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APRESENTAÇÃO 

 

IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 

 

O XV Ciclo de Estudos sobre o Imaginário, realizado em 2008, tratou do "imaginário do 

envolvimento/desenvolvimento": conferências e debates mostraram, nas diversas dimensões da 

organização social, em diversas culturas, a presença e a importância do segredo. O XVI Ciclo 

pretende então se debruçar sobre o tema. Tema objeto de interesse de vários autores e estudiosos 

como Simmel e Bachelard entre outros. Em seu livro O imaginário do segredo (1998), Pierre 

Brunel diz que  “o próprio do segredo é que ele dá a imaginar". Já Michel Maffesoli, considera 

que "apocalipse significa 'cobrir, envolver, esconder' e também 'descobrir, desvelar'. É pois 

preciso entendê-lo como aquilo que revela o escondido, o que torna aparente o segredo", sendo 

que "a época espera seu próprio apocalipse, isto é, ser revelada a si - mesma": trata-se então de 

revelar a si mesma a pós-modernidade. Muniz Sodré aborda, em relação ao poder político, os 

"segredos muito bem guardados". A revista franco-portuguesa Sigila, dedicada ao tema, trata de 

perceber os mecanismos de ocultação de fatos, de "delinear as fronteiras, as relações, os 

intercâmbios e as interferências entre o segredo, o enigma, o mistério, a dissimulação, a mentira, 

o íntimo, o silêncio, o mutismo, a confissão...". Necessário, na medida em que se encontra no 

âmago de toda identidade, e perverso quando utilizado para enganar e manipular setores do 

social, o segredo é indissociável das diversas dimensões da vivência. Ele se encontra subjacente 

à própria organização cultural na medida em que está atrelado às concepções fundamentais de 

vida e morte. O segredo tem a ver com todas as áreas de conhecimento, tais como: educação, 

saúde, economia, história, política, indústria, museologia, ciências sociais e "exatas", arte, 

arquitetura, religião, literatura, psicologia, direito, família, sexualidade etc., e com a vivência do 

cotidiano. Tem a ver com todas as culturas. Do segredo íntimo ao segredo de Estado, todas as 

dinâmicas são possíveis. O objetivo geral deste Ciclo de Estudos sobre o Imaginário é discutir, a 

partir das dimensões simbólicas, arquetípicas e míticas, as dinâmicas do segredo nos diversos 

setores sociais e em diversas culturas, procurando delinear as modalidades de seu impacto na 

contemporaneidade. 
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CONFERÊNCIAS 

 
 
 
O Claro-Escuro da Existência 
Michel Maffesoli (CEAQ - Paris V - Sorbonne - Paris) 
 
 
Estou aqui para abrir este encontro. Eu me lembro de que há três ou quatro anos, quando eu 
falava com Danielle sobre as temáticas que dizem respeito aos Ciclos de Estudo, levantei a 
hipótese de se falar do segredo como alguma coisa que seria importante. Seria interessante 
começar com essa temática no imaginário, agora que se começa a reconhecer a sua importância 
para entender com profundidade o que é uma cultura. E nesse momento de crise, que é reduzido 
muitas vezes a uma crise econômica, é necessário ver como nas culturas, simplesmente há uma 
cristalização do viver junto.  
Temos que ver o que são as forças do espírito. Em certo momento esse retorno às forças do 
espírito permite ver o que é o cimento que liga a sociedade. E talvez seja essa resposta que nós 
temos que dar, e vendo isso de maneira imediata, essa crise que está no mundo todo não pode 
ser reduzida à sua dimensão econômica. Numa visão mais curta, numa concepção unilateral. 
Enquanto o que está no coração da perspectiva do imaginário é de ter um raciocínio por 
analogia, uma visão que permite ter uma concepção mais vasta, maior do que é a vida em 
sociedade.  
Então, qual seria o ponto de partida, no que diz respeito a esse tema do segredo?  Sempre na 
perspectiva do imaginário, tem uma coisa simples, um autor importante para Gilbert Durand 
que é Joseph de Maistre, dizia na sua obra como se trata de perceber numa sociedade, o que era 
um princípio geral. Eu diria por minha parte, um princípio regulador, que tem um significado 
diretor na ótica durandiana, o que diz respeito à bacia semântica, de como se constitui o sentido, 
progressivamente: não se trata de uma finalidade, mas de uma significação, um significado que 
se estrutura como tal.  
Vou fazer referência agora  à minha própria tese que tenho desenvolvido desde um dos meus 
primeiros livros chamado “A conquista do presente” (1979) e até o meu último livro “ O tempo 
retorna”. 
Existem momentos em que o significado diretor de uma sociedade se centra no drama, e há 
outros momentos em que esse significado se centra no trágico. E na verdade, o que se convém 
chamar de modernidade é essencialmente dramático. É o que repousa na idéia de que existe 
uma solução, uma resolução, para cada problema, e que se a gente procurar a fonte do problema 
– é uma posição defendida por Santo Agostinho quando ele lembra que  o Mal, a Sombra, 
aquilo que é o escuro, é só um pequeno momento, uma privação do bem. O bem é o bem, e o 
mal é um oco dentro desse bem. A temática conhecida, que eu não vou aqui repetir, de Saint 
Augustin faz com que este seja considerado o fundador da modernidade.  
Já da parte de Descartes, Descartes tem uma fórmula em latim que eu traduzo em seguida, a 
liberdade para ele era importante: a liberdade é o que é importante na natureza humana. Outra 
coisa que se pode dizer é que isto corresponde a uma procura da perfeição, desde o início do 
cristianismo até as grandes teorias da emancipação do século XX. No século XIX o pensamento 
hegeliano-marxista acha que existe uma perfeição possível. Este é o pensamento dialético que 
se cultiva no instrumento epistemológico que diz fundamentalmente que existe o contrário, o 
pecado, mas que pode-se chegar a uma solução. Há uma temática pragmática, uma temática da 
resolução, achando que existe uma perfeição à qual se deve chegar, criada pela luz e pela razão. 
Leva adiante uma visão racionalizada da existência, faz-se separação, faz-se análise, é a ciência. 
Mas isso feito, existe uma capacidade do ser humano a chegar a uma transparência sob suas 
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diversas formas. É o que eu diria da grande tradição moderna. Faço aqui uma parentes: vocês 
que conhecem, que são leitores do Gilbert Durand, trata-se aqui do regime diurno da imagem. A 
palavra diz o que quer dizer. Existe nesta tradição cultural, a predominância que é a do dia. -
Vocês se lembram das três estruturas do Gilbert Durand: as imagens da espada que corta e 
separa, do arado e do falo que também penetram na terra.- Temos as dimensões desse regime 
diurno da imagem, e a essência mesma que aí está é a claridade.  Em conseqüência, o que vem 
ao espírito, eu uso aqui uma expressão de Heidegger, “a devastação do mundo”, à qual 
acrescento a “devastação dos espíritos”. é uma idéia muito simples: a partir da luz e da claridade 
pode-se dominar o mundo. Este é o próprio nível da idéia de que o homem deve ser o mestre e 
dono da natureza. Essa é a lógica da dominação. Eu citei agora a pouco Descartes, “O discurso 
do método” que fala do mestre e possuidor da natureza, da lógica da dominação.  
Apolo, o Deus uraniano, o Deus do céu, que repousa sobre a verticalidade, o que vai permitir a 
dominação do mundo. É um tema muito simples do ponto de vista epistemológico que eu vou 
dizer daqui a um instante: existe essa grande ambição, pretensão de explicar o mundo. Que vem 
da sua etimologia “explicare” que é tornar plano, sem pregas, deixar tudo claro pela razão. É 
esse regime diurno que vai considerar de maneira um pouco paranóica que a gente pode tudo 
explicar e que não tem mais mistério possível. Devo lembrar de maneira meio irônica 
Baudelaire quando ele diz que “Deus é o maior dos paranóicos”. Em grego, paranóia, são os 
espíritos que estão acima de tudo. Eis o que está no fundamento da Ocidentalização do mundo. 
O que dá depois a paranóia patológica. Esse é o fundamento da transparência, fundamento da 
Ocidentalização do mundo.  
É preciso se lembrar que o Brasil coloca em sua bandeira a frase de Auguste Comte “Ordem e 
progresso”. Tem-se ai o espectro do que foi a ocidentalização do mundo com as suas 
conseqüências, que são as de devastação do mundo... Trata-se de uma concepção fática: Deus 
disse, e dizendo ele cria. Tudo está claro, o fato de dizer cria exatamente o que a gente diz. É de 
onde viemos. É o que, na minha concepção, está mudando atualmente.  
Existe uma inversão de polaridade que está estruturando a pós-modernidade, com uma nuance, 
mas que não vou desenvolver aqui, que retoma os elementos que eram característicos da pré-
modernidade. Assim como teve essa concepção dramática do mundo, estaria se colocando no 
lugar, em outro nível (a tecnologia, a internet participando desta concepção espiralesca do 
mundo),  a concepção trágica do mundo. Volta-se para uma concepção trágica do mundo. 
Poderíamos citar Unamuno “o sentimento trágico da vida”... 
É aí o que eu proponho a vocês, para bem compreender a essência do segredo, é que se trata 
agora de se acomodar, se ajustar, e não mais de dominar. Poderíamos dizer que estamos em um 
período onde se passa de ciência mítica para a pré-modernidade ou pós-modernidade com suas 
características de convivência, de estar junto com a natureza. Para bem entender a essência 
dessa coisa - eu não tenho competência aqui para falar - mas o que eu vejo aqui no Brasil é o 
jeitinho brasileiro, que reenvia à esta questão de se acomodar no claro-escuro da existência. Não 
se trata mais da dominação do mundo, mas de um acomodamento ao mundo. Eu não vou voltar 
aqui a dizer toda minha temática que é a do cotidiano, mas, vou falar do claro-escuro que se 
encontra justamente na vivência, no cotidiano, que estar à altura do que eu acabei de indicar, a 
capacidade de se ajustar. É isso que é preciso compreender, é isso que relativiza o que chamam 
a crise, uma espécie de força primordial que num certo momento volta a dar sentido à cultura. 
Para além de uma civilização, que é uma civilização moribunda, que morre na sua concepção 
dramática do mundo. Eu faço aqui uma aproximação do que é cultura e civilização...onde 
haveria um imaterial, um supra-real.  
Devo me reportar à noção de imaginário para explicar a noção de supra-real: é o que transborda 
da nossa pretensão de dizer com clareza e tanto o drama fala em dever ser.  
Haveria de alguma maneira um imaterial, um supra-real, outra maneira de dizer o imaginário. O 
que é esse supra-real? ele vai transbordar por toda parte, todas as definições dogmáticas, vai 
transbordar a nossa pretensão de dizer com clareza o que deve ser o mundo. Tanto o drama 
repousa na concepção do dever ser, tanto o trágico repousa na forma de aceitação daquilo que é. 
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Então, trata-se de um deslizamento da história para o destino. O claro-escuro vai colocar a 
ênfase no destino, e não sobre uma história, que é uma história eminentemente dominável.   
O claro-escuro vai colocar a ênfase sobre o destino e não sobre uma história que é 
eminentemente “mitizavel”. Como eu dizia agora há pouco, trata-se não de explicar o mundo, 
mas de se implicar no mundo. É preciso implicar-se. É um processo de implicação como já foi 
notado por Gilles Deleuze e por Heidegger. As dobras continuam tomando a palavra. As 
dobras, o que é próprio do barroco, dizem respeito  àquilo que está escondido e permite que haja 
mistério. E mistério, não esqueçamos, é justamente aquilo que une os iniciados entre si. 
Portanto, há sempre alguma coisa de misterioso no estar junto pós-moderno. Há algo de 
misterioso que reúne atualmente a temática da iniciação, é alguma coisa que mantém o mistério 
como tal, tendo em mente o que significa o mistério. O mistério, o mito, é aquilo que une os 
iniciados. Mesmo semanticamente, esquecemos com frequência que mistério, mito e mudo - 
muet - (seqüência de palavras unidas) se inscrevem na mesma linha. É o que mantém o mistério 
como tal... A palavra “mudo” se mantém no mesmo encadeamento de idéias. Aqueles que são 
iniciados são mudos, pois eles não podem dizer quais são os segredos que constituem 
verdadeiramente uma sociedade. A pós-modernidade mantém o mistério como tal. Os iniciados 
não podem dizer os segredos que constituem uma sociedade. A ideia de Gilles Deleuze e 
Giordano Bruno, fala da complicação quando se quer falar da pluralidade dos mundos. Devo 
destacar que não se trata de uma redução ao uno, mas de uma pluralidade quando se fala do 
politeísmo dos valores. 
Toda vez que se destaca o mistério sobre o destino em oposição à história, sobre o trágico em 
oposição ao dramático, trata-se de um destaque dado ao espaço e ao território. Não sou 
especialista, mas eu acho que o terreiro do candomblé, do xangô, reenvia para essa prevalência 
do espaço sobre o tempo e sobre a história. O que quer dizer isso? Não se trata de ultrapassar o 
mal, a sombra, o obscuro, mas da sua progressiva integração. Eu lembro a vocês essa cadeia 
semântica: húmus, humano. Fundamentalmente, para onde nos reenvia o espaço, isto é, o 
trágico, é ao reconhecimento desse húmus dentro do humano e que nos faz participar 
magicamente do mistério do mundo. Quando eu digo participar magicamente eu retomo aqui 
uma expressão que vamos encontrar em Jung e que está em ação em grande parte das 
manifestações e movimentos contemporâneos onde se trata de participar magicamente do 
mundo, o amor ao mundo, amor fati, amor mundi. Uma que expressão de Nietzsche, outra que é 
da sabedoria imemorial “aqui a gente vive já que a gente aqui vive”. Com a figura emblemática 
de Apolo e sua claridade, mas também de Dionísio.  E aqui retomo esse pequeno deus que é 
Dionísio: é um deus da inteireza. Dizem que ele é uma divindade ctoniana, autóctone, da terra. 
Enquanto Apolo é uma divindade uraniana, da claridade. Alguma coisa que reenvia não mais a 
um logocentrismo, à palavra, mas a um lococentrismo, isto é, ao espaço: a casa, a flora, os 
odores, o sensível. Atualmente eu proponho a ideia de ecosofia. Trata-se da sabedoria da casa, 
casa aqui no sentido de domus, do historiador francês Le Roy Ladurie: o dominio doméstico é a 
fauna, é a flora, os odores, o sensivel,  é algo mais vasto do que a simples casa. Nessa 
perspectiva, vocês vêem onde quero chegar, trata-se de uma ilustração do regime nortuno do 
imaginário. Tanto o regime diurno vai repousar sobre a separação, sobre o que é a análise, a 
dicotomia, etc... Tanto o regime noturno, eu lembro a vocês, repousa sobre a ideia de taça. Essa 
taça remete à terra,  ao espaço. Esse espaço onde eu fico com os outros com os quais eu tenho 
que partilhar. Como eu disse no último Ciclo há dois ou três anos, eu empreguei uma expressão 
e me dei conta mais tarde, com a qual eu pensei em fazer uma proposta um pouco provocante 
que era a ideia que encontramos em Merleau-Ponty que é a da “invaginação” do sentido. E 
quando eu digo “invaginação” do sentido eu tenho os elementos para reenviar para o regime 
noturno, isto é, como a noite pode nos unir num dado local. Não estamos mais então nesse 
momento, em uma ocidentalização do mundo, mas verdadeiramente numa “orientalização” do 
mundo. A partir do fim do século XIX termina essa ocidentalização, e evidentemente quando eu 
digo orientalização do mundo, eu me refiro ao que Corbin e Durand diziam à respeito de um 
oriente, que é o “oriente mítico”, não o oriente geograficamente perceptível, mas exatamente 
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aquilo que não se inscreve verdadeiramente no que eram os grandes valores do ocidente. Então 
se acredita em alguma coisa que não é mais o mito do progresso, sem que isso seja regressão. 
Eu sei que não é nesse sentido que a língua portuguesa utiliza essa palavra, mas em outras 
línguas como: no italiano, no romeno, no espanhol, se falaria em “ingresso”. Seria uma 
ingressão alternativa à concepção do progresso. É algo que nos reenvia ao “repoussement” ao 
arcaísmo... Isso reenvia ao arcaico. Eu dizia agora a pouco, quando Danielle me relembrou de 
alguém que eu não conhecia, Sotigui não é? Que dizia: “lembre-se de onde você vem”.   Essa 
frase “lembre-se de onde você vem”, é uma coisa que implica o processo de ingressão. E temos 
aí então aquela bela ideia durandiana do trajeto antropológico. O trajeto antropológico que é 
uma noção muito rica, é alguma coisa que faz com que o sujeito receba a sua intimação daquilo 
que o rodeia, intimação é muito forte: me ordenam de ser isto ou aquilo. Não é aqui a partir da 
paranoia do cognitivo, mas a partir do ajustamento. No fundo o trajeto antropológico diz 
respeito a integrar a animalidade, a integrar o selvagem, e reenvia a um “reenselvageamento do 
mundo”. Mais um pequena ideia, e eu cito aqui Heidegger, que mostra como de uma certa 
maneira, ou melhor, de uma maneira certa, recusando a animalidade a gente chega à 
bestialidade. Vejam os campos de concentração nazistas e comunistas que estão aí para prová-
lo: é a recusa da animalidade do homem que leva à bestialidade. Então, a animalidade vai 
chegar à sua forma paroxística. Ao contrário, é a integração desta animalidade, da sombra, que 
vai permitir ou pode permitir evitar a bestialidade. E o que é para mim a própria essência do 
segredo, é algo que fundamentalmente não reenvia à funcionalidade das coisas, mas ao que é o 
qualitativo, o mundo dos odores, o mundo dos barulhos abissais, o mundo dos humores nas suas 
diversas formas. Aí a gente pode ver e levar a sério o homem na sua inteireza e não em um de 
seus pedaços de uma concepção esquizofrênica, essa concepção que destaca a razão, como 
Durand falava. 
Eis um pouco o balanço que eu proponho aqui à vossa reflexão. De um lado o que prevaleceu 
durante dois milênios, essa grande concepção moderna e logo dramática, com prevalência da 
razão, e um retorno a outro nível, que nível?  Nós é que devemos pensá-lo, pensar nesta 
dimensão trágica do mundo onde alguma coisa faz com que o mal esteja integrado, o mal eja 
homeopatizado, ritualizado, e que isso, realmente, é em uma forma de vitalismo, ou seja, uma 
forma de vitalidade. A genealogia, em conclusão seria a seguinte: uma lei em três etapas, que eu 
já propus. Citei há pouco Voltaire, e eu lembro que foi ele em 1848 que utilizou pela primeira 
vez a palavra modernidade.  Quando uma palavra começa a ser empregada é que, o que ela 
descreve, está começando a terminar. Então, é lá para o fim do século XIX que realmente 
termina a modernidade, mesmo se é necessário um século para se dar conta disso. O que é o fim 
do século XIX? é o romantismo, onde os valores em gestação eram valores secretos. No entre 
guerras, no surrealismo, o que era secreto se torna discreto. Para mim na pós-modernidade, é 
que o segredo do século XIX está exposto. O segredo está se esparramando, se capilarizando no 
conjunto do corpo social. Não há mais essa prevalência do que diz o mundo, do que cria o 
mundo utilizando o que ele é, ao contrário, e eis a palavra que eu proponho alternativamente ao 
fático, ao qual fazia referência agora há pouco, o pático, o pathos.  Não é o que feito a partir do 
que é criado e do que é dito, mas o que é sentido: são as emoções, são os afetos. Não é mais, 
simplesmente, o homo sapiens, mas o homo Eróticus. Para mim, é o homem erótico que vai 
tomar cada vez mais força e que reenvia a uma verdadeira forma de enraizamento dinâmico. 
Stricto sensus o arcaísmo e a tecnologia, juntos, não vão dar uma concepção estreita da 
realidade, mas vão dar conta de um real que é muito mais vasto e integra o seu contrário, a 
saber, a sombra e o segredo. 
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O labirinto como segredo ou o segredo do labirinto? Uma leitura à luz do 
imaginário educacional 
Alberto Filipe Araújo (Universidade do Minho – Braga – Portugal) 
 
 
 

“Guardar um segredo, vigiá-lo, é ainda uma outra preocupação que o de 
silenciar, ou que de o conservar na intimidade de si-mesmo.” 
Pierre Boutang, Ontologie du secret, p. 136 
 
“O segredo furta-se ao oco do mais íntimo que pode ser o mais simples.” 
Pierre Brunel, L’imaginaire du secret, p. 244 
 
“ O segredo oferece de algum modo a possibilidade de um outro mundo 
ao lado do mundo visível, e este é muito fortemente influenciado pelo 
primeiro. […] o segredo é um momento de individualização de primeira 
importância.” 
Georg Simmel, Secret et sociétés secrètes, p. 47 
 
“O Labirinto é o emblema da construção terrestre.” 
Gilbert Durand, Permanences & Métamorphoses du Labyrinthe, p. 10 

 
 
Introdução1 
 
Os símbolos e os mitos exprimem os paradoxos que caraterizam e condicionam a existência e as 
suas circunstâncias, como diria Ortega y Gasset, mostrando-se igualmente capazes não só de 
lidarem com o mistério cósmico e subjetivo, como de oferecerem pistas, alternativas aos 
imbróglios2 tecidos por uma tradição positivista, iconoclasta ocidental dominada pela lógica 
aristotélica que faz do mito um tabu (Mezzadri, 2004: 3-7)3. Por outras palavras, o mito quer na 
sua vertente antropológica (incluindo a perspectiva da História das Religiões), quer na sua 
vertente mais hermenêutica não deve ser confundido com uma narrativa fantasista periférica ao 
estatuto gnosiológico, psicológico e ontológico do humano, mas antes deve ser encarado, 
lembrando Georges Gusdorf, como uma primeira metafísica que ajuda a compreender melhor as 
coisas, os seres e a existência: “O mito reenvia-nos a uma fórmula de homem” (1984: 356, 337-
352). Enfim, encaramos o mito como “uma modalidade originária [com uma lógica interna 
própria] de doação de sentido, de manifestação do ser das coisas, de apropriação do mundo” 
(Wunenburger, 1987: 43). Daí que a temática escolhida para o XVI Ciclo de Estudos Sobre o 
Imaginário (18 a 21 de Outubro de 2011) que visa refletir, a partir do imaginário, as dimensões 
simbólicas, arquetípicas e míticas do segredo deva ser entendida, a nosso ver, no quadro de uma 
“fantástica transcendental”, tal como nos ensinou Gilbert Durand (1984: 437-491). 

1 O presente estudo enquadra-se no Projeto Coletivo Educação e Imaginário inscrito no Centro de Investigação em 
Educação (CIEd) do Instituto de Educação da Universidade do Minho (Braga - Portugal).  
2 A este respeito leia-se a seguinte passagem de Lima de Freitas: “os verdadeiros símbolos, na sua ‘independente 
particularidade’, como diz Hegel, exprimem justamente essa duplicidade resolvida numa ‘conjunção de opostos’, 
esse casamento paradoxal do racional e do irracional, sem o qual o homem se condena à unilateralidade que, levada 
a extremidades fanáticas, o precipita na catástrofe” (1975: 40). 
3 Realmente sabemos que a tradição positivista da razão manifesta-se impotente, mesmo incapaz, para fazer face às 
situações-limite do humano, tais como o enigma da morte, da dor, da consolação, da esperança. Face às 
experiências-limite e à sua solidão, quantas vezes nos resta o consolo da sabedoria imemorial dos mitos das 
diferentes tradições (veja-se o caso do mito de Édipo só para nos atermos à mitologia grega). Daí a importância de 
recorrermos pedagogicamente à sabedoria imemorial dos símbolos autênticos traduzidos, ou não, em mitos ou 
mitologemas para melhor nos podermos orientar no labirinto da existência. 
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Neste contexto, não se estranha que aquilo que seja próprio do segredo, como aliás se lê na obra 
L’imaginaire du secret de Pierre Brunel, é que ele dá a imaginar, porquanto os curiosos 
imaginam a partir dele, “eles criam do mito, eles mitificam por medo, sem dúvida, de ser 
mistificados” (1998: 244). Assim sendo, procuramos mostrar que o labirinto não somente é a 
matriz arquetípica do segredo, que aliás possui uma forte relação com o mistério e com o 
enigma, mas que o próprio segredo do labirinto dá a imaginar quer do ponto de vista mítico, quer 
do ponto de vista educacional: o labirinto, ao funcionar como uma espécie de isco do 
desconhecido, suscita a curiosidade, a impaciência daquele que no reservado quer penetrar seja 
para mudar o mundo, seja para se trans-formar, seja apenas para satisfazer uma simples ou 
mesmo uma mórbida e pesada curiosidade. 
Na primeira parte debruçamo-nos sobre o labirinto como figuração mítico-simbólica do segredo; 
na segunda parte falamos, sob a perspectiva educacional, do segredo do labirinto como iniciação; 
por fim, indagamos sobre o seu contributo para pensar os domínios do imaginário a partir de 
dentro, e na base dos seus principais teóricos, e não meramente de acordo com modismos de 
circunstância sempre susceptíveis de ferir a credibilidade dos estudos interdisciplinares do 
imaginário. 
 
1. O labirinto como figuração mítico-simbólica do segredo 
 
Como lugar misterioso, secreto, enigmático, um labirinto suscita logo sentimentos ambivalentes, 
como os de pavor-fascínio, de receio-curiosidade, de desejo-não desejo, de dever da 
transparência-direito à reserva. 
O labirinto, pela sua forma plástica, pela sua natureza enrugada, curvilínea, tortuosa, viscosa, 
presta-se bem a assumir os contornos míticos e simbólicos do imaginário do segredo e dos 
paradoxos que o mesmo encerra: o mistério da ordem do evanescente, o enigma da ordem do 
desafio e o segredo da ordem do enrugado e do dobrado. Porém, nós aqui apenas nos ateremos 
ao segredo enquanto tal, com o imaginário que o carateriza – o imaginário da dobra, da prega ou 
da ruga, por ser nesse registo que melhor se enquadra o mitologema do labirinto, com a 
simbólica que lhe é inerente, e o papel que o mesmo assumiu na iniciação de Teseu. 

 
1.1. A importância do labirinto para o imaginário do segredo 

 
O labirinto que aqui nos ocupa será tratado como tema mítico (mitologema – Gilbert Durand), 
símbolo primário (Paul Ricœur) e imagem arquetípica (Jung), e nunca como mito (Raymond 
Christinger, por exemplo), pois não obedece aos critérios de definição avançados por Mircea 
Eliade ou Gilbert Durand, entre outros4, nem como mitema como o faz Gilbert Durand (1985: 9-

4 Se o mito, pela tradição grega ficou muito colado à “ficção” enquanto tal, não se pode ignorar que nas culturas 
ditas “primitivas”, “tradicionais” ou “arcaicas” ele exprime a “verdade” por excelência, dado que ele se refere a 
realidades e situações existenciais bem concretas, nomeadamente todo o mito conta como qualquer coisa pode 
existir: o Mundo, o homem, dada espécie animal, dada instituição social, etc. Previamente a este tipo de mitos de 
origem, o mito cosmogónico serve-lhes de modelo pela simples razão que a criação do mundo animal e vegetal 
pressupõe já a existência do mundo, ainda que a origem do Mundo não seja sempre cosmogónica no sentido 
rigoroso do termo (o mito cosmogónico propriamente dito é aquele que nos apresenta o primeiro momento larvar ou 
germinal do Mundo). Assim, o mito refere-se sempre a uma história santa primordial, a uma narrativa sagrada 
primordial onde o começo da criação e os acontecimentos fabulosos, que tiveram lugar depois da criação ou da 
aparição do Mundo, são narrados e cujos actores principais são os Seres Sobrenaturais, os Antepassados míticos e os 
Heróis civilizadores. A este respeito, Mircea Eliade diz que o mito é considerado simultaneamente como uma 
história verdadeira (ele conta como as coisas reais vieram a ser), sagrada (é obra dos Seres Sobrenaturais) e como o 
modelo exemplar e como justificação das actividades do homem. Por isso viver o mito ou os mitos implica uma 
experiência religiosa sagrada de primeiro plano, pois ela distingue-se da experiência comum, profana do quotidiano 
onde só podem ser contadas as chamadas “histórias falsas” e não os mitos enquanto “histórias verdadeiras” (1981: 
138-140). Por seu lado, Gilbert Durand nas suas Estruturas Antropológicas do Imaginário, define o mito como “um 
sistema dinâmico de símbolos, de arquétipos e de schèmes, sistema dinâmico que, sob o impulso de um schème, 
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12). O labirinto de que falamos é aquele ligado às aventuras lendárias de Teseu que não é o 
labirinto de via única, que consiste num percurso ininterrupto em espiral, mas um tipo de 
labirinto que apresenta uma entrada e múltiplos corredores sem saída - o labirinto de via 
múltipla, “multicursivo” ou de “dupla espiral” (Freitas, 1975: 105-150)5. 
O labirinto de via múltipla, invenção de Dédalo arquiteto, cientista e inventor, é um labirinto 
mnemónico, já é um labirinto que corresponde a um estádio civilizacional mais avançado (o 
grego): “Deste modo a imagem, de alguma forma colectiva e universal, do labirinto em espiral 
ou de via única é substituída por uma forma individualizada; um certo saber instintivo e ancestral 
dá lugar a uma forma de saber ‘todo de experiência feito’, penosamente reconstituído pela 
investigação, pelos artifícios da lógica, pela acumulação das memórias” (Freitas, 1975: 147). De 
acordo com alguns dos estudiosos da simbólica do labirinto, muito particularmente Karl Kerényi, 
o ornamento figurativo labirinto é um “reflexo linear” de uma “ideia” mitológica (“labyrinthos 
als Linienreflex einer mythologischen Idee”). Essa “ideia” mitológica traduz-se no ciclo em 
espiral do nascimento-morte-renascimento que é, por sua vez, mediatizada por uma estrutura de 
suporte mítico-figural denominada labirinto. Por outras palavras, o mitologema do labirinto 
“figura o não figurável e dá forma à imagem do não imaginável” (Bologna, 2006ª: 37), ajuda 
portanto a melhor compreender o ciclo já referido. Assim, este ciclo é, por sua vez, enfatizado 
pela dança: labirinto e dança assumem uma solidariedade temático-arquetípica, semântica, 
formal e figurativa (Kerényi 113-126)6. 
Para melhor compreendermos as dimensões simbólicas, arquetípicas e míticas do segredo e do 
seu imaginário interessa destacar a simbólica complexa do labirinto, pois será ela que servirá de 
húmus à nossa reflexão educacional sobre a própria dinâmica do segredo. Deste modo, a imagem 
do labirinto, enquanto símbolo arquetípico universal e an-histórico, é recorrente do imaginário 
das civilizações de todos os tempos e impõe-se à imaginação contemporânea. É um símbolo 
arcaico, um símbolo autêntico que emerge do “inconsciente coletivo” (Jung) até ao limiar da 
consciência. O labirinto, como símbolo e mitologema autêntico (cósmico, poético e onírico), é 
transracional, ambivalente e conjugador de opostos porque revelador da luta agónica e 
contraditória entre diferentes apelos ou encruzilhadas do “diurno” e do “noturno”. Nesta linha, o 
labirinto, como símbolo, reúne, no mesmo movimento, duas orientações opostas: o “problema” e 

tende a compor-se em narrativa. O mito é já um esboço de racionalização visto que ele utiliza o fio do discurso, no 
qual os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias. O mito explicita um schème ou um grupo de 
schèmes” (1984: 64, 1994: 27-47). 
5 Atente-se aqui à seguinte passagem de Lima de Feitas. “Por outro lado, conhecemos, desde o mito de Teseu e do 
Minotauro, outro tipo de labirinto que apresenta múltiplos becos sem saída, alternativas enganadoras capazes de 
desorientar e perder todo aquele que procure o centro, de modo a tornar-lhe impossível reencontrar a saída sem 
recorrer a um estratagema mnemónico similar ao usado por Teseu com o socorro de Ariadne. Trata-se, neste caso, 
de um tipo de labirinto que inclui na sua própria estrutura um factor de escolha e numerosas possibilidades de erro, 
ao contrário da espiral, através da qual se cumpre um destino, um fatum que não sofre exceções e se impõe 
coletivamente, deixando ao possível herói mítico a única alternativa de triunfar ou perecer na prova que o espera no 
ponto central, o labirinto com que Teseu se defronta antepõe riscos suplementares, antes mesmo da confrontação 
central com o monstro. Expressão simbólica que, em nossa opinião, corresponde ao aparecimento das civilizações 
urbanas (…), o novo tipo de labirinto exige do herói um esforço de ‘orientação’ e um artifício de memória: podemos 
chamá-lo labirinto ‘de vias múltiplas’” (1975: 105-106). 
6A dança configura adequadamente a ideia de suporte mítico-figural do mitologema do labirinto, dado que ela 
exprime de um modo profundo, pelo seu movimento e gestualidade, a infinidade da sequência vida-morte-vida bem 
simbolizada pela espiral: o labirinto é um “mitologema de vida e de renascimento, em cada morte também renasce, 
especularmente tanto na forma como no conteúdo” (Bologna, 2006: 27). Corrado Bologna, na sua introdução à 
edição espanhola do Labirinto de Karl Kerényi, diz-nos que o autor relacionou a forma labiríntica com a oposição 
grega entre as categorias de problema (aquilo que se deve resolver e, uma vez resolvido, desaparece) e o mistério 
(algo que resiste à interpretação e que deve ser venerado, algo que deve entrar e formar parte da nossa vida). É 
portanto nesta oposição que reside “o coração do mitologema labiríntico, apreendendo a sua radical instância 
misteriosa-iniciática, isto é, gnosiológica e hermenêutica” (2006ª: 39). Também Raymond Christinger, combinando 
as etimologias do labirinto-acha dupla e do labirinto-truia, salienta que é um lugar onde algo se re-cria, por 
movimentos de rotação ou simplesmente por movimentos de idas e vindas, pela dança que servia para mimar e 
reactualizar uma nova criação, um novo nascimento espiritual ou físico (1981: 95-96). 
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a “solução”, a inteligência discursiva e a intuição, o sentido do consciente e as imagens do 
inconsciente, o sagrado e o profano, o cultural e o arquetípico, a vida e a morte, o perecimento e 
a regeneração Contudo, embora ambivalente, o símbolo revela-se “como o ‘modelo’ da crise, na 
sua estrutura íntima, ao mesmo tempo que fornece os indícios da sua resolução” (Freitas, 1975: 
37). Neste contexto, nada obsta a que encaremos o mitologema do labirinto como um símbolo 
fundador ou fundacional (Jung falaria de imagem arquetípica do inconsciente coletivo) do 
imaginário coletivo e universal da cultura humana. Por outras palavras, para nós é importante 
destacar as representações figuradas do labirinto, seja a sua forma cruciforme, rectangular ou 
circular. Mais do que o significante-referente arquitetónico, interessa-nos especialmente 
evidenciar a riqueza hermenêutica do labirinto como símbolo primário, autêntico, no sentido que 
Paul Ricœur lhe confere (1976: 17-25), ou seja destacar o labirinto como imagem simbólica 
impregnada de uma orientação semântica particular, em que a sua “sintaxe não se separa do seu 
conteúdo, da sua mensagem” (Durand, 1984: 457; Bachelard, 1986: 210-260). 
Face ao exposto, e na perspetiva da tradição remitologizadora do Círculo de Eranos do qual 
Gilbert Durand fazia parte, afirmamos, desde já, que pertence à natureza estrutural e substantiva 
do labirinto ter o seu centro de gravidade. A propósito do simbolismo do centro, Paolo 
Santarcangeli salienta o seguinte: “Se não há centro, não há verdadeiro labirinto no dinamismo 
do desenho, do traçado a percorrer. Toda a atenção gravita em torno dele, porque nele o sentido e 
o porquê, a íntima lógica da figura encontram a sua justificação e a sua realização” (1974: 213; 
Freitas, 1975: 127-151). Consequentemente, podemos dizer que a imagem arquetípica do 
“centro” é a condição necessária, independentemente da forma que revista, para que o símbolo 
do labirinto se afirme como mitologema, tema ou complexo mítico. Este mitologema, à 
semelhança de outros e também de mitos, utiliza o simbolismo do centro como “Fonte da Vida”, 
“Realidade Absoluta”, “Verdade”, “Justiça”, etc. O centro pode ser representado por uma 
montanha, pedra ou árvore. Na tradição taoista, por exemplo, uma montanha guarda a fonte da 
vida eterna, enquanto na Grécia o centro do mundo era o omphalos, o “Umbigo da Terra”, uma 
rocha mítica situada em Delfos. Falamos assim, de um centro sagrado que encerra o mysterium 
tremendum, sob a forma de um deus ou de um monstro (qual Minotauro), e que é objecto quer de 
uma religiosidade elementar (sociedades tradicionais, quer de uma religiosidade mais complexa 
nas sociedades historicamente desenvolvidas, como é o caso da sociedade grega (Atenas e 
Creta). 
Tendo em conta o traço distintivo do labirinto, podemos desenvolver as suas especificidades. 
Deste modo, a figura do labirinto é o protótipo simbólico (arquétipo, Urbild) da vida-morte-vida; 
símbolo arcaico do inconsciente coletivo (Jung), e como tal representa um primeiro sofrimento 
(um ”sofrimento da infância” - Bachelard) como um dos traços mais significativos do arcaísmo 
da psique; arquétipo feminino-ventre maternal7; ventre de um monstro devorador; cabana 
iniciática de um fenómeno psíquico da viscosidade; símbolo que engloba tudo aquilo de difícil 
apreensão ao olhar humano e sem capacidade resolutiva; ininteligibilidade (pela impossibilidade 
de se ter dele uma visão panorâmica); defesa de um “centro” portador de um sentido sagrado; 
anunciador de algo precioso e/ou secreto; dança mimética dos meandros do labirinto; 
emaranhados e armadilhas da obscuridade; categoria abstrata de caminho tortuoso em que a 
ajuda para o percorrer se torna necessária; entrecruzamento de caminhos (alguns dos quais sem 
saída); um complexo de salas e passagens fáceis de serem atingidas, mas quase impossíveis de 
serem deixadas; lugar tenebroso e escuro; sistema mágico de defesa de uma cidade (fortificada 
ou não); casa, fortaleza, situadas no “centro do mundo” contra o inimigo exterior e as influências 
maléficas (espíritos hostis, o demónio, o intruso e a morte); defesa real de um “centro”, pois um 
labirinto que estivesse defendendo uma cidade, um túmulo ou um santuário, estaria protegendo 
um espaço mágico-religioso inacessível aos não-iniciados e dificultando igualmente a invasão de 
inimigos; encenação de inserção e afirmação social; lugar de culto à fecundidade (par terra-

7 A este respeito, Paolo Santarcangeli assemelha o labirinto ao “aspecto de um ovário feminino, com uma saída e 
dos meandros que conduzem a um perfil esquemático do monstro, situado no centro” (1974: 134). 
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touro); apelo à exploração; templo ctónico; percurso míope; um itinerário noutro mundo; o lugar 
da contradição; a inteligência astuciosa que o viajante exerce para escapar a infinitas 
deambulações; combinação de dois motivos, espiral (o infinito perpetuamente em devir) e trança 
(o infinito do eterno retorno); símbolo de perfeição geométrica; equivalente ao Ouroboros 
fragmentado que se torna necessário reunir em bocados com o objetivo de novamente instaurar a 
unidade primordial; “Caminho de Jerusalém” inscrito/gravado nos pavimentos das catedrais 
enquanto substitutos da peregrinação à Terra Santa (símbolo do centro sagrado) e dos demais 
Lugares Sagrados (veja-se o exemplo do labirinto da catedral Chartres, com os seus círculos 
concêntricos que se encaixam uns nos outros com uma variedade infinita, e das igrejas de Sens, 
Reims, Auxerre, Saint-Quentin, Poitiers e Bayeux). 
Finalmente, o labirinto, do ponto de vista das “estruturas antropológicas do imaginário” de 
Gilbert Durand é um símbolo, tem associados arquétipos: “epitéticos” (profundo, calmo, quente, 
íntimo e escondido) e “substantivos” (o microcosmo, a noite, o recipiente, a habitação e o 
centro)8 e situa-se no Regime Noturno do imaginário e é subsumido pelas estruturas místicas 
(Durand, 1984: 307-320; Bachelard, 1986: 210-260; Biedermann, 1996: 348-350; Chevalier & 
Gheerbrant, 1994: 395-396; Cirlot, 1981: 265-266): 
 

O símbolo do labirinto, como outros símbolos arcaicos, ‘pré-artísticos’, apresenta 
duas faces: simultaneamente o problema e a solução possível, a razão unilateral de 
Dédalo e o instinto personificado por Ariadne, a compreensão ‘clara’ e analítica e a 
compreensão ‘obscura’ a que se refere Huxley. Que exprime, afinal, o labirinto? 
Uma dificuldade e as modalidades da sua resolução. A dificuldade é expressa pela 
complexidade da ‘figura’, pelo seu carácter intrincado e desorientador – à qual se 
ligam as conotações emocionais da angústia e da premência em achar um caminho de 
‘saída’. […] O labirinto é mais do que um ‘sintema’ da sabedoria humana, ou do que 
um criptograma dos códigos semânticos intersubjetivos: é também um símbolo de 
natureza religiosa apontando à superação da consciência e ao voo libertador da 
imaginação criadora, simbolizados na evasão vertical de Dédalo e Ícaro. Enfim, 
como fulcro da meditação de inúmeros artistas, arquitectos e poetas, o labirinto 
assume o aspecto de ‘emblema’ da situação humana manifesta, como ‘problema’, um 
desafio permanente ao seu engenho e promete, como ‘mistério’, a resolução 
supranormal, ‘sobrenatural’ do enigma da existência (Freitas, 1975: 40-41, 63-64). 
 

O exposto sublinha a importância simbólica antropo-cósmica da imagem arquetipal do “centro”, 
enquanto espaço hierofánico, para o equilíbrio psicossocial do ser humano, e acentua a dimensão 
desse imaginário que carateriza o segredo que reenvia para as imagens da ruga, da prega e da 
dobra que envolve, que protege o íntimo, o centro da vida, do mundo e do cosmos. Explicitando 
um pouco mais esta ideia, e como atrás já o dissemos, o labirinto contém em si o “problema” e a 
“solução” e, por conseguinte, exige inteligência e intuição para quem se confronta com os 
obstáculos sucessivos em labirintos físicos ou psicológicos. O mesmo vale para o detentor do 
segredo que de algo simples e mesmo oco se pode metamorfosear em algo de viscoso, de 

8Todo o arquétipo carece de imagens arquetípicas para se exprimir, manifestar-se, formular ou dar a ver e, por 
conseguinte, a este tipo de imagens corresponde geralmente um enredo, desenvolvimento mitológico específico. 
Este enredo pode ser alimentado quer pela mitologia propriamente dita, quer pelos contos e lendas. O labirinto, 
como símbolo arcaico, autêntico por excelência, é uma reactivação de constelações simbólicas imemoriais 
depositadas no Inconsciente Coletivo (Jung) que emerge na zona da consciência. Por outras palavras, é já uma 
imagem arquetípica (símbolo primário - Paul Ricœur) de algo mais fundo, de mais arcaico depositado milenarmente 
no “sem fundo” do Inconsciente Coletivo (Jung). Por conseguinte, é crível que, sendo o labirinto uma condensação 
da experiência universal e an-histórica de inúmeras possibilidades existenciais vividas nos mais variados contextos, 
possa oferecer, por ressonância, pistas, alternativas ou mesmo soluções para o tempo atual. É pois neste sentido que 
Lima de Freitas afirma que o símbolo contém não só elementos de uma “crise”, de um dilema ou de uma pergunta 
crucial, “mas também, em estado latente e ‘informulado’, as premissas da possível solução” (1975: 42). 
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labiríntico, mais ou menos empedernido, e com consequências tão incontroláveis que apenas o 
aparecimento de um fio de Ariadne poderá minimizar, senão mesmo oferecer a “solução” ou 
via(s) de “solução”. Se é verdade que todo o labirinto tem o seu centro, podemos questionar se o 
mesmo também não será válido para o segredo e, se assim for, que forma revestirá ele? Qual a 
sua natureza? Ou será que aquilo que define o segredo é precisamente ele não ter um centro, à 
semelhança do labirinto do Minotauro, mas vários ou nenhum? 
E não será aqui que residirá simultaneamente o seu fascínio e pavor que o segredo, do mais 
íntimo ao segredo de Estado, passando pela justiça, tecnologia, economia, geoestratégia militar, 
sociedades iniciáticas ou secretas …, em si encerra? Não representará para aquele que o possui, 
um peso tão insuportável, diríamos inenarrável, que não resiste a transmiti-lo, devido à angústia 
que as suas amarras (mesmo grilhetas) lhe provocam, para encontrar algum, ainda que 
provisório, alívio psicológico e ontológico? Aqui nos encontramos com a natureza mais funda do 
segredo – a sua ontologia que Pierre Boutang, tipificou em torno das categorias de qualidade, 
quantidade, relação e modalidade (1973: 147, 131-143)9: 
 

Qualidade Quantidade Relação Modalidade 
Calar Manter Guardar Aderência (“ou faticidade”) 
Dizer Divulgar Trair Conformidade ao modelo 
Comunicar Transmitir Confiar Salvação ou perda (graça) 

 
Considerando a tipologia de Boutang, o segredo revelado por Dédalo a Ariadne sobre o modo 
como Teseu poderia escapar do labirinto-prisão enquadra-se na modalidade de “conformidade ao 
modelo”, pois Dédalo ao dizer a Ariadne o segredo do labirinto, conforme o seu modelo 
originário de construção, sabia claramente que esta o divulgaria a Teseu e que, por esse acto do 
dizer, Dédalo trairia trágica e fatalmente a confiança que Minos em si tinha depositado. George 
Simmel afirma que é da própria natureza do segredo ter em si a consciência de que pode ser 
traído e que, consequentemente, está nas suas mãos mudar a trajetória do destino de dado 
acontecimento – veja-se por exemplo o caso de Teseu e de Ariadne, que por si muda a história e 
a vida de gerações (os jovens dados em sacrifício ao Minotauro) e de um estado (Atenas). 
Também não é menos verdade que o mesmo autor alerta que a traição do segredo, se pode 
resvalar para o drama, para a destruição, também pode causar alegria, ainda que no limite o 
segredo por definição não deva ser traído, mesmo que a tentação de o fazer seja grande, porque 
“ao risco exterior de ser descoberto junta-se o risco interior de se descobrir que ele se assemelha 
à fascinação do vazio” (Simmel, 1991: 46)10. 

 
1.2. Da natureza do segredo 

 
Segredo, enigma, mistério são conceitos unidos por uma relação semântica que convém ao 
símbolo, para uns, ao mitologema, para outros, do labirinto e dos problemas de decifração que 

9 Para um maior desenvolvimento, veja-se as palavras de Pierre Boutang: “o segredo é qualquer coisa que não se 
deve dizer, sobre o que o dizer não tem soberania […] Guardar um segredo, olhar por ele, é ainda uma outra 
preocupação que o calar, ou que o reter na intimidade de si-mesmo: Produz-se uma espécie de destituição da 
soberania, de qualquer dos modos uma modificação das suas formas: esse segredo anterior ao eu, à origem do ‘tu’, 
tudo se passa então como se ele pudesse perder a sua identidade ou a sua força” (1973: 129 e 136). 
10 Para conhecer a natureza sociológica do segredo, nomeadamente para melhor compreender que todos os 
momentos inerentes ao papel sociológico do segredo são de natureza individual, ou seja que “o segredo é um 
momento de individualização de primeira importância” (p. 47), veja-se George Simmel, Secret et sociétés secrètes, 
1991, especialmente p. 7-73, de que destacamos: “Le secret met une barrière entre les hommes, mais il éveille en 
même temps la tentation de la briser para le bavardage ou l’aveu – qui accompagne la vie psychique du secret 
comme un son harmonique. C’est pourquoi la signification  sociologique du secret ne trouve sa mesure pratique, son 
mode de réalisation que dans l’aptitude ou la tendance des sujets à le garder, c’est-à-dire dans leur résistance ou leur 
faiblesse face à la tentation de le trahir. Le jeu de ces deux intérêts opposés, celui de dissimuler et celui de dévoiler, 
fai naître des colorations, des fatalités qui traversent tout lechamp des interactions humaines” (1991: 46). 
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ele coloca: qual é o segredo do labirinto? Qual é o enigma que ele encerra? Qual é o mistério que 
o envolve? Ainda que Pierre Brunel fale da relação existente entre a trilogia referida, todavia tal 
não o impede de fazer corresponder aos verbos que definem cada um dos seus componentes uma 
diferente modalidade de imaginário, a saber: o mistério define-se pelo verbo fugir com um 
imaginário evanescente; o enigma define-se pelo verbo picar com um imaginário do desafio e, 
por fim, o segredo define-se pelo verbo escapar com um imaginário do enrugado (1998: 244-
248). Também a este respeito, Corinne Blanchaud e Violaine Houdart-Merot apontam para a 
distinção entre a trilogia segredo-enigma-mistério:  
 

A resolução do enigma pode fazer-se independentemente de uma qualquer confissão. 
Um enigma não se confia, resolve-se. Quanto ao mistério, ele pode eventualmente 
esclarecer-se, mas não supõe nem um ‘detentor’ do mistério, nem um depositário. Só 
o segredo exige esta tríade entre detentor, depositário e terceiro excluído. […] Em 
que é que o segredo, enquanto ele supõe uma circulação de palavra reticente, mesmo 
interdita, concerne em primeiro lugar à criação literária e qual é o papel que 
desemprenha a criação para permitir ao segredo de se revelado sem se tornar portanto 
um segredo divulgado ou traído” (2009: 7-9). 
 

Atendendo igualmente à origem etimológica do conceito segredo – provém do acusativo latino 
secretum que significa “separado”, “solitário”, “retirado”, “isolado” e “escondido” e 
subjacentemente reenvia para os verbos anteriormente enunciados por Pierre Boutang11 –, nós 
defendemos que o labirinto, tal como ele aparece na gesta de Teseu, enquadra-se no imaginário 
do enrugado (que caracteriza o segredo em si) na medida em possui uma homologia com as 
pregas, com as circunvalações, com as dobras e com as voltas do imaginário que molda e 
enforma o labirinto. Se é verdade, como nos diz Bachelard, que nós somos “verticalmente 
isomorfos às grandes imagens da profundidade” (1986: 260), então cabe perguntar qual a 
imagem ou imagens de profundidade que melhor corresponde(m) ao segredo do labirinto e ao 
labirinto como segredo. 
Seguindo o recenseamento das imagens caraterísticas da profundidade elaborado por Bachelard, 
poderemos salientar que o segredo do labirinto se deixa subsumir por quatro imagens diretoras: a 
caverna, a casa, o “interior” das coisas (procede da mesma dialéctica do aparente e do escondido) 
e o ventre (1986: 256). Neste contexto, sublinhamos que todas estas imagens implicam um 
sentido de profundidade, daquilo que está escondido, daquilo que é segredo e, finalmente, aponta 
para aquilo que é o “interior” das coisas: evoca os devaneios que contêm segredos poderosos e 
substâncias condensadas, o sonho da substância profunda imbuído de “valores infernais”, a 
substância das profundidades benéficas, o mal como primeira substância, o sentido do perigo: 
“Toda a intimidade é então perigosa” (1986: 258). 

11 Secreto / segredo < proveniente do latim secretum (pronúncia: «sèkrètum»): provém do acusativo latino 
secretum, na forma neutra do adjetivo secretus, -a, -um (derivado do verbo latino secerno, -is, .-ere, secrevi, 
secretum, que significa «separar, escolher, distinguir, apartar, retirar do espaço público, ou seja, da ágora da 
comunicação»); por sua vez, o verbo secerno é derivado de se [= prefixo que indica separação, afastamento, 
privação] + o verbo simples cerno, -is, -ere, crevi, cretum que significa «separar, discernir, distinguir claramente, 
selecionando o que se afigura importante ou não, conveniente ou não, digno de interesse ou não, merecedor de ser 
ou não ser partilhado com os outros, de ser objeto de sigilo...»; o verbo cerno tem a mesma raiz de crisis (crise) e de 
crítica (atitude de discernimento distintivo, discriminativo e seletivo) e de discerno, -is, -ere (= discernir, distinguir). 
O caso etimológico por excelência, na evolução do latim para o português, é o acusativo. Ora, a forma de acusativo 
 do particípio adjetival latino «secretus, -a, -um» (derivado do verbo «secerno [< se + cerno], -is, -ere, -crevi, -
cretum») , é «secretum».  Secreto e segredo remetem, portanto, para as ideias de separar, pôr de lado, afastar, 
colocar sob reserva, resguardar do conhecimento público geral, manter sob sigilo... Cf. Santiago Segura Munguía 
(2001). Nuevo Diccionario Etimológico Latín-Español y de las voces derivadas. Bilbao: Universidad de Deusto, nas 
entradas respetivas, pp. 694-695 e Alain Rey (Sous la dir. de) (2010). Dictionnaire historique de la langue 
française. Paris: Le Robert, pp. 2063-2064. 
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À semelhança do labirinto, o segredo causa embaraço, angústia, perturba, desperta um 
sentimento de confusão àquele que o detém. Aquele que possui um segredo, tal como aquele que 
tem um sonho labiríntico, sente-se “preso entre um passado bloqueado e um futuro entupido. Ele 
está prisioneiro num caminho” (Bachelard, 1986: 213). O segredo contém em si algo de viscoso, 
de pastoso, de dobrado, de enrugado do qual o seu possuidor, preso nas malhas da ambivalência 
do calar (guardar) e do divulgar (trair), acaba por se sentir arrastado numa lentidão asfixiante da 
qual procura libertar-se pela palavra dita (como se de uma purificação ou exorcização se 
tratasse), correndo o risco da traição porque divulga aquilo que deveria, por sua própria natureza, 
permanecer trans-(des)cendente. Assim, tanto aquele que sonha com o labirinto como aquele que 
possui um segredo estão unidos pela solidão, pois “não existe maior solidão que a solidão do 
sonho labiríntico” (1986: 225), e esta solidão é suscetível de aumentar consoante a matéria do 
labirinto seja mole ou dura, o mesmo valendo para as diferentes naturezas de segredo: o labirinto 
petrificado, que agride e que fere, é um “labirinto vazio que não cessa de ferir” (1986: 231, 1976: 
205-232), enquanto o labirinto mole, que abafa ou asfixia, é um “labirinto sempre cheio e sem 
dor” (1986: 231, 1976: 100-102 e 105-133). Não obstante o tormento suscitado por este tipo de 
labirintos, Gaston Bachelard conclui que o ser labiríntico, por maiores que sejam os seus 
tormentos, não pode não deixar de experimentar o bem-estar do calor que o labirinto, como 
sonho profundo, exala e liberta (1986: 247). Por isso mesmo é que aquele que é possuidor de um 
mistério, de um enigma e, particularmente, de um segredo, ainda que se sentindo ora asfixiado, 
ora agredido na sua intimidade, não pode fruir ao mesmo tempo o bem-estar e o conforto 
libertado pelos odores do segredo. Do exposto, defendemos que é próprio do segredo exprimir-se 
oximoramente, ou seja, o seu guardião tanto se sente irresistivelmente atraído para o guardar 
conservar), como para o divulgar (dizer), tanto experiencia uma angústia por o ter à sua guarda, 
como sente uma espécie de volúpia e de conforto de ser dele detentor. A este respeito, não 
podemos deixar em branco o contributo de George Simmel que diz que o segredo está exposto 
àqueles que resistem à tentação de o trair e a outros que cedem a essa mesma tentação. Deste 
modo o segredo reside na tensão entre aqueles que utilizam as suas energias para o reter e 
aqueles que colocam a sua energia à disposição da sua transmissão, ou seja, cedem à tentação de 
o trair: os primeiros caraterizam-se pelo interesse prático e pelos charmes formais do segredo12, 
os segundos exprimem a incapacidade de aguentar por mais tempo a tensão que o segredo 
suscita. 
Recordando novamente aqui Dédalo – o arquitecto do labirinto de Cnossos graças ao qual, dada 
a sua revelação do segredo do labirinto a Ariadne, Teseu saiu vitorioso (Durand, 1985: 9-12, 
Schreiber, 1884-1886: 934-937; Pottier, 1892: 4-9; Peyronie, 1998: 217-221; Frontisi-Ducroux, 
2000; Dancourt, 2002; Canteins, 1994) – percebe-se que ele pertence àquele grupo de sujeitos 
que é incapaz, por um lado, de aguentar a tensão pesada do segredo e, por outro, o segredo, dado 
o seu sentimento de superioridade latente, bem como o sentimento de superioridade que confere 
àquele que o detém, carece de ser desvelado a fim de melhor exprimir simultaneamente a 
superioridade que o anima e de tornar pública a superioridade de todo aquele que o revela, ou 
seja, que o torna público: “Há no segredo uma tensão que se liberta no momento da sua 
revelação” (1991: 45). A propósito deste sentimento de superioridade, Simmel alerta-nos para a 
sua ilusão, pois no “prazer da confissão se pode encontrar frequentemente o sentimento de poder 
sob uma forma negativa e perversa, a da menoridade de si e da contrição” (1991: 47). 
No nosso caso concreto de análise, pensamos que o sentido etimológico do segredo se afigura 
mais pertinente, atendendo ao enredo mítico que envolve o labirinto, do que aquele que dá conta 
do conceito de enigma que o liga a uma “palavra obscura, equívoca” e que, consequentemente, 
carece de uma explicação para aquilo que não se compreende ou então que exige uma decifração 

12 Sobre o charme do segredo, George Simmel salienta: “Le secret place la personne dans une situation d’exception, 
il s’agit comme un charme dont la détermination est purement sociale, indépendant dans son principe du contenu 
qu’il protégé; mais naturellement, ce charme croît dans la mesure où le secret que l’on détient en exclusivité est 
important et vaste” (1991: 44). 
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perante uma mensagem cifrada, ou seja, perante um enunciado obscuro ou ambíguo torna-se 
necessário encontrar uma resposta que ofereça todos os ingredientes da solução: “a essência do 
enigma não reside numa questão à qual é muito fácil responder, mas numa multiplicidade de 
respostas possíveis entre as quais é difícil escolher” (Brunel, 1998: 243). 
Tendo em conta a precisão mencionada, devemos avançar na sua complexificação. Deste modo, 
o sentido de segredo que emprestamos ao tema do labirinto é o de que este pertence ao domínio 
do secreto (e que por isso somente é reservado aos iniciados), que é ora impenetrável, ora prisão 
eterna para aquele que nele penetra precisamente por causa do mistério que o envolve (relação 
com o esotérico, com o hermético, com o oculto). Neste sentido, o segredo do labirinto pertence 
mais à esfera do dizer (divulgar e trair) do que do calar (manter e guardar): enquanto o primeiro 
pressupõe a conformidade ao modelo, o segundo, que caracteriza o segredo no seu sentido mais 
clássico, pressupõe a modalidade da adesão (Boutang, 1973: 145)13. 
O labirinto pode, portanto, cessar de ser impenetrável ou prisão eterna quando alguém revelar o 
segredo da sua saída, ou seja, quando alguém (veja-se o caso de Ariadne que com a ajuda de 
Dédalo ofereceu a solução de saída a Teseu por amor/desejo) se propõe desdobrar as pregas que 
envolvem a solução de entrada ou de saída do próprio labirinto: 

 
O segredo, mesmo quando é preservado, é revelado, e largamente difundido, mas não 
divulgado: porque não é a um outro, ou aos outros, que o diz aquele que o possui; ele 
o diz à noite, ele quer que o dia o proclame, antes de um novo e aparente 
esquecimento que não é outra coisa do que as condições de uma salvaguarda, um 
acto de confiança (Brunel, 1988: 248). 
 

Assim, procuraremos em seguida compreender a temática do segredo na perspectiva do 
imaginário educacional, sabendo que o labirinto, embora encarado muitas vezes como uma 
metáfora educacional de grande alcance heurístico (Castro, 2003: 495-517), ultrapassa o mero 
sentido metafórico para mergulhar nas profundidades da experiência humana de que somente o 
símbolo, por não se confinar ao domínio meramente linguístico, parece dar conta (Ricœur, 1995: 
93-115). 
 
2. O segredo do labirinto como metáfora viva de um imaginário remitologizador e 
educacional 

 
Se achamos que há uma similitude entre labirinto e segredo, bem como aquilo que define a 
natureza íntima do labirinto é que ele contenha o seu segredo, quantas vezes indecifrável na 
ausência de fios de Ariadne, importa agora indagarmos do seu interesse educacional à luz de um 
imaginário aberto aos símbolos configuradores da cultura humana e, consequentemente, da 
educação. 

 
2.1. Do imaginário educacional 
 
Gilbert Durand gosta de insistir que a sua concepção de imaginário ergue-se, à maneira da arte 
como “anti-destino” como dizia André Malraux, contra a usura do tempo e contra a opressão da 
morte. Daí que o parentesco entre imaginário e a grande obra de arte seja, diríamos, co-natural 

13 Sobre a natureza do segredo convém salientar que “a realidade de ligação de participação ao segredo é uma 
componente afectiva, em todos os momentos, um ‘ingrediente’; ela assinala um passo dado no domínio do segredo, 
de que o rasto permanece. Nós não podemos afirmar que ela seja a essência de todo o segredo, mas seguramente que 
ela indica a forma inevitável sob a qual ele pode aparecer; nela ainda recolhem-se os elementos que nós 
reconhecemos nas outras dimensões: a transcendência do ‘calar’, a anterioridade temporal, e, aquém do tempo, da 
‘suspensão’. Acontece que o ser, aparecendo assim, não somente não transparece, mas denuncia uma gravidade e 
uma finitude, o contrário da graça… Ora a graça é também, e mais certamente ainda, na dimensão da salvação onde 
o segredo se realiza” (Boutang, 1973: 143). 
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porque ambos desmentem e combatem a “entropia do tempo mortal”. Neste aspecto, a função 
eufemizante da imaginação desempenha um papel relevante, pois a virtude essencial do 
imaginário é a de eufemizar e de exorcizar a angústia do tempo e a morte que o tempo traz 
(Durand, 1984: 468-472). Por outro lado, o autor ensina-nos que, sendo o imaginário um lugar 
do “entre-saberes”, implica um pluralismo das imagens “passadas e possíveis produzidas pelo 
homo sapiens sapiens” (1998a: 231) que podem ser revisitadas interdisciplinarmente. Deste 
modo, o imaginário infiltra-se paulatinamente, isto é, emerge transdisciplinarmente por 
intermédio do mito, do símbolo e das metáforas vivas, porquanto ele “radica no além, na 
realidade do mundus imaginalis que (... é ‘epifania do mistério’, faz ver o invisível através dos 
significantes, das parábolas, dos mitos, dos poemas” (1998a: 243-244). Neste contexto, percebe-
se que a educação interesse ao imaginário e vice-versa, e aqui a Filosofia da Educação não pode 
naturalmente ficar indiferente. 
O imaginário educacional, ainda que seja uma especificação do imaginário, não pode deixar de 
veicular os seus traços essenciais. Porém, como se trata de um imaginário híbrido, ou seja 
devedor simultaneamente do imaginário social (ideologia-utopia) e do imaginário mítico, 
devemos, a partir dum esforço hermenêutico adequado (estamos a pensar na mitanálise 
durandiana), identificar aquilo que ele de mais revelador possa ter para a educação encarada 
como”formação” do ser humano14 e do importante conceito de bildung que a tradição alemã nos 
deu a conhecer e a pensar (Vierhaus, 1972: 508-551; Gennari, 1997; Wunenburger, 1993: 59-
69)15. Assim, o imaginário educacional, à semelhança do imaginário mítico que re-descobre o 
dinamismo dos mitos (antigos ou não) e o seu cortejo de figuras heróicas ou decaídas ainda que 
metamorfoseadas, tem como tarefa ouvir as “vozes míticas” que sussurram por detrás ou no 
fundo das ideologias e tradições educativas. Nesta linha, todo um trabalho hermenêutico, de que 
a mitanálise durandiana pode servir de modelo, se abre a fim do hermeneuta desocultar e 
interpretar a pertinência semântica das metáforas, alegorias e demais imagens que sempre 
acompanham aqueles que falam em nome da educação e da pedagogia (Daniel Hameline e 
Naninne Charbonnel, Olivier Reboul, Neil Postman). 

 
2.2. A voz do labirinto na educação 
 
O símbolo/mitologema do labirinto na sua faceta degradada de metáfora dos curricula, cujos 
léxicos, organigramas e teia de conteúdos bem podem assemelhar-se aos corredores curvos, ou 
não, do labirinto- Neste contexto, importa dizer que os curricula, a Escola numa palavra, é 
inseparável da “cultura-mundo” dos tempos hipermodernos e é sinal destes tempos serem 
desorientados, inseguros e destabilizados de modo estrutural e crónico (Lipovetsky, 2010: 24). A 
imagem do labirinto é aquela que para nós melhor dá conta do sentimento de desorientação e de 
errância na qual se encontra mergulhada a política educativa e a teoria do curriculum face aos 
desafios dos tempos hipermodernos baseados numa desorientação generalizada a todas as esferas 
da vida política, económica, social e íntima. Constata-se pois que a Escola está paralisada, 
desorientada nas encruzilhadas dos labirintos da hipermodernidade e aqui a escola tem 
obviamente a ver com o mal-estar docente vivido pelos professores no seu quotidiano na Escola. 
A sua ação pedagógica fica paralisada perante problemas de desrespeito, de desatenção, de 
indisciplina e de violência na Escola que são uma constante na Escola hipermoderna16. Urge de 

14 No sentido que Mario Gennari a trata na sua Filosofia della formazione dell’uomo (2005). 
15 Goethe num dos seus mais célebres e iniciáticos poemas, intitulado justamente a “Nostalgia Bem-aventurada” 
[Selige Sehnsucht], resume com o verso “Morre e transmuta-te” toda a substância e espírito da Bildung: torna-se 
necessário perder-se para se reencontrar. A este respeito, importa sublinhar que a experiência vivida faz com que o 
outro se torne si-mesmo e que o mesmo se torne outro! 
16 A este mal-estar e à paralisia da Escola não é de todo indiferente o individualismo, o consumismo, o relativismo 
e o hedonismo dos tempos atuais distintos da sociedade disciplinar-autoritária da primeira fase da modernidade: 
“Foi assim que a cultura consumista-hedonista-individualista minou a escola da disciplina. É esta a nossa situação 
actual” (Lipovetsky; Serroy, 2010: 187). 
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facto restaurar a autoridade, no sentido do seu reconhecimento, do professor, a legitimidade do 
aluno como aquele que aprende e que trabalha laboriosamente o conhecimento na linha não 
somente do “aprender à aprender” (Olivier Reboul), mas na substância e implicações profundas 
que o verbo aprender contém e pressupõe. 
Deste modo, sendo a desorientação uma das grandes caraterísticas vividas da cultura-mundo 
promotora de desencantos, de incertezas, de ceticismos, de incredulidades e de frustrações 
coletivas, não caberá à educação encontrar, mais do que nunca, os seus fios de Ariadne? Se a 
resposta é afirmativa e pode ser procurada do lado de uma Filosofia da Educação sensível às 
figuras do imaginário educacional, de que o labirinto é um exemplo paradigmático, para delas 
retirar o antídoto, isso implica necessariamente que a sua agenda seja marcada igualmente por 
uma consciência crítica do estado de desorientação no qual se encontra a “cultura-mundo” 
(Gilles Lipovetsky e Jean Serroy) que envolve necessariamente a Escola. Cabe pois a uma 
educação remitologizadora das grandes narrativas instauradoras de sentido, que saiba recuperar a 
cultura humanista e literária contrabalançar o mal-estar cultural e ético provocado pela “Grande 
desorientação” da época hipermoderna. 
O professor deve saber recuperar o sentido ancestral do “fio de Ariadne” (Leranò, 2010) 
envolvido pelo par diálogo-escuta, e pela própria participação do aluno, e assumir-se como 
mestre-de-cerimónias do labirinto, uma espécie de iniciador e cuja função consistiria em o 
conduzir ao centro do próprio labirinto que, na terminologia do discurso político educacional, 
significa tão-somente conduzi-lo ao êxito triunfal de obter um nível académico de excelência. 
Porém, a questão consiste em questionar se o modelo lógico de uma razão instrumental não 
estará antes formando/formatando uma escola petrificada, pontiaguda (uma das características de 
certo tipo de labirintos), que fere a curiosidade e a verdadeira autonomia natural do ser que 
aspira a conquistar uma humanidade melhor para si (lembrando aqui o Protágoras de Platão)? 
Por outras palavras, questiona-se se em nome dos “deuses que falham”17 (Postman, 2002: 35-77) 
não se estará a ferir de morte aquilo que pouco já restaria da curiosidade intelectual do aluno 
actual e, consequentemente, de o impedir de fazer um trabalho auto-reflexivo com a séria 
intenção de se tornar mais sábio e mais justo. 
Face a um vazio existencial e a um sem sentido axiológico do “fim da educação” (Neil Postman), 
esta perspectiva coloca o acento da necessidade que a Escola possui de recuperar o seu sentido 
iniciático e de colocar aquele que aprende face aos meandros das dificuldades, enganos e riscos 
desafiantes: “Há que voltar ao espírito de nómada e às suas virtudes: leve de equipagem, 
hospitaleiro ou solidário, sempre vigilante” (Castro, 2002: 512-513). Assim sendo, compreende-
se melhor a necessidade de se recuperar, mediante um ritual de memória sempre tão importante 
para fazer face aos desafios labirínticos actuais (Castro, 2002: 513-514; Yates, 1982), o sentido 
iniciático daquele que está na escola e de o ajudar a percorrer lucidamente e com discernimento 
(no sentido também da métis grega, da sabedoria prática) a infinidade de caminhos e, por 
conseguinte, saber por qual deles optar no tempo de uma vida.  
Para que essa tarefa se torne mais propícia e mais compensadora é preciso saber não voltar as 
costas aos deuses definidos como aquelas grandes narrativas que possuem “credibilidade, 
complexidade e poder simbólico suficientes para permitir que o indivíduo organize a vida em 
função delas” (Postman, 2002: 20). As grandes narrativas devem inspirar não somente os 
modelos escolares, como os próprios comportamentos de educador e educando, pois numa 
sociedade desorientada (Lipovetsky; Serroy, 2010) e órfã dos seus “deuses”, numa sociedade 
desencantada que, sonhando com um “admirável mundo novo” (Aldous Huxley), se entregue 
alegremente nas mãos dos “Deuses que falham” - sejam eles os antigos ou os novos (Postman, 
2002: 35-77) -, nunca será sensato esperar nada de bom e de prometedor, porque são os “deuses” 

17 A este respeito, veja-se a obra citada de Neil Postman intitulada justamente O Fim da Educação. Redefinindo o 
Valor da Escola, que aponta a utilidade económica, o consumismo, a tecnologia e o tribalismo como “deuses que 
falham”. 
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que oferecem uma “orientação moral, um sentido de continuidade, explicações do passado, 
clareza ao presente, esperança para o futuro” (2002: 81). 

 
3. O sentido educacional e existencial do labirinto 
 
No fundo, assim como o mito contém a sua “verdade”, que não passou despercebida a Kurt 
Hübner (1985), importa também ver qual a “verdade” das imagens que esboçam no interior dos 
discursos, ditos, textos sobre a educação. E perguntar afinal se toda essa arquitectura discursiva e 
textual e das singularidades e preocupações de cada tempo educativo não abafou uma das 
preocupações fundamentais da educação, e que Jean-Jacques Rousseau bem pressentiu no seu 
Émile ou de l’Éducation: a formação do homem universal, ou seja, trata-se já não de formar um 
tipo de homem particular, mas antes o homem em si-mesmo que, para Rousseau, equivale à 
formação de um homem livre. Uma verdade que vivifica o destino do sujeito e que o estimule a 
refazer incessantemente o seu percurso de trans-formação (Sola, 2003) à imagem e semelhança 
de um rito iniciático não de carácter heróico como o de Teseu18, mas místico ou sintético. 
Uma iniciação pautada pelas estruturas místicas ou sintéticas do regime noturno do imaginário 
(Durand, 1984: 399-433) é aquela que não se vangloria da morte do Minotauro (Peyronie, 1998: 
645-650), pois a sua morte representa quase sempre uma vitória funesta! Uma iniciação deste 
tipo domestica, por um lado, o tempo, eufemiza a morte, restaura a esperança e, por outro lado, 
prepara o sujeito a que ele re-integre os diferentes minotauros que vá encontrando ao longo do 
seu caminho19. Quando ele é morto pelo herói é este próprio que se mutila, separando-se 
dramaticamente da sua dimensão dionisíaca, ctónica, instintiva e, como tal, exposto à perdição. 
Tal como a gesta de Teseu nos ensinou: enquanto o herói se perde, Dédalo, o traidor, o 
intriguista, o egoísta salvou-se, encontrando refúgio na corte do rei Cocalos: 
 

Teseu, finalmente, teria cometido um erro de consequências imprevisíveis: a culpa 
não apelava para uma liquidação sumária, mas para uma ‘absolvição’, operada à luz 
de uma consciência capaz de a analisar, aclarar e assumir. Ao matar o monstro, 
Teseu alienava-o de um modo que se revelaria devastador para o seu destino de 
herói; a tentativa derradeira que faria para raptar Perséfone do fundo dos infernos 
demonstra a extensão do desastre. A ‘semente’ oculta no mundo ctónico 
(inconsciente) não se deixa possuir pela violência dos ‘heróis’ arrogantes, habituados 
mais a matar do que a compreender. O ‘perdão’ só pode ser concedido por aquele 
que não aliena a culpa e o bebe completamente; só esse poderá compreender a 
inocência essencial do Minotauro e assumir sobre si próprio o destino de todos, 

18 Teseu, enquanto herói civilizador, associado a Dédalo, enquanto artista-engenheiro, mobiliza um simbolismo 
universal de que o labirinto é um exemplo vivo. Neste sentido, a transmissão do segredo do labirinto de Dédalo a 
Ariadne e desta a Teseu, o que lhe permitiu cumprir com sucesso uma das etapas cruciais da sua iniciação, faz com 
que o enredo apareça sob o signo do regime diurno, com as estruturas heróica que o caracterizam (Durand, 1984: 
202-215), ou seja, é o triunfo da faceta aérea ou solar, representada pela trilogia Dédalo-Ariadne-Teseu, que triunfa 
em detrimento do lado ctoniano, nocturno de Minos-Parsífae-Minotauro (regime nocturno, com as trevas e a 
penumbra que o caracterizam, e com as suas estruturas místicas). 
19 Neste sentido, e na linha de Lima de Freitas, devíamos não seguir o exemplo heróico de Teseu, mas antes 
integrar, numa linha de co-implicação dinâmica, na nossa esfera diurna (consciência) o lado sombrio, a hybris que 
Minotauro simboliza e, por outro, recuperar a memória divina rompida na sequência das gestas heróicas de 
Prometeu e de Teseu. Pois só assim, é que cada um de nós, enquanto peregrinos de labirintos interiores e exteriores 
(formas do mundo e da vida), poderemos ter alguma esperança de resolver a complexidade dos desafios crescentes 
que ora se nos deparam, ora nos atormentam. Para isso, contudo, é nossa tarefa recuperar, de modo incessante, a 
memória do centro: “Teremos, sem dúvida, de ‘reinventar’ o centro, oculto no fundo da nossa amnésia e defendido 
por um Minotauro que se nutre do que possuímos de mais precioso. Não basta a coragem de uma espada, 
necessitamos da coragem de um espelho” (1975: 150). E nada melhor do que recuperar o centro mediante o fio 
condutor de Ariadne que nos conduz no labirinto de Dédalo, um labirinto de via múltipla, “multicursivo” ou de 
“dupla espiral”. 
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oferecendo o seu próprio ‘sacrifício’ na iluminação da consciência última (Freitas, 
1975: 308). 
 

Daí ser importante que a educação retome não somente esta atitude de co-integração tensional 
entre Apolo-Dionísio, como seja igualmente capaz de recuperar criativamente a lição perene 
contida na gesta mítica de Teseu e, consequente, reactualizá-la ao espírito de um tempo 
desencantado que é o nosso actual, a saber: o espírito do ritual iniciático, no sentido que fala 
Mircea Eliade no seu Tratado de História das Religiões, em que “Penetrar num labirinto e 
regressar dele, tal é o rito iniciático por excelência, e no entanto toda a existência, mesmo a 
menos movimentada, é susceptível de ser assimilada ao caminhar num labirinto” (1977: 452). Se 
penetrar nos labirintos da existência exige o conhecimento prévio de um fio de Ariadne20 
daquele que neles se aventura, não é menos verdade que o modo como ele o obtém e os fins para 
os quais ele o utiliza dão que pensar, ou não seria então o fio de Ariadne um símbolo mediador 
entre Apolo/diurno/métis/techné e Dionísio/nocturno/hybris/desmedida da existência e, como tal, 
resgatador da profundidade que nos habita: “Nós somos seres profundos. Escondemo-nos sob as 
superfícies, sob as aparências, sob as máscaras, mas não nos escondemos somente aos outros, 
escondemo-nos a nós mesmos. E a profundidade é em nós, no estilo de Jean Wahl, uma trans-
descendência” (Bachelard, 1986: 259-260). 
Em jeito de conclusão, e daquilo que precede, queremos ter contribuído para que o labirinto, 
enquanto mitologema, símbolo primário ou imagem arquetípica, possa ser encarado como o 
modelo mítico-simbólico do segredo dada a similitude entre o labirinto e o segredo, pois o 
labirinto devido precisamente às idas e voltas em profundidade, assim como as suas 
circunvalações, traduz, a nosso ver, o fluxo simbólico e a dinâmica curvilínea, enrugada, fechada 
que caracteriza o próprio segredo. Neste sentido, afirmamos que existe uma relação isomófica 
entre labirinto e o segredo, pois todo o segredo é, em maior ou menor grau, labiríntico à 
semelhança de todo o labirinto que contém, também em maior ou menor grau, o seu segredo. 
A este respeito, pode-se então dizer que penetrar no labirinto, descer por nós mesmos em 
meditação mergulhante não será já uma maneira de descer desejando o nosso próprio segredo? E 
se assim for, podemos dizer com Pierre Brunel (1998: 245) que o segredo do desejo “bem pode 
ser o segredo de todo o ser humano” e aqui nos cruzamos com o desejo de Ariadne por Teseu 
que, ao revelar-lhe o segredo do labirinto, deixou de ser desejada21, e com isso o segredo 

20 O fio de Ariadne, que se assemelha à varinha mágica de uma fada, que conduz o herói também é o meio salvífico 
que lhe permite que o seu destino se cumpra. A propósito deste fio como varinha mágica, recordamos que a fada, 
como Hermes, tem a varinha que não só serve para transformar, mas como serve de guia. Ariadne, enquanto fada, 
simbolizaria aquilo que Jung denomina o arquétipo Anima: “É certo que o papel da fada lembra singularmente o das 
deusas e dos espíritos femininos que iniciam e protegem os heróis. […] O mito de Teseu e de Ariadne poderia, 
também ele, relacionar-se com o tema geral da fada que ajuda o seu esposo – que ela perde logo que a iniciação se 
termine – a entrar e a percorrer no outro mundo” (Christinger, 1971: 165). O fio de Ariadne, segundo Joseph 
Campbell, não deve ser somente encarado como um mero instrumento físico, isto é, um mero rolo de fio enrolado 
que Teseu vai desenrolando à medida que penetra no labirinto, e depois o segue de volta, até encontrar a saída, mas 
também com um compromisso psicológico. Teseu contou com Ariadne para resolver o seu imbróglio, assim como o 
aluno/discípulo pode contar com as pistas (fio de Ariadne) dadas pelo professor/mestre. Este, à semelhança do herói, 
não lhe deve mostrar a verdade em si (caso tal fosse possível!), mas antes indicar-lhe os diferentes caminhos que a 
ela conduzem: “Mas precisa de ser o seu caminho [o do aluno/discípulo], não o dele [o do professor/mestre]. O 
Buda não lhe pode dizer exactamente como se livrar dos seus medos pessoais, por exemplo. Alguns professores 
podem prescrever exercícios, mas talvez não sejam os que funcionem para você. Tudo o que um professor tem a 
fazer é sugerir. É como um farol que assinala: ‘Há pedras ali, navegue com cuidado. Lá adiante, porém, há um 
canal”. O grande problema na vida de qualquer jovem é encontrar modelos que sugiram possibilidades […] A mente 
tem muitas possibilidades, mas não podemos viver senão uma vida. O que faremos de nós mesmos? Um mito vivo 
pode oferecer-nos modelos actuais”, além do professor/mestre ter como sua principal tarefa orientar os seus alunos 
“no sentido de desenvolverem as imagens que têm de si mesmos” (1991: 165-166). 
21 Veja-se que no contexto da aventura iniciática, a princesa, do ponto de vista dos neófitos, representa apenas um 
meio do qual o herói se serve para atingir o fim desejado, para em seguida, como se de um mero brinquedo se 
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desvaneceu-se, havendo apenas lugar para um simulacro trágico! E assim, perguntamo-nos se a 
nossa abordagem mítico-simbólica do labirinto contribuirá para melhor compreendermos, por 
um lado, que o segredo é incontornável nas relações humanas tal como George Simmel nos 
ensinou e, por outro lado, se graças a essa mesma abordagem não ficamos mais perto de captar o 
imaginário do segredo na sua tensão entre o acto de o guardar e o acto de o revelar com as 
imagens que ambos os actos suscitam? 
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A dinâmica do segredo em terreiro de candomblé: uma prática recolhida no 
Brasil profundo  
Ruy do Carmo Póvoas22 (Ylê Axé Ijexá)  
 
 
 Senhoras e Senhores, 
 Organizadores e organizadoras deste evento 
 Pesssoas dedicadas ao magistério ao ensino, à pesquisa e à extensão 
 Estudantes 
 Povo de santo 
 
Sejamos todos bem vindos com a graça de Deus. 
Em primeiro lugar, agradecer, pois quem não agradece o que recebeu não é digno do recebido. À 
Professora Doutora Danielle Perin Rocha Pitta, pela lembrança de meu nome, pelo convite feito 
na confiança, o meu eterno reconhecimento e o penhor de minha gratidão. 
Devo começar informando de que lugar estou falando. De onde falo, dizem frequentemente: 
“Quem sabe de mim sou eu.” Venho do mundo das Letras, do ensino de Língua Portuguesa; do 
universo da Literatura. E lastreando tudo isso, sou descendente de Inês Mejigã, sacerdotisa de 
Oxum em Ilexá, na África, feita escrava no Engenho de Santana, em Ilhéus, Bahia. Por isso 
mesmo, sou afrodescendente e afro-brasileiro, pessoa de terreiro, iniciado no candomblé desde 
menino. Sou deísta, animista, cabeça de Oxalufã e Logum-edé. Quando me entendi por gente, já 
sabia dançar para os orixás e faço isso há mais de 65 longos anos. Sou babalorixá do Ilê Axé 
Ijexá, em Itabuna, na Bahia. Danço o xirê, produzo texto, escrevo livros. 
De mim, já disseram muita coisa: que sou homem e que vou morrer um dia. Também disseram 
que sou pardo e nordestino; que sou escritor, poeta e professor. Mas o de que eu gosto mesmo é 
quando dizem que sou pai de santo: maravilha das maravilhas. Agora estão dizendo outra coisa 
de mim. Senhoras e senhoras, com vocês, eu, um conferencista. Coisas de Danielle Pitta. Deus 
me apareça rodeado de luz... E como diz minha amiga, a poetisa Baiza Nora23: 
 

Três das nossas pequenas sabedorias 
é não exigir de nós: 
aquilo que não somos 
o que esperam que sejamos 
ou a manutenção 
das máscaras que criamos. 
 

O meu primeiro passo, nesta fala, é em direção à poesia. Então, permitam que o poeta negro 
Cruz e Souza adentre este recinto e, pela minha voz, ele cante e encante com o seu poema24 
Cruzada nova: 
 

Vamos saber das almas os segredos, 
Os círculos patéticos da Vida, 
Dar-lhes a luz do Amor compadecida 
E defendê-las dos secretos medos. 
 
Vamos fazer dos áridos rochedos 

22 Mestre em Letras Vernáculas (UFRJ); Coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais – Kàwé, 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA; Babalorixá do Ilê Axé Ijexá, Itabuna, BA, membro da Academia 
de Letras de Ilhéus e da Academia de Letras de Itabuna, BA. 
23 NORA, Maria Luiza. A ética da paixão. Ilhéus: Editus, 2010. p 59. 
24 SOUZA, João da Cruz e. Últimos sonetos. In: _____. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1961. p. 193. 
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Manar a água lustral e apetecida, 
Pelos ansiosos corações bebida 
No silêncio e na sombra d'arvoredos. 
 
Essas irmãs furtivas das estrelas, 
Se não formos depressa defendê-las, 
Morrerão sem encanto e sem carinho. 
 
Paladinos da límpida Cruzada! 
Conquistemos, sem lança e sem espada, 
As almas que encontrarmos no Caminho. 

 
É verdade que esta minha fala é comprometida em lhes apresentar A dinâmica do segredo em 
terreiro de candomblé: uma prática recolhida no Brasil profundo. Para tanto, escolhi duas 
referências, nas quais me apadrinho. Tais referências constam do site25 deste evento. 
A primeira delas é a própria intitulação que aparece no site26 do evento: XVI Ciclo de Estudos 
sobre o Imaginário – Congresso Internacional ‒ Imaginário e Dinâmicas do Segredo. Minhas 
atenções se voltam para o número 16, pois este é o número dos odu de Orumila Babá Ifá, 
Testemunha do Destino, Aquele que Esculpe no Escuro. Orumilá preside o Destino, e tal termo, 
aqui, não corresponde ao que a civilização ocidental entende sobre o mesmo conteúdo. Para o 
povo de santo, destino pode ser negociado, revisado, alterado, rejeitado, ampliado, pois é 
concebido como Caminho, embora aqueles que seguem um caminho onde suas coisas não estão 
jamais, em tal caminho, suas coisas acharão. E o que nos diz o Décimo Sexto Odu? É o caminho 
apontado por Orumilá, conjuntamente com os Orixás Funfun, isto é, os Orixás do branco. É 
intitulado por Aláfia e significa “Paz, bem estar geral, sucesso, tudo está correto, os inimigos 
foram vencidos e a Luz resplandece sobre as Trevas”. 
Outras linguagens, no entanto, precisam ser revisitadas, uma vez que somos um povo 
profundamente marcado pela diversidade. Então, tomemos o Tarô. A Lâmina 16 é a Torre 
fulminada. Ela revela: catástrofe, decepção, perdas de posição, caos, equilíbrio rompido, queda, 
ruína, projetos fracassados. Estamos diante do antagonismo entre uma fala africana e uma fala 
européia, que se caracterizam como falas opostas para um mesmo foco de interesse. Aláfia é 
coletivo; a Torre fulminada é individual. Enquanto Aláfia nos revela a organização, a Torre 
fulminada diz do caos, do apocalipse. Voltemos, no entanto, ao site deste evento e tomemos as 
palavras de seus organizadores27: 
 

Michel Maffesoli, em entrevista publicada, considera que "apocalipse significa 
'cobrir, envolver, esconder' e também 'descobrir, desvelar'. É, pois, preciso entendê-
lo como aquilo que revela o escondido, o que torna aparente o segredo", sendo que "a 
época espera seu próprio apocalipse, isto é, ser revelada a si-mesma": trata-se, então, 
de revelar a si mesma a pós-modernidade. 

 
Então podemos entender que Aláfia e a Torre fulminada estão contidos no mesmo número 16, 
porque são duas faces do mesmo conhecimento. Quando Olorun Javé pronunciou o Fiat lux, 
certamente reinava o caos. Milênios de milênios após tal organização, a partir de quando Aláfia 
compôs o universo, chegou a vez das criaturas de Olorun Javé, criadas à sua imagem e 
semelhança, provocarem o tempo da Torre fulminada. E as criaturas de Olorun Javé agora 

25 Disponível em: ˂http://www.cicloimaginario.com/segredo/ciclo_imaginario/pt˃ Acesso em 15 out. 2011. 
26 Idem.  
27 Disponível em: ˂http://www.cicloimaginario.com/segredo/ciclo_imaginario/pt˃ Acesso em 15 out. 2011. O site 
não informa onde, quando e a quem Maffesoli concedeu a entrevista. 
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desiquilibram o ambiente, banalizam a vida, poluem tudo, fazem alvo de si mesmas para todo o 
Cosmos atirar. 
Diante do orgulho, da arrogância, da prepotência, o povo de santo afirma: “Quando a torre cair, 
eu quero um pedaço”. Sem os cacos da Torre fulminada, Aláfia não pode, no entanto, promover 
a reorganização. Sem a organização anterior promovida por Aláfia, jamais a Torre fulminada 
fará o caos acontecer. 
Ainda no rastro do site28, lá está expresso que Pierre Brunel diz que “o próprio do segredo é que 
ele dá a imaginar." Exercitemos, pois, o imaginar. E na imaginação, daqui, eu vou até ao Ilê Axé 
Ijexá e me sento na minha cadeira de pai de santo. De lá, eu vejo este aqui e este agora, onde e 
quando estou neste púlpito de professor conferencista. E fico me perguntando: Por que falar de 
tais coisas? O exercício da memória talvez ajude a clarear. Abordar a memória, no entanto, para 
o povo de santo, implica lidar com a história oral, pois nossa trajetória e nossa tradição não 
passaram pela escola, não receberam feição escrita. E isso aconteceu porque o próprio Estado 
brasileiro desenvolveu mecanismos de invisibilidade, promovidos por instrumentos de elitismo, 
exclusivismo e dominação. Então, nosso fazer e nosso viver ficaram recolhidos aos subterrâneos. 
Era necessário escondermo-nos para sobreviver. Para os supostos donos do conhecimento, 
era necessário que nos condenassem a esconderijos, por rejeição ao diverso. Porque mesmo 
condenados à invisibilidade, não deixamos de viver e de fazer, passamos, então, a ser 
considerados como aqueles que influenciaram na música, na dança, na língua. Ora aquele que 
influencia não passa de mero coadjuvante. E na nossa suposta coadjuvância, toda a nossa 
produção foi folclorizada. Não resta dúvida: uma excelente estratégia de dominação. 

A esse respeito, valem os dizeres de Pollak29, quando afirma que: ao privilegiar a análise dos 
excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de 
memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se 
opõem à "Memória oficial", no caso, a memória nacional. Num primeiro momento, essa 
abordagem faz da empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e 
reabilita a periferia e a marginalidade. Ao contrário de Maurice Halbwachs, ela acentua o caráter 
destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas 
memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase 
imperceptível afloram em momentos de crise, em sobressaltos bruscos e exacerbados. 
E me dou conta dos segredos resguardados naquelas memórias subterrâneas, muitas das quais, 
para salvaguardá-las, foi necessário transformá-las em conhecimento ritual. Vale, então, revisitar 
os dizeres de Terrin: 

 
Nossa cultura – ainda dominada por uma modernidade racionalista – vive uma 
contradição insanável: detesta o rito, a ritualidade, pois escapa do domínio da razão; 
quer desfazer-se dele, como se fosse uma roupa maltrapilha; tem aversão ao rito 
porque o vê como uma realidade que ainda pretende entoar loas a uma impossível 
lógica continuísta, quando o mundo, ao contrário, está submetido a uma incessante e 
desordenada mudança. 

 
No terreiro, a dinamicidade do segredo que se ritualiza é regida por princípios claros. Aliás, 
diga-se oportunamente que o terreiro se pauta numa lei configurada em três artigos: preceito, 
respeito, segredo. Pelo menos é assim naqueles que mantêm a chamada Tradição. Dada à 
especificidade do momento, no entanto, vou me restringir ao recorte de apenas um desses 
artigos, o segredo, na tentativa de observar a sua dinamicidade. Sobre o segredo, já disse Roger 

28 Idem. O site também não informa os dados bibliográficos que referendariam a citação. 
29 POLLAK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. Trad. Dora Rocha Flaksman. In: Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro: FGV/CPDOC, vol. 2, n. 3, 1989. p. 2. 
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Bastide30: “Não se conta um segredo brutalmente, pois ele traz consigo perigosas forças que 
precisam ser neutralizadas por contradons.” O segredo, no entanto, não é para ser contado; é para 
ser vivenciado. Contar o segredo é reduzi-lo a estruturas frasais que deixarão quem ouça na mais 
completa escuridão. Para a gente de terreiro, o sentido do segredo está na vivência e o seu 
aprendizado passa por práticas pedagógicas assistemáticas. Ele se dinamiza de uma geração para 
outra, sustentado nos laços de confiabilidade. E quem não for talhado para ser seu repositório 
não consegue compreender quem o pratica. Não há um dicionário de segredos, nem mesmo oral. 
Não há um receituário, um formulário, um conjunto sistematizado. Os desavisados costumam 
confundi-lo com receita de bruxaria medieval, no sentido mais vulgar do termo, em que entram 
asa de morcego e cabeça de cobra, para garantir a conquista e amarração do ser amado. O 
segredo, porém, no candomblé, não é um apanhado de superstições referendadas pela ignorância. 
Não é possível a vida num terreiro em que o segredo não é dinamizado, vivenciado, posto em 
ação. Nada se pergunta sobre ele e explicação alguma é construída sobre isso, pois lá, para quem 
vivencia o segredo, explicação alguma é necessária e para quem não o vivencia ou não o 
compreende, explicação alguma será eficiente ou satisfatória. Quem julga que o entendeu, a 
ponto deslindá-lo para pessoas fora da confraria, é porque nunca o alcançou. É necessário, 
porém, entender suas redes e imbricações, diante da exigência que os terreiros fazem: para 
entender o segredo, é preciso primeiro o compromisso com sua dinamização. 
Evidentemente, dadas as exiguidades de tempo e espaço, aqui não conseguirei apresentar um 
leque de opções, estratégias, meios e instrumentos para a dinamização do segredo. Por isso, sou 
obrigado a me restringir a uma escolha. E assim pensando, vou me ater à contação dos itan. 
Trata-se de história, qualquer história. E mais especificamente, história do sistema oracular do 
povo de origem nagô e que circula de maneira notória entre a gente de terreiro. Trata-se dos 
awon itan Ifá (histórias de Ifá), que têm função de complementar a prática divinatória. São 
inumeráveis e o olhador, aquele que lida com o oráculo, as tem de cor. Falam da saga dos seres 
divinos, dos mitos da criação, da origem e destino do homem, do cosmos, da vida. Seres 
humanos, animais, plantas, lugares e até cidades são categorizados como personagens, para 
vivenciar uma experiência ética ou moral. Essas histórias forneceram o material necessário para 
os casos ou causos, cuja diferença, nesses últimos, consiste em apenas o humano ser 
protagonista, na maioria deles. Os itan são apagadores de fronteiras, pois conseguem ser 
divulgados nos mais diferentes lugares, a exemplo do que vai acontecer aqui e agora. 
Face ao caldeamento, aqui no Brasil, dos negros das mais diversas origens, não há porque 
sustentar a tese da pureza nagô, nem na Bahia, nem em outro lugar qualquer do Brasil. Toda a 
trajetória do negro no Brasil concorreu para a mistura. Se em terreiros de origem nagô se 
conservam os itan, também é verdade que eles aparecem em casas de outras origens. Também é 
verdade que, ao lado dos itan, nos terreiros nagô, também são contadas estórias oriundas das 
outras culturas de origem africana, bem como das culturas indígenas e europeias. 
Ora, é impossível acreditar que, mesmo considerando toda a carga de preconceito que medeia as 
relações sociais no Brasil, houvesse e haja isolamento tão profícuo entre os segmentos sociais, a 
ponto de barrar qualquer interpenetração ou mútuo contágio. Mesmo, há de se considerar a ação 
fundamental de artistas das mais variadas linguagens, para que se tenha em mente o quanto a 
herança africana tem fornecido de libido à psique brasileira. De Alencar a Jorge Amado; dos 
antigos ferreiros a Mestre Didi; das primeiras benzedeiras a Stella de Oxóssi; dos primeiros 
mandus que saíam no carnaval de antigamente às alegorias do Ilê Aiyê, eis o exemplo do quanto 
essa nação tem de africano em seu imaginário, sua inspiração artística, seu fazer, seu viver, sua 
vida lúdica, seja de origem angolana, ketu, jeje ou ijexá. 
Quanto à especificidade, não confundamos a simplicidade do sistema de itan com a qualidade 
daquilo que é simplório. Vale a pena uma digressão comparativa. Há pessoas que comem mamão 
durante toda a sua existência sem sequer desconfiar que se trata de um fruto riquíssimo em 
papaína. Trata-se de enzima proteolítica, muito usada no tratamento de distúrbios 

30 BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1973. p. xiii. 
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gastrointestinais. Há até quem saiba disso, mas ignora que o látex do mamoeiro pode ser 
utilizado no amaciamento das carnes duras, conferindo um sabor adicional ao bife. 
Experimentem isso, trata-se de um segredo culinário. Usem muito pouco, pois do contrário, o 
bife vai virar lama, bastam algumas gotas para um quilo de carne. Ah, sim: não deixem de 
misturar muito bem, pois a papaína acumulada num único pedaço de carne porá tudo a perder. 
Será que mereço ser criticado por ter ensinado a vocês o segredo de como fazer cruz-machado 
transformar-se em filé mignon? 
Voltemos, porém, ao itan. Para melhor entendimento, é preciso esclarecer uma complexidade, 
pois a simplicidade não destitui o itan da complexidade. O sistema divinatório no terreiro, pelo 
menos o da tradição jeje-nagô, constitui-se uma linguagem que se estrutura na base de 16 sinais. 
Aqui, outra vez o número 16, que também é o número deste atual Ciclo do Imaginário. Cada odu 
é um sinal que corresponde a um dos filhos de Orumilá Babá Ifá, os Príncipes do Destino. Eles 
se configuram como caminhos, destinações e podem combinar-se entre si, resultando num 
conjunto de 256 sinais. Acontece que uma outra combinação possível pode acontecer e o número 
de sinais se eleva para 4.096. Ora, considerando que, para se escrever em língua portuguesa, 
temos apenas 26 sinais e que a maioria das pessoas sente uma dificuldade enorme de combiná-
los na produção de um texto escrito, imagine-se, conforme aconselha Brunel ‒ de acordo com o 
site31 já referido ‒, lidar com um número tão avantajado de sinais. E ainda mais: cada odu é 
recoberto por várias histórias. Quem maneja o jogo da consulta na tradição do candomblé ainda é 
obrigado a discernir entre os vários itan que recobrem o odu qual deles seja o que mais se adequa 
à situação em análise. Então, fica a compreensão de que a consulta ao oráculo não é um ato de 
adivinhação e sim de leitura. Por isso, não acreditem que se adivinha através do oráculo do 
candomblé se o marido está namorando a secretária, ou se a esposa tem encontros furtivos como 
o vizinho, como não se adivinhará quais números serão sorteados na mega-sena. 
O itan que faz parte do sistema oracular tem uma configuração tripartite, que lhe é característica: 
a identificação do odu, isto é, do caminho; uma história-exemplo e um aconselhamento, que 
encerra princípios básicos de ética e moral, através dos quais se estruturam e se sustentam as 
relações entre os humanos e os divinos, as dos humanos entre si e as deles com a Natureza, com 
o Universo. Assim, heróis do povo, seres legendários, pessoas comuns e animais se configuram 
verdadeiros personagens, portadores de qualidades e defeitos, nas histórias que servem de base à 
leitura e interpretação do odu. Tendo em vista que o conteúdo de cada odu abarca inúmeras 
histórias, o sistema exige uma memória excelente, além da capacidade de atinar qual das 
histórias faz sentido em relação à pergunta feita ao oráculo. Daí porque os sacerdotes de Ifá, 
normalmente, na África antiga, tinham uma vida de certo recolhimento e dedicavam sua 
existência aos estudos de tal conhecimento. 
Também vale dizer que, no Brasil, por força do sistema escravagista que se negou estupidamente 
a reconhecer os valores das várias culturas africanas, os sacerdotes do culto a Orumilá Babá Ifá, 
os babalaôs, não sobreviveram. Em conseqüência, o jogo de búzios se popularizou, substituindo 
o jogo do opelé de Ifá. Ocorre, porém, que o jogo de búzios é oriundo do jogo do opelé e 
conserva a prática da leitura dos odu. Assim, criou-se uma possibilidade de sobrevivência do 
sistema oracular e suas histórias elucidativas. Um outro fator a considerar também é que, por 
força do contexto cultural construído no Brasil colônia, também a cultura de origem européia 
adotava as histórias infanto-juvenis para a transmissão de fundamentos de ética e de moral tão 
necessários em qualquer sociedade humana. Por isso mesmo, as histórias do sistema oracular 
passaram a fazer parte do repertório contado nas varandas da casa-grande, na roda do terreiro das 
fazendas ao luar, nas senzalas. Evidentemente, um sem número delas se perdeu com o passar do 
tempo, enquanto outras se firmaram e constituem atualmente parte integrante do cabedal cultural 
do Brasil. Da boca dos contadores, elas passaram também pela divulgação através de outros 

31 Disponível em: ˂http://www.cicloimaginario.com/segredo/ciclo_imaginario/pt˃ Acesso em 15 out. 2011. O site 
não informa os dados bibliográficos sobre a fonte consultada. 
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meios ditos pós-modernos. E muitas histórias, contos e narrativas tão bem se integraram ao 
patrimônio brasileiro que a maioria das pessoas já não guarda mais a memória de sua origem. 
 
Permitam, então, a título ilustrativo da dinamização do segredo em terreiro de candomblé, 
que lhes conte um itan. Trata-se de O segredo do pote. 
 
Contam os mais velhos que Olocun, o Pai do Oceano, tinha uma filha meiga, maternal e 
extremamente dedicada. Era Iemanjá, a mais bela das criaturas. Prometida a Olofin, Iemanjá 
casou-se com ele e foi-se em sua companhia, para as terras que ficam bem distantes do mar. No 
dia do casamento, Olocun presenteou sua filha com um pote. Informou que, se ela, algum dia, 
caísse em extrema necessidade, quebrasse aquele pote e o socorro surgiria imediatamente. Mas 
não deixou de avisar: o pote só deveria ser quebrado em caso de extrema necessidade, como 
último recurso. 
Com o tempo, Olofin foi-se demonstrando ciumento, possessivo e dominador. A vida de Iemanjá 
ficou restrita apenas ao palácio real. Ninguém poderia lhe dirigir a palavra sem autorização 
expressa do marido. E quando ele saía para guerras de conquista, a mulher ficava trancada, em 
completo isolamento, até a sua volta. Foi então que Iemanjá sentiu necessidade de se libertar 
daquele cativeiro. A lembrança de seu tempo de liberdade, vivido no reino de Olocun, 
aumentava ainda mais a sua dor. Afinal, como é sabido, não há dor maior do que, no tempo do 
cativeiro, recordar-se da liberdade. 
Pois bem: Iemanjá começou a pensar em fugir. Tentou algumas vezes em vão, pois parecia que 
Olofin adivinhava seus pensamentos e descobria a tempo qualquer coisa planejada. Aliás, marido 
ciumento descobre até o que nem foi pensado pela esposa supostamente traidora. Um dia ‒ 
sempre tem um dia ‒, Olofin voltou coberto de glória de uma de suas conquistas e ofereceu um 
grande banquete a centenas de convidados. Ele bebeu vinho de palma até se fartar e dormiu 
embriagado. Aproveitando-se disso, Iemanjá fugiu do palácio. Mas como não conhecia os 
caminhos do deserto, terminou se perdendo. E quando o dia amanheceu, ela nem sequer sabia 
onde estava. Nesse meio tempo, Olofin acordou, tomou conhecimento da fuga de Iemanjá e saiu 
à sua procura, com muitos soldados. Desta vez, ela ia voltar como uma prisioneira. 
Quando Iemanjá avistou o exército do marido se aproximando, deu-se conta da tragédia que ia 
lhe acontecer. Foi então que ela se lembrou do presente que recebeu de seu pai, Olocum, no dia 
do casamento. Abriu a bagagem e retirou o pote. E quando Olofin mandou os soldados 
amarrarem a esposa fugitiva, ela palmeou o pote e arremessou no chão. O pote se quebrou e aí, 
deu-se o encanto: de repente, o Oceano se avolumou, invadiu a Terra e o deserto virou mar. 
Olofin e seu exército morreram afogados e Iemanjá reinou absoluta sobre todas as águas de todos 
os oceanos e passou a ser considerada a Mãe dos filhos peixes. 
 
Pois é: Os tiranos terminam sempre se afogando nas águas turvas de sua tirania. 

 
A respeito do que narra esse itan, é preciso considerar que a  maioria das pessoas tem um 
encantamento pela metáfora. Isso incide sob o critério de escolha, principalmente no que diz 
respeito a um itan. Então, o itan, para essas pessoas, se produz através de um desdobramento da 
imaginação formal, não privilegiando a causa material. Isso tem servido de base para posturas 
eivadas de preconceito contra a produção da literatura oral dos terreiros. Certamente o itan é 
considerado um texto menor e, por isso mesmo, não têm lugar nos procedimentos utilizados na 
educação formal da escola básica e fundamental. Esopo e Lobato, entre outros, tiveram seu lugar 
garantido, enquanto os contadores de itan foram barrados na porta da escola. Isso porque a 
atitude do formalista diante do mundo faz supor a realidade como um espetáculo para ser 
contemplado, uma peça teatral que se desenrola aos olhos do observador. Por sua vez, o itan 
remete para além da imaginação material, para a ultrapassagem da realidade. 
Tratando-se de uma versão que já foi escrita para ser lida nesta ocasião, na verdade, o itan que 
acabo de contar já deve ter passado por um filtro. Ele se vestiu numa roupagem linguística 
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atualizada que lhe permite sua apresentação e sua circulação entre outros meios, para além das 
comunidades de terreiro. No que pese a necessidade de se discutir essa questão, o que desejo 
aqui é estabelecer alguns pontos na dinâmica do segredo. E isso, dentro dos limites de uma 
comunidade que veicula o saber na base da oralidade.  
O povo de santo, conforme também são conhecidas as comunidades de terreiro, compreende e 
sente de modo diferente e o mundo físico é experimentado de outro modo. Nem melhor, nem 
pior, mas diferente e, como tal, precisa ser respeitado. Compreender essa diferença oportunizará 
melhor entendimento também de questões tão em voga agora, do tipo: afrodescendência, afro-
brasilidade, políticas afirmativas, a lei 10.639, cotas para negros, para além da construção do 
conhecimento e socialização do saber. Tal exercício, no entanto, exige cautela, cuidado, 
gentileza e, sobretudo, generosidade na abordagem do tema. Não só porque se constitui atividade 
séria, como é a construção do conhecimento, mas também pelo embate de correntes que hoje se 
digladiam na universidade brasileira, quando a questão é a abordagem do negro no Brasil. 
Não raro, tal abordagem é envolvida no manto das paixões ideológicas e político-partidárias e as 
acusações campeiam as imensidades, provocando farpas, atitudes agressivas, por parte da 
maioria dos defensores das idéias de solução para as questões sobre o negro no Brasil. Isso tem 
produzido o refluxo de muitas vozes, que preferem se recolher ao silêncio, a se expor à sanha dos 
atacantes. Há um segmento da militância que julga um acinte considerar o povo de terreiro como 
militantes também. Com isso, toda a sociedade perde a oportunidade e a vez de ouvir outras 
vozes, sobretudo aquelas que se calcam no que estaria para além da imaginação material, as que 
preferem se debruçar sobre as questões, firmando-se nas raízes arquetípicas da realidade. 
Fala-se muito do negro brasileiro. Muitos dos enfoques, porém, recaem sobre o perfil de um 
negro idealizado, formalizado no debuxo do negro norte-americano, cujo perfil teve outra 
construção histórica. 
Por se tratar de um itan, o que narrei ainda há pouco é um texto calcado na imaginação criadora 
dos negros de terreiro. Como quer Bachelard32, “[a imaginação] é um princípio de multiplicação 
dos atributos da intimidade das substâncias. Ela é também vontade de mais ser, não evasiva, mas 
pródiga, não contraditória, antes ébria de oposição. A imaginação é o ser que diferencia para 
estar seguro de tornar-se.” 
Ao encaixar o itan na categoria de mito, no sentido corriqueiro do termo, narrativa fantástica, 
fantasia religiosa, quem assim o faz nem sempre conhece em que bases as comunidades de 
terreiro constroem o conhecimento e dinamizam o segredo. Bachelard33 interroga: “Na verdade, 
o que é a crença na realidade, o que é a idéia de realidade, qual é a função metafísica primordial 
do real?” Responder a tais questões implica um longo e demorado torneio de argumentos, debate 
que escapole aos limites desta fala. Elas, as questões, no entanto, servem de referências, para que 
seja tomado um outro caminho, para além das ortodoxias, porque se calcam num outro modo de 
sentir. O próprio Bachelard advoga: “[a crença na realidade] é essencialmente a convicção de 
que uma entidade ultrapassa seu lado imediato, ou, para falar mais claramente, é a convicção de 
que se encontrará mais no real oculto do que no dado evidente.”34 
Se o itan aqui focalizado, em seu lado evidente é relato de um mito, no seu real oculto, ele 
encerra verdades vividas e vivenciadas pelas comunidades de terreiro. Iemanjá é orixá cultuado 
no candomblé de origem nagô. É maternal, senhora dos mares e dos oceanos, considerada mãe 
dos orixás. Comanda as marés com suas enchentes e vazantes e o mar enquanto o grande 
provedor de alimento para os humanos e de libido para a imaginação criadora de artistas e 
poetas. De temperamento um tanto enigmático, embora doce, todos temem a sua ira, quando ela 
solta o seu tsunami. Veste-se de prateado ou de rosa, azul e branco. Às vezes, ela assume a 
personalidade de orixá metá, que goza da condição de gênero de resumir em si o Masculino e o 

32 BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaios sobre a imaginação. São Paulo: Martins Fontes, 1989.  
33 BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico; A poética do espaço. Trad. R. F. Kunhnen et alii. São 
Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 17. 
34 Idem, ibidem. 
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Feminino. Por isso mesmo, algumas vezes, ela carrega o seu espelho ritual, o abebé, numa das 
mãos e, na outra, uma adaga de guerreiro. Nesse aspecto, ela é pai-mãe, ao tempo em que é mãe-
pai. Ela é o próprio Oceano na Mãe das Águas em seus turnos diurno e noturno. Os metais de cor 
prateada lhes pertencem, cujo domínio ela divide com Oxalá. Seus filhos lhe oferecem várias 
iguarias da culinária afro-brasileira, a exemplo do milho branco cozido. Também lhe oferecem, 
cabras e galinhas brancas. Seu dia é o sábado e seus colares são pingo dágua. 
O fiel do candomblé tem no orixá seu ponto de referência. É ao orixá que ele consagra e dedica 
toda a sua vida. Trata-se, portanto, de um dado da realidade vivida pelo povo de santo. Não é 
mera questão de crença; é um modo de estar na existência. O orixá pode ser “visto” e “ouvido”. 
Manifesta-se na cabeça do fiel e, com ele, come, bebe, canta e dança na festa que celebra o dom 
da vida. No itan apresentado, há um embate entre os dois princípios: o Masculino e o Feminino. 
Olofin é guerreiro conquistador, ciumento, possessivo e dominador. Exige que o mundo lhe 
obedeça. E tudo se resume aos atos de sua vontade. O palácio real é o seu mundo e o lado 
externo do mundo é apenas mero objeto de conquista. Mudando o que deve ser mudado, aí 
vemos a maioria das universidades brasileiras, trancafiadas nos seus campi, construindo um 
saber, que é engavetado. Até mesmo a linguagem adotada exige verdadeiras iniciações. 
Enquanto isso, Iemanjá, que é o princípio Feminino, se move por um outro paradigma. A perda 
da liberdade impulsiona suas ações. De início, ela até tenta se encaixar no contexto das regras do 
mundo de Olofin e espera por um tempo mais suave. Para além do papel de esposa, porém, ela 
necessitava de muito mais: precisava de reconhecimento. Era necessário que o marido 
entendesse o significado de seu papel. E disso, no itan, o princípio Masculino não dá conta. 
Conforme se costuma dizer nos terreiros: há casos que podem mais do que a lei. E o caso, isto é, 
a questão, se impôs. Iemanjá também é Força da Natureza e ela é o Grande Mar Oceano, senhora 
do tsunami, tão temido por todos. Basta lembrar Sumatra em 26 de dezembro de 2004 e o Japão 
em 11 de março do corrente ano. E quando sua própria força viu baldados os esforços para seu 
enquadramento no costumeiro; pelo fato de o poder estar contido apenas nas mãos de um; pela 
necessidade de construir uma saída de emergência para reconquistar a liberdade, Iemanjá libera a 
força da Grande Mãe, contida no pote presenteado pelo Pai. Agora ela é o Grande Tsunami que 
afoga tudo à sua frente, transfigura o seu entorno e muda a arrumação do conjunto. O alvo é a 
tirania que resume a força e o poder de Olofin: domínio de um poder nas mãos de um só. 
Não só a liberdade é restaurada, mas o próprio tirano sucumbe, juntamente com tudo que lhe é 
próprio. A quebra do pote é um ato restaurador. A Torre da opressão é fulminada e engolfada por 
Aláfia. Como resposta ao apelo de Iemanjá, seu próprio elemento vem em seu socorro e restaura 
sua condição anterior pelo poder das Águas. Senhora e Senhores, ao se perceberem sob o jugo de 
um tirano, quebrem seu pote sem hesitação.  
Retomando Bachelard35, ele nos informa: “nossa conceitualização é uma experiência. O mundo é 
menos nossa representação do que nossa verificação”. Então, seria possível advogar que o itan 
em apreço trata de simples representação. Não. Não é bem assim. Bachelard36 considera que “a 
imaginação não é, como o sugere a etimologia, a faculdade de formar imagens da realidade; ela é 
a faculdade de criar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade.” Então, para o 
povo de santo, esse itan é uma narrativa que se sustenta em verdades. E tanto é assim que orixás 
como Iemanjá se fazem presentes nos terreiros. Eles se manifestam concretamente. Geralmente, 
nos terreiros que conseguiram se situar em sítios mais amplos, no  peji37 de Iemanjá, há um 
tanque simbólico que representa o Oceano e um pote com o segredo dentro, que sai do mito e se 
atualiza através do rito. É o mesmo oceano que Iemanjá convocou e o mesmo pote, que ela 
quebrou, presentes e presentificados, servindo de imagem simbólica: uma lição para todos. E o 
pote é tão ressignificante que, mesmo tendo sido quebrado no mito, aparece inteiro na realidade 
cotidiana do terreiro. Não são os seus pedaços que assumem a realidade transformada em 

35 BACHELARD, G. Op. cit. p. 24. 
36 Idem, ibidem. p. xii. 
37 Espécie de altar consagrado a um orixá, local onde o seu culto é celebrado. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 33



imagens. É o pote inteiro que ainda significa que a realidade foi ultrapassada. Por isso ele está lá, 
inteiro. O poder por ele simbolizado, no entanto, não está agora concentrado apenas nas mãos de 
um só. 
Definir o pote do segredo, no entanto, encerra um nó dramático. Como afirma Bachelard,38 
“Toda definição é uma experiência; toda definição dum conceito é funcional.” Então, a verdade 
do terreiro só poderá ser entendida a partir da própria experiência que os fiéis vivenciam. Fora 
dessa experiência, os valores são intraduzíveis. Daí, entender-se que qualquer ação que vise a 
beneficiar os praticantes do culto há de levar em consideração tal assertiva. Nisso se enquadram 
temas do tipo afro-brasilidade, afrodescendência, políticas afirmativas, a Lei 10.639 e cotas para 
negros. 
É necessário entender que, entre nós, negros, afrodescendentes e afro-brasileiros não se 
constituem uma massa homogênea. Nesse largo contingente humano, não há uma uniformidade 
de vias para a construção do conhecimento. Sabe-se que, segundo o IBGE, a religião que hoje 
concentra o maior número de negros e afrodescendentes não é o candomblé, nem o umbandismo. 
Prova-se, por estatísticas oficiais, que as religiões evangélicas, atualmente, são as grandes 
concentradoras de tal contingente. Ora, considerando-se que as relações entre os evangélicos e o 
povo de santo não são tão pacíficas, há de se compreender que até mesmo entre negros e 
afrodescendentes não há uniformidade na construção do conhecimento, na interpretação do 
universo e da vida. Nem todos os negros e afrodescendentes caminham pelas trilhas da afro-
brasilidade. E enquanto a discussão das questões pertinentes ao afrodescendente não abarcar 
também essas raízes arquetípicas, Olofin reinará, sentado no trono da opressão, do preconceito, 
do elitismo, do exclusivismo e o número dos recolhidos ao Brasil profundo não diminuirá. 
Torna-se necessário, como propõe Bachelard39, modificar as relações teóricas entre a definição 
das noções adotadas, que constituem os fundamentos de nossa construção do saber. Isso 
propiciará a modificação na definição das noções em suas relações mútuas. Esse é o grande 
tsunami que ainda está por acontecer. Aliás, a bem da verdade, em alguns setores ele já se 
manifesta. O olho do tsunami, porém, ainda está distante. 
É verdade que vivemos tempos de mudanças, muito embora certas estruturas velhas ainda 
teimem em sua resistência. Ainda há muito tirano governando nos palácios da opressão. Não é a 
toa que cobram nós, professores, estudiosos e pesquisadores, normas ABNT, enquadramento em 
preceitos exarados por Conselhos de Ética, preenchimento de caixinhas dos formulários para 
projetos de ensino, pesquisa e extensão. E tudo isso ocupa um tempo enorme dos estudiosos, 
mesmo que eles sintam e vejam o equívoco de quem faz isso como se estivesse fazendo ciência. 
É preciso preencher papéis em fonte Times New Roman, tamanho 12, resumo de 15 linhas, com 
abstract ou resumé, com justificativa, objetivos, referencial teórico-metodógico, fora os anexos 
que tratam de valores em dinheiro. Tudo tem que ser previsto, como se a vida fosse previsível. 
Há um fazer apegado ao formal, com divórcio das raízes da realidade. Não se examina o 
fenômeno; examina-se sobre o fenômeno. As caixinhas a serem preenchidas constituem a grande 
metáfora. Dizem que isso é construir o conhecimento. Pois é: em muitos setores da nossa nação, 
o pote continua ainda inteiro, impedindo que os tiranos sejam afogados nas águas turvas de sua 
tirania. Mas o tsunami de Iemanjá vem aí. Quem cá ficar verá. Um dia, quebraremos o nosso 
pote também. 

38 Idem, ibidem. p. 25. 
39 Idem, Ibidem. p. 28. 
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Em nome da opacidade. dinámicas do segredo e imaginário da mediação no 
texto medieval  
Carlos F. Clamote Carreto (U. Aberta de Lisboa e U. Nova de Lisboa - Portugal) 
 
 

 
Au bout du dire, dévoile-t-on jamais tout le secret? 
Marc le Bot, «Le vide des mots», p. 340. 
 
«Amis, fet ele, or vus chasti, 
si vus comant e si vus pris: 
ne vus descouvrez a nul hume! 
De ceo vus dirai jeo la sume: 
a tuz jurs m'aurïez perdue, 
ce cest amurs esteit seüe»  
Marie de France, Lanval, v. 143-4841. 
 
Vnde et signa eorum per 
diminutionem sigilla : 
nam signa maiora sunt, 
sigilla vero quasi minora 
signa. 
Isidoro de Sevilha, Etymologiarum libri, XIX, 32, 2.42 
 

A gramática do segredo, uma dinâmica relacional 
 
Num artigo publicado em 1984 num número da revista Traverses (publicação do Centre National 
Georges Pompidou) inteiramente dedicado à problemática do segredo, o filósofo francês Louis 
Marin43 sugeria uma reinvenção concetual e terminologia na abordagem deste tema, a 
(in)consistência semântica do segredo impedindo que este seja apreendido através de uma 
narrativa claramente circunscrita no tempo e na/pela linguagem: 
 

Il [le secret] ne s'écrit qu'au futur antérieur ou, au mieux, à l'imparfait. Soyons 
grammairiens, je dis bien imparfait ou futur antérieur et non passé simple: le 
secret n'est pas un évènement passé du passé; il n'y a pas une réelle histoire ou 
vrai récit du secret (p. 60). 

 
Não esperemos, por conseguinte, dos dicionários qualquer ajuda derradeira para colmar o hiato 
de sentido e esta espécie de agramaticalidade que parece habitar o segredo: do Priberam ao 
dicionário da Porto Editora, passando pelo indispensável Houaiss, a maior parte destes usuários, 
com maior ou menor ênfase numa ou noutra das suas dimensões, enquadra sempre o sigilo numa 
dinâmica (binária ou ternária) de exclusão em torno de uma «coisa» apofaticamente definida 
porquanto escapa ao próprio ato supremo de nomeação. Em suma, como na teologia negativa, do 
segredo apenas sabemos aquilo que não é. Protetor ou desestruturante, regenerador ou letal, 
luminoso (ou numinoso) e sombrio, libertador ou sufocante, o segredo vive do paradoxo, 
brincando eternamente às escondidas com esses aprendizes hermeneutas dos signos que somos 

40 «Le vide des mots», Traverses, 30/31, Paris, Centre National Georges Pompidou, 1984, p.3-7. 
41 In, Les Lais, ed. K. Warnke, com tradução, apresentação e notas de L. Harf-Lancner, Paris, Librairie Générale 
Française, Le Livre de Poche, Col. Lettres Gothiques. 
42 Ed. bilingue J. Oroz Reta e M. A. Marcos Casquero, Madrid, BAC, 1994, vol. II. 
43 «Logiques du secret», Traverses, 30/31, 1984, p.60-69. 
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todos nós. Esta constante deslocação põe aliás em relevo dois elementos cruciais na tentativa de 
perscrutarmos a identidade e o estatuto do segredo. Contrariamente aos que os dicionários 
contemporâneos nos sugerem, o segredo participa de uma dinâmica espacial antes de adquirir 
uma dimensão cognitiva e discursiva. Veiculando a etimologia clássica da palavra que faz do 
secretum um lugar de recolhimento e de solidão, e de secretus a qualidade daquilo que se subtrai 
à comunidade dos homens, santo Isidoro de Sevilha (séc. VI-VII) não associa o segredo nem a 
uma lógica inclusive/exclusiva da circulação da informação, nem à dimensão psicológica da 
interioridade inviolável, nem, tão pouco, à natureza transcendental dos mistérios sagrados ou, 
pelo contrário, à vertente meramente pragmática de um segredo intencionalmente guardado 
como «meio para atingir um fim». Aludindo à estrutura das habitações, o adjetivo secretus 
caracteriza o espaço interior da casa (secessus) destinado ao retiro, ou seja, sine accessu (Etim., 
I, XV, 9). Pela sua inacessibilidade, este lugar reservado ativa naturalmente as imagens ligadas à 
intimidade (recorde-se a fenomenologia bachelardiana da casa isomorfa do ninho), à proteção 
uterina, à centração do sujeito sobre si-mesmo. Mas esta é apenas umas das vertentes do segredo. 
Singular coincidência ou curiosa manifestação de uma trajetória inconsciente da escrita, a 
etimologia do segredo insinua-se entre as definições de cela – que Isidoro relaciona com celare – 
e de cubiculum (espaço de descanso), e a descrição do diversium e do hospitium, ou seja, os 
lugares públicos onde se acolhe o Outro, o diverso, o estranho e o estrangeiro. A escrita 
isidoriana não podia ser assim mais reveladora quanto à dinâmica subjacente a esta verdadeira 
arquitetura do segredo que participa de um imaginário da mediação entre o retiro e a 
hospitalidade, o recolhimento do ser e a abertura ao Outro, o silêncio e os ruídos da 
comunicação, a unidade e a heterogeneidade, o centro e periferia, a imóvel quietude e a contínua 
migração da palavra e do sentido através da circulação espacial dos hóspedes. 
O segundo aspeto fundamental diz respeito à relação entre o segredo e os signos. Também neste 
domínio, mesmo as mais fantasiosas das etimologias de Isidoro se tornam mais úteis (ou, pelo 
menos, mais reveladoras), do ponto de vista do imaginário, do que as definições dos dicionários. 
Explicando, no âmbito de um capítulo mais alargado sobre os adornos corporais, a origem dos 
anéis, dádiva de Prometeu aos homens, e as marcas (sigilla) distintivas que estes ostentam (Etim. 
I, XIX, 32, 1), Isidoro inscreve paronomasticamente os sigilla no universo dos signa, explicando 
que os primeiros representam a forma diminutiva dos secundos, o signum sendo sempre, por 
natureza, maior do que o sigillum44. À semelhança do que acontecia com a sua dimensão 
espacial, a apreensão semiológica do segredo participa assim de uma lógica da contração e da 
miniaturização45, antítese de uma conceção ostensiva da significação, o sigilo definindo-se 
simultaneamente como o espaço recôndito dos signos (não-dito, inter-dito) que se desenha nas 
entrelinhas da linguagem (seja ela verbal ou corporal) e presença vestigial do signo (o sigilo 
enquanto selo, ou seja, marca identitária deixada pelo anel como garantia da integridade e da 
auctoritas de uma inscrição primordial do sentido) no qual se funda a dinâmica da re-
presentação e da própria significação46. 
As recentes polémicas em torno da Wikileads, a pseudotransparência e o aparente elogio do 
imediato subjacentes ao universo da blogosfera (nas suas múltiplas variantes comunicacionais), 
bem como a exploração lúdico-perversa do segredo em alguns reality shows de grande 
audiência, têm vindo a gerar certos equívocos sobre a natureza concetual e o estatuto ontológico 

44 Ver citação em epígrafe. 
45 Gilbert Durand integra esta dinâmica no regime noturno da imagem, relacionando-a, mais precisamente, com 
todos esses «fantasmes d’emboìtement» que caracterizam o imaginário guliveriano do engolimento, 
simultaneamente benéfico e/ou misterioso e anxiógeno, criado a partir da dialética fundadora entre o continente e o 
conteúdo da qual participa naturalmente o segredo (Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 
1987, p. 233-243. 
46 É, de resto, o que sugere P. Brunel quando, procurando sintetizar os três paradoxos essenciais do segredo, afirma: 
«Aussi le secret se nichera-t-il dans le mons apparent, dans ce qui est caché déjà, dans l’infime: la fleur, par exemple 
[…]. Le premier paradoxe est que le secret caché dans le minuscule peut être significatif d’un ensemble» 
(L’Imaginaire du secret, Grenoble, ELLUG, 1998, p. 246). 
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do segredo, apontado univocamente para a face sombria e potencialmente manipuladora do sigilo 
como fonte de exclusão, principal obstáculo à comunicação harmoniosa e frontal entre os 
homens, e refúgio de invisibilidade intolerável para um ethos social e ideológico com perigosos 
laivos de panótico brig-brotheriano que nos pede, irónica ou cinicamente, para sorrirmos 
enquanto estamos a ser filmados nas mais insignificantes das nossas atividades quotidianas. Esta 
conceção ou subversão do sigilo representa, a meu ver, uma autêntica violência à identidade do 
segredo e uma verdadeira agressão ao universo do Símbolo do qual participa plenamente. Com 
efeito, rompendo com alguns estereótipos semânticos particularmente tenazes, é necessário 
reiterar que o segredo, enquanto geometria e semiótica dos limites, participa, essencial e 
paradoxalmente, de uma dinâmica relacional que, aos separar dois mundos (sejam elas de que 
natureza forem), constrói uma membrana mediadora que põe esses dois universos em contacto, 
impedindo que estes se (con)fundam (gerando uma atmosfera caótica onde reinaria o 
indiferenciado) e permitindo, ou estimulando (través da curiosidade que desencadeia), por 
conseguinte, o acesso ao conhecimento. Nesta perspetiva, volta a ser essencial a dupla inscrição 
do segredo no espaço e numa sintaxe avessa à narrativização do sentido. Como sabemos, o 
segredo é profundamente autotélico, já que apenas existe dizendo-se. E além de autotélico, 
assume ainda uma crucial dimensão pragmática, consistindo essencialmente no ato ilocutório 
que o produz. Significante do desejo por excelência, o segredo representa, neste prisma, uma 
espécie de forma simples, quase arquetípica (numa aceção mais platónica do que junguiana do 
termo), irredutível a qualquer representação, que oscila entre o grau zero da significação e o 
excesso de sentido como resposta à eterna questionação que dele emana. Neste sentido, se existe, 
como sugeria Pierre Brunel a propósito do segredo contido nos sacos de farinha de maître 
Cornille no texto de Alphonse Daudet ou no interdito que devora a alma e a linguagem em 
Phèdre de Racine, uma íntima ligação entre segredo e imaginação (enquanto atividade dinâmica, 
criadora e rumorosa, que procura preencher ou (en)cobrir o vazio do desconhecido e do 
desconhecimento), é na medida em que o segredo (pensemos na eterna questionação sobre as 
origens, por exemplo) funciona como uma poderosa matriz geradora de imagens que estimula ou 
permite o acesso a um saber sobre o Outro e sobre o Mundo, por vezes narrativamente 
organizado ou modelizado, como acontece com o Mito, e que condiciona, em última instância, a 
própria sobrevivência e evolução da espécie47: 

 
Le secret, le bruit […]. D’une ignorance irritante naît une volonté de savoir. Le 
mutisme suscite un bruit, une rumeur plutôt qui cherche, sinon à combler, du moins à 
recouvrir une vacance. Les curieux imaginent à partir du secret, ils créent du mythe, 
ils mystifient par peur sans doute d’être mystifiés. Les hypothèses se multiplient 
aussi variées que les fantasmes de chacun […]. Le secret du moulin est «chose 
singulière», qui n’est même pas «un objet singulier» […]. C’est tout simplement le 
«vide». Ni sac, ni farine, pas même un grain de blé48. 

 
Neste sentido, parece ser o primado (de ordem quase hiperbólica) do significante sobre o 
significado49 que faz com que qualquer tentativa de anulação do segredo numa revelação 
semanticamente orientada e circunscrita conduza a uma frustração cognitiva e hermenêutica, a 
instauração do segredo criando uma infindável dinâmica ou espiral cognitiva que nunca se esgota 
no ato de revelação50. Com efeito, a resposta nunca revela o enigma, já que o enigma contém 

47 Existirá, neste sentido, uma motivação filogenética para o segredo? 
48 P. Brunel, L’Imaginaire du secret, p. 9-11. 
49 J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 498 sgs. 
50 Como revela claramente a reflexão, em epígrafe, do escritor e crítico de arte Marc le Bot: «Au bout du dire, 
dévoile-t-on jamais tout le secret? Un secret est toujours plus qu'une chose qu'on cache, qui pourrait être dévoilée. 
En lui, même dit, un rien échappe toujours à la parole: l'obscure raison qui le fit celer. Ce rien est indicible comme le 
rien de la mort. Autour du rien, la ronde verbale [...]. Tous les mots sont des caches, toujours quelque chose manque 
aux mots dont le nom du secret est le symptôme dans la langue. Qu'est-ce qui manque? Il manque du sens aux mots? 
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sempre em si mesmo uma resposta que nada mais é do que uma reformulação do enigma 
(pensamos em Édipo, claro está) e que gera, por sua vez, num parto verbal sem fim51, novas 
questões e novas respostas. Será então a abordagem semântica a mais adequada ao estudo do 
segredo? Não seria preferível, de facto, tentar apreendê-lo, como inicialmente sugeríamos, numa 
ótica geométrica e formal, considerando-o como uma espécie de círculo mágico engendrando 
uma dialética entre o interior e o exterior, o centro e a periferia, o Eu e os outros, o passado (da 
transparência e da participação plena no Símbolo), o presente (da fratura simbólica) e o futuro 
(da reintegração do sujeito na ordem do sentido e do mundo)? A relação de isomorfismo 
sugerida por Isidoro de Sevilha entre o anel e o sigilo é absolutamente eloquente, conferindo ao 
segredo - umas das dádivas maiores feitas à Humanidade (o dom do anel colocando-se, não o 
esqueçamos, sob a égide do herói civilizador por excelência, Prometeu) – os contornos de uma 
circularidade perfeita em torno de um vazio fundador que esta circunscreve. Neste sentido, talvez 
o maior paradoxo do segredo resida no facto de a integridade e plenitude inapreensíveis do 
sentido que contém apenas ser percetível no ato de revelação que, ao libertar o sentido, violando 
o selo do sigilo, fragmenta o símbolo, introduzindo o tempo, a descontinuidade dos signos e da 
significação: pensemos na figura de Pandora, mas também na de Fedra que nos recordam que a 
aparente luminosidade que emana do ato de revelação e da ordem social que este reinstaura, 
poderá não passar de um imenso sol negro que recai sobre o universo e nos confins do qual 
espreita sempre a monstruosidade e a morte52. Reiteradamente associado, nos dicionários e no 
imaginário, ao «âmago», ao «íntimo», ao «oculto», à «dissimulação» e ao «enigma», 
compreende-se assim que o segredo surja tão frequentemente subordinado, utilizando a 
terminologia durandiana, ao regime noturno das imagens. O que até pode ser verdade, se nos 
limitarmos a ter em consideração a natureza das imagens no âmbito de uma fenomenologia do 
segredo. Contudo, numa perspetiva relacional que coloca o segredo no centro de uma complexa 
dinâmica de comunicação (na qual se insere naturalmente a própria experiência literária), não 
podemos esquecer que o segredo é consubstancial à sua imposição, e que o gesto ou a palavra 
que impõem o segredo participam inevitavelmente das estruturas heroicas do imaginário e do 
regime diurno das imagens enraizando-se num ato primordial de diferenciação, ato diairético que 
preside à criação das formas, do sentido e do conhecimento ao religar, reordenando-os, universos 
distintos. 
Ora, a literatura medieval intuiu admiravelmente esta natureza secreta do sigilo que vive de uma 
relação antifrástica com o mundo, fazendo constantemente oscilar o sujeito entre o tudo e o nada 
numa radicalidade sem concessões. E, mais do que isso, intuiu a relação de isomorfismo que une 
a arte de escrever à arte de amar em torno de uma palavra obscura e secreta mas não menos 
fundadora. 

 
Da letra ao amor: segredo e hermenêutica do conhecimento 
 
Pensemos no caso emblemático dos Lais de Marie de France, narrativas breves compostas em 
versos na segunda metade do século XII que a poetisa afirma ter traduzido do folclore bretão 
para língua romance para que estas histórias exemplares veiculadas oralmente não caíssem no 
esquecimento. Inscrevendo-se numa dinâmica subordinada à translatio studii com a qual Marie 
de France acaba por romper ao não privilegiar uma fonte latina escrita enquanto auctoritas 
referencial da e para a escrita, o prólogo começa por fazer referência ao dever moral que preside 
à circulação da palavra poética, a perniciosa e avarenta ocultação do saber sobre o mundo e os 

Ou il manque du réel à la réalité qu'ils nomment, eux qui, s'y affrontant, gardent une part de secret qu'ils ne peuvent 
dire? Ou c'est un trop de réel qui excède l'emprise des mots» (p. 3-4). 
51 A expressão («enfantement perpétuel») deve-se a P. Brunel, L’Imaginaire du secret, p. 55. 
52 P. Brunel, L’Imaginaire du secret, p. 57-70. 
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homens que esta contém e veicula representando uma clara denegação do Verbo divino que o 
calar tornaria inteiramente vão e estéril53: 
 

Ki Deus ad duné escïence 
E de parler boné eloquence 
Ne s’en deit taisir ne celer, 
Ainz se deit voluntiers mustrer (v. 1-4). 

 
Este incipit (que reencontramos, de resto, em inúmeros prólogos) insere-se, no entanto, mais na 
tópica do silêncio do que numa poética do segredo. Mas é precisamente sobre esta última 
vertente que virá a incidir a original reflexão de Marie de France sobre a receção das obras 
antíguas nas quais se funda o saber medieval. Com efeito, explorando a metáfora vegetal do 
florescimento da natureza que aplica não ao ato de produção textual (como era habitual) mas à 
difusão da obra, o panegírico tecido pela autora aos Antigos subordina agora claramente a 
longevidade de uma obra à sua capacidade de resistir à interpretação, ou seja, à sua capacidade 
de ser constantemente reinvestida hermeneuticamente de novos sentidos, que, por seu turno, 
parece assentar exclusivamente numa gramática do segredo: 

 
Quant uns granz bien est mult oïz, 
Dunc a primes est il fluriz, 
E quant loöez est de plusurs, 
Dunc as espandues ses flurs. 
Custume fu as ancïens, 
Ceo testimoine Pricïens, 
Es livres ke jadis feseient, 
Assez oscurement diseient 
Pur ceus ki a venir esteient 
E ki apprendre les deveint 
K’i peüssent gloser la letre 
E de lur sens le surplus metre. 
Li philesophe le saveient, 
Par eus meïsmes entendeint, 
Cum plus trespassereit li tens, 
Plus serreient sutil de sens 
Et plus se savreient garder 
De ceo k’i ert a trespasser (v. 4-22). 

 
Numa lógica na qual a prática da (re)escrita se define enquanto glosa inesgotável de uma palavra 
anterior, é do segredo que habita a tessitura da obra (segredo parcialmente ilegível porque 
constantemente diferido e em anamorfoses em função do hermeneuta do signos que com ele se 
depara) que prolifera o sentido que regenera o texto, garantindo a sua própria imortalidade. 
Inversamente, a transparência condena a obra ao esquecimento, o sentido consumando-se numa 
hermenêutica que não encontra qualquer resistência à sua atividade. 
Este magnífico elogia à opacidade como origem matricial de uma subtil complexificação 
temporal do sentido e eterno desafio criador à prática exegética que apenas se consumará 
plenamente numa escatológica revelação final do Significado (de acordo com o paradigma 
cristológico que rege a escrita medieval) espelha-se, por sua vez, no imaginário cortês da 
fin’amors onde, como sabemos, o segredo desempenha um papel fulcral na construção do amor. 

53 Ver, sobre esta questão, as nossas reflexões em «La parole dérobée. Économie du silence et rhétorique de 
l’avarice d’après quelques récits en vers des XIIe et XIIIe siècles», Micrologus (Nature, Sciences and Medieval 
Societies), XVIII (The Silence), 2010, p. 113-146. 
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Não será certamente por acaso se a narrativa que inaugura os lais no manuscrito Harley 978 do 
séc. XIII54 começa por uma violenta diatribe contra os jograis («jangleür u losengier», v. 16) e 
outros profissionais da má palavra que, como «cães cobardes» e «traidores» movidos pela 
rivalidade e a inveja, põem em causa a integridade do conto transmitido por Marie de France55, 
antes de relatar a história de amor entre Guigemar e uma dama com contornos de fada cuja 
relação secreta e encantada é abruptamente interrompida por um zeloso e maledicente camareiro. 
A fratura simbólica introduzida pela revelação é hiperbolicamente sublinhada no texto através da 
iteração sinonímica de quatro formas verbais ligadas ao campo semântico do desvendamento: 
 

Cel jur furent aperceü, 
Descovert, trové e veü 
D’un chamberlenc mal vezïé [...] (Guigemar, v. 577-579). 

 
Contudo, no universo da palavra poética como no do amor, a revelação não implica, como 
sabemos, a destruição do sentido ou o desvanecimento puro e simples do segredo. Apenas obriga 
este último a deslocar-se metaforicamente para os meandros obscuros da letra (recordemos 
novamente o prólogo de Marie de France) ou na criação de uma linguagem codificada que exclui 
de antemão qualquer terceiro da relação entre os amantes. Daí este estranho ritual/pacto 
inventado e celebrado por Guigemar e sua amada na altura em que pressentem estar iminente o 
quebrar do círculo mágico do segredo: o laço feito pela dama na camisa do herói que ninguém 
pode desatar sem o cortar com uma tesoura ou uma faca, laço ao qual faz eco o que Guigemar 
entalha no cinto, tornado inviolável, da amada, dois gestos que de-signam ou representam 
emblematicamente esse nó górdio do sigilo no qual reside a sua irredutibilidade a qualquer 
revelação ou hermenêutica definitivas, a não ser através de uma agressão violenta (o corte, o 
rasgo) conducente ao estilhaçar do símbolo e da comunicação. 
Aprofundemos um pouco mais essa lógica do desejo que une escrita e experiência amorosa em 
torno do segredo no imaginário cortês cuja conceção resulta de uma notável simbiose entre 
estruturas míticas herdadas da tradição celta56 e da antiguidade clássica (difundida 
principalmente através dos modelos ovidianos), o ideal cortês de mesura e uma teológica da 
palavra cada vez mais atenta à custodia linguae57. Recordemos, nesta perspetiva, a décima 
terceira regra das Regulae Amoris de André le Chapelain que refere o perigo inerente à 
divulgação do amor: «Amor raro consuevit durare vulgatus»58. No universo doutrinário e moral, 
recordemos o Speculum universale, redigido em finais do século XII por Raoul Ardent, que 
retoma posições análogas ligadas à necessidade de refrear a língua. Para que a palavra seja 

54 Conservado na British Library, este manuscrito é o único a único a transmitir dos contos. 
55 Reencontramos este revelador topos poético em muitos outros prólogos: veja-se o conhecido incipit do primeiro 
romance de Chrétien de Troyes (Érec et Énide) ou ainda o acérrimo discurso de Heldris da Cornualha contra a 
avareza poética no prólogo do Roman de Silence (segunda metade do século XIII). 
56 Veja-se importância que aí desempenha a geis como modo de regulação da palavra permitindo estabelecer e 
manter uma boa comunicação a nível do poder (entre o rei ou o príncipe e os seus súbditos) assim como a nível do 
contacto entre o mundo terrestre e o Outro Mundo das fadas. Ora, talvez por este fundo mitológico ser, nestes textos, 
mais pregnante, é que os lais narrativos encenam com particular acuidade a função simbólica bem como o impasse 
ao qual conduz a imposição da geis cuja relação privilegiada com o feminino transparece claramente neste universo. 
Convém portanto, por estas mesmas razões, perscrutá-lo com alguma profundidade. Em contos galeses como os 
Mabinogion ou em inúmeras lendas irlandesas, vemos efetivamente que «ce peuple-fée est lié au peuple terrestre par 
une série de geasha ou de prestations réciproques: il a besoin des hommes comme les hommes ont besoin de lui» (J. 
Marx, La Légende arthurienne et le Graal, Genève, Slatkine-Reprints.1974: 84-85). Sobre a geis, J. R. Reinhard, 
The Survival of Geis in Medieval Romance, Halle A. S., Max Niemeyer, 1933. Sobre o contexto cultural e 
ideológico que preside a interdito sobre a palavra (nas suas mais variadas manifestações) e as suas implicações 
poéticas na Idade Média, ver as nossas considerações em Figuras do silêncio. Do Inter/Dito à emergência da 
palavra no texto medieval, Lisboa, Editorial Estampa, 1996, p. 31-83. 
57 Sobre esta vasta e complexa problemática, ver C. Casagrande e S. Vecchio, Les Péchés de la langue, Paris, Cerf, 
1991. 
58 Traité de l'amour courtois (De arte honeste amandi), ed. Cl. Buridant, Paris, Klincksieck, 1974. 
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veículo da verdade (veritas locutionis) torna-se, com efeito, fundamental um grande 
discernimento (discretio) ao qual fazem obstáculo as palavras vãs e ridículas (stultiloquia), as 
palavras inúteis (para si próprio e para os outros - aliena), ou privadas de sentido (rumores) e 
ainda as palavras que afirmamos ser verdadeiras sem ter a certeza (incerta pro certis). Mas o 
mais grave dos não-discernimentos é aquele que reside na traição e na infidelidade, e que 
consiste, conclui Radulfus Ardens, em revelar a terceiros os segredos (secreta revelare) dos seus 
amigos, à semelhança de Judas que traiu o Senhor ao divulgar os seus segredos aos infiéis: 
 

Si loquatur quoque quis quod non debet, indiscretio magna est. Ut si loquatur stulta, 
si aliena, si incerta por certis affirmat, si credita secreta revelat» (Speculum 
universale, XIII, 13)59. 

 
O segredo surge assim como a condição sine qua non para uma comunicação harmoniosa e 
transparente como o Outro, quer se trate de Deus ou da mulher, do qual depende a identidade e a 
autonomia do sujeito, bem como a construção do amor. 
Simultaneamente conciliadora e autoritária, protetora e materna, figura do desejo por excelência 
e hipóstase da Lei, a fada da literatura bretã encarna exemplarmente esta complexa dinâmica 
relacional instaurada pela imposição do segredo que funciona, nesta perspetiva, como um centro 
gerador de equilíbrio, por antinomia à inevitável entropia, geradora de caos, engendrada pela 
palavra no ato da revelação. Este equilíbrio pode, de resto, ser equacionado das mais diversas 
formas: equilíbrio entre o Outro Mundo e o mundo terrestre no qual Lanval, num conhecido lai 
de Marie de France ao qual voltaremos, se reintegra magnificamente depois do contacto com a 
fada sob o signo do interdito60; equilíbrio (em termos junguianos) entre um animus inflacionado 
pelo logos, dominante típica da sociedade cavaleiresca com a sua tendência para a estagnação, a 
petrificação, e a anima simbolizada pela fada que reintroduz a componente vital de Eros61. Em 
suma, e recorrendo à segunda tópica freudiana, o segredo enquanto interdito forma uma 
membrana mediadora entre o Id (onde Eros se defronta com o instinto de morte) e o Superego (o 
mundo, o logos)62. É por este motivo que a transgressão leva simultaneamente o sujeito a exilar-
se da sociedade e a sucumbir às pulsões de morte e de autodestruição que ameaçam dissolver o 
Eu. Inversamente, ao respeitar o interdito, o herói passa a corporificar a passagem. Novo Janus 
bifrons, é aquele que olha simultaneamente para as duas realidades que deixam de se opor para 
se tornarem complementares. Ao assumir o segredo, emerge como centro mediador, regulador e 
ordenador entre os dois mundos, salvaguardando no entanto a diferença entre eles, condição 
indispensável para a construção da alteridade e o estabelecimento da comunicação. Por outro 
lado, ao reintroduzir a relação entre temporalidade e intemporalidade63 sob uma forma dialética, 

59 Apud Casagrande e Vecchio, Les Péchés de la langue, p. 48. 
60 Relembremos que Lanval fora, no início do lai, marginalizado da corte e excluído do circuito da comunicação, 
quando Artur, num estranho lapso, se esquece de o integrar no ritual dos dons (v. 19-26). 
61 Para um aprofundamento desta perspetiva analítica, vejam-se J.-Cl. Aubailly (La Fée et le chevalier. Essai de 
mythanalyse de quelques lais féériques des XIIème et XIIIème siècles, Paris, Honoré Champion, 1986, p. 15 sgs.) e 
M.-L. Von Franz (L'Interprétation des contes de fées, Paris, Dervy-Livres, 1987, p. 89-195). A rutura com as 
pulsões de vida e com a dominante de Eros está bem marcada em heróis de outros lais anónimos como Graelent, 
Guigemar ou Mélion que parecem indiferentes ao amor no início dos respetivos lais. Em termos mais simples, o 
equacionamento entre os dois mundos pode ser ainda traduzido em termos de equilíbrio entre o consciente e o 
inconsciente. 
62 Vejam-se as reflexões de Freud sobre «Le Moi et le Ça» (Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1959) e os 
respetivos comentários de J.-J. Walter (Psychanalyse des rites, Paris, Denoël/Gonthier, 1977, p. 100-102) que define 
precisamente o Eu como «cette formation d'interface entre le Ça et le monde» (p.101). 
63 Intemporalidade claramente marcada no lai de Guingamor em que o herói passa trezentos anos no Outro Mundo 
da fada, reencontrando, no seu regresso, uma situação de terra gasta, o que sugere a existência de uma alternância 
cíclica entre os dois mundos protagonizada pelo herói (v. 596-608 da edição crítica de Prudence Mary O' Hara 
Tobin Les Lais anonymes des XIIème et XIIIème siècles., Genève, Droz, 1976). Este esquema simbólico é de resto 
muito recorrente na literatura medieval: reflete-se no início do Conte du Graal e estrutura o mito de Tristão e Isolda. 
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o herói restaura, de algum modo, a dinâmica que Helder Godinho64 designara como a «Forma do 
Tempo», dinâmica «que sustenta a possibilidade de evoluir mantendo o sentido que a referência 
a um Centro permite». Compreende-se, neste contexto, a noção de limite, ligada ao interdito: 
limites impostos à palavra, mas também limites espaciais que presidem ao encontro com o Outro 
e à celebração do pacto amoroso sob a égide do secretum na sua aceção etimológica (bosques, 
rios, limiares entre o indiferenciado e a ordem). Ao participar dos dois mundos, o herói alarga 
assim o seu espaço vivencial e psicológico, a transgressão representando, ao invés, a perda da 
autonomia conquistada, i.e., a perda da identidade que a relação com o interdito enquanto centro 
referencial possibilitava. Através do segredo, o herói cumpre assim com a sua verdadeira função 
simbólica e sagrada de mediador que restabelece as correspondências perdidas e, neste sentido 
(de acordo com o pensamento analógico), restrutura virtualmente o espaço semiótico que 
configure o seu universo existencial65. O exemplo de Lanval permite-nos novamente dissecar a 
estruturação e o funcionamento desta lógica do segredo. Primeiro surge a imposição onde o 
segredo, ditado no feminino, assume os contornos diairéticos da Lei66, permitindo restaurar a 
comunicação entre os mundos, e reparar a fratura social de que o herói fora vítima no início do 
lai. Com efeito, depois de excluído do sistema oblativo arturiano, eis que Lanval renasce 
(renascimento perfeitamente visível através das vestes novas que recebe da fada: v. 175) e se 
assume como dispensador de bens e de riquezas inesgotáveis, acedendo assim à soberania 
simbólica ao adquirir e ao manifestar um poder que rivaliza ou ultrapassa agora a do próprio rei, 
e ao revivificar, de certo modo, a terra gasta do reino arturiano. Este aspeto é particularmente 
importante, confirmando que silêncio e segredo se regem por uma economia diferente da 
linguagem e do desejo. Enquanto a taciturnidade (tanto poética como amorosa), 
sistematicamente rejeitada por Marie de France, representa um aprisionamento da palavra (dom 
de Deus manifesto na própria trajetória do conto através da sua transmissão oral ou manuscrita) 
que condena os significantes ao estatuto de letra morta do sentido, o segredo emerge como 
expansão luminosa/numinosa do sujeito (patente na próprio repetição anafórica do nome em 
início de cada verso) e abertura à significação que garante a regeneração do próprio tecido social 
através da prática oblativa: 

 
Lanval donout les riches duns, 
Lanval acquitout les prisuns, 
Lanval vesteit les jugleürs, 
Lanval faiseit les granz honurs, 
Lanval despendeit largement, 
Lanval donout or e argent: 
N’i ot estrange ne privé 
a qui Lanval n’eüst doné (v. 209-220). 

 
Neste prisma, o silêncio estará, de certa forma, para a avareza espiritual como o segredo está 
para uma hermenêutica da caridade67 que tanto fecunda a letra através da glosa e da exegese 
como regenera a identidade e a comunicação com o Outro projetadas nessa intensa circulação da 
riqueza que volta a irrigar o mundo68. Uma vez mais, verificamos que a revelação do sigilo não 

64 O mito e o estilo, Lisboa, Presença, 1982, p. 97. 
65 Por semiótica, entendemos aqui o conjunto de signos que fundam e perpetuam um determinado universo social: 
os signos linguísticos, mas também a tradição cultural, os códigos éticos, religiosos e políticos, etc. 
66 Ver passagem citada em epígrafe. 
67 Ver as reflexões de E. Vance sobre as Confissões de santo Agostinho: «Désir, rhétorique et texte. Semences de 
différence: Brunet Latin chez Dante», Poétique, 42, 1980, p. 152-153. 
68 Segredo literal e segredo amoroso estão assim percorridos por uma mesma pulsão erótica geradora de 
conhecimento (vejam, a este propósito, as estimulantes reflexões Tilo Schabert, «Le chaos et l’Éros. L’ordre et 
l’existence humaine», Diogène, 165, 1994, p. 101-120). Não admira que tanto nos lais como no folclore (pensemos 
nomeadamente em todos os contos desenvolvidos a partir do modelo de Éros e Psique – conto-tipo 440 segundo a 
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conduz a uma libertação do sentido, criando antes uma profunda fratura simbólica que se 
manifesta no desvanecimento da fada (reconhecemos aqui o paradigma melusiniano), na 
exclusão social e espacial do cavaleiro, na deserção da palavra e na desestruturação do sujeito 
nos limiares da loucura e da morte: 

 
Ja s'esteit bien aperceüz 
qu'il aveit perdue s'amie: 
descoverte ot la druërie. 
En une chambre fu tuz sous, 
pensis esteit e anguissous (...), 
Il se pleignait e suspirot 
d'ures en altres se pasmot; 
puis il crie cent feiz merci, 
qu'ele parolt a sun ami. 
Son quer e sa buche maldit 
c'est merveille qu'il ne s'ocit (Lanval, v. 336-340/343-348). 

 
A literatura no confessionário ou as anamorfoses do segredo 
 
Se a regulação da palavra assume uma dimensão crucial tanto na ficção como na ideologia cortês 
ou na literatura apologética e doutrinária do século XII, observa-se todavia uma notável evolução 
cultural e epistemológica a partir de meados do século seguinte; um século percorrido por uma 
aparente voragem da transparência, da revelação e de um dizer total e totalizador. Substituindo-
se ou rivalizando cada vez mais com a narrativa em verso, o advento do romance em prosa69, por 
volta do ano 1220, parece, com efeito, dominado pelo tentação de desvendar tudo que o romance 
em versa mantinha habilmente em silêncio ou na esfera do não-dito ou do inter-dito. A trilogia 
do Graal de Robert de Boron, claramente subordinada a uma visão escatológica e messiânica do 
tempo sob a égide da paradoxal e ambígua figura do Merlim (filho de um incubo redimido por 
Deus, simultaneamente mago, profeta e guardião da memória ancestral do reino arturiano70), 
bem como a proliferação de narrativas contando a infância misteriosa dos heróis (Perceval, 
Lancelote, Roland, Artur, etc.) tendem a conferir à escrita ficcional os contornos legitimadores 
do discurso histórico, reorientando o sentido de acordo com uma lógica da Revelação. 
Consubstancial à escrita em prosa, a figura do Livro (ligado a um imaginário do fechamento em 
que a inviolabilidade da fonte textual, subordinada a uma auctoritas prestigiante transmitida por 
uma língua que continua a manter a sua aura de sacralidade, o latim, garante, por si só, a própria 
legitimidade e veracidade da palavra poética em linguagem vernácula que dela decorre - 
recordemos, entre tantos outros exemplos possíveis, a metáfora do livro do universo no Paraíso 
de Dante - XXXIII, v. 85-90) sobrepõe-se então à imagem revoluta do conto enquanto veículo de 
uma palavra doravante suspeita e diluída nos meandros da oralidade. Neste contexto, não admira 
que os hiatos ou lacunas narrativos do conto em verso venham a ser interpretados como segredos 

classificação de Aarne-Thompson), a transgressão do segredo sobre a identidade do animal-noivo, obriga a um 
distanciamento e um longo e penoso percurso em que a heroína deverá, através da metamorfose da sua própria 
identidade (motivo do encantamento ou do disfarce) restaurar os laços com o Outro através de uma refiguração 
narrativa do Tempo e do Espaço (veja-se, por exemplo, o motivo das botas ou vestidos de ferro que a princesa tem 
de gastar). A revelação do segredo, que significa uma desestruturação (geradora de caos) do próprio espaço dos 
signos marcado pela monstruosidade e a indiferenciação, implica uma reordenação/purificação desse mesmo espaço 
com vista a uma reintegração plena e harmoniosa do Outro. 
69 Sobre a relação entre verso e escrita em prosa na Idade Média, veja-se a excelente síntese de Cl. Galderisi, «Vers 
et prose au Moyen Âge». In F. Lestringant e M. Zink (ed.), Histoire de la France littéraire. Naissances, 
Renaissances: Moyen Âge - XVIe siècle. Paris, PUF, p. 745-766. 
70 Ver as nossas considerações em «Algures entre o Inferno e o Céu. Trajetória e mutações da ficção segundo 
Merlim», Revista Medievalista online, 4, nº 5, 2008. URL:  
http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA5/medievalista-carreto.htm 
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que a tradição poética ocultou e cuja natureza inefável só podia indiciar a sua pertença à esfera 
do interdito, do pecado. Um texto como a Queste du saint Graal relaciona, por exemplo, a queda 
do reino arturiano de Logres com Mordret, fruto proibido da relação incestuoso do rei com a sua 
meia-irmã, a narrativa terminando, em plena atmosfera edipiana, com o relato da ferida mortal 
que o filho incute ao pai que será então transportado para o Outro-Mundo de Avalon (universo 
da sua irmã, a fada Morgana) donde regressará um dia triunfante. Por sua vez, poemas épicos 
como a Karlamagnus Saga (compilação/adaptação norueguesa da matéria carolíngia francesa 
encomendada pelo rei Haakon V e datando de finais do século XIII) ou Tristan de Nanteuil (séc. 
XIV), associam o prestigioso imperador Carlos Magno a um crime contra natura idêntico do 
qual terá nascido Roland, modelo do ethos épico por excelência71. Neste movimento de radical 
inversão semântica, que, ao colmatar os hiatos, convida a uma falaciosa releitura regressiva dos 
poemas do século anterior, o símbolo tende a esvaziar-se, totalmente invadido, perscrutado e 
circunscrito por uma palavra cada vez mais inquisitorial, proliferante e totalizadora. Ou não fosse 
este o século em que a construção das grandes catedrais góticas, cuja arquitetura participa 
plenamente de uma estética e de uma teologia da transparência e da luz72, coincide com o 
extraordinário desenvolvimento das ordens mendicantes e pregadoras através das quais o verbum 
Dei abandona o espaço restrito e silencioso do mosteiro para se difundir por um universo urbano 
cada vez mais povoado, complexo e heterogéneo73, com o crescimento das universidades onde 
impera a disputatio escolástica, com a composição das grandes sumas teológicas74 e, não menos 
importante, com o advento do IVº Concílio de Latrão, inaugurado em novembro de 1215 sob a 
égide do papa Inocêncio III; um Concílio que, para além de várias disposições que viriam a 
influenciar decisivamente a história eclesiástica no Ocidente, decretou, no seu célebre cânone 21, 
o cânone «Omnis utriusque sexus fidelis», a obrigatoriedade da confissão anual privada75: 
 

Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua 
solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et 
iniunctam sibi poenitentiam pro viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad 
minus in Pascha Eucharistiae sacramentum76. 

71 Não deixa de ser revelador o facto de este crime ser, na tradição poética que o veicula, revelado por santo Egídio 
através de uma carta mostrada ao rei durante uma cerimónia solene. Este ritual volta assim a sublinhar a relação de 
isomorfismo e de parentesco (semântico, simbólico e lexical) entre o selo e o sigilo como guardiões da integridade 
de uma verdade oculta e desestruturante sobre o sujeito e sobre o mundo. 
72 Ver G. Duby, L’Europe au Moyen Âge, Paris, Flammarion, 1984, p. 89 sgs. 
73 Sobre esta questão, ver, entre outros, o estudo de Lester K. Little, Religious Poverty and the Profit Economy in 
Medieval Europe, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1978. 
74 Veja-se a recente e exemplar síntese de A. Boureau: En somme: pour un usage analytique de la scolastique 
médiévale, Paris, Verdier, 2011. 
75 Em «Pecados Secretos», artigo publicado no nº 5 da revista Sigila dedicado às confissões (2000), José Mattoso 
ilustra claramente, partindo essencialmente das Cantigas de Santa Maria de Afonso X o Sábio, esta viragem no 
tratamento do segredo em que, da tolerância do silêncio culpado como forma de evitar uma propagação nociva e 
potencialmente contagiante de determinados crimes contra natura (por exemplo), passamos à necessidade da sua 
exorcização verbal num movimento que culmina no século XIV, época em que parece ser «preciso iluminar com a 
luz do conhecimento os segredos insondáveis que durante tantos séculos tinha estado sepultados nas trevas e que até 
o próprio Deus parecia respeitar. Os pecadores só poderão guardar segredo dos crimes que confessavam. A Igreja 
fez da sua prerrogativa de guardiã do segredo sobre os pecados ocultos o mais poderoso instrumento de dominação 
que jamais houve sobre a terra» (p. 60). 
76 H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 23ª ed., Friburgo, 
Herder, 1937. Tradução inglesa disponível em http://www.fordham.edu/Halsall/sbook2.asp#conc2: «All the faithful 
of either sex, after they have reached the age of discernment, should individually confess all their sins in a faithful 
manner to their own priest at least once a year, and let them take care to do what they can to perform the penance 
imposed on them. Let them reverently receive the sacrament of the Eucharist at least at Easter unless they think, for 
a good reason and on the advice of their own priest that they should abstain from receiving it for a time. Otherwise 
they shall be barred from entering a church during their lifetime and they shall be denied a Christian burial at death. 
Let this salutary decree be frequently published in churches, so that nobody may find the pretense of an excuse in 
the blindness of ignorance. If any persons wish, for good reasons, to confess their sins to another priest let them first 
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Ora, é também durante este admirável tempo novo em que a literatura se assume ao mesmo 
tempo como suma teológico-enciclopédica (recordemos o emblemático e particularmente 
influente Roman de la Rose composto por Jean de Meun por volta do ano 1275) e confessionário 
dos pecados secretos dos prestigiosos heróis da tradição épica e romanesca, que volta a florescer 
um género particularmente importante para o tema em debate, um género que nos convida, de 
resto, a infletir o nosso olhar sobre essa exorcização generalizada do sigilo que percorre o século 
XIII, justamente apelidado, por vezes, de século das sínteses. Refiro-me à literatura dos segredos 
impulsionada pela redescoberta dos escritos de Aristóteles (a Metafísica, nomeadamente), via 
pensadores árabes traduzidos para latim. Tanto pela sua estrutura orgânica como pelo seu 
conteúdo e o desejo que dele emana de perscrutar e revelar os segredos da natureza, este género 
insere-se num vasto paradigma literário de fronteiras difusas que engloba tanto os escritos 
enciclopédicos das Etimologias de Isidoro de Sevilha (séc. VII) à Ymago mundi de Pierre d’Ailly 
(1410), passando Honorius Augustodunensis, Gossuin de Metz, Brunetto Latini ou Thomas de 
Cantimpré, como os tratados científico-pedagógico construídos sobre o modelo do espelho dos 
príncipes77. Ostentando um título extremamente eloquente, o Secretum secretorum foi 
certamente uma das obras mais influentes no Ocidente medieval. Traduzido de um hipotético 
original árabe do séc. IX atribuído a Aristóteles, o Kitâb Sirr-al àsrâr, o texto foi transladado, 
numa versão curta, para latim por João Hispano (circa 1153) e, numa versão longa do século 
XIII (circa 1227), por Filipe de Trípoli. A partir daí e até ao século XV, sucedem-se as traduções 
e adaptações vernáculas, testemunho do seu sucesso e enorme difusão. Apresentando-se sob a 
forme de um livro de conselhos escrito pelo Estagirita a pedido do seu discípulo, o jovem 
Alexandre, depois da sua vitória sobre Dário, o Segredo dos segredos surge, na verdade, ao 
longo das suas várias refundições e atualizações, como uma espécie de vede mecum do saber 
enciclopédico medieval78, abordando matérias aparentemente tão díspares como a moral e a 
conduta dos reis, a higiene e a medicina, a justiça, a arte da governação e da guerra, ou as 
ciências ocultas como a alquimia. Para lá do desejo de conhecimento que percorre este tipo de 
tratados, por que razão foram estes compêndios tão apreciados e difundidos? Mas sobretudo, 
qual o estatuto e a natureza do secreto que se propõem revelar? A primeira questão já foi 
parcialmente respondida, a literatura dos segredos integrando-se nessa tentativa de apreensão 
holística do saber num século subordinado, tanto na ficção como nos escritos científicos, 
teológicos e apologéticos, a uma ética e a uma estética da revelação. Mas será este ímpeto de 
conhecimento a antítese cultural do elogia à opacidade que descobríramos em Marie de France, 
por exemplo? Ou terá o sigilo ostensivamente exibido pelo próprio título dessas obras por intuito 
convidar-nos a olhar para a outra face indissociável e consubstancial do segredo através da 
palavra que o nomeia? O diálogo anónimo, de cariz socrático, Placides et Timéo ou Li Secrés as 
philosophes79, datado de finais do século XIII, poderá ajudar-nos a clarificar algumas desta 

ask and obtain the permission of their own priest; for otherwise the other priest will not have the power to absolve or 
to bind them. The priest shall be discerning and prudent, so that like a skilled doctor he may pour wine and oil over 
the wounds of the injured one. Let him carefully inquire about the circumstances of both the sinner and the sin, so 
that he may prudently discern what sort of advice he ought to give and what remedy to apply, using various means 
to heal the sick person. Let him take the utmost care, however, not to betray the sinner at all by word or sign or in 
any other way. If the priest needs wise advice, let him seek it cautiously without any mention of the person 
concerned. For if anyone presumes to reveal a sin disclosed to him in confession, we decree that he is not only to be 
deposed from his priestly office but also to be confined to a strict monastery to do perpetual penance». 
77 Ver B. Ribémont, Les Origines des encyclopédies médiévales. D’Isidore de Séville aux Carolingiens, Paris, 
Champion, Bibliothèque du Moyen Âge, 2001 ; Littérature et encyclopédies du Moyen Âge, Orléans, Paradigme, 
coll. Medievalia, 2002. 
78 D. Lorée, «Le statut du Secret des Secrets dans la diffusion encyclopédique du Moyen Âge», in B. Baillaud, J. de 
Gramont et D. Hüe, Encyclopédies médiévales. Discours et savoirs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, 
p. 155-172. 
79 Ed. crítica C. Thomasset, Paris/Genève, Librairie Droz, 1980. 
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questões. Saliente-se, em primeiro plano, a natureza elitista e quase iniciática deste saber que 
aguça o desejo de conhecimento e implica uma exegese subtil: 
 

Aristotes dist en son livre de nature ou commenchement d’un livre, le quel livre est 
appelés le livre de metafisique, que tout homme couvoite et desire a savoir 
naturelment les secrés de nature; et verités est que tout homme soubtil le couvoite et 
deseire a savoir ne nul fol ne metroit entente a ce enquerre ne demander, car haute 
cose et soutiue est a savoir (Prólogo, 1). 

 
Movido por esta insistente dinâmica gerada em torno do segredo e do desejo, o saber agora 
revelado assume-se claramente, por outro lado, como uma forma de ordenar e de recriar 
narrativamente o mundo numa lógica próxima da do mito. Ao invés da sucessão aparentemente 
aleatória e fragmentária que caraterizava o Secretum secretorum centrado essencialmente sobre a 
atividade humana, Placides et Timéo adota, à semelhança de muitas enciclopédias suas 
contemporâneas, uma estruturação hierárquica e vertical segundo um movimento alternadamente 
concêntrico e excêntrico (o Criador e a Criação, o lugar do homem no mundo; a reprodução da 
espécie, psicologia e patologia; meteorologia; história da transmissão das leis, nascimento da 
civilização feudal, etc.) que gira em torno da figura imutável e insondável de Deus. Contrariando 
uma interpretação algo redutora que vê nesta literatura a marca de um absoluto e total desejo de 
revelação e de transparência, verificamos antes que o género esboça uma subtil dialética entre 
desvendamento e ocultação subordinada, uma vez mais, a uma lógica relacional e 
comunicacional. Com efeito, a revelação dos segredos da natureza emerge como uma forma de 
unir os homens religando-os ao universo e a Deus e restaurando-se assim as correspondências 
perdidas bem como a própria plenitude do símbolo. Longe de saturar o horizonte do sentido, 
quanto mais a palavra procura circunscrever e desvelar a realidade, mais inatingível, obscuro e 
misterioso se torna esse supremo significante, marcado pelo inefável e o excesso de significação 
que escapa a qualquer ato de nomeação, que está na origem do segredo e que com ele se 
(con)funde: Deus. Não admira, por conseguinte, que, na esteira da Epístola de São Paulo aos 
Romanos (I, 20)80, a obra enciclopédica se assuma como forma privilegiada de tornar sensíveis e 
inteligíveis as propriedades e os atributos intangíveis do Criador, e que o Mestre (Timeu) de 
Placides et Timéo, fazendo eco à Parábola bíblica do Semeador (Mateus, 13, 1-23; Marcos, 4, 2-
20) – verdadeiro topos legitimador da escrita81 - usurpe sub-reptícia e subversivamente o lugar 
de Cristo ao erguer o seu discurso ao estatuto de ficção sagrada na qual se inscreve, de forma 
cifrada (a parábola), uma verdade secreta sobre o mundo. Em suma, através da divulgação de um 
saber sobre o Outro e sobre o universo, a palavra torna-se, como em Marie de France, glosa que 
não somente permite o acesso ao conhecimento, como fecunda o sentido, sem anular ou destruir, 
todavia, o segredo guardado tanto na transcendência de Deus como emanação do Significado por 
excelência, como na opacidade de uma letra que se regenera ou multiplica constantemente na 
terra fértil das sucessivas interpretações da obra, ou seja, através do ouvido atento ou do olhar 
subtil do leitor iniciado aos mistérios da escrita82: 

80 «Revelatur enim ira Dei de cælo super omnem impietatem, et injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in 
injustitia detinent : quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestavit. Invisibilia enim 
ipsius, a creatura mundi, per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur : sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas 
: ita ut sint inexcusabiles » (Ad Romanos, I, 18-20). 
81 Recorde-se, por exemplo, o prólogo do célebre Conte du Graal de Chrétien de Troyes. 
82 Esta dimensão simultaneamente sufocante e fecundante do segredo, que está, aliás, na origem do seu 
extraordinário poder de propagação, encontra-se bem patente no mito como na literatura. Recorde-se o barbeiro do 
rei Midas no Livro XI das Metamorfoses de Ovídio que confia o segredo do soberano (as suas orelhas de cavalo) às 
entranhas da terra das quais virá a irromper um canavial que soprará (ironia suprema do castigo de Apolo) esta 
verdade inconveniente aos quatro cantos do mundo. A versão da lenda de Tristão e Isolda relatada por Béroul 
(último quartel do século XII) retoma este fragmento mítico, o anão Frocin fazendo idêntica confissão a um 
espinheiro a propósito das orelhas de burro do rei Marc, esposo de Isolda. 
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«Voirs est, ce dist li maistres, que qui plus est fol, plus a mestier d’enseigner. Mais 
vous savés, et il est voirs, que se aucuns semme fourment ou aucunne bonne 
semenche, quant aucuns grains chiet sur aucunne dure roche ou sur le chemin pavé, 
les oysiaus le menguent, ou il pourrit et meurt sans faire fruit et sans mouteplier. Et 
quant il cheit en bonne terre, il mouteplie et frutefie. Et je vous di que enseignemens 
si est semence de sapience en ceur d’omme et li fols si a autel ceur comme la pierre 
dure sur cui nulle bonne semence ne peut enrachiner ne nourrir, car en ceur de fol, 
qui est fol par nature, ne peut remanoir semence de sapience. Mais quant aucuns est 
de cler sens naturel, il est ossi que la bonne terre fourmenteuse a cui il ne faut fors 
bonne semenche et qui bonne semenche y met, si gaigne et croist et moulteplie» 
(Placides et Timéo, 12-13). 

 
Da (in)visibilidade dos signos. Jean Renart e a fabricação do segredo83 
 
Terminemos a nossa trajetória com um último e particularmente eloquente exemplo. Composto 
durante o primeiro quartel do século XIII, ou seja, contemporâneo do vasto movimento que vê 
desenvolverem-se os principais ciclos romanescos e épicos em prosa, bem como os tratados 
enciclopédicos ou as grandes sumas teológicas, surge um singular romance em verso que teima, 
não sem alguma ironia, em questionar e em pôr em causa o estatuto epistemológico do segredo 
numa cosmovisão centrada na escatologia da revelação. Com efeito, o notável Roman de la Rose 
ou de Guillaume de Dole de Jean Renart84, parece querer restituir ao segredo a sua dimensão 
primacial de puro significante do desejo no qual é gerada a imagem e do qual depende, por 
conseguinte, a própria construção do sentido e da ficção. 
A trama narrativa deste romance é simultaneamente simples (sendo em larga medida baseada 
numa estrutura recorrente no folclore) e intrincada: Conrad, um jovem imperador, modelo das 
virtudes corteses, melancólico e aparentemente cansados dos prazeres da vida mundana (a caça, 
nomeadamente), decide, um belo dia, afastar-se deste mundo demasiado codificado e saturado de 
sentido de que é emblema o vergel encantado da fin’amor que inaugura o romance (o intertexto é 
aqui claramente o de Guillaume de Lorris no outro e não menos famoso Roman de la Rose) na 
única companhia do seu jogral (de nome Jouglet) que, para o curar da sua melancolia, decide 
contar-lhe a história de bela Lïenor e do seu irmão, Guillaume. O discurso do «vïelor» (v. 637) 
imperial mergulha-nos no âmago da criação poética subordinada ao princípio da inventio (o 
trobar da lírica provençal ou galego-portuguesa), ou não tivesse o jogral aprendido a arte da 
descriptio nas melhores escolas de retórica («N'aprist pas hui cil a descrire/ qui embeli en tel 
maniere», v. 711-712). Investindo nos topoi da hiperbólica e inefável beleza da donzela (v. 695-
722) e multiplicando os dispositivos miméticos conducentes a criar um auto-legitimador efeito 
de real («Ce sachiez vos de verité/ qu'ele ert tel com ge la devis», v. 721-722), Jouglet recria o 
mundo através de uma imagem poética e ficcional totalmente filtrada e reconstruída através dos 
ornamentos da retórica cortês (Lïenor como nova encarnação do amor de lonh de Jaufré Rudel: 
v. 1301-07) que funciona então como mediação para aceder a um real metamorfoseado 
(pensemos na mimesis transfiguradora operada no sujeito, segundo Ricœur, pela modelização 
narrativa do tempo e da realidade85). Conrad, espécie de novo Pigmalião, apaixona-se assim por 
um puro significante constituído pela imagem acústica e (u)tópica de uma mulher à qual a ficção 
(do jogral e de Jean Renart) vem dar corpo. Repare-se ainda que Guillaume e Lïenor vivem com 

83 Estas considerações retomam algumas das reflexões desenvolvidas em «Une poétique du (dé)voilement: le secret 
de la rose selon Jean Renart», Écho: Croisement de langues et de cultures, 2006, vol. 3. 
84 Ed. F. Lecoy, Paris, Champion, 1979. 
85 Ver, por exemplo, Temps et récit I, Paris, Seuil, 1983, p. 109-129 ou as reflexões desenvolvidas em Soi-même 
comme un Autre (Paris, Seuil, 1996). Sobre esta questão aplicada à visão medieval do mundo e do Outro, ver as 
nossas observações em «Da mimesis ao amor. O poder da mediação textual em Jean Renart», Cadernos do CEIL. 
Revista Multidisciplinar de Estudos sobre o Imaginário, 1, 2011, p. 53-64 (no prelo). 
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a mãe no enigmático espaço do plessié, um lugar isolado do mundo onde se tecem e bordam, 
tanto literal como metaforicamente, histórias de amor (a atividade têxtil sendo acompanhado 
pelo entoar das tradicionais chansons de toile) e que surge assim como o duplo secreto e não-
codificado do pseudo-vergel cortês instituído por Conrad onde também as damas se dedicavam a 
costurar as vestes rasgadas dos velhos cavaleiros que regressavam da caça cheios de histórias 
para contar mas de mão totalmente vazias numa flagrante inadequação entre o discurso e o real, 
fratura que as mulheres procuram, através da sua arte de entrelaçar os fios, reequilibrar ou 
reconfigurar. Aparentemente inócua, embora inteiramente percorrida por paradoxos e 
contradições, a história narrada por Jouglet tem contudo o estranho poder de despertar o 
imperador para a vida. Na sequência deste conto (autêntica estratégia retórica de assalto ao 
poder), Guillaume, apresentado como um cavaleiro de grande renome (embora nunca ninguém 
tenha alguma vez ouvida falar no seu nome!), desenvolve uma verdadeira arte da sedução e da 
ostentação, e torna-se no favorito de Conrad, preparando o terreno para o encontro com Lïenor. 
Tomado pelo ciúme e a inveja, o intendente do imperado (duplo anónimo do célebre Keu da 
tradição arturiana) dirige-se então, dissimuladamente, ao plessié com o intuito de impedir a 
união. É então que, a troco de um precioso anel86, a mãe cai na tentação de revelar ao senescal o 
segredo dos segredos na imagem de uma rosa vermelha inscrita sobre a coxa branca de Lïenor: 
 

Si i a conté [a mãe de Lïenor ao senescal] tot l’afaire 
De la rose desor la cuise: 
«Ja mes nuls hom qui parler puisse 
Ne verra si fete merveille 
Come de la rose vermelle 
Desor la cuisse blanche et tendre. 
Il n’est mervelle ne soit mendre 
A oïr, ce n’est nule doute.» 
La grant beauté li descrit tote 
Et la manière de son grant (v. 3360-69). 

 
Investido desse novo e temível (embora inteiramente ilusório) poder que a posse do segredo lhe 
confere, o senescal revela «tot l’afaire» a Conrad como signo tangível da sua união sexual com a 
donzela, acabando assim por inviabilizar, tal como pretendia, o casamento. Contudo, depois de 
várias peripécias, Lïenor incarnação do renascimento da natureza, dirige-se, no início de maio, 
em grande pompa, para a corte a fim de provar a sua inocência e, no duelo verbal que trava 
contra o senescal, este é naturalmente forçado a revelar que nunca vira Lïenor, sendo agrilhoado 
e a donzela tornando-se finalmente imperatriz. O que significa este happy end digno de um conto 
de fadas? O que esconde o segredo da rosa e qual o seu estatuto simbólico e textual? O que nos 
poderá ele ainda revelar sobre o imaginário e a dinâmica do segredo? 
Repare-se, em primeiro lugar, que a rosa é antes de mais significante verbal que se torna imagem 
obsidiante, estratégica e reiteradamente reproduzido de boca em boca, sem que, na verdade, 
alguém possa testemunhar da sua existência (mesmo que ficcional). Com efeito, a sensual rosa 
sobre a coxa branca e imaculada tem a (in)consistência e a (in)visibilidade de um signo/corpo 
literal paradoxalmente ausente deste romance tão frequentemente (e abusivamente) apelidado de 

86 E convirá aqui recordar a relação de isomorfismo entre este objeto simbólico e um regime singular de 
funcionamento dos signos e da representação colocado sob a égide do sigilo; uma relação já intuída, como vimos, 
por Isidoro de Sevilha, mas que reencontramos tanto em Platão - República, I, 359d-360b – através do anel da 
invisibilidade graças ao qual Gíges usurpa violentamente o trono do rei Gláucon, como no romance Le Chevalier au 
Lion onde Chrétien de Troyes, inspirando-se provavelmente nesta história pouco exemplar, põe em cena um herói, 
Yvain, que escapa milagrosamente à morte no universo de Laudine, onde é perseguido por ter morto do senhor do 
domínio, e se deleita secretamente na contemplação da beleza desta dada, graças ao anel da invisibilidade que lhe 
oferece Lunette Sobre esta questão, vejam-se as nossas reflexões em «Transparence et invisibilité: une impossible 
histoire d’amour», Sigila, 25, 2010, p. 53-68. 
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«realista» e cuja veracidade só poderia ser certificada por Guillaume, pela mãe de Lïenor e, no 
final, pelo imperador; mas todos eles adotam um estranho e cúmplice silêncio sobre esta matéria 
central do conto. Por outras palavras, enquanto significante vazio, enigma «qui est à l’origine 
d’une question, ou d’un ensemble de question, […] [et] qui doit faire taire toute question»87, a 
imagem tópica da rosa aponta simultaneamente para a evanescência de um objeto de desejo que 
se subtrai a qualquer  figuração (verbal ou icónica) e para uma escrita impossível de confrontar 
com a sua fonte/origem, logo, impossível de autenticar, pelo menos fora do seu próprio sistema 
de representação (e talvez seja por este motivo que todos, tal como o leitor medieval perante a 
«miragem das fontes» de que falava Roger Dragonetti, são levado a acreditar nela88). Ora, aqui 
reside precisamente outro dos principais paradoxos do segredo, o seu poder e a sua força de 
disseminação sendo proporcional à sua capacidade de se furtar ao olhar e de nos levar a duvidar 
da sua própria existência. O pseudo-segredo da rosa sobre a coxa não passa, com efeito, de um 
típico segredo de polichinelo, sendo, no entanto, a partir dele que se constrói e desconstrói o 
amor, a relação com o Outro, bem como o acesso à soberania. Entre a ausência e o excesso de 
sentido, a rosa de Jean Renart relembra-nos, em suma, que o segredo é consubstancial à dupla 
dimensão lúdica e cognitiva da literatura; que, sem ele, dificilmente se estabelece uma dinâmica 
de identificação/cumplicidade mimética e produtora de significação entre o leitor/ouvinte e o 
texto89; que, finalmente, enquanto nó górdio que desafia a leitura e a própria representação, o 
segredo designa e designará sempre a vertente opaca e irredutível da linguagem poética a partir 
da qual se geram as imagens e a imaginação, se regenera o sentido e se reconfigura a nossa 
própria relação com o mundo. O segredo até pode ser esse nada com contornos de simulacro ou 
de pura miragem semiológica. Na sua in-significância, não deixa de ser um nada através do qual, 
aqui como em outras tantas experiências literárias ou vivências do quotidiano, a ficção 
engendrou a própria realidade, um signo evanescente despertou o insaciável desejo de saber, o 
infinitamente pequeno contido no significante literal abriu insondáveis caminhos para o Outro e 
para o Outro mundo do sentido:  
 

[…] Pour dire [le] recel d’un secret pourtant éclatant, il n’est même pas besoin que 
l’imaginaire du secret prenne la forme complexe, rhizomatique ou infinie, du 
labyrinthe. Il lui suffit de la forme simple, de la vie minuscule, de l’aleph et, en tout 
cas, de la moindre lettre de l’alphabet, de l’écoute du rien ou du presque rien90. 

 

87 P. Brunel, L’Imaginaire du secret, p. 246. 
88 Le Mirage des sources. L’art du faux dans le roman médiéval, Paris, Seuil, 1987. 
89 Sobre esta dimensão fulcral da literatura que reside numa «imersão mimética no universo ficcional», vejam-se os 
trabalhos de J.-M. Schaeffer, Pourquoi la fiction, Paris, Seuil, 1999; Petite écologie des études littéraires. Pourquoi 
et comment étudier la littérature, Paris, Éditions Thierry Marchaisse, 2011. 
90 P. Brunel, L’Imaginaire du secret, p. 248. 
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Alguns segredos da revista sigila 
Florence Lévi (Revista Sigila - Paris) 
 
 
Tout d’abord, je tiens à exprimer mes remerciements aux organisateurs de ce colloque et en 
particulier à Danielle Rocha Pitta, qui nous a fait l’honneur de citer un extrait de la présentation 
de Sigila dans la présentation en ligne de ce colloque. Je l’avais prévenue que je n’étais pas 
spécialiste du secret et que je ne ferais pas de communication pointue sur ce sujet. Pourtant, je le 
côtoie tous les jours (ou presque !) depuis de nombreuses années puisque je dirige une revue 
franco-portugaise sur le secret, SIGILA, dont Carlos F. Clamote Carreto est membre du comité 
de rédaction. Danielle Rocha Pitta m’a donc donné le feu vert pour parler de cette revue franco-
portugaise (dont vous trouverez des exemplaires ici même). 
 
1. Historique et objectifs 
 
Cette revue a vu le jour en 1998, il y a donc 13 ans. Or, nous n’aurions jamais pensé que Sigila 
aurait une telle longévité. Preuve de son intérêt pour les lecteurs ? preuve qu’elle correspond à 
des attentes ? Preuve d’une bonne gestion ? Un peu tout cela, me semble-t-il. Mais revenons aux 
origines : pourquoi une revue franco-portugaise transdisciplinaire sur le secret ? 
- Une revue franco-portugaise 
Tout simplement parce qu’elle a été fondée par une amie portugaise et moi-même lusophone et 
lusophile. Et parce que en France la culture portugaise est peu connue, se réduisant souvent à des 
clichés (fado, favelas, samba, carnaval, pour le Brésil…) ou à des erreurs et des amalgames 
(Espagne = Portugal ; on parlerait espagnol au Brésil comme en Colombie, etc.). 
Sigila se veut un pont entre deux cultures. Nous souhaitons des échanges croisés sous l’angle du 
secret. 
De fait, nous publions toujours des articles sur la littérature portugaise ou brésilienne ou africaine 
de langue portugaise ou sur l’histoire de ces pays ou des contributions de la part d’auteurs 
lusophones, tantôt vivant en France, tantôt vivant dans leur pays. 
- Une revue transdisciplinaire sur le secret 
« Transdisciplinaire » et non pas pluridisciplinaire : la nuance est infime, mais j’ai envie de vous 
dire à vous qui êtes des disciples de Gilbert Durand, que la paternité de ce titre de notre revue 
revient au grand ami de Gilbert Durand, Lima de Freitas (que nous avions rencontré à Lisbonne, 
au moment de la conception de cette publication). 
D’une part, le secret est présent partout, d’autre part, lorsque nous nous sommes demandé sur 
quoi faire porter la revue (puisque nous voulions créer une revue franco-portugaise), l’idée du 
secret a surgi et s’est imposée à nous comme particulièrement adéquate à un projet 
transdisciplinaire. Nous souhaitions rompre avec le cloisonnement des disciplines. 
Y avons-nous réussi ? Je ne sais. Aux lecteurs de dire si la coexistence d’articles de différentes 
disciplines, portant sur des époques diverses, est positive ou si, au contraire, elle «fait désordre», 
comme on dit en français aujourd’hui ! 
Je dirais aujourd’hui que cette revue est transdisciplinaire dans son intitulé, mais 
pluridisciplinaire dans les faits. Et cette pluridisciplinarité l’est de manière inégale. Je pense qu’il 
y a une dominante de la littérature. Et ce, en raison des spécialités des membres du comité de 
rédaction, de notre réseau relationnel, mais aussi des sujets traités, qui se prêtent plus ou moins à 
une analyse anthropologique. Une manière de vous dire que des contributions de votre part 
seraient très bien venues. 
 
2. Le choix des thèmes 
 
Comment se fait le choix des thèmes ? Il se fait d’un commun accord, en réunion de comité de 
rédaction. En règle générale, nous alternons un sujet abstrait et un sujet concret.  
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Notre idée est de concevoir un thème de numéro suffisamment vaste pour englober divers sujets 
et diverses approches qui ne se seraient pas retrouvés rassemblés sans ce lieu, ce lien, du secret. 
Par exemple, dans un même numéro, on trouvera une contribution sur le Moyen Âge, une autre 
sur le XXe siècle, une sur la France, une sur le Portugal, mais aussi un article sur la dissimulation 
au Sénégal, un autre sur les Marranes, un autre sur Aragon et un autre sur le cabinet secret du 
musée archéologique de Naples. Bien sûr, les Marranes, par exemple, pourraient faire l’objet 
d’un numéro entier, avec des approches pluridisciplinaires, mais nous préférons les retrouver 
dans des numéros différents. La question du marranisme releve exclusivement du secret mais se 
retrouve aussi bien dans le n° 5, «Confessions», le n° 8, «dissimulation», que dans le n° 9, 
«Gardiens du secret», le n° 13, « Orients », le n° 17, «Encachette», et le n° 19, «clandestinités». 
Autre exemple: on trouvera dans le n° 8 consacré à la dissimulation un article sur Torqueto 
Acceto (XVIIIè siècle), un sur le père António Vieira (XVIIè siècle), un sur Fritz Lang, un sur le 
sapeur Camember, un sur l’affaire Dreyfus. 
Par exemple, le n° 16 intitulé « L’ombre » a publié des articles attendus sur le double, sur Peter 
Shlemil, évidemment, sur les jeux d’ombre, mais aussi une contribution d’Anne Raulin sur les 
photos de Manhattan après le 11 septembre prises par Jeffrey Lohn. Autrement dit, un thème a 
priori littéraire, qui est étudié dans des revues universitaires classiques, peut faire l’objet, dans 
Sigila, de contributions à portée plus politique. Etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. 
Ces échos d’une livraison à l’autre devraient faire sens. 
Quel est l’intérêt de ce choix ? 
Il correspond à la perspective qui a présidé aux objectifs de cette revue, dès sa conception, à 
savoir la pluridisciplinarité. Aujourd’hui, 13 ans plus tard, ce n’est pas aussi original, mais à 
l’époque, nous étions frappées par le cloisonnement entre les différentes disciplines et étions 
persuadées que le fait d’étudier un sujet en l’abordant aussi bien par l’anthropologie que par la 
littérature, par l’histoire ou la psychanalyse, pouvait être três intéressant et permettre d’être 
matière à réflexion et d’agiter un peu les esprits. Nous souhaitons que cette revue soit à la fois un 
outil de travail et un lieu de réflexion, qu’elle joue son rôle de passeur. 
Un style spécifique 
Ni journalistique ni érudite, Sigila s’est peu à peu forgé un style, que nous tentons de faire 
adopter par les nouveaux auteurs (un n° de la revue est offert au moment de la « promesse » 
d’écriture). 
 
3. Choix éditoriaux 
 
3.1. Composition d’un numéro 
 
Les articles de fond constituent l’essentiel de chaque livraison. Ils sont rédigés soit par des 
spécialistes du thème traité dans le numéro en cours, renommés dans leur domaine, soit par des 
doctorants ou des personnes ayant mené une réflexion personnelle et originale sur le sujet. Ces 
auteurs sont soit contactés par nous, soit des personnes qui se proposent, le plus souvent 
connaissant déjà la revue et /ou y ayant déjà écrit. 
Des textes de création, de fiction, des traductions inédites, des citations ou des imagestextes sont 
intercalés entre les articles. Des illustrations en noir et blanc sont toujours bien accueillies par le 
comité de rédaction. 
Sigila publie également une « anthologie du secret » contenant des poèmes connus, peu connus 
ou méconnus, en diverses langues – mais principalement en français et en portugais. 
Des notes de lecture complètent encore chaque numéro, ainsi qu’une liste des dernières 
publications sur le secret et une rubrique intitulée « Actualité du secret », dans laquelle figurant 
expositions, émissions de radio, films, colloques….sur le secret, ayant eu lieu le dernier 
semestre, en France et, dans la mesure du possible, à l’étranger. 
Sigila a donc une ligne éditoriale qu’elle cherche à faire appliquer de manière rigoureuse. 
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Nous avons souhaité aussi que ce soit un bel objet – et tenons toujours à cette version papier, à 
l’heure d’Internet et de la numérisation. D’où le temps passé à rechercher la vignette de 
couverture qui soit évocatrice du thème du numéro, belle, parlante… D’où les nombreuses 
relectures destinées à éviter coquilles et autres erreurs de forme ou de typographie. 
 
3.2. Le choix des auteurs et les échanges entre le comité de rédaction et les auteurs 
 
Il se fait essentiellement par le biais de nos réseaux respectifs. Les autorités et personnalités en la 
matière sont sollicitées, soit pour des articles, soit pour préfacer un numéro. 
Parmi elles, nos parrains. Ce fut le cas notamment de Pierre Vidal-Naquet. 
Mais nous aimons beaucoup donner la plume à de jeunes doctorants, étudiants, qui, en général, 
produisent des articles particulièrement originaux et profonds. Pour certains, ce fut leur première 
publication, ce qui nous honore de part et d’autre. 
Les échanges avec les auteurs sont fréquents et appréciés – des deux côtés. Une certain qualité 
est exigée, raison pour laquelle il est parfois demandé aux auteurs de remanier leur article. 
Il est demandé aux auteurs de respecter les consignes (normes typographiques peu 
contraignantes, le travail principal étant effectué par notre maquettiste, après une lecture à 
plusieurs et répétée des articles remis, puis des épreuves ; taille de l’article à ne pas dépasser, car 
le comité de rédaction souhaite des articles courts – et denses à la fois ; illustrations en noir et 
blanc ; brève notice bio-bibliographique ; résumés dans la langue de l’article – qui seront traduits 
ensuite par nous, puisqu’ils sont publiés en trois langues : français, portugais et anglais). 
 
4. Diffusion et visibilité 
 
Sigila, une revue sur le secret qui ne veut pas rester secrète. Y parvient-elle ? Moins que ce 
qu’elle souhaiterait, malgré les efforts de promotion (par exemple, des rencontres-débat sont 
organisées régulièrement après chaque parution). Mais elle a un public fidèle d’abonnés – dont   
un bon nombre de bibliothèques universitaires, en France majoritairement, mais un peu aussi à 
l’étranger. Chaque nouvelle parution donne lieu à une ou plusieurs recensions dans des 
périodiques ou magazines. Et les correspondants à l’étranger font connaître la revue autour 
d’eux. 
L’existence d’un site Internet est fondamentale. Ce site (http://www.sigila.msh-paris.fr) est 
actuellement en refonte, ce qui le rendra plus fonctionnel. Il sera en effet possible de faire dês 
recherches par mots clé. 
 
5. Le dernier numéro paru, il y a moins d’un mois 
 
Le dernier numéro paru, il y a moins d’un mois, s’intitule «Architectures secrètes – 
Arquitecturas secretas ». 
Il a été préfacé par le sociologue François Laplantine, qui est certainement connu de vous. Ce 
numéro a beau porter sur l’architecture, il nous avait semblé judicieux de demander la préface à 
un non-architecte, dans la mesure où les articles ne sont pas écrits uniquement par des 
architectes, loin de là, et ne portent pas que sur l’architecture au sens propre. 
Je ne le regrette pas, car F. Laplantine a vu dans ce numéro quelque chose comme un fil rouge : 
le « point de vue ». Je le cite : « Ce que privilégient ces différents articles, ce ne sont pas les 
perceptions provoquées par des constructions ostentatoires, parfaites et inéquivoques dont 
l’exemple indépassable me paraît la Cité Interdite de Pékin. Ils s’attachent pour la plupart à des 
espaces beaucoup plus modestes (grottes, caves, cavités, coins, recoins que l’on ne découvre pas 
immédiatement, espace propices à la rêverie) et à des parcours faits de détours au cours desquels 
nous risquons de nous égarer. Cela ne tient pas seulement à la configuration architecturale, mais 
à la relation éminemment variable que chacun d’entre nous est susceptible d’entretenir avec elle. 
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[…] Point de vue est un terme polysémique. Il signifie aussi pas de vue ou plus précisément pas 
de point fixe et englobant. […] D’un article à l’autre de ce numéro et souvent même dans un 
même article, les différents auteurs font non seulement varier les perceptions en fonction des 
perspectives, mais cette rythmique de la variation concerne également les intensités lumineuses 
et plus particulièrement celles qui ne visent pas à séduire – et à aveugler – par la brillance de 
l’éclat de ce qui est glorieux et triomphal, en quelque sorte luciférien. Au plus loin de ce qui est 
montré avec ostentation, exposé et surexposé sous les lumières des projecteurs (de la mode, de 
l’actualité ou de ce qu’il faudrait considérer comme beau pour l’éternité), ils choisissent 
volontiers des luminosités affaiblies, errantes, fuyantes, intermittentes. Il ne s’agit pas pour 
autant de nous enfermer dans l’alternative désespérante de la nuit et du plein jour (ou dans le 
domaine acoustique du silence absolu et du brouhaha) mais de parcourir les méandres des 
minuscules transformations du sensible qu’un grand nombre de mass-média d’aujourd'hui, avec 
les moyens technologiques dont elles disposent, tendent à éradiquer ». 
Pour que ce soit plus parlant, je vous donne le sommaire de ce numéro (en espérant, par la même 
occasion, vous donner envie d’acheter ce numéro !). 
Le fil rouge 
Relisant les numéros, je suis frappée par le fait que articles et préfaces ne cherchent pas à 
dévoiler des secrets mais bien au contraire mettent en évidence leur nécessitéDans ce même 
numéro, on assiste à des recoupements, des leit-motives qui font sens, qui ne sont pas le seul 
effet du hasard. Pierre Pachet, dans sa préface au n° 14, « La honte », parle d’ « études qui se 
recoupent et se renforcent, ou relancent la réflexion dans des directions inattendues ». 
Cette revue porte donc sur des époques diverses, des sujets proches mais différents. Est-elle pour 
autant un fourre-tout ? Je ne le crois pas parce que le secret, justement, est toujours là, même s’il 
est parfois là seulement en demi-teintes. 
Je dirais surtout, quitte à me répéter, que l’enchevêtrement des thèmes traités n’est pas un défaut, 
même s’il entraîne une impression de déjà-vu. La manière dont Madeleine Rebérioux, 
historienne, traite de « Gardiens du secret », diffère de l’approche juridique d’un Clément 
Tournier qui parle du secret professionnel et de la dénonciation de la pédophilie, par exemple, et 
de l’approche philosophique d’une helléniste, qui analyse les figures du secret dans les Lois de 
Platon. 
Souvent, c’est ce sur quoi ouvre un numéro de Sigila : l’approche pluridisciplinaire d’un concept 
permet d’en saisir l’évolution, les contradictions. Par exemple, dans le prochain numéro, 
consacré au silence, José Mattoso écrit un article où il montre que la taciturnité est passée d’une 
connotation positive (époque de l’application de la règle de saint Benoît) à une connotation 
péjorative, de nos jours. 
Les échos d’un numéro à l’autre: ils sont fréquents et parfois inattendus, pas prévus par le comité 
de rédaction, ils surgissent à notre insu. Ainsi, le n° 20 a été consacré au secret dans Le théâtre, 
mais dans le n° 29 consacré au thème du silence, il y aura un article sur le silence au théâtre. De 
même pour la musique, prégnante dans le n° 13 intitulé « Tonalités secrètes », mais aussi dans le 
n° 23 sur la nuit, avec notamment un article de Gilda Oswaldo Cruz sur Schoenberg (et pas 
exclusivement sur La Nuit transfigurée !). On la retrouvera dans le n° sur Le silence. 
Les échos concernent aussi les écrivains chez qui le secret est prégnant: saint Augustin, Pascal 
Quignard, Patrick Modiano, Maurice Blanchot… 
 
Conclusion 
 
Une revue sur le secret qui ne se veut pas secrète, une revue intemporelle. Elle a un « look » 
classique. Mais c’est peut-être grâce à cela qu’elle est intemporelle ; elle n’est pas datée de 
l’époque de tel ou tel mouvement artistique, de tel ou tel événement historique. Ce n’est pas un 
journal. Une archive ? Disons que dans la mesure où les contributions sont toujours fondées sur 
des sources bibliographiques, littéraires, historiques, ethnologiques, elles peuvent être 
recherchées ou lues avec intérêt plusieurs années après le moment de leur publication. 
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O segredo ou as duas vias do Sagrado 
Jean-Jacques Wunenburger (Lyon 3 – França) 
 

 
Titien, Vénus et les femmes au coffre (1538) 

 
 
 
L'exposition de la nudité contraste avec les servantes cherchant dans le coffre ce qui y est encore 
caché. 
Secret de famille, secret d'Etat, secret médical, autant de moments où se cachent des savoirs. Les 
uns peuvent être dévoilés par violence, d'autres approchés avec pudeur. N'y t-il pas là d'évidentes 
pratiques du sacré et de sa manifestation ? Mais quelles différences entre la transgression de ce 
qui est interdit et la quête d'une profondeur, retenue en retrait ? Le secret ne permet-il pas de 
saisir les deux imaginaires du sacré, qui s'opposent comme "animus" et "anima", le diurne et le 
nocturne, le double mystificateur et le terme d'une initiation ? 
 
1. Variétés de secrets 
 
Mais si toute société et toute culture ont mis en œuvre ces deux voies, souvent dans 
l'ambivalence, que deviennent aujourd'hui ces imaginaires face à la tyrannie de la transparence et 
de l'exhibition des corps, des affects comme des pensées ? Quels imaginaires permettraient de 
réactiver l'esthétique et l'éthique du secret, qui est peut-être la source même de l'imaginaire, qui 
ne se déploie que sur fond d'un jeu subtil entre ce qui se montre et se cache ? 
Toutes sortes de réalité et de pensée sont en partie visibles, accessibles, dévoilées au grand jour, 
en partie invisibles, masquées, cachées enfouies. Dans l'ordre des choses et des mots il existe une 
frontière entre ce qui est avoué et ce qui est maintenu dans le silence, entre ce que est exposé à la 
vue et ce qui est maintenu hors d'atteinte. Il existe peut-être même un paradoxe: plus le réel 
semble avoir été mis à nu, dévoilé, plus il reste des zones d'ombre, où il faut encore aller 
chercher, fouiller ce qui est tenu à distance. 
Comment considérer et traiter l'invisible, l'indicible? S'agit-il seulement d'un virtuel toujours 
disponible pour la monstration et la verbalisation ou parfois de ce qui doit rester caché à la vue et 
à l'ouïe,  rester secret ? 
Poser l'identité et la légitimité du secret, c'est ouvrir la porte à ce qui échappe, se maintient dans 
l'obscur. Sauf à supposer que l'on ne devine même pas son existence, auquel cas il n'y a même 
pas de secret, on est toujours devant des signes de quelque chose de secret et qui se refuse à celui 
qui veut savoir et voir. Cette confrontation à une altérité non accessible, non manipulable, c'est le 
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sacré, entendu comme ce qui est intègre, indemne, hors de portée et dont l'accès, la révélation, 
l'appropriation sont dangereux. 
Comment traiter le secret lorsqu'on on en est porteur, dépositaire? Et surtout lorsqu'on est tenu à 
l'écart et qu'on voudrait y accéder, le déchiffrer, se l'approprier ? 
Deux voies: l'une est associée à un code secret que l'on peut décoder après transgression de 
l'interdit. L'autre, associe le secret à un contenu énigmatique, peut-être intraduisible et qui ne 
peut être pénétré que progressivement, par étapes, jusqu'au dévoilement final, qui parfois nous 
révèle que le secret était déjà quasiment connu au départ. Entre ces deux pôles s'intercalent des 
variétés de formes de secret, de voies d'accès qui configurent un vaste imaginaire bariolé, 
baroque, de vrais et faux secrets. 
On se trouve en fait toujours confronté à deux situations: soit instaurer un secret, en être 
dépositaire, c'est engendrer un imaginaire à partir d'indices, en suscitant une fabulation qui 
imagine donner un contenu à l'inconnu. Soit deviner un secret en se mettant en quête de le 
découvrir, de le déchiffrer, en transgressant le mur, l'écran qui nous en sépare. Dans les deux cas, 
on crée ou on viole quelque chose qui prend part au secret, donc on recourt à un certain jeu avec 
l'imaginaire. 
 
2. Le secret comme codage qui interdit l'accès 
 
Comment savoir que tout n'est pas montré et dit, puisque par définition, le secret suppose qu'il 
n'entre pas dans le champ de la vue et de la conscience ? Comment savoir que l'espace que je 
vois comporte un espace caché, puisque la porte d'entrée secrète est invisible ? Il faut donc des 
indices et des signes qu'il existe autre chose, que tout n'est pas donné. La porte est alors ouverte 
sur une sémiologie du leurre, du mensonge, du sens de la profondeur derrière la surface. Le 
secret est alors comme un entre-deux, un clair-obscur qui produit une dramaturgie du silence, du 
dissimulé. 
Une des formes premières pour cacher consiste à mettre une barrière entre ce qui est accessible 
et ce qui est inaccessible (à la vue ou à l’oreille). On prend acte d'un espace creux, sombre, qui 
dissuade mais attire aussi. Tel est le cas du langage propres aux textes incompréhensibles parce 
que codés en un autre langage. Il existe donc une phénoménologie et une symbolique 
annonciatrices du secret, qui consistent en des formes symboliques qui inhibent, freinent la 
compréhension ou la vision, tout en suscitant le désir de connaitre. Hiéroglyphe égyptien, 
morphologie des espaces présumés cacher des secrets (grotte), en sont les champs 
d'exemplification les plus significatifs. 
Le secret est chargé de protéger contre son dévoilement, mais il suggère aussi la curiosité, la 
connaissance. Garder secret n'est pas seulement se taire, mais dissimuler, fabriquer des 
apparences trompeuses, des simulacres, qui le rendent inaccessibles (caverne de Platon). Une 
telle occurrence est source d'imagination inventive et de production de fantastique (codage 
indéchiffrable). Chercher le secret est une aventure de la transgression, au sens de G. Bataille, 
qui prend le risque de passer outre. 
On se trouve renvoyé à la symbolique du sacré entendu comme interdit et violation (R. Caillois).  
La quête du sacré s'opère avec violence. La transgression est dangereuse et peut se payer au prix 
fort come dans la "malédiction" de la violation de la tombe de Toutankhamon. 
 
3. Le secret/sacré comme mystère qui invite à l'initiation 
 
A l'opposé, d'autres secrets largement reconnus se donnent comme des mystères, ce qui dissout 
la forme de ce qui est caché et rend difficile l'emprise. Le code est remplacé par la métaphore, 
l'analogie, le symbole, l'allégorie. Il ne suffit plus de décoder mais il faut déchiffrer, ce qui 
suppose une lente appropriation, semblable à l'initiation. Telles sont l'Alchimie, la franc-
maçonnerie, où le secret est connu mais il faut encore l'intérioriser pour se l'approprier. 
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Il ne s'agit plus de maitriser techniquement le code secret, mais d'atteindre progressivement à la 
lumière qui dévoile. L'attente peut être longue, L'Apocalypse chrétienne, entendue comme le 
dévoilement des secrets annoncés, est toujours encore en attente (la Jérusalem céleste). 
Il s'agit d'un sacré de profondeur, qui sollicite un imaginaire de la quête et non de la 
transgression, qui exige une préparation et une transformation de soi pour le comprendre.  
On peut même arriver au cas où la structure du sacré est vide, le cheminement révélant qu'il n'y 
avait rien de caché, mais qu'il suffisait de prendre la posture (les énigmes du sage chinois).   
 
4. L'origine secrète/sacrée de l'Etre. 
 
Le secret en fait ne se rapporte pas seulement à tel ou tel domaine qui dépend de décisions 
humaines, comme lorsqu'on décide de garder quelque chose de secret (militaire, famille), mais 
peut être une structure de manifestation de l'Etre, par rapport aux possibilités de compréhension 
humaine. La pensée traditionnelle admet que la nature et le langage sont d'essence secrète et que 
nous ne faisons que chercher à les décoder  Tel est le cas du thème de la langue originelle des 
dieux, plus complexe que nos langues. Tout est alors ésotérique et nous ne faisons que réduire le 
sens à des points de vue. Plus généralement la pensée mythique raconte des histoires qu'il faut 
ensuite déchiffrer. Comme l'a montré L. Couloubaritsis, interpréter le mythe c'est le rendre 
exotérique, déployer ses sens profonds en niveaux de sens plus simples et clairs en redressant le 
sens littéral (Voir aussi la tradition médiévale d’exégèse des 4 sens des saintes Ecritures - 
Evangiles et paraboles). 
Cette démarche est  reprise en charge par la philosophie de M. Heidegger qui  associe l'essence 
de l'Etre à ce qui se dévoile tout en restant en retrait et que seul le poétique peut approcher, en 
s'en faisant en même temps le berger, le gardien. 
Donc le réel, la nature, l'esprit sont secrets que nous sommes toujours en train de traduire et 
interpréter en ramenant à des vérités humaines (Voir K. Jaspers et J. Brun). 
 
5. Le secret comme source de l'imaginaire 
 
On est en face de deux logiques : soit on peut donc dire que tout est clair et ouvert et que nous 
cachons certaines parties des significations en les rendant secrètes, ce qui produit les artifices du 
cryptique ; soit  inversement on peut dire que tout est entouré de secret (comme l'ombre et la 
lumière) et que nous cherchons à dévoiler un peu ces secrets en les ramenant dans la sphère de la 
clarté. Le secret est alors ce qui échappe au savoir mais qui ne peut que se représenter en images. 
Ce qui est invisible/indicible engendre des imaginaires, parfois au sens de fictions (on délire sur 
les secrets), parfois au sens du mythe, de ces manifestations de l'originaire, qu'il faut ensuite 
traduire et déchiffrer dans nos langages.  
Dans le premier cas, on sacralise à travers l'opération d'interdire, mais n'est-ce pas un faux sacré, 
qui crée surtout du pouvoir, car le détenteur de secrets dispose d'un ascendant sur les autres, 
jusqu'au chantage ? Dans le second cas, on désacralise ce qui est originairement reconnu comme 
sacré, ce qui n'est plus sacré devient profane, ouvert et accessible à tous. 
En fait  si le secret est inséparable de l'imaginaire, il est aussi inséparable de la profondeur de soi. 
Nous n'accédons au secret des choses que si nous sommes déjà en nous-même sensible à la 
profondeur cachée. Nous ne sommes pas immédiatement un Moi souverain et transparent, mais 
un Moi qui se meut à l'intérieur d'un Soi (Soi  de C.G. Jung, ipséité de P. Ricœur) caché et 
distant (voir H. Bergson parlant d'un Moi profond). L'imaginaire prend naissance dans cet écart 
entre l'idem et l'ipse, entre la superficie et la profondeur. 
 
6. Le secret au temps de la transparence 
 
De nos jours on peut toujours instituer du sacré (les messages diplomatiques), et on peut 
multiplier les procédés techniques informatiques numériques (codes), pour décider de ce qui est 
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interdit à tous. Mais que devient le sacré de profondeur qui fait du sacré une figure de 
l'occultation originaire ?  
De nos jours la nudité prolifère (Voir Jean Brun), révélant combien nous voulons que tout soit 
accessible immédiatement à tous (démocratie médiatique, pornographie, etc.). Notre civilisation 
est celle de l'exhibition, de la mise en réseau, de la disparition des distances, via les réseaux.  
Le poétique comme le religieux ne sont-ils pourtant pas là pour rappeler que nous avons aussi 
besoin que tout ne soit pas visible, dicible, spontanément, et que nous avons besoin d'espaces de 
retrait et d'initiation, qui activent l'imagination symbolique ? 
Nous ne pouvons en fin de compte que plaider pour l'hermétisme (le réel est bien en partie non 
déployé, impliqué, au sens du néoplatonisme), et pour l'herméneutique (processus de 
déchiffrement). 
Il n'y a de secret véritable que si l'on accepte le mystère initial et que l'on reconnait la valeur de 
la pudeur, qui tient à distance le dévoilement. 
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MESAS REDONDAS 
 
 

MESA REDONDA PLENÁRIA 
 
 
 

A entrevista pública: uma ritualização do segredo 
Myriam Watthe-Delmotte (Diretora do Centre de Recherche sur l`Imaginaire - Université 
Catholique de Louvain - Bélgica) 

 

Mesdames les organisatrices du colloque, 

Mesdames et Messieurs, chers Collègues, 
 
 
Rester au secret dans le cadre d’un colloque qui porte, précisément, sur L’imaginaire et la 
dynamique du secret pourrait sembler être une feintise intentionnelle, destinée à mettre un peu de 
piquant dans le déroulement académique du colloque et à lui donner, en quelque sorte, une 
application immédiate et concrète par la mise en scène d’une conférencière-fantôme. Ce n’est 
pourtant pas une raison de ce type qui m’entraîne à être parmi vous aujourd’hui sous la seule 
forme virtuelle d’une image. Je ne suis pas une créature fictive inventée par les organisatrices du 
colloque, à l’image de cet écrivain imaginaire qu’est Benjamin Jordane, inventé de toutes pièces 
par l’écrivain, bien réel quant à lui, Jean-Benoît Puech. Ou encore, pour vous rassurer tout à fait, 
je ne suis pas non plus un des hétéronymes de Francimar Arruda qui vous parle ici en mon nom, 
comme le seraient Alberto Caerio, Ricardo Reis, Alvaro de Campos ou Bernardo Soares pour 
Fernando Pessoa. Non, en réalité, je me trouve en ce moment physiquement en Belgique, je me 
faisais une joie de participer à votre colloque et ce n’est pas sans regrets que je me trouve 
contrainte au secret. Je vous dois donc quelques explications. 
C’est un concours de circonstances qui me force aujourd’hui à m’adresser à vous par le biais 
d’un texte seulement, et je remercie vivement le Professeur Francimar Arruda d’avoir accepté de 
lire ce que j’aurais aimé vous présenter personnellement pour entrer en dialogue avec vous. La 
raison de mon impossibilité de vous rejoindre à Recife tient au fait que je viens d’être élue 
Membre de l’Académie Royale de Belgique, dans la Classe des Lettres, Sciences Morales et 
Politiques, et que mon devoir d’Académicienne nouvellement élue me requiert à Bruxelles 
précisément aux mêmes dates que le colloque. Vous comprendrez que je n’ai pas la possibilité de 
me soustraire à mes nouvelles fonctions et que je regrette vivement cette coïncidence, que je ne 
peux malheureusement pas résoudre autrement que par ma participation aux travaux de Recife à 
distance et par délégation. Je remercie vivement le Professeur Danielle Perin Rocha Pitta pour sa 
compréhension et je suis très reconnaissante à ma collègue et amie Francimar Arruda de prêter sa 
voix au discours que je voulais vous adresser, et à donner à mon intervention la qualité 
chaleureuse de sa présence. 
Nous ferons donc au mieux avec les circonstances. À défaut d’être voulue, il faut reconnaître que 
la situation actuelle a au moins le mérite d’être amusante, car il se fait que je souhaitais, 
justement, vous parler d’un type de discours qui, plus qu’aucun autre, repose sur la co-présence 
des interlocuteurs, à savoir: l’entretien public. 
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L’entretien public peut être compris comme un lieu de parole destiné à configurer la posture 
institutionnelle d’une personnalité marquante: politicien, intellectuel, écrivain… Il se construit 
sur un schéma invariant investi d’une axiologie partagée par trois acteurs: l’intervieweur, 
l’interviewé, le public. L’entretien public, rigoureusement codifié en vue d’une efficience qui va 
au-delà des moyens qu’il met en œuvre, fait partie pour moi de ce que Claude Rivière appelle les 
« rites profanes »91, dont j’ai analysé la pertinence pour ce qui concerne le phénomène littéraire 
dans mon ouvrage Littérature et ritualité92. En fait, le territoire de l’interview n’est pas, 
contrairement à ce que l’on peut croire, le seul espace de l’extériorité publique : genre hybride, il 
conjugue l’extime et l’intime. Car s’il vise prioritairement à faire exprimer par la personne 
interviewée les éléments importants qui contribuent à faire comprendre le sens de sa position 
publique, l’entretien est nourri de l’idée qu’il gagne en intérêt s’il parvient à livrer au savoir de 
tous les éléments intimes du sujet. Son objectif est dès lors très précisément de faire transmigrer 
l’intime vers l’extime. Le mode ritualisé sur lequel l’entretien public se construit s’avère en ce 
sens proche du témoignage, mais dès lors que ce témoignage concerne la personne de 
l’interviewé lui-même à qui l’on cherche à arracher quelque secret, il peut facilement glisser vers 
le mode opératoire de l’interrogatoire, avec des intonations qui peuvent l’infléchir du côté du 
jugement ou de l’absolution. J’aimerais analyser ici les soubassements rituels de cette pratique 
en lien avec l’imaginaire du secret afin de réfléchir, au départ de l’exemple significatif qui est 
celui de l’entretien d’écrivain, à la manière dont un maître de l’art de la parole comme l’est un 
homme de lettres peut retourner la situation de l’entretien à son avantage en produisant du secret 
plus que de l’information, afin de « donner à imaginer » (comme le dit Pierre Brunel) son 
personnage, plutôt que de livrer sa personne. 
Je m’appuierai donc, pour concrétiser mon propos et lui donner un ancrage pertinent, sur la 
célèbre série des vingt-deux entretiens que Jean Amrouche, poète, critique littéraire et 
intellectuel engagé, a effectués du romancier Jean Giono, un écrivain connu pour être un 
fabuleux raconteur d’histoires et un redoutable bonimenteur. Ce duo est intéressant à plus d’un 
titre. D’une part parce qu’il s’agit de deux hommes qui partagent l’amour d’une culture (la 
civilisation méditerranéenne, dont ils possèdent la connaissance des mythes ancestraux et les 
ancrages humanistes, porteurs pour tous deux d’une forme d’idéalisme), et surtout l’amour d’une 
langue (le français), dont ils sont chacun des virtuoses. D’autre part, parce que ces deux hommes 
sont, sur le plan de la personnalité et des positions idéologiques, dans des postures inverses : 
l’interviewé est un pacifiste convaincu, au nom de la seule défense des « vraies richesses » qui 
sont celles de la vie, supérieure à toute détermination politique. Giono a fait scandale, à la veille 
de la Seconde guerre mondiale, par la phrase « Pour ma part, j’aime mieux être un Allemand 
vivant qu’un Français mort »93. L’interviewer est au contraire convaincu de la nécessité de 
l’engagement politique et il prendra une part active dans le militantisme en faveur de 
l’indépendance de l’Algérie. Pour avoir mis en pratique leurs convictions intimes, tous deux le 
paieront d’un lourd tribut, celui de leur mise au secret : Giono sera incarcéré à deux reprises 
comme pacifiste et Amrouche sera chassé de son poste à Radio-France. Il est donc 
particulièrement intéressant de voir comment se noue entre eux l’échange public qui les 
confronte et d’analyser comment l’un et l’autre mettent en œuvre à cet effet un imaginaire et une 
dynamique du secret. 
Un entretien public est par principe, comme un portrait, une réalité encadrée : il y a toujours un 
cadrage à la rencontre, qui détermine en soi un espace de représentation qui délimite un dedans 
(le dialogue entre l’interviewé et l’intervieweur, destiné à un public facultativement représenté) 
et un dehors (tout ce qui, de cette situation, est hors champ). Le lien de l’entretien public à la 
dynamique du secret commence là: le cadrage, mais aussi le cadre médiatique, servent de 

91 Rivière Cl., Les rites profanes, Paris, PUF, 1995. 
92 Watthee-Delmotte M., Littérature et ritualité. Enjeux du rite dans la littérature française contemporaine, 
Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2010. 
93 Giono J., in Cahier du Contadour n°4, 1938. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 59



première mise en place de ce qui sera montré et ce qui ne le sera pas, impliquant des règles de 
jeu implicites. La médiologie joue en ce sens d’emblée un rôle informatif de premier ordre en 
termes d’analyse des entretiens: une interview publiée dans un quotidien, un entretien 
radiophonique ou télévisuel prennent place en tant que séquences dans un contexte d’actualité 
culturelle; un entretien d’écrivain sur le blog de l’éditeur ou dans un blog de critique se nimbe 
d’intentionnalités sensiblement différentes; un entretien publié en volume se comprend comme 
une œuvre vouée à être pérenne et qui peut se découvrir selon un rythme de lecture personnalisé. 
Dans chacun de ces contextes, l’enjeu du cadrage est variable et on laissera systématiquement 
hors champ ce qui déroge à la loi spécifique de l’espace et du médium concerné: on rabotera le 
texte pour faire court dans le quotidien ou sur le blog, on insistera sur les hésitations, les 
répétitions et les indices corporels qui donnent l’illusion de la présence dans l’audiovisuel, tandis 
qu’on les gommera dans l’édition en ouvrage. Tel est le cas de l’édition de 1990, dans la 
collection blanche de Gallimard, des entretiens radiophoniques de Giono, dans laquelle une 
« note sur l’édition » précise: 
Pour plus de lisibilité, le texte a été allégé d’un certain nombre de marques d’oralité : répétitions, 
faux départs, mots de liaison purement vocale, etc. Ont en outre été supprimés quelques très 
courts passages qui n’avaient d’intérêt qu’à l’oral et, dans les interventions des deux 
interviewers, les considérations ou rappels de faits destinés à situer une question, jugés utiles 
pour les auditeurs de 1953, mais désormais largement connus. Quelques lapsus ont été rectifiés. 
Les citations des Carnets ont été revues et corrigées sur le texte original94.  
En un mot, on n’a retenu de la performance, dans sa transcription à à l’écrit, que ce qui est 
propre à l’écrit. Un entretien est toujours une pratique codifiée qui se construit sur l’effacement 
d’un certain nombre d’éléments relégués au rang de « bruit » nuisant à la bonne communication 
propre à son médium. Ces éléments constituent un consensus non explicité, sur lequel  les 
acteurs et les témoins de l’entretien en principe s’accordent. Il y a ainsi toujours une part de 
secret partagé au cœur de l’entretien, qui consiste à admettre des codes communs et, en leur nom, 
à mettre au rebut ce qui apparaît comme inopportun. De même qu’on a parlé de « pacte de 
lecture »95 pour la littérature autobiographique, de même peut-on l’évoquer à propos de 
l’entretien, qui n’atteint sa pleine efficacité qu’au prix du respect de règles implicites.  
Parmi ces règles, la scénographie de l’entretien repose sur une triangulation de trois 
acteurs définis par un horizon d’attente: l’interviewé détient un certain savoir et/ou un savoir-
faire qui lui assure(nt) son prestige, l’intervieweur doit les siens à son art de la maïeutique, et le 
public est la cible de l’échange, il le justifie et doit donc l’orienter: même absent de la 
représentation, le public est un acteur fondamental. Ce trio est traversé par une hiérarchie 
instable, que la question du secret peut précisément faire basculer: l’interviewé part en situation 
préalable d’ascendance, mais il peut la perdre s’il s’avère moins brillant que son interlocuteur et 
déçoit les attentes du public (c’est le principe même des débats politiques); l’intervieweur gagne 
du galon à la mesure même de son talent d’habile accoucheur de secrets (on voit ainsi le succès 
de certaines émissions télévisées lié au charisme de l’animateur, quel que soit la personnalité 
invitée). En dernier ressort, c’est toujours le public qui, muet au moment même de l’échange, 
sanctionne les interlocuteurs dans l’après-coup. En d’autres termes, la performativité de 
l’entretien est sanctionnée par le public qui, bien que la plupart du temps hors champ, donc 
secret, est en définitive le point d’articulation qui soutient l’ensemble du dispositif. 
À ce propos, il faut remarquer que les entretiens radiophoniques dans le cadre desquels se 
rencontrent Giono et Amrouche situent les deux hommes sur un plan hiérarchique en pleine 
mutation: tous deux occupent dans leur domaine propre un rôle de créateur: si Giono est, en 
1952, reconnu comme un romancier français de grand talent, Amrouche, de son côté, fait figure 

94 Godart H., « Note sur l’édition », dans Giono J., Entretiens avec Jean Amrouche et Taos Ammrouche, présentés 
et annotés par Henri Godard, Paris, Gallimard, 1990, p.19. Dans la suite de cet article, les renvois à cette édition 
seront indiqués par l’initiale E suivie de la page citée. 
95 Lejeune Ph., Le pacte autobiographique, Paris, Le seuil, 1975. 
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de concepteur d’une forme de journalisme innovante: « Il invente un mode nouveau de 
divulgation de la littérature par le bais de la radio »96, par des séries de grands entretiens avec 
André Gide et Paul Claudel pour la Radiodiffusion française, qui passent à des heures de grande 
écoute. Mais si le pacte implicite avec les auditeurs d’Amrouche est de faire le bilan sur une 
œuvre majeure des lettres françaises, de donner à entendre la voix et à palper la réalité vivante 
d’un écrivain-phare de la culture française et de l’amener à dévoiler quelque peu les coulisses de 
sa création, pour ce qui concerne Giono, ce pacte se trouve quelque peu déplacé: Giono n’est pas 
sur le même pied que ses illustres prédécesseurs à qui Amrouche a tendu le micro. Il est plus 
jeune (il a 57 ans) et surtout, il est à un moment-charnière de sa carrière: après plusieurs années 
de silence imposé au sortir de la guerre, il vient de produire six romans d’une facture 
radicalement différente de la veine pastorale qui a assuré sa gloire avant 1939, et l’entretien 
s’avère pour l’écrivain l’occasion de faire non pas le bilan d’une œuvre, mais le point sur ce qu’il 
considère désormais comme éloigné de lui et sur ce que, dans la cicatrisation des blessures de la 
période 39-45, il veut développer à l’avenir dans une tout autre veine créatrice, plus sombre, 
dans un registre moins bucolique que stendhalien. 
En ce sens, si le programme d’Amrouche à l’égard de ses interlocuteurs littéraires reste toujours 
le même, à savoir essayer de leur faire dire comment ils en sont arrivés là, Léautaud, Gide et 
Claudel se prêtent volontiers à parler d’un passé dont ils ont obtenu une belle reconnaissance, 
tandis que Giono au contraire préfère réinterpréter son passé en regard d’un avenir à construire, 
souvent a contrario de ses premières options. On le voit, l’enjeu du secret de fabrication à 
dévoiler devient inverse. Dans les premiers de cette série de 22 entretiens, on voit ainsi 
qu’Amrouche a besoin d’adapter sa stratégie à cette nouvelle situation : dès qu’il tente d’obtenir 
la connivence de son interlocuteur en lui parlant de son œuvre et en mettant en avant ce qui a fait 
sa célébrité, c’est-à-dire ici la valorisation d’une Provence lumineuse, idyllique, imaginaire, 
propre à rappeler l’Age d’or, ainsi qu’une certaine profondeur métaphysique des récits, le 
romancier prend un plaisir systématique à le contrarier : s’il avait bien lu, dit-il, il aurait vu que 
sa Provence est « noire » 97, que ce qu’il raconte est tout simplement le réel qui dépasse la 
fiction, sans aucun arrière-plan réflexif : « je ne me posais pas de questions aussi importantes, 
Amrouche » (E45)98. En d’autres termes, Giono joue la posture du déni : il dit « regretter » 
(E210) son œuvre d’avant-guerre, faite de livres « ratés » (E229) et de personnages « plats » 
(E145) ; il fait son « mea culpa » (E64) et évoque le « grand malentendu » (E221) dont il a fait 
l’objet par son premier lectorat et va même jusqu’à dire que son seul but a été de faire de l’argent 
(E72). Amrouche s’étonne, proteste contre ce qu’il comprend comme de la mauvaise foi, cite 
Giono lui-même pour le confondre (E70, 142, 149), mais rien n’y fait : Giono persiste à renier 
son œuvre de la première heure.  
Amrouche se place alors en connivence avec le public dupé : « Les admirateurs du Serpent 
d’étoiles – et, par admirateurs, il faut entendre ceux qui ont vu dans ce poème, non seulement 
une œuvre d’art faite pour donner du plaisir, mais un texte ésotérique, révélateur d’une vérité, 
d’une expérience secrète apparentée au mystère dionysiaque – seront déçus » (E76), dit-il. De ce 
fait, l’entretien change de configuration, et l’écrivain passe de la stature de témoin à la figure du 
coupable: 
 

— J.A. Mais il y en a beaucoup qui ont marché. 
— J.G. Eh, ne retournez pas le couteau dans la plaie. Je ne le regrette pas. Je ne le 

regrette pas mais… Si, je le regrette quand même un peu. (E76) 

96 Titouh T. Y., « L’odyssée d’un Berbère en Algérie », introduction à Amrouche J., Journal 1928-1962, Paris, 
Non-lieu, 2009, p. 12. 
97 « Ce n’est pas un pays de soleil. C’est un pays noir. C’est un pays noir dont j’ai trouvé l’équivalent en Ecosse 
[…] . J’ai trouvé plus d’affinités avec mes propres sentiments en Ecosse que sur la côte d’Azur » (E34). 
98 Giono revient à plusieurs reprises sur le mot « métaphysique » pour nier sa pertinence à l’égard de son projet 
d’écrivain (E68, 70, 124, 137, 207, 231). 
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À ce moment, l’intervieweur ne se retrouve plus dans la position de celui qui met en lumière les 
secrets de la fabrication d’un succès, mais de celui qui fait le procès d’une supercherie. Il 
comprend le danger de cette situation qui peut dégénérer en dialogue de sourds et essaie de 
retrouver le terrain de la bonne entente, mais Giono impose le scénario du tribunal: 
 

— J.A. Mon Dieu, je ne suis pas là pour vous mettre en accusation, Giono. 
— J.G. Mais j’adore cette accusation. Je suis ravi d’être accusé! Vous m’accusez d’être 

poète: c’est magnifique! (E76)99 
 

Amrouche essaie de désenclaver la situation en faisant glisser l’entretien vers des sujets qui ne 
fâchent pas, comme l’évocation de l’enfance de l’écrivain, mais Giono veut garder la mainmise 
sur l’orientation des débats et, à cet égard, il n’hésite pas à échanger les rôles: 
 

— J.G. Pourquoi? Je vous pose la question. Vous m’avez posé des questions jusqu’à 
maintenant. Moi, je vous en pose une. (E121) 
 

Et sciemment, il provoque la discorde: 
 

— J.G. Car depuis que nous discutons, Amrouche, je vois très bien la différence, ce qui 
nous sépare. Ce qui me sépare moi de vous, c’est que vous, vous êtes à l’intérieur 
des choses, moi je suis à l’extérieur. (E154) 
 

En un mot, le romancier joue les réfractaires. Il veut rester maître de la situation en dirigeant lui-
même la discussion. À cet égard, il s’amuse systématiquement à déjouer les attentes, comme 
lorsqu’il déclare que la prison ne l’a aucunement fait souffrir (E243) mais lui a permis de faire 
« une expérience qui [le] passionnait » (E246), « romantique » (E258), « succulente » (E240), 
l’occasion d’« un régal »(E244). Il se construit ainsi un personnage prométhéen, celui du « refus 
d’obéissance » (du nom d’un de ses ouvrages100) et puisqu’il est contraint à avouer des fautes, il 
emprunte le vocabulaire de la confession, ce qui oblige par le fait même son interlocuteur à la 
clémence: 
 

— J.G. la démesure! C’est un péché que je connais parce que c’est un péché que je 
commets constamment. D’ailleurs, je vous l’ai montré pendant tous ces entretiens, 
en parlant […] avec cette hâte. J’aurais pu prendre mon temps, j’aurais pu mettre 
des repos, j’aurais pu le prendre à mon aise. Mais je me suis précipité, au contraire, 
à vous raconter. Ça, c’est de la démesure! C’est une démesure physique. C’est un 
très grand péché et j’en souffre. Je suis un pécheur de démesure! (E138). 
 

En d’autres termes, Giono, comme il aime à le faire, cabotine et bonimente. Il produit du verbe à 
profusion pour cacher le vrai secret, sa vérité intime dont il ne veut pas parler. Car la situation de 
l’entretien public, en réalité, le gêne. Ou plus exactement, ce qui le gêne, c’est de n’être pas ici 
seul maître à bord. Autant il s’épanouit dans la position de conteur, autant il redoute d’avoir à 
composer un autoportrait à deux voix. Il le déclare dès les premiers moments de l’entretien: cette 
situation lui inspire des craintes. À Jean Amrouche qui lui dit « Nous sommes venus pour des 
conversations qui devraient être surtout un grand monologue de Jean Giono », il rétorque « Je me 
méfie toujours des gens qui arrivent de Paris! » (E30). Et ensuite, il donne son objectif personnel, 
qui est de produire un autoportrait contrôlé par lui pour contrer celui que d’autres lui ont forgé: « 

99 Cette réplique de Giono fait songer à celle de Cocteau : « Le juge est assis, l’accusé debout. Vivre debout » (réf. 
à retrouver). 
100 Giono J., Refus d’obéissance, Paris, Gallimard, 1937. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 62



J’aimerais bien, puisque je peux parler, détruire une sorte de… on ne peut pas dire légende… 
mais une vision fausse qu’on a de moi.» (E28). 
L’entretien public doit donc, de son point de vue, lui permettre de construire le personnage de 
l’écrivain Giono comme lui seul le souhaite, autrement dit comme un personnage absolument 
gionien. Il ne s’agit pas de livrer son intimité, son identité secrète; il insiste d’ailleurs sur le fait 
en déclarant d’entrée de jeu à Amrouche: « ce n’est pas vous que j’accueille aujourd’hui, ce sont 
les deux cent mille personnes qui vont m’écouter! » (E28). Et il ne triche pas quant au caractère 
fictionnel du portrait à livrer: « je me suis rendu compte que je détruirai peut-être une vision 
fausse, mais pour en créer une autre qui serait aussi fausse » (E28). Il expose sans fard son 
projet: « Je suis en train, depuis le début de ces entretiens, de faire le portrait de l’artiste par lui-
même. Je fais mon portrait, j’essaie de donner des touches justes » (E128). Mais la justesse du 
trait artistique, c’est précisément non la vérité, mais ce qui est « juste à côté » (E 77), dans cette 
légère distance qui permet au jeu de la création de s’opérer. Pour la vérité de l’art, il réclame le 
droit au mensonge: « La littérature, l’expression de l’art est un mensonge […] Il s’agit 
évidemment d’une création et non d’une fabrication. Evidemment, là, nous sommes dans le 
problème de la sincérité, dans le problème le plus essentiel de l’art » (E78). 
Ce jeu, c’est-à-dire cette distance prise à l’égard du réel qui seule autorise la création, Giono est 
habitué à le mettre en œuvre dans ses fictions romanesques. Il sait qu’il a le don de raconter des 
histoires. Il en joue aussi dans l’entretien, non sans clin d’œil malicieux à ses ouailles, comme 
lorsqu’il court-circuite la donnée biographique la plus élémentaire en racontant que sa mère a 
toujours tenu au secret, par superstition, l’heure exacte de sa naissance, ou lorsqu’il annonce 
qu’il va livrer un pan de son enfance véritable, mais pour relater, comme par hasard, l’arrivée au 
village de… l’arracheur de dents, soit le symbole même du mensonge (E55). Il s’amuse ainsi à 
mettre en scène la crédulité d’autrui, y compris du monde académique, comme lorsqu’il invente 
ce livre de deux cents pages que le Professeur berlinois Eduard Wesschler101 aurait consacré au 
Serpent d’étoiles, que le romancier aurait créé de toutes pièces pour justifier la théorie de la 
littérature du philologue et lui offrir l’objet de sa quête scientifique, à savoir le chaînon 
manquant entre l’epos homérique et la poésie des troubadours (E74). Il brode avec délice autour 
d’un vague canevas de mise en scène de soi, ajoutant les digressions aux parenthèses, et 
condamnant Amrouche à ramener incessamment le débat à un minimum de continuité. Or ce 
mode digressif est précisément le fondement narratif de sa nouvelle production romanesque, dont 
il tire le modèle des chroniques stendhaliennes, comme il se plaît à l’expliciter: 
 

— J.G. […] c’est un plan qui est, dès le début, presque tracé, dans les lignes extrêmement 
vagues, pour que le hasard puisse de nouveau intervenir, pour laisser au hasard son jeu. Si 
je dresse un plan trop exact, et trop écrit, le hasard n’a plus de part. […] Mais si je laisse 
ce plan vaguement libre et au hasard, la surprise pourra intervenir (E187). 

 
On voit là une parfaite mise en abyme de la manière dont Giono entend se servir d’Amrouche 
pour, par le biais de l’entretien, construire grâce à lui son personnage d’auteur : l’interlocuteur 
lui sert de tremplin, de planche à rebondir joyeusement dans la bienheureuse surprise du hasard 
(ex. E43, 46) qui permet les variations infinies de l’improvisation. À un autre moment, en 
opposition à l’ennui qui est pour lui la première plaie du monde, il appelle cela « l’aventure », 
mais une aventure qu’il garde soigneusement sous contrôle: 
 

— J.G. Eh bien, c’est toujours dans le côté noir que nous voulons aller, dans un côté 
obscur. Nous ne savons pas ce qu’il y a. L’aventure est une chose qui n’est pas 
expliquée à l’avance; si elle était expliquée, on n’irait pas à l’aventure. 

— J.A. Vous avez éprouvé, vous, ce goût de se perdre? 

101 Le philologue Eduard Wesschler existe réellement, et a bien connu Giono, mais il n’a jamais écrit l’ouvrage que 
le romancier se vante de lui avoir inspiré (E332, index). 
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— J.G. Oui, mais non pas se perdre. (E66)102. 
 
Car Giono, de fait, ne se perd pas. S’il accepte de donner à Amrouche la réplique, c’est qu’il 
s’amuse à lui donner juste ce qu’il faut d’espace pour mettre du jeu, de la surprise, de l’aventure 
dans sa propre trajectoire. D’ailleurs, pour lui éviter des illusions inutiles, il lui expose sa théorie 
sur la nécessite de rester mesuré dans le don de soi: « Je me suis rendu compte que la générosité 
avec démesure ne remplissait jamais son but, qu’il fallait donner juste ce qu’il fallait, mais pas 
plus! Si vous donnez plus, on croit que vous donnez des choses sans valeur! (E147) […] Pas du 
tout de générosité! […] Si vous voulez que je vous parle de la générosité, je vous dirai tout 
simplement que c’était parfaitement égoïste, c’était parce que j’en retirais un très grand plaisir 
tout simplement! C’était extraordinairement simple: je me faisais plaisir! Un point c’est tout! Et 
puis à partir de ça, nous tirons le rideau! » (E283). On comprend dès lors que l’entretien public, 
du point de vue de l’interviewé qu’est Giono, divulgue effectivement quelques secrets de 
fabrication de l’œuvre, mais pas nécessairement ceux que l’on attendait, et moins encore sous la 
forme attendue. 
Pour autant, l’écrivain qui joue sur la mise en scène de soi n’échappe pas à celle de son moi 
véritable. En l’occurrence, Amrouche reproche à Giono d’être dans le jeu plus que dans 
l’authenticité et, au bout de quinze entretiens, il brandit la menace du désintérêt du public: 
 

— J.A. Cher Giono, je ne vous cacherais pas que je suis un peu déçu, non pas de vous, 
mais de nous. J’ai le sentiment que nos auditeurs ne sont pas suffisamment en 
contact avec votre personne, avec votre vie profonde, votre vie intime. J’aurais 
souhaité que certaines de ces conversations soient peut-être plus révélatrices de 
l’homme que vous êtes, de l’histoire de votre vie, des expériences privées ou 
publiques que vous avez pu faire. Je voudrais donc que cette aventure intellectuelle, 
spirituelle, artistique, que sont vos livres, soit plus directement rattachée à l’autre 
aventure, à l’aventure de l’homme Giono, à sa vie d’individu privé. Est-ce que vous 
croyez que c’est possible? (E215). 
 

L’interviewé étant peu susceptible de répondre négativement à une telle interpellation,  
l’intervieweur s’assure de pouvoir dorénavant déjouer les tours et détours de Giono en le plaçant 
sans plus tergiverser face aux ultimes retombées de son système, c’est-à-dire en l’interrogeant, 
au départ de la posture auctoriale fictionnelle qu’il a construite, sur la responsabilité civique de 
l’écrivain: 
 

— J.A. Nous touchons à un problème extrêmement important qui est celui de l’homme 
qui peut développer son expérience sur le plan privé et innocent, et qui, ayant trouvé 
un public, devient lui-même un homme public. Dans une certaine mesure, il est 
condamné à jouer son personnage sur une scène. Et il me semble que vous avez été 
condamné  dans une certaine mesure à le faire. 

— J.G. Pas du tout! j’aimerais bien que vous précisiez, je voudrais bien voir à quoi 
cette condamnation m’a obligé. (E222) 
 

Cette invitation contribue à placer Giono dans une situation nettement moins confortable. Car 
Amrouche place ici en lumière le troisième acteur de l’entretien: le public, dont Giono n’a 
jusqu’ici, considéré que la seule attente de « divertissement »103 par les textes. Or l’intervieweur 
entend faire droit à un horizon d’attente d’un autre ordre, qui concerne moins l’œuvre que la 

102 Je souligne. 
103 Le divertissement comme remède à l’ennui, au sens pascalien, est au cœur du propos de Giono durant tous les 
entretiens. On sait qu’il est aussi à la source du roman Un roi sans divertissement ( Paris, Gallimard, 1947). 
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posture auctoriale globale, c’est-à-dire qui inclut l’œuvre et va au-delà d’elle, impliquant toutes 
les modalités du discours et de l’ethos de l’écrivain: 

— J.A. Pour eux [les lecteurs] la responsabilité de l’écrivain est grande, parce que 
l’écrivain est, pour eux, un exemple. Et ils ont besoin d’exemple. Et la question est 
de savoir si tout homme, quel qu’il soit, même le plus libre, n’est pas lui-même un 
suiveur lorsqu’il se trouve devant un carrefour dangereux, dans quelle mesure il ne 
décide pas selon un système de valeurs ou un jeu d’exemples plus ou moins 
mythologiques. 

— JG. Oui, mais c’est son compte personnel! Tout ce que je demande c’est qu’il fasse 
son compte lui-même. Vous avez parlé tout à l’heure d’écrivain. Le mot est un peu 
gros. Au lieu d’écrivain, ce qu’ils considéraient surtout, c’était la chose écrite, et la 
chose écrite c’était ce qu’ils lisaient dans le journal. C’était tout, voilà l’écrivain 
qu’ils suivaient! 

— J.A. Mais c’était aussi votre œuvre. C’était aussi dans le journal, il y avait aussi des 
articles de vous (E225). 
 

Amrouche touche ainsi au cœur même de ce que permet l’entretien d’écrivain: Giono, l’homme 
de chair et d’os qui a accepté de se prêter au jeu de l’intervention publique sur son œuvre, est 
nécessairement pris au piège de l’argument ici avancé, selon lequel l’écrivain est inséparable du 
texte littéraire ; il n’est pas un atome isolé de la société dans laquelle il vit et ses prises de paroles 
ne sont pas détachées de son époque, avec les problèmes particuliers qu’elle traverse (E226). Le 
romancier qui se réfugie en esprit derrière ses textes et se voudrait « séparé historiquement de 
n’importe quelle époque » (E226) ne peut que constater l’aporie de sa situation d’interviewé; il 
se défend mal, rappelle qu’il est exempt d’idéologies et ne soutient que le principe de la vie pour 
elle-même, mais il se fait rattraper au tournant sans difficulté par l’intervieweur: 
 

— JG. Vous-même, vous abandonneriez votre vie pour une idée? 
— J.A. Ah pardon! C’est que moi je ne suis pas du tout un homme condamné à 

l’exemplarité! (E232). 
 

À ce moment, c’est-à-dire dans ce face-à-face, Giono perçoit véritablement l’implication de sa 
posture d’interviewé à l’égard de son ethos auctorial, et il éprouve la présence de son 
interlocuteur comme la rencontre d’une altérité réelle, non plus comme un simple faire-valoir de 
sa fiction. Les entretiens prennent dès lors une autre tournure en réintégrant la question du réel. 
Le romancier relate un épisode de sa vie en prison (vrai ou faux, la chose est invérifiable et ici, 
peu importe) où un codétenu lui a confié sa vie, dont il conclut, sans plus aucune allusion à la 
littérature: « cette confiance était mon œuvre, j’avais véritablement, à ce moment-là, vécu ![…] 
j’avais servi à quelque chose! » (E254). Il demande lui-même à s’expliquer sur son attitude 
pendant l’Occupation (E273) et explique comment il a aidé des réfractaires de tous bords. 
Lorsqu’Amrouche lit à haute voix un passage d’un carnet inédit de 1948 où Giono est surpris en 
plein délit de mégalomanie, le romancier le commente significativement en pointant, cette fois, 
vers la médiocrité du vécu: 
 

— JG. Vous me remplissez de confusion. Ca, c’est une note écrite pour moi, mais enfin 
tant pis, tant pis! Il faut bien que l’on me voie comme je suis. Et, en effet, à un certain 
moment, je suis comme ça. (E296) 
 

Le retour au commentaire de la fiction romanesque se fait dès lors, dans la suite des entretiens, 
de manière à réintégrer le vécu. Dans les derniers moments, Amrouche évoque avec lui ses 
œuvres récentes, et Giono souligne l’indistinction entre ses personnages et lui-même, « la part 
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d’âme et de cœur qu’[il] y met » (E303) et apprécie que l’interviewer ait remarqué « le moment 
où le personnage Giono se transforme en personnage Angelo » (E298). 
En conclusion, on a observé ici la pragmatique opératoire de l’entretien public par le cadrage, la 
scénographie, la distribution des rôles et l’axiologie qui sous-tend les débats. Le fonctionnement 
ritualisé de l’interview qui articule ces différents paramètres est ce qui permet de comprendre 
son efficience. Claude Rivière souligne que les rites sont des conduites « à forte charge 
symbolique pour les acteurs et habituellement pour leurs témoins » 104, ce qui se vérifie pour 
l’entretien public à un double titre. Au départ d’un dispositif dialogique orienté par la présence 
virtuelle d’un tiers auditeur ou lecteur, l’entretien Giono-Amrouche fait apparaître que le ressort 
même de l’action des deux interlocuteurs s’enracine dans leur conception de la littérature dans 
son rapport à la problématique réel/fiction. Giono et Amrouche exploitent chacun un aspect 
différent de l’efficacité rituelle à cet égard : Giono au sens théâtral d’une Commedia dell’ Arte 
pour un public qui se réjouit des pirouettes verbales de deux comédiens qui mettent en scène une 
fiction; Amrouche au sens pragmatique de la co-présence de deux êtres qui ont accepté une 
posture publique et qui ont dès lors des comptes à rendre au public, qui a le droit de comprendre 
l’éthos de l’écrivain comme un modèle axiologique, susceptible de l’éclairer à l’égard de son 
vécu et de l’aider à assumer son réel. Ces deux aspects coexistent et se rejoignent dans 
l’interview d’écrivain qui exploite l’un comme l’autre, c’est-à-dire qui crée des secrets de 
polichinelle tout en mobilisant les motivations de la pratique littéraire actives en profondeur. Le 
face-à-face Giono-Amrouche donne ainsi un bel exemple de cette double action de l’entretien 
public, qui pour cette raison sans doute, captive inlassablement les destinataires que nous 
sommes.  
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, à tous, de très riches débats et je reste avec 
vous en pensées. 
 
Myriam Watthee-Delmotte (Directrice de recherche du FNRS,Professeur à l’Université de 
Louvain-la-Neuve (Belgique), Directrice du Centre de Recherche sur l’Imaginaire de l’UCL 
Membre de l’Académie royale de Belgique 

104 Claude Rivière, Les rites profanes, op. cit., p.11 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 66



MESAS REDONDAS SIMULTÂNEAS 
 
 
 

MESA REDONDA II 
 
 
 

FALAS DE PAREDES, SEGREDOS DE XÍCARAS E DORES EM SOLIDÃO  
Coordenação: Valeska Fortes de Oliveira (UFSM / RS) Participantes: Alexandre Vergínio 
Assunção (IFSul / RS) e Deonir Luís Kurek (UNIOESTE / PR) 
 
 
Os segredos das xícaras amarelas 
Valeska Fortes de Oliveira (UFSM/RS)  

 
 

Por que as xícaras ... e, quais seriam os seus segredos? 
Os segredos intimam a imaginação. Mas por que as xícaras amarelas teriam segredos? Quais 
seriam os segredos? Este trabalho toma como referência o texto intitulado “As xícaras amarelas”, 
organizado com o intuito de sistematizar os trajetos construídos por um Grupo de Estudos e 
Pesquisas, o GEPEIS, que vem há alguns anos dedicando tempo e espaço para estudos, debates, 
investigações e experimentações no campo do imaginário social. O Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação e Imaginário Social está organizado nos territórios da Educação e da 
formação de professores. Na formação humana e, neste caso, a docente, os processos de 
aprendizagem dos professores nos impulsionam ao estudo do Grupo e daquilo que este mobiliza 
como dispositivo de formação. A partir disso, nos remetemos à questões investigativas: O grupo 
pode ser pensado como um dispositivo de formação? Que saberes e representações são 
produzidos nos sujeitos que compartilham um espaço coletivo de produção? Quais são os 
movimentos de produção de sentidos experienciados pelas pessoas que vêm compartilhando um 
espaço de aprendizagens grupais? A pesquisa teve por objetivos: conhecer as possibilidades de 
pensar o grupo como um dispositivo de formação; identificar os saberes e as representações 
construídos pelas pessoas que compartilham a experiência da produção coletiva em um grupo e 
contribuir para a sustentação de alternativas teóricas no campo da formação de professores. Os 
procedimentos metodológicos incluíram entrevistas com participantes do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS) de diferentes épocas / tempos de 
formação acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria e, ainda, a análise de projetos e 
dissertações de mestrado desenvolvidas por professores do grupo. A primeira parte do texto toma 
os relatos dos participantes de várias épocas do grupo; segunda, toma os relatos dos participantes 
atuais do GEPEIS, produzidos numa reunião onde o grupo foi provocado a partir de um 
fragmento do texto “As xícaras amarelas: imaginários e memória de uma rede de pesquisa”, do 
livro organizado por Peres (2004) intitulado “Imaginário: o “entre-saberes” do arcaico e do 
cotidiano. As perguntas feitas ao grupo, respondidas por 22 participantes eram as seguintes: E as 
xícaras amarelas? E quais seriam os segredos das xícaras amarelas? 
 
Pensando o Grupo como espaço / lugar / território e dispositivo de formação 
 
A partir da questão “onde se forma o professor universitário?”, percebeu-se que as teorizações 
sobre esse processo tem apontado conceitos como espaço, lugar, tempo e ainda, território. Na 
tentativa de problematizar o uso dos conceitos e subsidiar as pesquisas que têm se utilizado 
desses construtos, Cunha (2008, p.184) levanta três questões: a) Quando um espaço se 
transforma em lugar?, b) O que transforma o espaço em lugar?, c) Quando o lugar se constitui 
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em território? Aproveito esta contribuição e acrescento: Quando um espaço, um lugar, um 
território podem se constituir em dispositivo? 
Assumindo que a universidade é um dos espaços de formação dos professores da educação 
superior, pelas prerrogativas legais que tem, segundo Cunha (2008, p. 184), 
 

...não significa que, necessariamente, se constitua em um lugar onde ela aconteça. 
(...) Se os espaços de formação carecem de tarefas a serem cumpridas, perdem a 
condição humana de exercício da ética própria do estar com o outro no mundo, como 
queria Heidegger. 
 

As variações e diferenças entre os contextos institucionais do ensino superior têm permitido 
olhar esse cenário, o da formação, ainda como um desafio quando pensado como uma política da 
instituição. Também o que se percebe, através de investigações realizadas por pesquisadores que 
têm se debruçado sobre as questões da pedagogia universitária, é que o processo formativo tem 
ficado, muitas vezes, à própria sorte e vontade pessoal do professor universitário. 
O que então, transformaria o espaço da universidade em lugar de formação?  Respondendo à 
questão, Cunha (2008, p.184) pontua que “o lugar se constitui quando atribuímos sentido aos 
espaços, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças 
e possibilidades.” Nessa perspectiva, a universidade pode ou não se configurar num lugar de 
formação. Poderá ser pensada como lugar “a ocupação do espaço pelas pessoas que lhe atribuem 
significado e legitimam sua condição” (CUNHA, 2008, p.184). 
No caso específico da pesquisa que estamos realizando sobre grupos, o espaço da universidade 
tem sido um lugar de formação para os participantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Imaginário Social105. Um lugar de formação lembrado por integrantes do grupo pelos 
sentidos e significados que construíram durante uma participação intensa, enquanto realizavam 
seus cursos de graduação e de mestrado. Assim, esta investigação toma como referência os 
registros autobiográficos destacados pelos professores que participaram como mestrandos, 
durante os últimos quinze anos, e que buscaram em outros programas ou em outros cursos de 
pós-graduação, a continuidade da sua formação, por ocasião da escrita da sua trajetória de vida 
no projeto de tese. 
Através de um processo de entrevista com roteiro que busca conhecer os sentidos e significados 
da participação em um grupo e as aprendizagens, a universidade acaba ocupando um lugar de 
formação pois os participantes, que desse processo se beneficiam, incorporam as experiências na 
sua biografia. Portanto faz, também, parte do lugar. Reconhece e valoriza o lugar. Atribui 
sentidos ao que viveu naquele lugar e passa a percebê-lo como o seu lugar, mesmo quando lá já 
não habita (CUNHA, 2008, p.185) 
Os significados da experiência produzida no espaço grupal foi destacada e registrada em projetos 
e dissertações de mestrado, uma das fontes utilizadas na pesquisa empírica dessa investigação, 
que trazem escritas autobiográficas sobre esse espaço / lugar. 
Acredito que essa trajetória no GEPEIS, as atividades complementares, os espaços de estudo e 
de debate referentes à formação de professores, ao imaginário social, à memória docente e às 
Histórias de Vida, bem como a inserção no cotidiano escolar, contribuíram para a confiança e o 
empenho na realização de um trabalho pedagógico comprometido e na escolha da pesquisa que 
fiz para o mestrado. As oportunidades e a inserção nas atividades desenvolvidas pelo GEPEIS 
possibilitaram, além de uma formação profissional, espaços de convívio que ultrapassam o 
espaço da Universidade, como as festas, tanto em comemoração aos aniversários, aos 
casamentos, ao início e encerramento das atividades do ano, quanto de integração com os 

105 O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS) é um dos grupos participantes da 
investigação “O Grupo como Dispositivo de Formação de Professores” apoiada pelo Edital Universal do CNPq e 
está fisicamente lotado no espaço da Universidade Federal de Santa Maria e virtualmente através de uma página e 
um e-mail coletivo reunindo os participantes que já estão em outras cidades e outros estados do país. 
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colegas do GEPEIS, que estão em outras cidades e de rememoração da trajetória do Grupo 
(Professora N.) 
Mesmo não tendo sido aprovada na seleção para o Mestrado em Educação na UFSM em 2002, 
vim de Santiago para Santa Maria. Começo a integrar também, a partir de 2003, o Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS). (...) Minha inserção nos grupos 
de pesquisa acima citados, tem sido fundamentais para que eu possa continuar me formando 
pessoal e profissionalmente. Através desses grupos posso ‘alimentar’ minha fome e sede de 
conhecer, com um saber especial, construído saborosamente (Professora J.) 

 
Nos dois relatos, extraídos de projetos e de dissertação de mestrado, realizados por professoras 
participantes do grupo, o registro dos sentidos e significados construídos sobre esse espaço 
mostra que o mesmo pode se configurar como um lugar de formação docente. Especialmente por 
se tratar de um grupo que transita, experimenta a dimensão simbólica da educação através dos 
estudos e debates sobre a dimensão imaginária. É um conhecimento erótico, fusional, uma 
sociologia acariciante (Mafessoli, 1998), no sentido de perceber o que tem de fantástico e 
surpreendente, o que tem de banal e fútil nas pessoas. De capturar o que (des)motiva, (e)motiva, 
(des)mobiliza e o que (des)anima o grupo a estar-junto na produção coletiva. É na convivência, 
no estar-junto, na relação com o outro, nas reuniões, nos encontros, nos agrupamentos, na 
efervescência festiva, ou seja, no momento passado com os outros, que se estabelecem os 
vínculos, um pertencer múltiplo. Trata-se de um processo de identificação viabilizado por uma 
outra lógica do estar-junto, onde atração, agregação, pertença, partilha, socialização, vínculo, 
aliança, ligação ao outro, corpo coletivo são palavras-chave. É neste estar-junto que mobilizamos 
as teias de anima, a partir dos sentimentos e humores instáveis, as intuições proféticas, a 
sensibilidade ao irracional, a inerente capacidade de amar, a faculdade de sentir a natureza e, 
finalmente, embora não menos importante, as relações com o inconsciente. 
No espaço acadêmico temos gestado concepções e também temos sido atravessados por 
demandas externas, muitas vezes, perversas. Quando busco a expressão perversa para expressar 
um sentimento refiro-me ao que vem incluído nestas demandas: a instituição na cultura 
acadêmica da competitividade interna e de afastamento das pessoas que passam, muitas vezes, a 
se perceberem heterônomas (Castoriadis, 1982), regidas por uma lógica que não lhes pertence e 
com a qual nem mesmo concordam. Corremos numa velocidade sem medidas, para alimentar 
uma produção, uma instituição que, se afasta de uma cultura colaborativa e qualitativamente 
melhorada, e onde o que está em jogo são números de participações, número de apresentações, 
número de artigos escritos e nem sempre a relevância do que escrevemos. Números que 
alimentam relatórios, números pelos quais somos avaliados como produtivos, pouco produtivos 
ou mesmo improdutivos. 
As aprendizagens grupais são inúmeras e os movimentos experienciados por um grupo que é 
provocado, inclusive às vivências corporais, entendendo que somos corpos biográficos. Nos 
diferentes experimentos que fazemos em grupo, colocando-nos na pesquisa sobre si, seja por 
objetos que escolhemos para reconstruir imagens que nos produziram felicidade ou tristeza, seja 
pela fotografia que aguça nossa percepção, nos colocamos como corpos sensíveis, podemos 
pensar nossa produção como corpos biográficos. Nossos corpos trazem / falam dos nossos 
trajetos, nossas escolhas, nossas energias, nossas faltas, nossos imaginários. É também no espaço 
grupal, como um dispositivo de formação que corpos biográficos se encontram e potencializam 
energias, negativa ou positivamente, tomando aqui a reflexão de Espinosa106 sobre os estímulos 
emocionalmente competentes. O sensível é, segundo Didier Austry (2008, p. 140), o que se dá na 
experiência, sob forma de conteúdos de vivências específicos, em ligação com a animação 
interna. E: a fibra sensível do corpo [...], representa primeiramente sua capacidade de ser tocado, 
sua capacidade de responder, e seu potencial de evolutividade autônoma. O Sensível é, portanto, 

106 A referência feita à obra de Espinosa está na obra “Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos 
sentimentos” de António Damásio. 
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o corpo que se desenvolve e atualiza a sua sensibilidade potencial além mesmo das capacidades 
de percepção habituais do sujeito. 
Acrescento na questão do corpo, no desenvolver a sua sensibilidade potencial a experimentação 
que o grupo pode acionar, pensado como um dispositivo de formação / autoformação. A 
educação, enquanto vivência estética, passa pela arte de experimentar outras formas de vida e de 
produção de outros sentidos e significados, para além dos já conhecidos e pertencentes ao seu 
trajeto de vida. Corpos biográficos são implicados para que se experimentem, olhando seus 
próprios trajetos e deixando-se atravessar por outros vetores, por outros movimentos e outras 
subjetividades, ampliando suas possibilidades. A subjetividade corporal que ultrapassa a vontade 
intelectual de compreender. Via de acesso ao corpo biográfico. 
Através das entrevistas já realizadas com os participantes do grupo percebemos que as 
aprendizagens transcendem o que se chamaria de formação profissional, alcançando o conceito 
de formação no sentido de desenvolvimento da pessoa adulta. A noção de grupo se modifica e 
como nos diz Anzieu (1978) o grupo “es uma puesta em común de las imágenes intereriores y de 
las angustias de los participantes (p. 131), “lugar de formentación de imágenes” (p. 131). 
Compartilhando com Souto et al. (1999, p. 155), “Em toda situación de grupo hay uma 
representación imaginaria subyacente, común a la mayoría de los miembros del grupo”. Estas 
representações subjacentes são nosso foco de investigação a partir da complexidade do que seja 
um conjunto de pessoas que tem atividades comuns, que pode se configurar num “grupo de 
trabalho” ou assumir outro tipo de desenho e característica. Nosso interesse se constrói desde as 
emoções, as imagens, os desejos que possam explicar o grupo e o dispositivo grupal, entendendo 
este último como “‘espacios tácticos’ que generan efectos en el grupo. Un grupo inventa sus 
formaciones, es decir inventa las formas o figuras de sus significaciones imaginarias.” (SOUTO 
et al, 1999, p. 142). 
Nesta perspectiva podemos ilustrar movimentos por meio da narrativa de participantes atuais do 
grupo registraram suas impressões sobre os segredos: 

 
Como as xícaras comportam não só a capacidade de facilitar o ato de beber, como 
também o ato de comer, vejo as mesmas como um dispositivo potente e vital de 
construção de bons encontros. Se é na multiplicidade e na potencialização das 
diferenças que podemos nos tornar o que somos, as xícaras contêm o segredo da 
amizade. (...). As xícaras são o dispositivo maquínico que possibilita em todas as 
sextas-feiras o encontro com amigos e com nós mesmos, sob o signo da afecção. 
(Xícara L.)  
Será que o segredo está no objeto xícaras ? Ou estaria na cor amarela? O segredo está 
além. Está no que une estas xícaras, o que as aproximam, como se relacionam, no 
encontro que elas proporcionam. (Xícara M.) 

 
Também é possível ler nas construções dos participantes da pesquisa alguns aspectos do 
imaginário construído sobre o grupo: grupo-família, grupo-festa, mostrando nestas 
representações, aspectos instituídos e instituintes sobre um grupo e como este pode se configurar 
dentro de um espaço acadêmico, nos processos de formação inicial e continuada. 
Podemos situar a experiência do grupo como microcosmos do espaço formador da universidade, 
como um território onde circulam também relações de poder. A construção de outros sentidos 
para um espaço/tempo de “experimentação de si” mobiliza-nos a pensar em uma outra 
proposição no âmbito da linguagem, pois como nos mostra Castoriadis (1982, p.391), “a 
permeabilidade indeterminada e indefinida entre os mundos de representações dos indivíduos e 
os significados lingüísticos é condição de existência, de funcionamento e de alteração tanto para 
uns como para outros.” 
Todas estas definições fazem sentido para os espaços / lugares / territórios que viabilizaram as 
experiências de si através das narrativas orais e escritas e, também, de reconstrução de imagens 
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pretéritas, visíveis nas fotografias guardadas no baú de lembranças do grupo, (res)significadas no 
trabalho da memória. 
Através da provocação da pergunta sobre os segredos das xícaras, outra participante atual do 
grupo assim se manifesta: “Que xícaras são essas? Talvez sejam um símbolo? Sim, pois me 
remetem às várias pessoas que passaram e passam ou ficam em mim e no grupo.” (Xícara N.) 
As significações imaginárias que cada pessoa havia construído da experiência vivida num grupo 
de pesquisa, foram reconstruídas, dando visibilidade não somente aos valores das pessoas, 
quanto das mudanças e deslocamentos de sentidos em práticas e comportamentos individuais e 
sociais. As significações falam de cada pessoa, mas também do seu tempo (nas dimensões do 
instituído e instituinte). 
Sobre participantes e seus diferentes tempos no grupo, outra integrante atual se manifesta:  
 

Acredito que os participantes que foram para outros lugares, instituições, etc. 
possuem um laço forte com o grupo que não gostariam de abandonar embora a sua 
trajetória os tenha levado para outros caminhos. Na figura das xícaras se mostra o 
poder do simbólico, que agrega nossos movimentos de significação, exatamente o 
que o grupo mobiliza em nós, participantes (Xícara Mar). 

 
Não é nosso desejo nesses espaços de experimentações buscar nos “recônditos” mais obscuros de 
memória “essencialismos”, “marcas fixas”, experiências modelares idealizadas, mas o 
movimento que reconstrói e desmitifica, que aciona a criatividade, o autoconhecimento e 
autodeterminação, ingredientes de imaginários radicais capazes de propor outras formas de vida, 
de relações consigo / com os outros / com o tempo presente. 
O processo de experimentação das pessoas na experiência de grupo traz, além de um 
“agrupamento temático”, a dimensão criadora, constitutiva e fundamental do imaginário, como 
potência, como reservatório e motor (Durand, 1997), como fonte propositiva de outras formas de 
vida, de comportamento, de relacionamento consigo, como os outros e com o ambiente. Afinal, 
na sociedade contemporânea, nossas aprendizagens têm sido propostas também e, 
particularmente, como já disse Guattari (1998), de forma maquínica, a partir de dispositivos com 
outras lógicas: competitivas, narcísicas e anti-solidárias. 
Registro significativos fragmentos de um dos capítulos da proposta de tese de Pinto (2003, p.13), 
intitulado “Aprendendo a trabalhar em Grupo: a construção do conhecimento pela pesquisa”: 
 

O trabalho em grupo realmente nos ensina a negociar e isso demarca interesses 
individuais tendo de ser coletivizados. Isto demarca, portanto, relações de poder e a 
pesquisa não é isenta dessas relações. Uma questão relevante em relação ao trabalho 
em grupo foi o lugar que o outro ocupava / ocupa em minha formação. A forma 
como entendemos os nossos interlocutores, sem dúvida, expressa uma visão de 
mundo bastante significativa. Por uma influência, inclusive cultural, o outro subsiste 
em nós mais pela negação do que por um processo de autonomia do ser sujeito. Em 
outras palavras, o outro é quem eu não sou. Desse forma, eu continuo sendo a 
referência afirmativa em contraposição ao outro, referência de negação. 

 
Estas aprendizagens que se dão no grupo, através dos outros, mas que operam em nós, pessoas 
com histórias, trajetos de vida distintos e, que se encontram num espaço / lugar / território, 
partilhando não somente questões acadêmicas, exigem de nós o desejo do diferente, não como 
uma atitude ingênua, que desconsidera as redes de poder que circulam, ao contrário, nos 
movimentam nesse processo de experimentação de si. Aqui se inscreve o acréscimo que fazemos 
com a questão do dispositivo na formação docente. O dispositivo passa a ser entendido como 
qualquer lugar no qual se constitui ou se transforma a experiência de si, um movimento onde o 
sujeito está implicado. Implica consigo, implicando-se a partir dos outros e implicando com os 
outros. O diferencial que encontro no acréscimo da questão do dispositivo está na inscrição da 
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pessoa no lugar formativo como alguém que se coloca, se experimenta, não participa 
passivamente, ouvindo teorizações sobre experiências produzidas por outros, mas (re)visita seus 
repertórios formativos, problematizando-os também na escuta do outro107 (BARREIRO, 2009). 
Acrescento também a questão do diferencial apresentado no dispositivo quando se inscreve no 
espaço / lugar do grupo a pesquisa-formação-autoformação, produzindo nas pessoas processos 
que movimentam com “potencialidades inesperadas” (JOSSO, 2008, p. 18). 
 

A reflexão biográfica permite, portanto, explorar em cada um de nós as emergências 
que nos dão acesso ao processo de descoberta e de busca ativa da realização do ser 
humano em potencialidades inesperadas. Para isso, devemos ser capazes de imaginar 
e de acreditar na possibilidade de poder, de querer e ter, para desenvolver ou para 
adquirir, os saber-fazer, saber-pensar, saber-escutar, saber-nomear, saber-imaginar, 
saber-avaliar, saber-perseverar, saber-amar, saber-projetar, saber-desejar etc., que são 
necessários às mudanças, ao desconhecido que vem ao nosso encontro assim que 
abandonamos o programa familiar, social e cultural previsto parra a nossa história. 
 

É o projeto / processo de formação, operando no seu mais amplo sentido, onde o sujeito precisa 
colocar-se como mais ou menos ativo de sua vida, na sua vida, mesmo que saibamos que as 
mudanças estão longe de passar, unicamente, pelas escolhas voluntárias e /ou lógicas (JOSSO, 
2008). Uma relação da palavra formação com o tempo. Um tempo que, para os estudos e 
pesquisas que nosso grupo tem realizado encontra seu lugar, seu território, na memória. 
Formação que extrapola o tempo presente, já tendo sido experienciada no passado e através do 
trabalho da memória é reconstruída, inventada, ficcionada, esquecida. 
O que está colocado nesse trabalho biográfico sobre as narrativas de vida, nesse conhecimento de 
si não está limitado à compreensão de como nos formamos e nos transformamos nos nossos 
trajetos de vida, através de um conjunto de vividos transformados em experiências, mas também 
tomar consciência de que esse reconhecimento de nós mesmos como sujeitos encarnados, mais 
ou menos ativos ou passivos segundo as circunstâncias, permite doravante visualizar nosso 
itinerário de vida, nossos investimentos e nossos objetivos, com base na auto-orientação 
possível, numa invenção de si, que articula mais conscientemente nossas heranças, nossas 
experiências formadoras, nossas pertenças, nossas valorizações, nossos desejos e nosso 
imaginário às oportunidades sócio-culturais que saberemos apreender, criar e explorar, para que 
advenha um si que aprende a identificar e a combinar obrigações e margens de 
liberdade.Transformar nossa vida sócio-culturalmente programada em uma obra inédita a ser 
construída (JOSSO, 2008, p. 21). 
Como se apresenta na pesquisa em curso a questão do grupo como lugar e dispositivo de 
formação? 
O território simbólico é também o “lócus” da imaginação criadora (CASTORIADIS, 1982). É 
nele que exercitamos linguagens, idéias, concepções do ponto de vista do que temos instituído e, 
principalmente, onde a fabricação de concepções instituintes que sirvam como dispositivos para 
a experiência de si e, também, para a proposição que fazemos aos outros, entendidos como as 
pessoas e as instituições que têm nos convidado para a produção de vivências, na perspectiva da 
formação continuada. 
A construção do imaginário grupal passa por estas experimentações onde as pessoas se 
implicam, tentando produzir nos outros algumas experiências. A experiência produtora de 
saberes é, segundo Arenhaldt (2005, p. 69), “mudanças que podem ser traduzidas por variações, 
modificações, já que somos fluxo em permanente e constante recriação de nós mesmos, 
revelando o caráter movediço da individualidade humana.” É o tempo que nos damos para o 

107 Remeto-me à experiência de pesquisa-formação desenvolvida por Cristhianny Bento Barreiro na sua tese de 
doutorado intitulada “Pesquisa-Formação: a construção de si na escuta do outro”, defendida no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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auto-conhecimento quando somos provocados a reconstruir nossas histórias de vida, nosso 
encontro com os temas de investigação, pois todo conhecimento é autobiográfico, como já 
apontou Souza Santos (1997). “O conhecimento necessita de auto-conhecimento”, pontua Morin 
(2000, p. 18). É um espaço/tempo de formação coletiva e auto-formação singularizada em cada 
vida. A perspectiva que se coloca neste estar-junto grupal é de que a gente se conheça a partir 
“de como a gente se torna o que a gente é”. 
A possibilidade de olhar o que fizemos com o que os outros fizeram em nós, o “tornar-se o que 
se é” nietzscheano é, segundo Arenhaldt (2005, p. 84), “estar aberto ao vir a ser, assumindo e 
incorporando a responsabilidade por seus pensamentos, atitudes e por seu devir, como forma de 
afirmar a própria vida.” 
É o espaço de resistência onde o cultivo do trabalho e da reflexão compartilhada contraria a 
lógica individualista e competitiva, tão presente em nossas instituições acadêmicas. Não basta 
estar junto, é preciso aprender a ver no outro, no diferente, não aquilo que não desejo em mim, 
mas o que pode me produzir um outro. Um outro diferente que também tem no grupo um 
dispositivo para se tornar melhor. Esta convivência pode ser traduzida como um pertencimento 
múltiplo (MAFESSOLI, 1996, p. 315). As diferenças nos fazem mais próximos e com mais 
afinidades com uns do que com outros e disso sabemos bem, somos humanos no que isso tem de 
bom e de mau. 
O trabalho de formação acionado num grupo é um trabalho com outros, como aponta Souto 
(2007, p.p.17-18) e com quem compartilhamos da concepção de que 

 
el grupo de formación como espacio vincular tiene especial relevancia.”(...) Las 
formaciones grupales son vinculares, surgen em espacios transicionales y de 
intermediación entre las culturas institucionales y lo individual y actúan como 
transmisores intergeneracionales. Son formaciones que combinan componentes 
imaginários y simbólicos. 

 
Neste espaço vincular há que se conhecer os aspectos manifestos e latentes e como diz Souto 
(2007, p. 19) “en suas formas cambiantes para poder ayudar desde la coordinación a que la 
formación tenga lugar.” Para pensar o grupo como um espaço vincular e como um dispositivo de 
formação utilizamos a noção de Souto (2007, p. 21) que tem “caracterizado al dispositivo como 
um espacio estratégico y táctico que es revelador de significados, analizador de situaciones, 
provocador de aprendizajes y nuevas formas de relación y organizador de transformaciones.” 
Assumimos que o grupo pensado como um dispositivo de formação busca, segundo Souto (1999, 
p. 50), 
 

La sensibilización, La transformación a partir del reconocimiento, del reflejo en los 
otros, del descubrimiento em uno mismo pero trabaja en el plano de significación 
manifesto, aunque busque a través de la sensibilización acceder a significados no 
conocidos por el sujeto 
 

Espaço provocador de aprendizagens, de experimentações de toda a ordem, provocando assim, 
mesmo que não tenha por objetivo as intenções terapêuticas, efeitos terapêuticos nas pessoas 
implicadas.  “La actividad formativa requiere um espacio para que los sujectos puedan descubrir 
por si mismos todo lo que les sea posible.” (Souto,1999, p. 52). Essa é a concepção que nos faz 
pensar o grupo como um dispositivo de formação. 
O grupo pensado como dispositivo, enquanto espaço tácito, “gera efeitos singulares e inéditos, 
desenrola a produção de suas formações, a geração de multiplicidades imaginadas e imaginárias, 
invenções simbólicas e fantasmáticas, bem como seus níveis de materialidades” (Fernández, 
2006, p. 175). O grupo inventa as formas de suas significações imaginárias. 
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Nas definições do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS), 
participantes que já estão em outros espaços formativos de outras instituições do Estado, 
explicitaram as aprendizagens produzidas por esse dispositivo – o grupo: 
 

O Gepeis é um grupo afetivo teórico, teórico afetivo (risos), porque como eu estava 
falando hoje de manhã, o GEPEIS, ele (o grupo), tudo aquilo que a gente comentava 
na graduação , a gente estudava no Gepeis. Então, ele dava muito suporte teórico 
para as nossas discussões, para a nossa formação e, ao mesmo tempo, como 
pouquíssimos colegas eram de Santa Maria na época, ali passou a ser o nosso suporte 
emocional. (Xícara T.) 
Então, o Gepeis para mim se caracteriza por isso: um grupo que sobrevive, se 
fortalece pela própria diversidade, pela possibilidade de frustração, de superar a 
frustração que a gente tem. E é isso que talvez nos dê esse diferencial nessa 
formação, porque no nosso espaço de trabalho, tanto com os colegas professores, 
quanto os alunos a gente tem mais habilidades para superar a frustração.  Eles não 
fazem aquilo que a gente quer, mas eles fazem talvez melhor outras coisas que a 
gente não faz. E eu acho que é esse o diferencial do grupo que a gente passa pros 
outros. (Xícara T). 
Eu acredito que aprender a trabalhar em grupo mesmo, a respeitar a opinião do outro,  
poder escutar as pessoas do grupo assim. Eu acredito que essa é a maior 
aprendizagem, assim, trabalhar com a diversidade como eu disse. Eu sou Educadora 
Especial, é o trabalho que eu faço hoje, e eu acho que isso eu trouxe do Gepeis, 
muito mais do que da minha graduação. Que é poder escutar o outro, considerar né as 
coisas que são ditas e poder fazer essa comparação com as coisas que tu conhece eu 
acho que essa é a aprendizagem maior: é a escuta do outro, o respeito pela opinião do 
outro, construir as coisas em grupo. (Xícara F.) 
 

Ainda alguns segredos... das xícaras amarelas 
 
No dicionário dos símbolos, segundo Chevalier e Gheerbrant (1994, p. 808), “O segredo é um 
privilégio do poder e um sinal de participação no poder. É igualmente ligado à idéia de tesouro 
e tem os seus guardiões.” Entre as xícaras amarelas temos segredos e, ainda, os seus guardiões. 
Um dos guardiões dos segredos das xícaras, assim se manifesta: 
 

Acredito que os “segredos” estão ligados ao imaginário social, às histórias de vida, às 
experiências e às memórias de todos os colegas de “diferentes lugares” que fazem 
parte do Gepeis. Histórias, trajetórias que se cruzam, se encontram e desencontram, 
mas não se perdem. (...). Segredos que “trans”formam pelos diferentes olhares e 
objetivos compartilhados. (Xícara C.) 

 
A escolha que fazemos por determinadas teorias fala de nós e, certamente, somos escolhidas por 
estas. Esta não é uma máxima de finalização de um texto, mas uma percepção que tem sido 
presente nas nossas produções e que não poderíamos deixar de registrar. 
Percebemos, por meio da participação em congressos e seminários, o aumento do número de 
pesquisas que têm evidenciado o professor como sujeito da história da educação que se constrói 
cotidianamente. Na tentativa de produzir sentido também para nossas vidas como pessoas e 
como professores(as), temos procurado escutar / olhar nossos desejos, nossos repertórios, nossos 
conceitos e preconceitos, tentando movimentar com todos esses sentidos e significados 
construídos num espaço possível de experimentação, nos deixando atravessar por aquilo que 
temos investigado. 
A relação consigo mesmo, com a presença do outro – o outro como mediador – é a experiência 
da viagem que reconstrói do presente, que esquece, que nega, que ficciona, que inventa, mas que 
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também se emociona ao lembrar. É a viagem que, como um exercício do desassossego, implica 
confiança, na relação empática e, muitas vezes, no estranhamento que viabiliza a oralidade. Um 
estranhamento produzido pelo tempo – de onde falo hoje e, te conto, me conto e tu ouves. O 
desassossego está em “por-se” a descoberto. Nessa relação consigo, em que o pensamento é 
partilhado ou não, o esquecimento não é, segundo Feitosa (2000, p. 18) “desorientador ou 
desconcertante. Ao contrário, é nesse estado de suspensão das ocupações e dos valores 
estabelecidos que se abre a oportunidade para a decisão de tornar-se o que se é.” Assim, na 
produção do conhecimento no campo da formação docente e do imaginário, no cenário da 
universidade, trazemos o grupo como espaço / lugar / território e dispositivo de formação e 
autoformação docente. Uma experiência e um processo de experimentação que movimenta 
corpos biográficos. 
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A simbólica do espaço escolar: um sentido para além do evidente 
Alexandre Vergínio Assunção (IFSUL/RS-Pelotas)108 
 
 
 

O símbolo revela-nos um mundo. 
Gaston Bachelard 

 
É no campo concreto e vivo dos símbolos que deve 

ser buscado o sentido de um fenômeno. 
Gilbert Durand 

 
A antropologia do espaço não pode deixar de ser, 

ao mesmo tempo, física e lírica. 
Viñao Frago 

 
 
Introdução 
 
Este artigo é uma síntese do último capítulo da minha Tese de Doutorado em Educação, a qual se 
intitula A Simbólica do espaço escolar: narrativas topoanalíticas109, no Programa de Pós-
graduação e Educação da Universidade Federal de Pelotas, RS, sob a orientação da professora 
Lúcia Maria Vaz Peres. De início, descrevo suas motivações, matrizes dinâmicas que subjazem e 
animam o foco simbólico e imaginário desta temática. Depois, principalmente com o apoio de 
Gaston Bachelard e Gilbert Durand, exponho alguns elementos teóricos para pensar o espaço 

108 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Pelotas (RS, Brasil) e Professor da Coordenadoria de Design 
do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas (RS, Brasil). E-mail: <alex.ifsul@hotmail.com> 
109 A simbólica do espaço escolar: narrativas topoanalíticas. Tese de doutorado em Educação, realizada sob 
orientação de Dra. Lúcia Maria Vaz Peres. Faculdade de Educação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 76



escolar. A seguir mostro a metodologia de análise, a topoanálise, da simbólica do espaço escolar. 
A topoanálise é um método para o estudo fenomenológico, antropológico e simbólico dos 
espaços sistemáticos da vida. Por fim, relato as contribuições desse outro sentido, das interfaces 
qualificantes, sobre o espaço escolar e as relações pedagógicas. 
 
Das motivações para estudar o espaço escolar 
 
Um dia um aluno me perguntou: “o que é mesmo esse elemento simbólico de que o senhor tanto 
fala, professor?” A pergunta estava dentro do contexto das etapas metodológicas  - análises a 
serem feitas -  para um projeto de Design de Móveis. A resposta que eu dei nunca me satisfez, 
pois carecia de subsídios teóricos mais consistentes. Situava-se em uma idéia de senso comum 
em que o elemento simbólico era algo oculto, hermético e misterioso; portando, de difícil 
explicação. Essa foi a resposta possível naquele momento. E isso talvez tenha sido um dos 
principais fatores da minha insatisfação e motivo para eu ir em busca de tentativas de decifrações 
para o mistério desse “tal” elemento simbólico. 
Na Faculdade de Arquitetura, onde realizei minha graduação, o elemento simbólico nunca foi um 
tema suficientemente explorado. Mesmo nos livros que li posteriormente, esse assunto era 
tratado de maneira muito restrita. Tal restrição me intrigava, pois parecia que esse tema não era 
importante. Entretanto, ao mesmo tempo eu intuía que era, sim, um tema relevante e que deveria 
ser considerado nos projetos arquitetônicos e de design. Digo isso porque as pessoas em geral, 
não sendo arquitetas e nem designers, não se relacionam com os espaços no sentido técnico. Elas 
não “apreendem” o ambiente através de medidas, com uma fita métrica. As pessoas naturalmente 
gostam ou não gostam de determinado espaço. E por quê? Isso ocorre em função de certas 
características relacionadas às suas atividades e afetividades com o espaço. Ou seja, o espaço, 
para o ser humano, não goza de um estatuto de objeto neutro e de cunho geométrico110. Ele é 
infinitamente mais do que isso. Os espaços da geometria são transcendidos por um real 
semântico. Segundo Gilbert Durand (1981, p. 50), “o real da física está velado pela própria 
semanticidade”. Isto quer dizer que não o podemos localizar somente em coordenadas 
cartesianas, pois ele pertence a essas qualidades semânticas. Nessa mesma linha de raciocínio, 
Jung (2002, p. 20) expressava que algo é simbólico, “quando possui uma conotação especial 
além do seu significado evidente e convencional [...] uma imagem é simbólica quando implica 
alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato”. Este também foi, provavelmente, 
mais um motivo de eu querer estudar e pesquisar este “algo além do evidente” do espaço 
arquitetônico.  
Outro matriciamento que talvez possa ter fomentado a escolha desse atual tema foi o assunto que 
pesquisei no Mestrado em Educação: a busca de um “outro” método, uma “outra” razão para os 
projetos desenvolvidos no curso onde leciono. O título da dissertação foi Por uma razão 
sensível: o método e a imaginação criadora no design industrial (ASSUNÇÃO, 2004). O fato de 
eu atualmente estar interessado em investigar a simbólica do espaço escolar é, com certeza, uma 
influência do tipo de análise desenvolvida na dissertação, pois a “Razão Sensível”, estudada à 
luz de Michel Maffesoli (1998), é uma razão em que o estatuto epistemológico é dado pelo 
mundo sensível do conhecimento e pela imaginação criadora. É um outro “jeito” de examinar a 
relação sujeito/objeto, aceitando sua proximidade em uma abordagem plural, não opondo fatos 
afetivos a fatos cognitivos, reconhecendo a dinâmica que os une sem cessar. 
Além disso, as idéias sobre o imaginário e o simbolismo do espaço que aqui exponho estão 
ancoradas no grupo do qual participo desde 2002 - Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o 
Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM), do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Federal de Pelotas. Neste grupo estudamos o Imaginário, na perspectiva 

110 É o que afirmam Cassirer (1994), Bachelard (1993), Durand (2002), Viñao Frago e Escolano (2001), Foucault 
(2009). 
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antropológica e fenomenológica, com suas representações, ou seja, com os sentidos e as 
configurações simbólicas que fomentam as maneiras de pensar e agir do humano. 
Eu, pelos motivos acima expostos, cheguei à temática do “sentido oculto” do espaço escolar, me 
fazendo a seguinte pergunta: como seria a simbólica do espaço escolar? Como esse espaço fala? 
Isto, apesar das inevitáveis generalizações, tratou-se de uma busca pessoal sobre a configuração 
do simbolismo dos espaços das três primeiras escolas onde estudei111, o Colégio Bom Conselho, 
o Colégio Protásio Alves e o Colégio Estadual Nicolau de Araújo Vergueiro112, todos em Passo 
Fundo-RS, minha terra natal. 
Contudo, antes de discorrer sobre essas revelações simbólicas, convém apresentar sinteticamente 
os principais autores relacionados ao tema e seus pressupostos teóricos. Vou realçar o 
fundamental de seus contributos. 
 
Subsídios teóricos para pensar o espaço escolar 
 
Este estudo está ancorado, principalmente, em Gaston Bachelard e Gilbert Durand. A partir 
dessas bases penso este artigo como arquiteto e professor de Design. Interesso-me pela questão 
da Arquitetura e do Design na constituição do espaço escolar que, segundo alguns autores 
(BENCOSTTA, 2005; BUFFA, 2002; FOUCAULT, 2009; VIÑAO FRAGO, 2001 e 
ESCOLANO, 2001), é vista como fator de interferência no processo de ensino e aprendizagem. 
Foi dentro da história da escola como realidade antropológica - social, material e simbólica - e 
como cultura específica, que a questão do espaço escolar adquiriu importância nos últimos anos. 
“A antropologia do espaço não pode deixar de ser, ao mesmo tempo, física e lírica” (VIÑAO 
FRAGO, 2001, p. 39). Michel Foucault (1979) também diz surpreender-se em ver como o 
problema dos espaços levou tanto tempo para aparecer como problema social, cultural e político. 
Este autor diz que a fixação espacial deve ser detalhadamente estudada. 
Nesses espaços são determinadas as relações de uso e permanência das pessoas e objetos. Neles, 
separações e hierarquizações permitem certas ações. A determinação dessas possibilidades e 
impossibilidades mostra quão comprometido o espaço está na constituição daquilo que 
frequentemente identificamos como escola. Mas, de que espaço escolar estou falando? 
 

O espaço escolar, segundo Augustin Escolano, é: 
Um programa, uma espécie de discurso que institui em sua materialidade um sistema 
de valores, [...] marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma 
semiologia [uma simbólica] que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e 
também ideológicos. [...] No quadro das modernas teorias da percepção, o espaço-
escola é mais que um mediador cultural em relação à gênese e formação dos 
primeiros esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do 
currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem. Mais ainda: a arquitetura 
escolar pode ser considerada inclusive como uma forma silenciosa de ensino 
(ESCOLANO, 2001, p. 27). [grifos meus]. 

 
Além desta definição de Escolano sobre o espaço escolar, acrescentaria que o mesmo é 
compreendido como um conjunto de ambientes construídos (instalações, móveis) e não 
construídos (pátios, acessos, jardins) com finalidade educativa, que interagem semanticamente 

111 Justifico a escolha dessas escolas pelo seu caráter matriz, ou seja, por serem consideradas como “intimações 
primeiras” do que hoje sou como ser humano arquiteto e professor de design - profissional da educação. Trata-se, 
portanto, de uma seleção semântica (BROWN & DOWLING, 1998), um sistema auto-referido que tenta ser 
coerente entre os conceitos, as relações sociais, o desenvolvimento linguístico e o desenvolvimento cognitivo. Com 
isso busco permitir que o valor de um esteja implicado no valor de outros. 
112 Nessas escolas frequentei, pela ordem acima, a pré-escola, o ensino fundamental (antigo primário) e o ensino 
médio (antigo ginasial). Com os novos decretos e mudanças de lei os nomes dos dois últimos colégios foram 
alterados para Escola Estadual Protásio Alves e Escola Estadual Nicolau de Araujo Vergueiro. 
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com os seres humanos.  Estes o utilizam por meio de uma linguagem material e simbólica que 
transmite hierarquias, valores, princípios de ordem e classificação, representações mentais, 
sentimentos e significados mais ou menos evidentes. Há que se levar em conta que esse 
simbolismo do espaço escolar informa ou sobredetermina toda a percepção material, seja 
natural, arquitetural, artística ou gráfica, desse mesmo espaço. 
As pessoas as quais se destina a construção desse texto são de dois campos de atividades 
humanas: o da educação e o do projeto espacial (arquitetura e design). Para eles procurei 
“narrar” desenhando e “desenhar” narrando os meus “espaços-lembranças”, que são croquis113 e 
devaneios escritos, ou seja, “metanarrativas” iconográficas e textuais, envolvendo a mim e aos 
outros que conviveram nesses espaços escolares. Esses croquis são produções gráficas que atuam 
como uma fenomenotécnica (BACHELARD, 2008), aqui entendida como um meio de 
construção e interpretação de fenômenos. Nessa análise, a imagem de um croqui nunca é uma 
mera reprodução da realidade, pois mais do que coisa em si ela é relação, é criação, é 
imaginação. 
Fiz uso dessas narrativas topoanalíticas tentando capturar e analisar os símbolos e os mitos aí 
subsumidos (a “caça ao mito” de Durand). Busquei assim dar resposta à questão de pesquisa, 
tendo em conta o estudo do simbolismo do espaço e do “trio relacional” formado pelo humano, 
pela educação e pela arquitetura/design.  
Eu, aluno, professor e arquiteto, me coloquei como sujeito/objeto desta pesquisa por me sentir 
implicado nesse “tripé de relações”. Nas “falas ressonantes” do espaço em mim estão essas 
implicações, demandas que se relacionam como um “mix paradoxal” do vivido e do “inventado”. 
Então, me pergunto: não seria a própria vida uma invenção? Uma mistura de impulsos 
particulares e intimações externas?  Penso que sim. A vida acontece dentro e fora de nós, com os 
outros, com o mundo. É um dentro que se faz fora e é um fora que se faz dentro, por isso é 
invenção. E, como invenção, é feita e refeita com algo que transcende ao que chamamos de real 
vivido: a imaginação. Foi através da imaginação que escrevi este texto. Na sua bagagem levei o 
assunto, as teorias, os documentos e o empírico (os muitos outros e as histórias). Uma jornada 
pelo espaço escolar colocou-me em contato com seus símbolos, mitos, devaneios e metáforas, 
desvelando figurações e desfigurações do real. 
Da mistura libertária dos procedimentos de análise de Bachelard e Durand surge a minha 
proposta metodológica para compreender o “como” da questão principal de pesquisa. A esse 
método chamei de “topoanálise”. A topoanálise é uma noção proposta por Bachelard (1993), 
para um estudo sistemático dos espaços da vida. Um estudo fenomenológico dos espaços. A ela 
agreguei a proposta antropológica e simbólica de Durand (1993, 2002), que é a de considerar no 
humano em ação o acordo entre a sua subjetividade e as intimações do mundo objetivo, criando 
assim um novo sentido para essa noção. Deste modo, a topoanálise, nesta pesquisa, é uma 
interpretação subjetiva, uma leitura hermenêutica dos fenômenos dos espaços vividos, do que é 
dado à intuição e intimado pelo meio histórico e sociocultural, isto é, como uma apropriação 
pessoal do conteúdo latente e patente das imagens advindas do espaço escolar. 
Essa apropriação pessoal exigiu um envolvimento ativo, dedicado e com vontade - uma 
construção - no momento da interpretação, pois o representado (o espaço escolar) não está claro. 
Eu, conforme aprendi com Kant e Durand, não conseguiria saber da coisa-em-si. Para tornar a 
imagem inteligível fui obrigado a apreendê-la indiretamente, a penetrar na sua profundeza, a 
interpretar os seus diferentes níveis de sentido pela “porta dos fundos” do aparente. Na 
fenomenologia do imaginário, a “ressonância” é a recepção fenomênica através de ecos que se 
dispersam nos diferentes planos da vida, é o que nos chega do objeto (através da ressonância 
“ouvimos o poema”); já a “repercussão” é a ressonância tornada própria e retransmitida, é uma 

113 O croqui, do francês croquis, costuma se caracterizar como um desenho à mão, ligeiro e espontâneo, 
geralmente não instrumental, executado com o objetivo de expressar ou problematizar graficamente as primeiras 
noções de um projeto, bastante caracterizado pela imaginação criadora manifestada no gesto de seu autor 
(ASSUNÇÃO, 2010). 
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(re) criação fenomênica do objeto, a tradução fenomenológica de um desejo, a encarnação dos 
devaneios mais íntimos (por repercussão “falamos o poema”, reconstruímos o poema). 
Assim, tomando-se o objeto com vontade e imaginação, este “vai falar”, vai ressoar, vai 
repercutir em nós. É pelo simbolismo fenomenológico e antropológico que posso decifrar esse 
“discurso” do espaço. Porém, isso exigiu um saber prévio - conhecer a “porta da frente”- sob 
pena de não perceber a sua razão misteriosa, os seus sentidos latentes, seus “sinais”, suas 
“ressonâncias”, por não os pressupor. 
O estudo do imaginário e da simbólica me ajudou nesse papel: o trabalho de um pensamento que 
consiste em decifrar e “repercutir” o sentido oculto no aparente, ou seja, uma significação na 
qual um sentido direto e literal indica, para além disso, um outro sentido indireto e figurado, que 
só pode ser apreendido através do primeiro. Assim, o “ser empírico” do espaço escolar - a sua 
matéria, os documentos, as fotografias - constituiu efetivamente uma matriz de compreensão que 
me permitiu recolher as substâncias de “verdade”, as “repercussões” que são princípios de 
sentido contidos nos espaços-lembranças (antropológicos, particulares/coletivos, concretos e 
simbólicos ao mesmo tempo). A recolha foi realizada através dos croquis e dos textos 
construídos em forma de “ressonâncias” materializadas em devaneios. 
Nas análises em si, as “repercussões”, animicamente, criaram permissões linguísticas (metáforas, 
fantasias, surrealismos) deixando o espaço “falar”. Eu, criança e também adolescente narrei-me 
nos espaços, não como autobiografia, mas como “repercussão” de um trajeto que é pessoal e 
antropológico em um mundo de representações onde contei com as “ressonâncias” dos espaços-
lembranças. Narrei-me com croquis e com textos, construindo “metadevaneios” (devaneios de 
devaneios) apoiados em contextos sócio-históricos. 
Assim, os “dados” falaram, foram sensibilizados além da suas qualidades de “dados”. A 
provocação, a imaginação e a vontade fusionadas nas ressonâncias e repercussões constituíram a 
sua gramática, foram seus “meios de comunicação simbólica”. As imagens “falaram” porque 
apelaram para os arquétipos e lembranças preexistentes em mim na forma de fenômeno (uma 
fenomenotécnica), na referência de um conteúdo simbólico que leva em conta a experiência de 
mundo sociocultural e histórico. Sem isso essas imagens permaneceriam fechadas, ininteligíveis, 
à semelhança de um código do qual eu não teria a chave. 
 
A trajetória topoanalítica 
 
Mostro agora sinteticamente o modo como operacionalizei a topoanálise, uma leitura 
hermenêutica dos fenômenos dos espaços vividos, da simbólica do espaço escolar. As suas fases 
foram às seguintes: 
Em uma primeira fase, voltei aos meus três primeiros colégios: Bom Conselho (jardim da 
infância), Protásio Alves (ensino primário) e Nicolau de Araújo Vergueiro (ensino secundário), 
todos em Passo Fundo/RS. Nos três colégios andei pelos espaços, conversei com as pessoas, 
fotografei, anotei, desenhei, coletei informações através de documentos e fiz comparações do 
presente com o passado tentando instigar a minha memória. De volta, com documentos, imagens 
e lembranças “em mãos” (fotografias, jornais, folders, livros), me envolvi completamente e 
comecei as narrativas topoanalíticas apresentando por escrito os colégios, compondo seus 
contextos sócio-históricos, produzindo vários croquis e construindo devaneios narrados 
(devaneios escritos sobre os devaneios desenhados). A partir dessas narrativas pude recensear os 
topologemas (as figuras mais pregnantes do texto/desenho). 
Em uma segunda fase, verifiquei quais eram as ideias-força presentes nos topologemas a fim de 
estabelecer os núcleos simbólicos. Tudo isso foi criado através da Tópica Diagramática do 
Social (quadro para estudo dos mitos diretores latentes nos fenômenos socioculturais) e da 
Leitura Isotópica das Imagens (quadro de classificação das imagens com regimes arquetípicos e 
estruturas simbólicas). Esses dois quadros de estudos do imaginário foram propostos por Durand 
(1983, 1993, 2002). 
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Por fim, em uma terceira fase, efetivei a “caça ao mito” através da convergência dos núcleos 
simbólicos, tudo de acordo com as “estruturas antropológicas do imaginário” (leitura tópica e 
isotópica). Apresentada a operacionalização analítica, descrevo agora o que “ouvi” de um 
daqueles espaços114: o Colégio Salvatoriano Bom Conselho.  
 
Os croquis do Colégio Salvatoriano Bom Conselho: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Colégio Salvatoriano Bom Conselho, local do meu Jardim da Infância, os espaços 
“falaram” da dialética da “Imensidão”, do grande precisando do pequeno e vice-versa [croqui 1]; 
na simbólica da “Escada”, da idéia de ida e vinda entre o céu e a terra, da representação da 
progressão para o saber, da ascensão para o conhecimento [croqui 2]; da “Porta” sobre o ciclo e 
o rito de passagem entre o interno e o externo [croqui 3]; do “Tambor” sobre a emissão do som 
primordial que faz dançar o visível com o invisível, associado ao ritmo universal [croqui 3]; da 
“Roda” como sucessão e possibilidade, no seu girar tudo é devir, nada é [croqui 4]; da “Cruz” 

114 Na tese, como explicitei antes, foram analisados três espaços escolares. Apresento aqui, como exemplo, apenas 
um, o Colégio Salvatoriano Bom Conselho, pelo caráter sintético do artigo. 
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Croqui 5 
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como um símbolo da comunicação e da orientação que remete à simbólica da salvação [croqui 
5]. Aqui estão representados os núcleos simbólicos desses cinco espaços-lembranças do Colégio 
Salvatoriano Bom Conselho. 
 
Como exemplo, mostrarei uma das narrativas topoanalíticas, um metadevaneio inspirado no 
croqui 3, do Tambor. 
 

Uma tarde de sol... Ando pelos corredores do colégio em busca de um som forte, 
grave, que ressoa de longe... Um barulho que repercute no ar e nas paredes 
daqueles espaços. Sigo adiante e o sonido vai aumentando, ritmado, cadenciado. 
Saio na porta e lá estão elas, no pátio, as meninas da banda. Bonitas, naqueles 
uniformes acho que vermelhos, que me disseram serem “escoceses” porque as saias 
eram cheias de quadradinhos. Mas o que me chama mesmo a atenção é o som... E a 
organização sonora da banda. Sons diferentes, graves, médios e agudos que, 
juntamente com a evolução das moças no conjunto expressam harmonia e ordem. 
Tento saber que instrumentos são aqueles e que sons emitem. O som mais forte, de 
trovão, que eu ouvi primeiro, vinha da batida de tambores redondos e altos, os 
“surdos”. Os sons médios, de lata, soam das caixas menores, também redondas, 
chamadas “tarois”. Os sons agudos vêm de instrumentos de sopro, as “escaletas”. 
As meninas, organizadas em fila e por grupo de instrumentos, marcham tocando e 
fazendo coreografias que eu, em casa, tentarei imitar. 
Vibro neste pátio, nesta tarde... A música está no ar, os tambores ressoam no espaço 
e no meu coração. 

 
Qual é a simbólica deste espaço-lembrança? Penso que seus topologemas principais são “a 
música está no ar” e “os tambores ressoam”. Essas duas idéias-força parecem indicar um mesmo 
núcleo de sentido: “O Tambor”. Este, assim como a música, pertence à estrutura sintética e 
dramática do regime noturno das imagens. O núcleo está ligado às funções rítmicas dos reflexos 
dominantes. Durand (2002) explica que todas as fantasias cíclicas relativas ao sistema musical e 
rítmico (o tambor) não passam de epifanias de uma rítmica sexual, presentes inconscientemente 
nas dialéticas antagonistas (na dramática) da vida: alegria/tristeza; sorte/azar; saúde/doença. O 
ritmo que sai do som do tambor é algo “metaerótico” (DURAND, 2002, p.336) cuja função 
essencial é ao mesmo tempo conciliar os contrários e dominar a fuga existencial do tempo. 
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), o tambor é o símbolo da arma psicológica que desfaz 
internamente toda a resistência do inimigo; é considerado sede de uma força sagrada: ele troveja 
como um raio. É ungido e invocado. “Tambores mágicos são usados pelos xamãs das regiões 
altaicas nas cerimônias religiosas. Eles reproduzem o som primordial da criação e levam ao 
êxtase” (idem, p.861). Existem desdobramentos possíveis das suas significações: se o tambor é 
masculino por sua voz grave é também feminino por suas formas arredondadas. O seu “modo de 
ser” mostra a sua ambivalência simbólica. O tambor é como uma “barca” espiritual que nos faz 
atravessar do mundo visível ao invisível, é um mediador entre o céu e a terra. Mais do que isso: 
“na África o tambor está estreitamente ligado a todos os acontecimentos da vida humana. É o eco 
sonoro da existência”. (idem, p. 862). 
Talvez esse eco eu tenha escutado naquele momento, naquele espaço da banda do colégio. 
Durante muito tempo da minha vida estive “ligado” à percussão. Gosto do ritmo e do som. Hoje 
em dia canto, percutindo as cordas de um violão. Como professor, tento considerar a mesma 
dialética percussiva e musical da técnica e da intuição - da razão e da sensibilidade - na intenção 
de conservar a todo custo os contrários no seio de uma harmonia cósmica. A simbólica desse 
espaço, do “som primordial da criação”, me influencia até hoje como um humano que projeta e 
devaneia na música, na arquitetura, no design e, principalmente, na educação. 
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 As convergências simbólicas dos espaços e do contexto sociocultural do Bom Conselho 
apontaram para um mito diretor: o mito do “Herói salvador”115 representado por “Hércules”, 
protótipo daquele que pratica o esforço heróico pela salvação de si e dos outros. No caso do 
herói salvatoriano, trata-se de uma “pequena guerra santa”, mediada pela educação, contra os 
inimigos exteriores e materiais e contra os inimigos interiores e espirituais. Todas as qualidades 
heróicas correspondem, por homologia, às virtudes necessárias para triunfar sobre o caos. Nos 
ambientes da instituição, imagens, esculturas, emblemas, cores e slogans “falam” pelo herói. 
Essas “virtudes” do padre/herói estão por onde se ande nos espaços do Colégio Salvatoriano 
Bom Conselho. São virtudes que compõem a simbólica deste espaço escolar. 
Realizada a narrativa topoanalítica sobre a Simbólica do Espaço Escolar reconheço que o caráter 
operatório utilizado (leitura tópica e isotópica das figuras) permitiu definir a estrutura figurativa 
que compôs as formas e as significações encontradas. As leituras “tópicas” e “isotópicas” das 
imagens foram emanadas fenomenologicamente das ressonâncias e repercussões dos meus 
espaços-lembranças. A simbólica foi composta por imagens, metáforas, símbolos e mitos 
evocados como transcendências inteligíveis da própria materialidade desses espaços. A 
simbólica foi também uma “caça ao mito”. Os núcleos simbólicos convergiram para um mito 
diretor. O mito confirmou o poder da “fantástica transcendental” designando a força figurativa 
da imaginação para além do mundo sensível. O mito é o imaginário das causas primeiras. Toda a 
antiguidade, toda a causalidade, todo o princípio das coisas são invenções míticas. Os mitos, 
portanto, foram as “causas simbólicas primeiras” das ações desses colégios. Implicações, 
provocações, ressonâncias e repercussões foram noções que demonstraram a construção 
fenomênica da simbólica do espaço escolar. 
Contudo, qual é a relevância dessas formas e significações encontradas para as relações 
pedagógicas em caráter amplo? 
 
As contribuições desse outro sentido sobre o espaço escolar e as relações pedagógicas 
 
Como resultado sintético e prático desta investigação, eu diria que o espaço escolar só adquire 
realmente sentido e qualificação quando é mediado, alterado e completado pela relação do 
indivíduo com ele e com os outros indivíduos. A função pragmática da arquitetura e do design 
escolar adquire, assim, uma função semântica que decorre da nossa representação do ambiente 
com as suas coisas e seres. O espaço escolar é um espaço arquitetônico, antropológico e 
simbólico de aprendizagem onde as pessoas e os objetos se envolvem e se transformam. Por isso, 
o ser humano se metamorfoseia com o espaço. A distribuição dos elementos que o compõem 
pode empobrecer ou valorizar as relações pedagógicas, pois ao estruturar ou modificar, abrir ou 
fechar, ao dispor de uma ou de outra maneira as separações e os limites posso modificar o 
sentido e a natureza do espaço. Mudo não apenas os limites, as pessoas ou os objetos, mas 
também as relações que aí ocorrem e o próprio espaço. 
Segundo a proxêmica (HALL, 2005), é no espaço escolar, social e pessoal que experimentamos 
o calor, o frio, a luz, a cor, a geometria, a forma, o som, a distância e a segurança. Nele as 
relações pedagógicas e as sensações se revelam e produzem marcas culturais profundas. Na 
escola o pátio, a sala de aula e os corredores, por serem espaços usufruídos pelo ser humano, 
além de arquitetônicos são também espaços simbólicos (imaginários). A polifuncionalidade do 
espaço escolar pode gerar um cenário onde se desenvolvem vidas heteromorfas. A aceitação 
dessa idéia faz aumentar consideravelmente a possibilidade de criação de espaços escolares que 
sejam autênticos produtos culturais, no sentido em que repercutem e desenvolvem uma cultura. 

115 “O herói” que vagueia por esse espaço é o que quer salvar pelo ensino. Salvar do infortúnio. Salvar da 
ignorância. Esse é o apelo do fundador da família Salvatoriana, Pe. Francisco Maria da Cruz Jordan: “empenha-te, 
com força e esforço inexoráveis, por uma boa educação cristã da juventude, ainda que para isso tenhas que derramar 
a última gota de sangue, para a glória de deus” (SILVA, BOESING, SOUZA, 2001, p.9). Esse apelo ressoa nos 
espaços do Colégio Salvatoriano Bom Conselho. 
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Isso significa dizer que o espaço escolar e as relações pedagógicas, nestes tempos de informação 
e flexibilidade rápidas, requerem novas construções de sentido em sua arquitetura e em seu 
design, ou seja, demandam um trabalho de ressemantização de suas funções e elementos, 
repondo-lhes seus significados, restaurando um novo discurso, ao mesmo tempo lógico e 
poético, um discurso mais humano. Solicitam a otimização da interação humano-tecnologia, 
através de um “design afetivo” e pedem estudos de design como a “hedonomia” 
(MONT’ALVÃO, 2008), focados na dimensão emocional e nas características sensórias, 
cognitivas e simbólicas para que sejam alcançados os melhores resultados ergonômicos e 
projetuais. Enfim, exigem uma atenção especial à dimensão emocional e simbólica da relação 
entre usuários e espaço projetado. 
Acredito, após esta pesquisa, que o espaço escolar possa ser analisado como um elemento 
histórico, cultural e pedagógico não só pelos condicionamentos prometeicos que suas estruturas 
planificadas induzem, mas também pelo papel antropológico de simbolização que desempenha 
no indivíduo e nas relações pedagógicas em caráter amplo. Nestes “tempos líquidos” e de 
mudanças rápidas, precisamos de um novo espírito espacial, carecemos de um espaço escolar 
como possibilidade interminavelmente aberta onde a diferença nas relações pedagógicas possa 
florescer - com Hermes, o “deus mediador” e Dionísio, o “deus da renovação” - e fugir um 
pouco ao mundo de normas e estruturas que tendem a aprisionar a imaginação e a movimentação 
humana. 
Para deixar em aberto esses devaneios, convido agora para representar o simbolismo do espaço 
um grande pensador e poeta, muito referenciado por Bachelard e Durand, Nietzsche: 
 

[O mundo] como força determinada posta em um determinado espaço, e não em um 
espaço que em alguma parte estivesse ‘vazio’, mas antes como força por toda parte, 
como jogo de forças e ondas de força ao mesmo tempo um e múltiplo, aqui 
acumulando-se e ao mesmo tempo ali minguando, um mar de forças tempestuando e 
ondulando em si próprias, eternamente mudando, eternamente recorrentes, com 
descomunais anos de retorno, com uma vazante e enchente de suas configurações, 
partindo das mais simples às mais múltiplas, do mais quieto, mais rígido, mais frio ao 
mais ardente, mais selvagem, mais contraditório consigo mesmo, e depois outra vês 
voltando da plenitude ao simples, do jogo de contradições de volta ao prazer da 
consonância, afirmando ainda a si próprio, nessa igualdade de suas trilhas e anos, 
abençoando a si próprio como Aquilo que eternamente tem de retornar, como um vir-
a-ser que não conhece nenhuma saciedade, nenhum fastio, nenhum cansaço -: esse 
meu mundo dionisíaco do eternamente-criar-a-si-próprio, do eternamente-destruir-
a-si-próprio, este mundo secreto da dupla volúpia, esse meu ‘para além de bem e 
mal’, sem alvo, se na felicidade do círculo não está um alvo, sem vontade, se um anel 
não tem boa vontade consigo mesmo -, quereis um nome para esse mundo [e esse 
espaço?] Uma solução para todos os seus enigmas? Uma luz também para nós, vós, 
os mais escondidos, os mais fortes, os mais intrépidos, os mais da meia-noite? – Esse 
mundo é a vontade de potência – e nada além disso! E também vós próprios sois 
essa vontade de potência – e nada além disso! (NIETZSCHE, 2005. p.449). (grifos 
meus). 
 

Caros leitores, convido-os a pensarem na imagem subsumida neste fragmento extraído da obra 
de Nietzsche: considerem o espaço escolar como um espelho do mundo, como um jogo de 
forças, vontades e desejos de eternamente criar e destruir-se, numa dupla volúpia. A 
conflitualidade dos sentidos lhe constitui a identidade. O imaginário, como fonte de 
representações, afetos e sentidos, é ambivalente: motivo de “erros” e “acertos”. O seu valor 
reside no uso que lhes é dado. A imaginação simbólica e criadora incita a formulação de uma 
ética das imagens. Uma viagem cuja finalidade é a própria viagem. A identidade do espaço 
escolar só será respeitada se entendida no que cabe dentro das margens dos projetos pedagógicos 
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e arquitetônicos pensados para a escola, mas também no que os excede. A desproporção desafia 
os conceitos e põe em causa os limites das planificações, das classificações e das assimilações 
que neles assentam. Hermes e Dionísio que o digam. Finalmente, destaco que para este estudo da 
Simbólica do Espaço Escolar foram convocadas a dinâmica dos símbolos e a sabedoria 
primordial dos mitos para que ajudassem a melhor pensar, com a topoanálise e a 
fenomenotécnica, o sentido oriundo de um novo espírito espacial. 
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O trajeto de uma escrita sobre a dor na docência 
Deonir Luís Kurek (UNIOEST/PR) 
 
 
Para se contar como se desenvolveu um trabalho de tese talvez seja de bom tom começar pelo 
principio. Mas é um tanto difícil de localizá-lo, contarei, então, fazendo uso da memória. 
Até chegar a este título - A dor na docência: uma escrita antropo-fenomenológica - muitos 
tropeços e cortes ocorreram. Uma explicação com base em teorias metodológicas sobre como se 
forma uma questão de tese talvez fosse mais apropriada nesse momento, mas como fiz no texto 
da tese, faço uso de uma imagem literária. Aconteceu comigo, mais ou menos como a Brás 
Cubas, de Machado de Assis: 
 

pendurou-se-me uma idéia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, 
entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é 
possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, 
estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X: decifra-me ou devoro-
te!116 

 
Escrever sobre a dor na docência, mas não num sentido clínico. Adentrar em espaços de 
intimidade, onde as dores são vividas em solidão. Falar sobre essas dores sem invadir espaços de 
íntimos. Essa era idéia. Bem mal formada. Meio monstruosa, porém, assustadoramente bela. E aí 
aconteceu que “caí nessa idéia como quem cai num precipício”. 
A questão agora era como desenvolvê-la. Cabe dizer, entre parênteses, que a partir daí andei a 
discutir com muitas pessoas e,  principalmente, com minha orientadora. Como escrever sobre a 
dor na docência de modo que, ao fazê-lo, se deixasse transparecer possibilidades de 
convergência com possíveis leitores? Ou seja, a escrita deveria repercutir no leitor e levá-lo a 
pensar sobre suas próprias dores, sem a necessidade de expressá-las. Logo concluímos, minha 
orientadora e eu, que se tratava de uma perspectiva poética. Os poemas nos fazem devanear a tal 
ponto que sabemos que estão falando de nós. Os poetas tocam o íntimo dos leitores sem nunca 
ter lhes tocado as mãos. 
A esse efeito do poema em nós, Bachelard chama de repercussão: “a repercussão”, diz ele, 
“convida-nos a um aprofundamento de nossa própria existência. (...) A repercussão opera uma 
inversão de ser. Parece que o ser do poeta é o nosso ser.” (BACHELARD, 2003, p. 7). 

116 Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 17. 
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Tendo realizado essa opção, demos um grande passo na definição de como seria a leitura que eu 
estava propondo em relação às dores. Mas não era tudo. Supúnhamos que essas dores são vividas 
em solidão e que dificilmente se fala delas. Fazer entrevistas, propor escritas para professores 
não parecia um procedimento coerente. O que diríamos? Fiquei a pensar - “Professor, fale-me de 
suas dores, aquelas dores das quais tu não falas com ninguém, aquelas dores que tu vivencias 
quando estás só, sabes aquelas dores que te fazem sentir só, fale-me delas!” 
Estudando, pensando, conversando, chegamos à conclusão de que precisávamos de um modo de 
falar das dores sem falar delas, precisaríamos falar de outra coisa, e ao falar dessa outra coisa 
estaríamos falando das dores. Parece confuso esse raciocínio? Pode até ser, mas é desse modo 
que trabalham as metáforas. Pois bem, precisaríamos então de algo que pudesse funcionar como 
um duplo do ser. Algo que guardaria em suas imagens características do humano, a ponto de se 
confundir com ele. Chegamos assim a escolha pelas imagens da casa. 

 
Por que a casa? Gilbert Durand responde: 
 

A casa constitui, (...) entre o microcosmo do corpo humano e o cosmo, um 
microcosmo secundário, um meio-termo cuja configuração iconográfica é, por isso 
mesmo, muito importante no diagnóstico psicológico e psicossocial. Pode-se dizer: 
‘Diz-me que casa imaginas e dir-te-ei quem és’. E as confidências sobre o habitat são 
mais fáceis de fazer do que sobre o corpo ou sobre um elemento objetivamente 
pessoal. (2002, p. 243) 

 
A essa altura, como se pode perceber, já tínhamos nos decidido pelos referenciais teóricos 
principais: Gaston Bachelard e Gilbert Durand. Estes estudiosos e defensores da imaginação nos 
mostravam a possibilidade de construir uma escrita que se utiliza de suportes da literatura e de 
intimações do vivido. 
Intimações do vivido? O que significa isso? Ora, depois de termos definido que eu deveria 
escrever sobre a dor na docência querendo que a escrita tocasse o leitor, querendo que a escrita 
fosse solidária com as vivências alheias, precisávamos encontrar um modo de dar um estilo a 
escrita para que tal objetivo fosse atingido. Ela deveria ser uma escrita que revelasse uma 
aproximação entre o autor e possíveis leitores. Foi daí que a minha orientadora, sabendo que eu 
tinha há anos o hábito de escrever, tomar notas, rabiscar cadernos que carrego sempre comigo, 
propôs que eu utilizasse essas escritas como fonte de memória, que eu contasse minhas 
experiências e ao contá-las daria ao texto uma forma mais viva. 
Quando ouvi essa proposta, eu lembro de ter dito: Tu confias em mim heim? E minha 
orientadora respondeu: Sim, eu confio. E foi assim que aconteceu. Passei a escrever como quem 
escreve cartas a outros professores. Tudo o que me cercava era fonte da escrita. 
A primeira parte da tese constituiu-se de 15 capítulos breves, que fazem referência aos teóricos 
adotados, contém argumentos sobre a possibilidade dessa leitura da dor na docência via imagens 
literárias e defende a possibilidade de construção de uma escrita diferenciada, uma escrita, e isto 
é importante frisar, uma escrita que revelasse o trajeto de sua construção. 
Ali também três questões base foram delineadas: perscrutar a simbologia da casa como forma de 
aproximação das imagens de nós mesmos a partir de nosso em torno; entender os processos 
ligados aos devaneios poéticos que se dão na convergência entre o dizer do poeta e a solidão 
humana; e, registrar as operações de possíveis transformações de um si durante o processo de 
escrita e reflexão. A esta primeira parte dei o título de Primícias. 
Depois de ter uma proposta assim, o que é preciso para desenvolver tal escrita? Para um homem 
como eu, pensei, basta um computador para escrever, livros espalhados a volta, o piano de Oscar 
Peterson de trilha sonora, café, cigarros; E mãos à obra! 
Ledo engano... depois de muito café e muitos cigarros, descobre-se o sentido da palavra 
REALIZAR. É muito difícil, foi ao menos muito difícil para mim, materializar em palavras 
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escritas aquilo que antes era uma proposta. O caminho, ao ser percorrido, se mostrara diferente 
do caminho imaginado.  
Gostaria de compartilhar agora algumas coisas que vi pelo caminho. Algumas aprendizagens, 
talvez. 
A primeira aprendizagem é com relação ao tomar a memória como referência para a escrita. Na 
segunda parte da tese, parte que intitulei de Expedição, eu conto muitas coisas que vivi, sempre 
considerando as questões principais que já mencionei. Muitos acontecimentos que narrei, eu não 
saberia explicar porque me ocorreram, a não ser pelo fato de eu estar o tempo todo exercitando o 
rememorar. Outras lembranças me vieram com mais força porque me pus a ler meus cadernos de 
notas. Esse exercício não foi algo que se possa chamar de agradável. Quando se faz uma viagem 
de introspecção, quando se tem registros escritos, o rememorar nos devolve num golpe as 
situações vividas em outro tempo. A busca por memórias leva o viajante a muitas imagens belas, 
mas também a muitas imagens de dor, as quais já estavam muito bem acomodadas em algum 
canto do esquecimento. Quem rememora se lembra que quão belo fora um dia, mas também se 
lembrará de covardias, da pequenez, da feiúra que compõem sua vida. Quando encontrava certos 
registros que equivaliam a socos no estômago, automaticamente eu saía a andar pela casa e 
cantarolar um verso de Cazuza: “eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber 
quem eu sou.” E em tais momentos quando me perguntavam como estava a escrita, eu dizia que 
sentia uma vontade de ser como o sujeito da música do Roberto Carlos que quer apenas: 
“aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar”. 
Eu tenho uma certa implicância com extrair aprendizagens de momentos de angústia. Um 
descuido e acaba-se por valorizar a dor exageradamente. Mas dessas minhas experiências me 
sobra uma perspectiva de ação em relação a procedimentos metodológicos quando se trabalha 
com histórias de vida, memória, narrativas, enfim, intimidades. É preciso ter cuidados. É preciso 
considerar com muita atenção o que nos permite adentrar nesses espaços. 
Uma segunda aprendizagem que posso apontar diz respeito à escolha por considerar as 
intimações do vivido na construção da escrita. É certo que em todo processo eu não esquecia que 
meu texto tinha a perspectiva de falar sobre as dores na docência, sobre como essas dores são 
vividas em solidão e sobre como o sujeito que escreve refletindo sobre elas é afetado nesse fazer. 
Mas, ao tomar as intimações do vivido como dispositivos da escrita, as minhas inquietações, 
como a que acabo de mencionar em relação ao rememorar, acabavam por se transformar em 
elementos impulsionadores da escrita. Em várias passagens da “expedição” os obstáculos que 
encontrava em relação ao que estava produzindo viraram o próprio motivo do escrever. 
E fazendo isso, devo mencionar, eu entendo que estava em consonância com o entendimento de 
Durand sobre o trajeto antropológico. Para Durand (2002, p. 41) o trajeto antropológico é “a 
incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e 
as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social.” Durand postula que “há gênese 
recíproca que oscila do gesto pulsional ao meio material e social e vice-versa.” E define assim o 
lugar de sua investigação, que é também o que fundamentou a intenção metodológica de minha 
escrita. Mas uma vez as palavras de Durand: 
 

É neste intervalo, neste caminhar reversível que se deve, segundo nos parece, 
instalar-se a investigação antropológica. Afinal, o imaginário não é mais que esse 
trajeto no qual a representação do objeto se deixa assimilar e modelar pelos 
imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, reciprocamente, (...) as representações 
subjetivas se explicam ‘pelas acomodações anteriores ao sujeito’ ao meio objetivo. 
(id. ibid). 

 
É difícil, compreender isso tudo assim - “de ouvido”. Para uma melhor compreensão, permitam 
que eu mencione uma metáfora utilizada por Eugênio Barba num livro muito bonito chamado “A 
canoa de papel”. Desse livro tirei a seguinte reflexão: se me perguntassem para que serve um 
texto que mostra as intimações do vivido compondo uma escrita reflexiva sobre as dores na 
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docência, eu diria que, se eu fosse uma casa, as coisas que escrevi são parecidas com o que são 
numa casa os encanamentos. A minha escrita saiu do jeito que saiu porque eu vivo a minha vida 
e tenho dela uma impressão, assim o que flui por esses supostos canos são a minha água. Um 
possível leitor, poderá talvez ser impulsionado a fazer um caminho semelhante, terá, então de 
produzir sua própria água. 
Pensando sobre este aspecto, já passo para outra aprendizagem que obtive: a vivência da função 
eufemizante da imaginação. Discuti esse conceito com minha filha. Eufemizar, eu disse é quando 
a gente se utiliza de metáforas e faz a vida mais bela. Ela argumentou: acho que eufemizar não é 
tornar a vida mais bela, é tornar a vida mais leve. 
Durante o processo de escrita, eu percebia que a memória possuía, como disse, Mário Quintana, 
uma caixa de lápis de cor. Nessa minha expedição reflexivo-poética sobre as dores na docência, 
mencionei algumas situações “doloridas”, por mim vividas, supondo que outros professores 
também podem ter experiências semelhantes: conflitos, pode-se dizer, em relação ao não saber 
como lidar com saber; em relação aos espaços educacionais e suas estruturas rígidas; em relação 
ao se sentir angustiado, ao adentrar em espaços desconhecidos; em relação a dores como as de 
perda de amores que influenciam na profissão. Enfim, os motivos de angústia são muitos... Mas 
ocorre que percebi que no escrever sobre tais situações “doloridas” as transformava em situações 
“coloridas”. Minha escrita acabava por ser uma estetização do vivido. Em 23 capítulos, capítulos 
bem curtos, um deles, diga-se de passagem, composto apenas por uma frase, fui acompanhado 
pela perspectiva de ver nas situações refletidas um movimento ascensional. A transformação 
constante da dor vivida e rememorada em imagens de beleza. Trágicas, mas belas. Ou melhor, 
minha filha tem razão, ao refletir sobre a dor do modo como fiz, eu exercitei, pela escrita 
eufemizante, um modo de tornar a vida mais leve. 
Uma passagem de Cioran em Exercícios de Admiração pode ajudar a me fazer entender: 
 

Escrever é uma provocação, uma visão felizmente falsa da realidade, que nos coloca 
acima do que existe e do que nos parece existir. Competir com Deus, ultrapassá-lo 
mesmo apenas pela força da linguagem, esta é a proeza do escritor, espécime 
ambíguo, dilacerado e enfatuado que (...) se entregou a uma vertigem magnífica, 
sempre desconcertante, algumas vezes odiosa. (…) Nada mais miserável do que a 
palavra e, no entanto, é através dela que atingimos sensações de felicidade, uma 
dilatação última em que estamos completamente sós, sem o menor sentimento de 
opressão (CIORAN, 2000, p. 124). 

 
Mas, mesmo querendo construir uma escrita leve, ao final da minha “expedição”, eu meio que 
me desculpei, porque percebi que minha escrita ainda estava muito carregada de elementos 
dramáticos que lhe deixavam pesada, dura. A Escrita leve, então, é algo que ainda continuarei 
buscando. Esta, talvez que possa ser uma aprendizagem também: andar sempre em busca de uma 
beleza. Eufemizar! Andar sempre em busca de uma beleza adormecida na descoberta de si 
mesmo. Não seria este o conflito entre Eros e Psique descrito no poema de Fernando Pessoa? 
 

Conta a lenda que dormia 
Uma Princesa encantada 
A quem só despertaria 
Um Infante, que viria 
De além do muro da estrada. 

Ele tinha que, tentado, 
Vencer o mal e o bem, 
Antes que, já libertado, 
Deixasse o caminho errado 
Por o que a Princesa vem.  
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A Princesa Adormecida, 
Se espera, dormindo espera, 
Sonha em morte a sua vida, 
E orna-lhe a fronte esquecida, 
Verde, uma grinalda de hera.  

E, se bem que seja obscuro 
Tudo pela estrada fora, 
E falso, ele vem seguro, 
E vencendo estrada e muro, 
Chega onde em sono ela mora,  

E, inda tonto do que houvera, 
À cabeça, em maresia, 
Ergue a mão, e encontra hera, 
E vê que ele mesmo era 
A Princesa que dormia.117  

 
Uma última nota antes de terminar: notei durante o processo de escrita que minha escrita, esta 
escrita reflexiva, poetizada, eufemizadora das dores vividas, esta escrita poderia estar distanciada 
da vida. Precisava encontrar um modo de dizer mais revelador dos diversos acontecimentos, 
pensamentos, sonhos, afetos diversos presentes na vida de um professor que tem a tarefa de 
escrever. Foi então, que pensamos que uma escrita produzida, durante o processo de 
doutoramento com a finalidade de presentear amigos, uma escrita que foi produzida durante um 
período de vivências em país estrangeiro, guardava aspectos de uma espontaneidade que 
considerávamos necessária quando o motivo do escrever é mostrar-se humano, humano como 
todos os outros, e assim fazendo demonstrar solidariedade. Foi daí que decidimos acrescentar ao 
texto da tese um apêndice, composto pela transcrição integral de um de meus cadernos. 
Se atingi meus objetivos de problematização das dores via poesia e imagens literárias? Sobre 
isso sou suspeito para falar. Mas espero que os profesores possam ler o trabalho e encontrar ali, 
na miha escrita, convergências com os seus modos de vivenciar a dor. 
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MESA REDONDA V 
 
 

117  “Eros e Psique” – Fernando Pessoa. http://www.insite.com.br/art/pessoa/cancioneiro/182.php - Eu tomei a 
liberdade de deixar de fora duas estrofes que não eram tão importantes para o momento. 
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A BUSCA DA TRANSCENDÊNCIA EM NARRATIVAS DO SÉCULO XX 
Coordenação: Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU) Participantes: Ilma Socorro Gonçalves 
Vieira (UFG), Willian Junio de Andrade  (UFG), Isabel de Souza Santos (UFG) 
 
 
 
"Nenhum, nenhuma": experiências, segredos, realidades :  
Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU) 
 
 
 

As nuvens são para não serem vistas. Mesmo um menino sabe, às vezes, descortinar 
do estreito caminhozinho por onde a gente tem de ir beinando entre a paz e a 
angústia. ("Nenhum, nenhuma" In: ROSA, 2001, p. 99) 

 
 
Ambiguidades, oposições, fragmentos e diversidades – que se desenham e se acumulam na 
experiência de uma vida humana, concretizada por um projeto existencial de descobertas e 
conquistas – resultam de um desconforto, de uma grande distância em percorrer as múltiplas 
dimensões do real. 
Tais dimensões, diferentes em percepção, origem e função, nascem de um exercício, alicerçado 
na capacidade de ver, de ser visto e de compreender o universo circundante a partir do conteúdo 
– também sensível e, provavelmente, simbólico – apreendido pela leitura dessa realidade 
observada. 
Inclui-se, nesse arsenal de leitura do mundo, uma compreensão mais alargada do conceito e da 
função do tempo, não mais visto como uma cronologia, tal como as balizas de uma sequência 
temporal poderiam indicar, mas sim, como um patrimônio de "estórias", fatos e reminiscências, 
guardados nas esferas dimensionais da memória individual e nos subterrâneos da memória 
coletiva. Esse conjunto de recordações, quando resgatados e atualizado pela palavra, acaba por 
configurar o presente como um paradoxo da temporalidade, uma vez que o discurso – ao 
presentificar no aqui e no agora enunciativos os inúmeros elementos de uma "arqueologia" 
pessoal e simbólica – resulta em uma estruturação do passado e do inconsciente como uma 
linguagem, na qual se chocam inúmeros tempos, inúmeros presentes que, dialogicamente, se 
interpenetram na fundição de um outro presente – o enunciativo, o texto literário. 
Portanto, se o texto literário é um produto da linguagem a guardar inúmeras realidades que se 
confirmam e se escondem na palavra, o autor apela ao leitor para, na verdade, identificar uma 
produção de sentido que contemple uma possibilidade de reflexão e não uma visada analítica 
que, enganadoramente, se proponha a inferir sobre uma visão de mundo plena, unívoca, 
previamente esvaziada de sua pluralidade complexa. 
Nesse sentido, as contribuições aqui reunidas pretendem, tão somente, apresentar algumas 
observações nascidas da leitura e da convivência com a obra de Guimarães Rosa, especialmente, 
com o conto "Nenhum, nenhuma", no qual pode-se sugerir uma análise decifradora de alguns 
elementos simbólicos e míticos que, aliados à profunda experiência impressiva do escritor, 
favorecem a compreensão – ou a localização – de um espaço-tempo mítico, povoado de 
personagens arquetípicos. Estes, por sua vez, revisam a eternização dos modelos a partir de sua 
reatualização idealizada no mundo da realidade concreta. É, sem dúvida, uma forma de 
manutenção dos padrões primitivos e ancestrais que, embutidos no homem, são desvelados pela 
recuperação das lembranças mais remotas, arrancadas do limbo da memória, e desmancham 
então os recalques e "esquecimentos", favorecendo a esse homem uma libertação dos sentidos, 
uma reconciliação com o mundo e consigo próprio. 
No conto em questão, Guimarães Rosa apresenta um não-lugar e um não-tempo, preenchidos por 
personagens sem nome, sem aparência, que habitam uma casa-de-fazenda, achada, ao acaso de 
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outras várias e recomeçadas distâncias [...] A mansão, estranha, atrás de serras e serras, sempre, e 
à beira da mata de algum rio, que proíbe o imaginar. Ou talvez não tenha sido uma fazenda, nem 
do indescoberto rumo, nem tão longe? Não é possível saber-se, nunca mais (NN, p. 97118). 
Apresenta-se, nessa estória, uma subjetividade e uma indeterminação que, ao subtrair do texto 
uma perspectiva histórica e temporal – "Ou talvez não tenha sido uma fazenda, nem do 
indescoberto rumo, nem tão longe? Não é possível saber-se, nunca mais." (NN, p. 97) – localiza 
a ação e o presente da narrativa em um nebuloso "locus", misto de imagens e projetos visionários 
que, misturados ao repertório sensível e criativo armazenado na história do mundo, imbricam e 
tensionam a memória, a reminiscência e a experiência do real. 
Nesse momento começa-se a vislumbrar porque o menino – personagem capital da narrativa, é 
ao mesmo tempo agente e receptor desse jogo impressivo: aquele que incorpora e revive, pela 
palavra do narrador, a busca individualizada de uma visita ao passado: 

 
[...] não sabia ler, mas é como se a estivesse relendo, numa revista, no colorido de 
suas figuras; no cheiro delas, igualmente. Porque, o mais vivaz, persistente, e que 
fixa na evocação da gente o restante, é o da mesa, da escrivaninha, vermelha, da 
gaveta, sua madeira [...] o cheiro, do qual nunca mais houve. (NN, pp. 97-98) 

 
O menino, na ânsia de organizar seu patrimônio de imagens e de memória, põe em dúvida o 
presente, passando a ler o mundo como um caleidoscópio de informações impressivas, que 
passam, por sua vez, a configurar novos mundos, novas visões, que independem de uma relação 
pré-estabelecida com o vivido e com o lembrado. Esse fato, acontecimento criador, é observado 
por Suzana K. Lages (2002, p. 93) como um artifício rosiano de vivência da saudade: 
Na saudade, o sujeito encontra-se entre duas forças: a da memória, que tende à conservação, mas 
este sempre a se projetar fora do passado, e a do desejo, que tende à projeção, arrojando-se 
sempre em busca de novas metas, mas estando constantemente a se reportar à sua matriz 
originária. A ambos (à memória e ao desejo) subjazem, com intensidades diversas, duas 
tendências: conservar e transformar, através das quais dois tempos se articulam (passado e 
futuro) num terceiro (presente). 
Em consequência dessa relação de conservação/recriação, pode-se inferir que a "escrivaninha 
vermelha" – representação concreta de uma simbologia individual – funciona como um armazém 
de sentidos e sensações, disponibilizados pelos arquétipos do inconsciente, a contribuir para a 
eficácia e eficiência da carga memorialística e do conteúdo criativo. O móvel incita não somente 
à concretização de uma escritura inteligível, ordenada e suportada pela mesa onde se produz o 
texto, mas também à representação de uma história latente, a ser contada pela transformação dos 
enigmas de memória, das verdades do Eu criador. 
Aliás, Leila Perrone-Moisés reconhece nesse móvel uma função complementar àquela pré-
anunciada. A "escrivaninha vermelha" é mais que um símbolo; "ela é um objeto-signo que 
contém a vida-morte de Nenha, mais a vocação de escritor do Menino, que as gavetas-signos de 
sua escrita futura guardará ‘o ignorado e o sabido’ dos irreversos grandes fatos" (Perrone-
Moisés, 1978, pp. 31-45). 
À imagem – clara, detalhada; quase concreta – da escrivaninha, somam-se duas notações 
impressivas que permeiam a narrativa em momentos distintos: "aquela mesa escrivaninha 
cheirava tão bom, a madeira vermelha, a gaveta. O Menino gostaria de guardar para si a revista, 
com as figuras coloridas [...]" (NN, pp. 104-105) e "o cheiro do qual nunca mais houve" (NN, 
pp. 106). Coladas como caracterização afetiva do objeto, essas duas notações acrescentam 
sentido e completude ao espaço-tempo rememorado e atualizado: o cheiro – único, peculiar e 
eterno – aciona a saudade, reconstituindo a articulação do passado e do futuro em um presente 

118 Doravante, as referências ao conto em estudo serão notadas, salvo indicação contrária, pela abreviação NN, 
seguida do número de página em que aparecem na referida edição. 
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virtual e atemporal, pluralizado pelas múltiplas indicações de leituras sensíveis, de 
preenchimento das lacunas internas. 
Essa temporalidade paradoxal retoma a questão da impossibilidade de uma "memória total", já 
apontada por Suzana K. Lages (op. cit., p. 93), e conduz ao reconhecimento do papel dos fatos 
não-lembrados como afirmativa para o direcionamento narrativo do conteúdo lembrado, de 
forma que os elementos excluídos do contexto narrativo – ao serem abandonados – privilegiam 
os outros, lembrados, preenchendo o sentido das experiências vividas, imaginadas, recriadas. 
Pode-se, nesse momento, apelar a Platão que, dando voz a Phèdre, explica: 
 

Como disse, toda alma de homem, por sua natureza, contemplou o ser verdadeiro; de 
outro modo não teria vindo nessa criatura viva. Mas lembrar-se das coisas daquele 
mundo a partir das coisas deste não é fácil para todas as almas. Não é fácil para 
aquelas que somente entreviram as coisas de lá, nem para aquelas outras que, depois 
de sua queda neste lugar, tiveram de se deixar arrastar à injustiça por certas 
convivências e de esquecer, assim, as visões sagradas que tinham contemplado. 
Logo, não resta senão um pequeno número de almas que conservam suficientemente 
bem o Dom da lembrança. Essas, quando divisam uma imitação das coisas daquele 
mundo, ficam fora de si mesmas e não mais se controlam.119 
 

Pode-se inferir, nessa passagem, que Phedro relaciona a reminiscência a uma existência pré-
empírica da alma em contato com uma essência, um absoluto e realidades também originais. 
Pode-se, ainda, deduzir que a alma é imortal, renasce várias vezes, e contempla, de forma latente, 
o conteúdo do mundo, guardando – dessa visão – o conhecimento e retorno a estados originais. 
Portanto, as lembranças, aqui na Terra, de um saber ancestral reencontram não só o 
conhecimento, mas a integralidade do já percebido, sabido. Por outro lado, essa percepção torna-
se, na sua concepção, uma redescoberta de verdades até então esquecidas e escondidas. 
Compreende-se, aqui, a representação das experiências míticas como retorno ou construção ou 
instalação de um mundo não racionalizável objetivamente e que, ao propor o apagamento de uma 
cronologia temporal, incita os sentidos da sensibilidade e resgata o essencial. 
Deve-se, portanto, atentar para o fato de que a personagem principal dessa narrativa, o Menino, 
passeia entre dois mundos na tentativa de recuperar, pelo privilegiado dom da lembrança, um 
mundo espiritualizado e original, no qual fincaram-se as raízes do conhecimento pleno e da 
existência ancestral. As imagens inconscientes e fervilhantes acionam incomodamente o 
universo da memória, atualizando as referências de forma desordenada e pulsante, às vezes 
opressiva: "Se eu conseguir recordar, ganharei calma, se conseguisse religar-me: adivinhar o 
verdadeiro e real, já havido" (NN, p. 98). Assim, pronuncia-se o alterego do narrador que, 
vestindo a pele do menino e introjetando os movimentos de sua consciência, espera ordenar o 
patrimônio imagético a alimentar o menino, na tentativa, talvez, de alinhavar uma coerência e 
uma criteriosa organização desse patrimônio. É esse narrador, aliás, quem pergunta: 
 

119 Tradução do fragmento "comme je l’ai dit on effet, tout âme humaine a par noture, contemplé l’être; sinon elle 
ne serait pas venue dans le vivant dant je parle. Or, se souvenir de ces réalités – là à partir de celles d’icibas n’est 
chose facile por aucume âme; ce ne l’est ni pour toutes celles qui n’ont eu qui une brève vision des choses de là-bas; 
ni pour celles qui, après leur chute ici-bas, ont eu le molheur  de se laisser touner veis l’injustice par on ne sait 
quelles fréquentations et d’oublier les choses sacries dont, en ce temps-là, elles ont eu la vision. Il n’en reste done 
qu’un petit nombre chez qui le souvenir présente un état suffisant. Or, quand il arrive qu’elles aperçoivent quelque 
chose qui ressemble aux choses de là-bas, os âme sont projeteis hors d’elle-mêmes et elles ne se possédent plus", em 
PLATON. Phèdre suivi de la pharmacie de Platon. Traduction inédite, introducion et notes par Luc Brisson. Paris: 
Flammarion, 2000. p. 123. 
Obs.: Como o próprio tradutor comenta em nota à p. 213, esta passagem é de difícil tradução e entendimento. 
Portanto, prefiriu-se, nesse caso, acrescentar aqui uma versão condensada e traduzida por M. Auxiliadora R. 
Keneipp. (cf. DROZ (1997, pp. 63-64)).  
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[...] não existindo, enquanto viviam as pessoas capazes, quem sabe, de esclarecer 
onde  estava e por onde andou o Menino, naqueles remotos, já peremptos anos? Só 
agora é que assoma, muito lento, o difícil clarão reminiscente, ao termo talvez de 
longuíssima viagem, vindo-lhe ferir a consciência. (NN, p. 98) 

 
É, ainda, esse narrador que, ao levantar questionamentos a propósito das memórias do 
personagem, penetra em acontecimentos nebulosos, descobrindo imagens, pessoas e situações 
que passam a configurar uma história fragmentada, paralela à estória narrada. Aparecem, então, 
 

a Moça, imaginem. A Moça é então que reaparece, linda e recôndita. A lembrança 
em torno dessa Moça raia uma tão maravilhosa luz, que, se algum dia eu encontrar, 
aqui, o que está por trás da palavra ‘paz’, Ter-me-á sido dado também através dela. 
(NN, p. 98) 
 

Esta, de nome desconhecido que, entretanto, tem sua condição virginal e intocada garantida pela 
alegorização implícita na maiúscula M que grafa o substantivo, participa de um universo secular, 
imemorial, a guardar elementos arquetípicos que alimentam os sentidos e os sentimentos. 
Nessas reminiscências, acompanham a Moça120 outros personagens – igualmente metafóricos, 
igualmente arquetípicos, sem rosto, sem idade. O Moço, aquele de quem o Menino nutria 
"antipatia e rancor, dele já tinha ciúme" (NN, p. 100), parecia estar apaixonado pela moça, 
dando-lhe atenção e com ela partilhando os muitos momentos de cumplicidade: 
 

A Moça e o Moço, quando entre si, passavam-se um embebido olhar, diferente do 
dos outros; e radiava em ambos um modo igual, parecido. Eles olhavam um para o 
outro como os passarinhos ouvidos de repente a cantar, as árvores pé-ante-pé, as 
nuvens desconcertadas: como do assoprado das cinzas a esplendição das brasas. Eles 
se olhavam para não-distância, estiadamente, sem saberes, sem caso. Mas a Moça 
estava devagar. Mas o Moço estava ansioso. (NN, p. 99) 

 
Lembrando agora dos contos de fadas, pode-se atentar para as características de proximidade que 
esse olhar narrativo empresta do mundo maravilhoso. E, nesse caso, a visão de um casal 
simbólico e idealizado pode acionar o estoque de reminiscências nebulosas, do Menino, como a 
indicou uma outra possibilidade de leitura interpretativa dos sentimentos, de forma que se 
permita reconhecer na relação entre Moça e Moço um modelo dos heróis e heroína ancestrais 
que, para se permitirem viver o amor em plenitude, precisam necessariamente ultrapassar etapas 
de provação, de purgação. 
Jung (1964) esclarece que os arquétipos coletivos provocam, em última análise, as mitologias 
dos povos do mundo e, em consequência, são revestidos de um poder metafórico, tornando-se 
grandes símbolos, muitas vezes plurívocos (cf. Meletinski, 1998, p. 21). A simbologia latente, 
neste exemplo, pode – muito além de sustentar uma leitura freudiana do mito do Édipo, como 
prevê Leyla Perrone-Moisés (1978, p. 42) – induzir à percepção da imagem do casal como 
símbolo ou atualização de um par maravilhoso (no sentido de Propp (1984)), disponível a uma 
série de ritos de passagem – ou amadurecimento individuais – que, ao serem ultrapassados, 
reordenam as relações sociais embutidas nas provações, determinando, portanto, a configuração 
dos destinos próprios a cada membro ligado à tarefa ritualística. 
Nesse sentido, a Moça, reconhecida como bem amorável e prêmio ritualístico, caminha ao lado 
do herói, o Moço, quem, para alcançar sua plenitude sentimental e ser merecedor, deve cumprir a 
tarefa de devolver o Menino, símbolo da eternidade impossível; imagem personalizada de uma 

120 Aquela que "[...] era a mais formosa criatura que jamais foi vista, e não há fim de sua beleza. Ela poderia ser 
princesa do castelo, na torre. Em redor da altura da torre do castelo, não deviam de revoar as negras águias?" (NN, 
p. 99). 
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experiência ritualística de troca de gerações, como afirma Meletinski (1998, p. 42), à vida e à 
realidade física estabelecendo, portanto, um viagem iniciática de transporte para um mundo de 
concretude não abstrata. Aliás, continua o crítico, "a iniciação implica isolamento temporário da 
comunidade, contatos com outros mundos e seus habitantes demônicos, provações dolorosas e 
mesmo a morte temporária e a subsequente ressurreição sob novo status" (Meletinski, op. cit., p. 
57). 
Quem sabe – elocubrando as muitas possibilidades de leitura que o texto permite e insistindo 
nessa observação do crítico russo – o Menino, que se mostra sobretudo pela voz interior, pela 
atualização fragmentada de uma experiência residual de saudade e cumplicidade possessiva, não 
é a ressurreição, sob novo status, do Moço ancestral, herói revivido das dolorosas e pesadas 
provações? 
À Moça, por outro lado, também cabe o jogo ritualístico de passagem. Sua tarefa é alimentar a 
vida; sua função é ascender a uma condição espiritualizante mais profunda e mais completa, cuja 
representação física, correspondente à imagem de Nenha, simboliza que: 
 

"[...] a velhinha não era a Morte, não. Nem estava morta. Antes, era a vida. Ali, num 
só ser, a vida vibrava em silêncio, dentro de si, intrínseca, só o coração, o espírito 
da vida, que esperava" (NN, p. 101). 
 

Assim pensa o Menino: Nenha era a vida, a "beladormecer" e "a vida era o vento querendo 
apagar uma lamparina"; representação concreta de um passado secular, imemorial, repositório da 
imanência do mundo e que se torna inteligível como ser somente a partir do reconhecimento – 
ritualístico, sem dúvida! – do conteúdo transcendente que habita e preenche o ser humano. A 
velhinha carrega, na sua fragilidade e pequenez, o doce fardo da iluminação espiritual e sua 
tarefa é compartilhar com a Moça os meandros desse conteúdo ontológico: portanto, ambas – 
mestra e discípula – exercitam, por esse processo, uma exaltação iniciática das camadas mais 
profundas da sensibilidade e do conteúdo essencial. 
O exercício de iniciação desses personagens é, na verdade, supervisionado por um figurante, o 
Homem velho, que, à moda dos antigos sacerdotes ou escolhidos (note-se a simbologia 
escondida na consoante maiúscula "H"), acompanhava as provas como juiz ou como mestre ou 
como consciência superior. 
"Era o Homem velho, de pé, de contraluz, homem muito alto [...]" (NN, p. 102), dizia o narrador. 
E esse mesmo narrador dizia ainda que "o Homem velho só queria ver as flores, ficar entre elas, 
cuidá-las"121, até mesmo porque "Do velho Homem, pai dela, desenganadoramente doente, para 
qualquer momento, mortal"122. 
A morte, aqui entendida também como parte integrante de um rito de iniciação, representa o final 
de uma etapa e o início de uma outra, permitindo, portanto, uma leitura que envolva as inúmeras 
passagens pelas quais se completam as experiências de vida e de conquistas dessa célula social e 
afetiva, dessa relação simbiótica que governa esses pares simbólicos. Nesse sentido, se a Moça 
trata do Pai e de Nenha, ela mantém a vida e a individualidade; vestida da função de guardiã e 
mantenedora, ela encarna o pesado brilho do compromisso e da responsabilidade ao atualizar a 
dualidade medieval da personagem dividida entre o amor e a obrigação, o amor e a honra, o 
amor e a virtude. 
Plasmada, talvez, no arquétipo literário de uma Chimère123, a Moça reatualiza o trágico de uma 
relação afetiva com o Moço, El Cid da modernidade que, independentemente do duelo físico 
imposto pelas ofensas pessoais, vê-se impelido a duelar com os compromissos abstratos e éticos 
que conduzem uma vertente espiritual, moralizante e, portanto, simbólica de um novo patamar 
de consciência individual e lúcida. Essa lucidez antevista como degrau de purificação é, na 

121 id., ibid., p. 102. 
122 id., ibid., p. 103. 
123 Cf. Corneille (1968). 
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verdade, uma proposta de harmonização das experiências conscientes e inconscientes 
reconhecidas na personalidade humana e desveladas a partir da aceitação da contribuição dos 
arquétipos – coletivos e individuais – como elementos formadores de novas perspectivas 
existenciais. 
Isso se materializa na afirmação do menino: 
 
"Tem horas em que, de repente, o mundo vira pequenino, mas noutro de-repente ele já torna a 
ser demais de grande, outra vez. A gente deve de esperar o terceiro pensamento" (NN, p. 105). 
 
Assim pensa o Menino no seu devaneio. "Esperar o terceiro pensamento" é reconhecer as esferas 
profundas de uma espiritualidade latente que, tal como a Terceira Margem, atravessa os limites 
opostos da experiência dicotômica ocidental e desvela a outra plenitude sensível que também 
orienta o estar-no-mundo, o estar-entre-mundos. 
Nesse sentido, vislumbrar o Menino como um duplo do Moço é reconhecer o processo dialógico 
que permeia e instaura a interlocução entre o Eu e o Outro que vivem no homem. È um exercício 
de desconstrução dos paradigmas tradicionais e paralelamente, de compreensão do papel das 
camadas internas da consciência na condução do jogo dialético que impulsiona o inconsciente e 
as profundezas do inconsciente coletivo, refletindo-se, portanto, nos objetos e nas "estórias" da 
imaginação. 
Assim, compreende-se o Menino que, em pensamento, descreve tal jogo em dois momentos: 
 

Reperdida a remembrança, a representação de tudo se desordena: é uma ponte, 
ponte, — mas que, a certa hora, se acabou, parece’que. Luta-se com a memória. 
Vê-se — fechando um pouco os olhos, como a memória pede: o reconhecimento, a 
lembrança do quando se esclarece, se desembaça. (NN, p. 104) 

 
Bachelard (1978, pp. 12-17), em La poétique de la revêrie, ensina que o devaneio124 poético 
constrói um mundo dos mundos; tal como Guimarães Rosa que, ao narrar poesias, oferece ao 
leitor a concretude dos seus devaneios. É uma possibilidade de abertura a um mundo belo; a 
mundos belos e dá ao Eu um não-eu que é a saúde, o bem, do eu. É, segundo o filósofo, o não-eu 
que aimenta o eu do sonhador, permitindo, inclusive, viverr com confiança o estar-no-mundo. 
Jogado ao mundo, face a imposições coercitivas e desumanas, à negatividade, o homem vê-se 
obrigado a administrar essa ambiguidade do real e delas sobreviver. Portanto, afirma Bachelard 
(op. cit., p. 12): 
 

As exigências de nossa função do real nos obrigam a nos adaptar à realidade, a nos 
constituir como realidade, a fazer obras que são realidades. Mas o devaneio, na sua 
essência, não nos libera da função do real? Desde que a consideremos na sua 
simplicidade, obsrva-se que essa função testemunha uma função do irreal, função 
normal, útil, que conserva o psiquismo humano à margem das brutalidades de um eu 
hostil, um não-eu estranho.125 
 

Parece ficar mais clara essa afirmação se se observar, nos últimos parágrafos dessa narrativa, o 
jogo eu x não-eu que sustenta a realidade discursiva. 

124 Bachelard, nessa mesma obra, esclarece, em francês, a diferença entre "rêve" e "rêverie". Portanto, preferiu-se, 
nessa análise, manter o correspondente em português – devaneio – para "rêverie" e sonho para "rêve" (cf. p. 8) 
125 Tradução de nossa responsabilidade, a partir do fragmento "Les exigences de notre function du réel nous 
obligent à nous adapter à la réalité, à nous constituer comme une réalité, à fabriquer des oeuvres qui sont des 
réalités. Mais la rêverie, dans son essence même, ne nous libère-t-elle pas de la fonction du réel? Dès qu’on la 
considère en sa simplicité, on voit bien qu’elle est le temoignage d’une fonction de l’irréel, fonction normale, 
fonction utile, qui garde le psychisme humain, em marge de toutes les brutalités d’un moi hostile, d’un non-moi 
étranger". 
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Nunca mais soube nada do Moço, nem quem era, vindo junto comigo. Reparei em 
meu pai que tinha bigodes. [...] Minha mãe me beijou, queria saber notícias de muita 
gente, olhava se eu não rasgara a minha roupa, se tinha ainda no pescoço, sem perder 
nenhum, os santos de todas as medalhinhas. (NN, pp. 105-106) 

 
Aqui, o leitor se dá conta que o narrador escondido nas palavras, agora se mostra "real", um real 
construído e narrativo que, oposto àquele do devaneio (onde habitam o Moço, a Moça, o Homem 
velho e Nenha), estabelece uma ruptura – e última etapa dos ritos de passagem! – com a 
"function de l’irréel", passando a fornecer ao Menino, agora um menino que reencontra sua 
família, indícios de sua verdadeira inserção no mundo objetivo, de sofrimento e fragmentações. 
Trava-se uma batalha, vencida, entre a infância e a fase adulta, como a determinar, quase 
tacitamente, que a infância é imaginação, devaneio, vida e sensibilidade e a fase adulta é 
realidade, dor, ausência, sofrimento126. 
Apelando novamente a Bachelard (op. cit., p. 116), pode-se entender: 
 

todas essas infâncias divinizadas provam a atividade de um arquétipo instalado no 
fundo da alma humana [...] Em todo sonhador vive uma criança, e uma criança que o 
devaneio magnífica, estabiliza. Ele, o devaneio, o retira da história, colocando-o fora 
do tempo, estrangeiro ao tempo. Um devaneio a mais, eis que essa criança 
permanentemente torna-se deus127. 
 

Por isso, o personagem, agora adulto, confessa, entre angústia e impotência: "E eu precisei de 
fazer alguma coisa, de mim, chorei e gritei, a eles dois: 
 

— 'Vocês não sabem de nada, de nada, ouviram?! Vocês já se esqueceram de tudo o 
que, algum dia, sabiam! [...]'" (NN, p. 106). 

 
A experiência vivenciada por esse personagem permitiu-lhe reavaliar, deferentemente, o mundo 
da realidade. O conteúdo que ecoa nesse espaço não é mais aquele que lhe traz a ressonância. A 
identidade acabou por ser diluída pelas diferenças, que afastaram o sensitivo e, em contrapartida, 
forneceram a cegueira real. Desconstruída a imaginação criativa, o afeto e a espiritualidade, 
restaram a distância e a estranheza, com as quais a lucidez da fase adulta presenteia o homem: 
"Porque eu desconheci meus Pais — eram-me tão estranhos; jamais poderia verdadeiramente 
conhecê-los, eu; eu?" (NN, p. 106). 
A maturidade é, agora, sinônimo de saudade; é sinônimo de uma profunda solidão existencial 
que se quer preenchida pela possibilidade de sonhar, de recriar novos mundos que apaziguem a 
dor e o sofrimento. Assim, fecha-se novamente o ciclo: a realidade convidará a irrealidade a 
povoar de nossas imagens o sofrido encontro do Menino consigo próprio... Assim, e finalmente, 
os mitos sobrevivem. 
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Imagens do segredo em contos de “Uma ideia toda azul”, de Marina Colasanti 
José Jacinto dos Santos Filho (UPE/CAMPUS MATA NORTE - FACHO) 
Amara Cristina de Barros e Silva Botelho (UPE/CAMPUS MATA NORTE) 
 
 
 
Introdução 
 
O que hora apresentamos nessa mesa, entenda-se que se trata de um ensaio às voltas de uma 
busca da compreensão da tessitura da imagem segredada pela literatura. Assim, o que exporemos 
não é algo a ser tido como definitivo, mas em processo, uma feitura do fio a fio a partir da 
relação que mantemos com o fazer literário. Foi da leitura dos contos de Marina Colasanti, de 
sua obra “Uma Ideia Toda Azul”, que nos veio à motivação da escrita dessa reflexão. 
A partir do que será exposto, queremos fazer crer que a compreensão ou interpretação de uma 
imagem poética se realiza no ser a partir do momento em que ele traz para si o visto, pois o visto 
é seu, pertence-lhe, impregna-o, torna-o prenhe. 
É oportuno frisar que não propomos uma análise dos contos de Marina Colasanti, mas sim 
discutir o que a imagem literária nos provoca diante da leitura de uma narrativa. 
 
Imaginário e segredo na palavra narrada 
 
A liberdade criadora da narrativa tem seu ancoradouro no silêncio do imaginário do tecedor de 
palavras. Está no ato de tecer imagem à imagem a configuração da trama narratológica que será 
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revelada ao leitor quando este penetrar na fissura do entrecruzamento do fio a fio da palavra que 
o tornará sensível e ele se deixará temporariamente realizar-se nesse espaço de nova experiência 
de mundo. A narrativa é um fenômeno de corpos que se fundem a partir da imaginação sonhada 
porque entendemos que sua realização só é possível em virtude do encontro sedutor da palavra 
segredada no espaço e tempo da linguagem. 
É no calor da imaginação que a narrativa desata os nós de seus segredos e se dá como um grande 
acontecimento como si e a priori marcasse toda uma existência. Mas percebemos que é nessa 
apriorística que se revela a possibilidade da narrativa, cujo liame está na vida dos corpos em 
movimento. Com isto, vale ressaltar que a imaginação não deve ser considerada como uma 
conjugação de imagens cristalizadas, ou seja, como miasmas da temporalidade do ser. 
Entendamos a imaginação como o fluxo de imagens em permanente despertar da consciência, ou 
como assinala Bachelard (1988, p. 3) “a imagem poética ilumina com tal luz a consciência, que é 
vão procurar-lhe antecedentes inconscientes”. 
O imaginário não deve ser confundido como uma premissa sinedóquica das analogias, mas como 
convergências de imagens, isto porque, segundo Durand (2002, p. 43), “a analogia procede por 
reconhecimento de semelhança entre relações diferentes quanto aos seus termos, enquanto a 
convergência encontra constelações de imagens semelhantes termo a termo em domínios 
diferentes do pensamento”. Mister compreender que o imaginário não é posto ao limite das 
correlações porque ele acompanha a dinâmica da “imaginação criante” (BACHELARD, 1988, p. 
4), especialmente ao falarmos de literatura. Isto porque a imaginação está em permanente 
atividade, ela é dinâmica. 
Ao contatar a narrativa, na esteira da Blanchot (2005, p. 7), “a palavra de ordem é, portanto: 
silêncio, discrição, esquecimento”. Porque percebemos o silêncio das imagens na ambiquidade 
das revoluções que se dão na intimidade leitora, na discreta sinuosidade das possibilidades da 
narrativa e no permitir-se perder espacial e temporalmente no labirinto da imaginação. É no 
silêncio do segredo de nossa interioridade que vislumbramos o espaço, tempo e persona da 
narração, não encontrando nada na exterioridade que venha sentenciar-lhe a verdade, posto que 
esta se evidencia a partir do jogo da palavra-imagem que se perde e se acha a cada encontro com 
a linguagem que a realiza. Encontro que se estabelece no presente sem presente, mas num por vir 
sem um antes, acontecendo ad infinitum. 
De acordo com Cassirer (2001, p. 19) “todas as manifestações do espírito vivem em mundos 
peculiares de imagens (Bildwelten), nos quais os dados empíricos não são simplesmente 
refletidos, e sim criados de acordo com um princípio autônomo”. Isto nos faz perceber que a 
palavra-imagem, no espaço da narrativa, mantém sua autonomia numa relação particular entre o 
ser-leitor128 e a imagem que a apreende na instância de um instante, mas não permanece, pois é 
renovada a cada reencontro em virtude da natureza dinâmica da existência do ser, isto porque o 
tempo não é uma substância estática e tudo acompanha esta rítmica da temporalidade. 
Passemos a ouvir o vento assim como se encontra no conto de Colasanti “O último rei”. Como 
ouvir as confessadas narrativas do vento se não nos lançarmos ao balançar da imaginação que o 
conto nos propicia. O rei Kublai-Khan vive as imagens da contação do vento e chega a vivê-la 
não como um fato, mas como a evidência simbólica das imagens que o faz transcender para um 
espaço e um tempo que se ausentam permanentemente. E isto se complexifica na medida em que 
tal rei e tal vento são imagens descortinadas pelo viés imaginativo do leitor. Admiti-se a 
existência desses seres em virtude da linguagem que os sustentam. 
E o mistério do segredo dessa narrativa se intensifica a partir do momento em que as investidas 
da personagem rei se deslocam por intermédio de uma escuta da personagem vento fazendo com 

128 Entendamos que estamos tratando de ser-leitor à luz de Sartre (1997, p. 35) ao dizer que “(...) o ser é o 
fundamento sempre presente do existente, está nele em toda parte e em parte alguma; não existe ser que não seja ser 
de alguma maneira ou captado através dessa maneira de ser que o manifesta e encobre ao mesmo tempo”.  Porque o 
leitor é este ser que tem consciência de que as coisas existem em si e para si. O sentido se faz a partir da consciência 
da consciência das coisas, pois a “consciência é revelação-revelada dos existentes” (SARTRE, 1997, p. 35). 
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que Kublai-Khan vivencie uma experiência que só se realiza pelo olhar do corpo alheio do ser-
leitor que faz valer as imagens do conto. Rei e vento são então as experiências imagéticas do ser-
leitor, que em si estão segredadas espaço-temporalmente. A personagem rei passa a conhecer a 
terra, a neve, o deserto e o mar por intermédio do vento que lhe diz as sensações e Kublai-Khan 
se realiza por elas como se. 
Está na profundidade do mar o mais enigmático segredo vivenciado pela personagem Kublai-
Khan. O vento canta para o rei: 
 

E no tempo chegou o dia em que o vento beijou de sal a boca de Kublai-Khan 
trazendo-lhe o mar. 
- O mar é maior que o deserto e mais profundo que a neve, cantou o vento. O mar é 
verde como os campos, mas seu capim cresce nas profundezas e ninguém vê o gado 
que nele pasta. O mar chama os homens e canta. Sua voz tem nome de sereia. 
(COLASANTI, 2006, p. 12) 
 

Quando o vento chegou ao rei e cantou-lhe suas experiências de viajante pela terra, neve e 
deserto as sensações cinestésicas provocadas fizeram o rei desejar senti-las e se deslocar 
imaginativamente até essas instâncias, mas com o mar essas sensações passaram a ser mais 
intensas, pois sua dimensão abarcava todas as outras experiências. Havia um canto maior, o da 
sereia, que não se sabe se ele a ouviu cantar. O que se disse foi que ele se prendeu em cordas e, 
seguro a pipa, voou com o vento. Nos diz Blanchot (2005, p. 3) que 
 

As Sereias: consta que elas cantavam, mas de uma maneira que não satisfazia, que 
apenas dava a entender em que direção se abriam as verdadeiras fontes e a verdadeira 
felicidade do canto. Entretanto, por seus cantos imperfeitos, que não passavam de um 
canto ainda por vir, conduziam o navegante em direção àquele espaço onde o cantar 
começava de fato. Elas não o enganavam, portanto, levavam-no realmente ao 
objetivo. 
 

O rei, assim como Ulisses, da Ilíada, soube do canto da sereia, e seu ímpeto foi navegar com o 
vento até o mar do encantamento daquele canto de sereia com a possível finalidade de 
desvendamento do segredo do canto. Canto feminino, insólito, algo de maravilhoso que 
precisaria ser revelado se verdade ou mentira de um canto inumano. É sabido que muitos que 
navegaram ao encontro desse canto, não voltaram para atestar a veracidade dessa magia, mas 
sabemos que só um homem como Ulisses o poderia fazer e o fez como nos apresenta o canto da 
Ilíada. O rei deixou a sua fortaleza a busca dessa aventura, a busca de si mesmo, a busca da 
descoberta que provavelmente é o revelar do imaginário. E o silêncio da ação leitora faz o ser-
leitor conhecer, pois estará encontrando em si as reais verdades desse segredo das imagens no 
espaço da narrativa literária. 
Outro conto de Mariana Colasanti nos faz refletir sobre as voltas que a tessitura imaginativa dá 
para que o ser-leitor se prenda entre as linhas da imaginação é “Além do bastidor”. O conto narra 
as aventuras de uma menina bordadeira que toda manhã pegava o seu bastidor e ia tramando as 
linhas colorida até que o bordado se realizasse. Esse movimento é o mesmo da elaboração da 
narrativa que progressivamente vai se avolumando a partir das tantas imagens guardada na 
intimidade daquele que se dedica as elaborações criativas. O escritor faz da palavra seu fio a fio 
até que ela se transforme num novo mundo do qual se sabe onde começa e também onde se 
finda. 
A menina se dá ao ofício de bordar todos os dias, deslocando-se prazerosamente até as instâncias 
da imagem e fazendo com que elas apareçam no tecido. A cada imagem uma emoção 
experimentada. O processo de elaboração da escrita é similar ao da bordadeira, o escritor 
transcende ao mundo das imagens e faz vir à palavra-imagem. E com ela, o ser-leitor interage, 
participa do mundo da linguagem. Merleau-Ponty (2002, p. 115) declarou que 
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(...) as palavras, os traços, as cores que me exprimem saem de mim como meus 
gestos, são-me arrancados por aquilo que quero dizer como meus gestos, por aquilo 
que quero fazer. Nesse sentido, há em toda expressão e mesmo na expressão pela 
linguagem uma espontaneidade que não suporta instruções, nem sequer as instruções 
que eu gostaria de dar a mim mesmo. As palavras, na arte da prosa, transportam 
aquele que fala e aquele que ouve a um universo comum, mas só o fazem ao nos 
arrastarem com elas para uma significação nova, mediante uma força de designação 
que ultrapassa sua definição ou sua significação aceita e que se depositou nelas, 
mediante a vida que elas levaram juntas dentro de nós, mediante aquilo que Ponge 
chamava acertadamente sua ‘espessura semântica’ e Sartre seu ‘húmus significante’. 
 

Como se percebe a partir da colocação de Merleau-Ponty, a palavra na narrativa é aquilo que se 
reserva em imagem dentro de si, ela transcende as fronteiras da mera significação cotidiana e 
passa a ser uma novidade que se realiza permanentemente. O conto de Colasanti vai se 
enovelando palavra a palavra até ser sem ser, isto é, vai se revelando um mundo sem o ser, mas é 
um mundo realizado em imagens. A menina bordadeira se envolve tanto com o mundo do 
bordado que acaba se deslocando para ele e passa a viver as experiências por ela mesma traçada. 
E por intermédio dessa linha tramada, o ser-leitor penetra na greta narratológica e experiencia 
junto à personagem menina a instância imagética da narração literária. 
Qual o segredo da menina bordadeira? Todas as imagens de seu bordado passavam a ter um 
brilho mais intenso que a fazia sorrir encantada por tudo que surgia de seu rico traçado. “A 
menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, 
catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca” (COLASANTI, 2006, p. 14-16). 
Ao lidar com a imagem menina e sua nova experiência, o ser-leitor se ata a mesma linha e faz vir 
de si, de sua profundidade interior o que anima a personagem, ele passa a ser sem o ser, espacial 
e temporalmente, a imagem desperta vivenciando as novas sensações que são reveladas pela 
leitura do texto imaginativo. Pontua Blanchot (2005, p. 14) que  
 

Tudo acontece, para Proust, como se a navegação imaginária da narrativa, que 
conduz outros escritores à irrealidade de um espaço cintilante, se sobrepusesse 
ditosamente à navegação de sua vida real, aquela que o levou, através das ciladas do 
mundo e pelo trabalho do tempo destruidor, até o ponto fabuloso em que encontra o 
acontecimento que torna possível qualquer narrativa. 

 
O manejo cuidadoso, atento da menina bordadeira se configura também como o mesmo de quem 
se lança a escrita da narrativa literária. O escritor tem uma nova realidade diante de si 
equivalente a sua realidade diária e que se fará navegador nesta fantástica jornada até quando, 
em dado momento, será expulso dela e passará ao leitor a sina da reelaboração das encantadoras 
imagens que se avolumarão cintilantes fazendo-o também refém circunstancial da trama. Ao que 
percebemos, possivelmente o segredo da menina bordadeira esteja nesse encontro de mundos 
onde escritor, leitor e personagem se atam numa mesma linha e vivenciam as fantásticas 
experiências do encantamento da linguagem. 
 
Experiências secretas da escrita das personagens 
 
A experiência da escrita da personagem na narrativa literária é um contatar com as próprias 
experiências de si pelo escritor. Candido (2007, p. 53) afirma que “o enredo existe através das 
personagens; as personagens vivem o enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os 
intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam”. 
Isto implica em percebermos que o enredamento da narrativa é sistematizado a partir da 
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mobilização anímica da personagem. Ela é um organismo potencialmente pulsante animada 
desde sua concepção pelo criador dessa imagem.  
A adesão a personagem depende de seu poder de convencimento ou de persuasão por parte do 
criador de personagem, isto é, o seu discurso de “verdade” será aceito ou não dependendo do 
grau de envolvimento dela com as práticas vivenciadas no mundo factual pelo ser-leitor. A 
personagem é sem ser, estabelece-se aí um paradoxo, mas não poderia deixar de sê-lo porque 
estamos tratando de ficção literária, assim, esta já é conceitualmente de caráter ambíguo. 
O conto “Por duas asas de veludo”, de Colasanti, narra a história de uma princesa que saia para 
caçar borboletas e prendê-las nas caixas de vidro. De tanto caçar as borboletas de seus jardins, 
elas desapareceram e a princesa foi à procura de encontrá-las noutro lugar, mas sem muito 
sucesso. Elas se esconderam. Já ao anoitecer, a princesa se deparou com uma imensa borboleta 
negra e partiu para pegá-la, mas não conseguiu. Voltou outro dia, armada de arco e flecha, 
localizou a borboleta e lançou a flecha de ouro, porém não era uma borboleta, era um cisne negro 
que, alvejado no peito, o sangue não jorrou dele, mas dela. Com isto, já noite, no lago, dois 
cisnes negros passaram a flutuar lado a lado.  
O conto em questão tem um desfecho inusitado, insólito como todo conto de natureza fantástica 
porque o que menos importa é a veracidade das ocorrências, mas sim o efeito desejado dessa 
mágica imagem que se apresenta. O que se busca com a imagem literária não é uma verdade da 
narrativa e de seus elementos, mas o que a criação imaginativa é capaz de desenvolver e seduzir 
o ser-leitor com essa nova realidade re-apresentada. A personagem vivencia uma experiência que 
a podemos entender similar a escrita da ficção, no momento em que as palavras esvaziam-se da 
sua significação primeira, encontrada nas práticas do cotidiano, para passar a ter o sentido da 
imagem poética. Isto é para nós onde incide o segredo da escrita da literatura. 
Com a metamorfose da personagem em cisne negro, entendemos que seja a mesma mutação 
vertiginosa que se processa com a palavra para o universo da pura imagem, cuja compreensão 
está nela mesma, ou seja, “o discurso mimético se mimetiza como mundo” (SCHÜLER, 1979, p. 
31). Há, pelo visto, um movimento de imagem que suscita nova imagem infinitamente, sobre o 
qual podemos compreender essencialmente esférico.  
Outro conto de Colasanti em destaque é “Entre as Folhas do Verde O” que narra uma história de 
um príncipe caçador que foi à floresta e lá se deparou com uma criatura metade mulher, metade 
corça. Ela linda, por quem ele se apaixonou e queria amar, mas ao mesmo tempo queria matar a 
corça que existia nela. Ele feriu a pata dela com uma flecha para aprisioná-la, levou-a ao castelo, 
chamou o médico para cuidar do ferimento e a manteve cativa num quarto, que só ele tinha a 
chave. O príncipe ia visitá-la todos os dias, mas ele não conseguia falar com a corça-mulher 
porque ele não falava a língua dela, nem ela a dele. Ele então decidiu chamar o feiticeiro para 
torná-la definitivamente mulher e assim poder casar com ela, no entanto, ela continuava sem 
falar a língua dele. O príncipe a ensinou a andar. Aprendidos os passos, ela vendo a porta aberta, 
correu para a floresta à procura da Rainha que a faria novamente corça. E assim foi, ela que antes 
era mulher-corça, agora ficou só corça. 
Esse conto lida também com a metamorfose, mas numa perspectiva bem diferente do conto 
anterior. O ponto chave está no desejo que as personagens segredam, o qual não era revelado em 
decorrência da barreira da língua. O que podemos perceber no fragmento a seguir: “Todos os 
dias o príncipe ia visitá-la. Só ele tinha a chave. E cada vez se apaixonava mais. Mas corça-
mulher só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio” 
(COLASANTI, 2006, p. 37). Esta passagem da narrativa nos leva a refletir sobre as diferenças da 
palavra em seu uso cotidiano e a palavra no contexto da literatura, posta imagem. Quando não 
compreendidas as diferenças dessas palavras espacial e temporalmente, o conflito se estabelece, 
assim é gerada a incompreensão.  
Observemos esse outro fragmento: “Mas o príncipe tinha a chave da porta. E ela não tinha o 
segredo da palavra” (COLASANTI, 2006, p. 37). Esse segredo que os distanciavam só poderia 
ser revelado se ambos vivessem no mesmo plano dessa fantástica imaginativa, ou seja, ele teria 
que aceitá-la, admiti-la imagem de um outro mundo, uma linguagem peculiar que deve ser aceita 
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a partir da realidade que se apresenta. Na fala do príncipe ecoa a fala do mundo adverso ao 
mundo da fantasia. A fantástica não aceita e foge para o que ela é em sua interioridade. A 
metamorfose da corça-mulher em mulher representa a recusa do imaginário, o rompimento com 
o encantamento da imagem, a volta dela a floresta é o retorno a sua verdade, que não é a mesma 
da verdade factual. 
 
O segredar das imagens no conto 
 
A imagem na literatura é caleidoscópica porque ela apresenta uma multiplicidade de imagens 
que a cada movimento do olhar é projetada uma nova experiência imagética ao leitor. Essas 
imagens acompanham o ritmo das experiências do leitor, elas fazem parte de seu repertório de 
conhecimento porque elas são uma resultante das vivências empíricas. Cassirer (2001, p. 175) 
declara que 
 

O conteúdo anímico e sua expressão sensorial estão de tal forma unidos, que nenhum 
dos dois subsiste como algo autônomo e auto-suficiente; pelo contrário, um 
completa-se através do outro e com o outro. Ambos, o conteúdo e a expressão, 
somente se tornam o que são na sua interpenetração recíproca: a significação que 
adquirem nesta correlação não se acrescenta apenas exteriormente ao seu ser, posto 
que é a significação que constitui este ser. 
 

Partindo do colocado por Cassirer, fica-nos evidente que na prática da linguagem não há uma 
experiência parcial das coisas, mas sim uma implicação permanente para que o sentido se 
realize. Assim levamos isto à discussão da imagem no espaço da literatura porque sua 
performance se dá a partir das convergências das forças centrípetas e centrífugas que movem a 
existência. Não há uma sobreposição, pelo contrário, há uma intercessão das forças que as fazem 
ser. A projeção de uma imagem literária ganha sentido pelo que resulta da amálgama da 
exterioridade com a interioridade, mas ressaltamos que a fusão não ocorre de forma simplificada, 
pelo contrário, ela é complexa dada a complexidade de cada ser-leitor. 
A imagem literária guarda seu segredo no ser duplo. Esse duplo é a recíproca exterior e interior 
de tudo que é a literatura. E percebemos isto no conto “A Primeira Só”, de Colasanti. Trata da 
história de uma filha única de um rei a qual chorava dia e noite porque não tinha com quem 
brincar. Assim, o rei resolveu lhe dar um grande espelho para que ela não se sentisse sozinha. A 
menina, sentindo-se feliz com a outra que via, passou a brincar com a companhia. O rei, vendo-a 
feliz, quis presenteá-la com muitos brinquedos, dentre eles, uma bola de ouro que a menina 
resolveu jogar com a amiga do espelho. Lançou a bola e estilhaçou tudo. Já quase chorando pela 
perda da amiga, a princesa viu que dos pedaços de espelho muitos outros rostos apareciam. Elas 
riam. A menina brincava com todas, mas logo achou que eram poucas e jogou uma na parece, e 
fez mais duas, assim, sucessivamente até serem muitas e muito pequenas a ponto de não mais 
poder brincar com elas. A menina novamente sozinha, chorava. Ela saiu do palácio e foi correr 
no jardim para esquecer a tristeza. Ela então se deparou com o lago, viu seu reflexo na água e viu 
que a amiga estava lá, esperando por ela. A princesa soprou a água, atirou uma pedra para que a 
imagem se multiplicasse, mas, mesmo assim, ainda não se contentando com uma só amiga, 
atirou-se na água e afundou-se com todas as amigas. 
Uma imagem é uma imagem de outra, ela é plural. A imagem não é única porque ela não se 
identifica na sua exclusividade, assim ela se realiza pela projeção de outra, resultando, com isto, 
seu segredo que está no reflexo que dela se propaga múltipla. A menina-personagem, ao quebrar 
o espelho, passa a perceber que a unidade é vazia, ela precisa de mais outra como ela para se 
perceber plena. A imagem tem necessidade da imagem para ser o que é. Quando a sombra do 
mito da caverna de Platão foi projetada, foi a imagem da imagem que se fez perceptível. O 
mergulho da personagem no espelho d’água não implica no fim, mas sim na volta para o seu 
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estado de imagem. Esse é o movimento da imagem literária que se volta para si mesma no desejo 
de ser assim compreendida – este é seu paradoxo. 
No conto “Uma Ideia Toda Azul”, nós encontramos a figura de um rei que teve uma ideia e 
decidiu não contá-la para ninguém. Ele a escondeu na Sala do Sono e a trancou guardando a 
chave com ele pendurada no pescoço. O tempo passou e ele, já não mais podendo ser rei, 
resolveu buscar a ideia azul. Ao chegar ao quarto, a ideia azul ainda dormir como no dia em que 
ele a pôs lá, jovem, “ideia menina”. Mas ele não era mais o mesmo, o tempo passara e ele não 
tinha mais o vigor de outrora. Ele chorou e a trancou para sempre. 
Para nós, uma imagem mantida em segredo é uma imagem sem o calor da imaginação, são as 
tantas imagens de nosso cotidiano, que de tão banalizadas, nelas não há vigor. Já no espaço da 
literatura, que tem na linguagem o lócus sagrado da existência, ela é o elã vital, a anima que faz a 
imaginação fruir. A personagem rei segreda uma “ideia”, isto é, priva a dinâmica da imaginação 
criante de seguir seu fluxo para que outras, seguidamente, surgissem. A “ideia” tida pelo rei é 
uma imagem atemporal, diferentemente dele que segue a rítmica do tempo. Temos uma imagem 
que problematiza a própria imagem, uma meta-imagem própria da linguagem literária, isto é seu 
pathos, pois provoca espanto, admiração e estranhamento. O segredo da imagem-ideia está no 
entremeio do revelar, mas um revelar infinito, a cada instante uma revelação, um achamento 
perpétuo de imagens.  
 
Considerações finais 
 
A feitura da imagem literária se dá a partir da simbólica segredada pela linguagem porque por a 
ela nos unimos e integramos sentido ao lido. A imagem literária nos religa ao nosso estado de 
ser, porque ela é consciência desperta a nos abrir portas às múltiplas possibilidades leitoras. 
A leitura dos contos de Colasanti nos faz perceber o seu segredo a partir do enredamento de sua 
narrativa que entrelaça as imagens a ponde de fazer com que o ser-leitor reelabore essas imagens 
a partir dos fios existenciais que marcam a passagem de cada leitor no seu tempo e espaço. 
O entumecimento imagético do ser-leitor em seu cotidiano é o que o permite revelar o segredo 
da imagem literária, sem essa relação tempo-espacial não haveria condições do mergulho na 
profundidade de um texto literário e dar a ele o sentido que o sustenta em sua possibilidade de 
ser. 
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Introdução 
 
Os contos de Marina Colasanti: imaginário popular e criação literária compõem a mesa 
redonda “Tecendo os fios do segredo em contos de Marina Colasanti”, apresentado no XVI 
Ciclo de Estudos sobre o Imaginário – Congresso Internacional - Imaginário e Dinâmicas do 
Segredo e tem como objetivo o estudo dos contos de Marina Colasanti, destacando-se dentre 
eles, A moça tecelã. 
Sendo a produção da autora basicamente composta por narrativas curtas estruturadas no limiar 
do imaginário popular, de gênese oral e de caráter maravilhoso, e, simultaneamente apresentar 
uma dimensão própria da estrutura de narrativas curtas que facilmente poderiam ser enquadradas 
na categoria de novela, ou conto literário moderno, demarcados não por uma cosmovisão 
coletiva, pois representa um imaginário que revela os secretos femininos, por se tratar de um 
discurso único, cuja diretriz linguística o coloca, como refletor da moral de uma época, portador, 
portanto, de uma moral, que não é ingênua, mas própria de um momento em que a arte literária, 
desvenda o universo feminino, compondo-se por uma temática que permite uma abordagem 
teórica à luz das teorias de André Jolles acrescidas das questões de gênero. 
 
A moça tecelã: conto maravilhoso popular 
 
Dentre os teorizadores do conto, André Jolles se destaca por considerar este gênero textual uma 
forma simples, tanto quanto a legenda, a saga, a adivinha, o chiste, o mito, o ditado e o caso. 
Jolles apresenta as peculiaridades do conto distinguindo-o da novela. 
Segundo este autor, a diferença entre eles reside na origem, na forma e na maneira como cada 
um deles apreende o universo e com ele se relaciona. 
Para o autor, por exemplo, o conto maravilhoso se caracteriza pela origem popular, opondo-se à 
novela, de características literárias. Assim, liga-se não só historicamente ao popular, mas liga-se 
até formalmente, uma vez que seria uma criação espontânea, forma simples e, como tal, produto 
de uma coletividade. Nele há o relato de todo um acontecimento no qual os incidentes se 
sucedem. Este acontecimento não se encerra em si mesmo de maneira determinada, só ocorrendo 
isso ao final, ou melhor, no desfecho da narrativa. 
Neste tipo de conto, maravilhoso popular, o tempo e o lugar não estão historicamente 
determinados, porque se trata de um relato de fatos que "deveriam acontecer", gerando uma 
expectativa no leitor e "construindo o universo real" (JOLLES, 1976). Do mesmo modo, as 
personagens também não são identificadas por um nome, mas pelo papel social ou pelas 
atividades que realizam. 
Tal como se pode observar em A moça tecelã, cujo início se dá por uma linguagem poética de 
rara suavidade, com a qual é apresentada a protagonista da narrativa: 
 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das  beiradas da 
noite. E logo sentava-se ao tear. 
Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre, 
os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 
(COLASANTI, 1999, p. 9) 

 
Pode-se notar que o tempo e o espaço, não são demarcados, portanto os aspectos cronotópicos, 
consoante Bakhtin, não são significativos no texto, o que, associado ao fato da não nomeação da 
personagem, ratifica o conceito de conto como forma simples, tal como Jolles afirma, conforme 
colocações feitas anteriormente. 
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Sem dúvida, o que interessa na narrativa, não são as relações espaço-temporais, pois o tempo e o 
espaço são míticos, os acontecimentos e as imagens formadas a partir deles são muito mais 
relevantes, pois nesta perspectiva de leitura é o sentimento coletivo de que cada um é capaz de 
tecer a própria existência, independe do tempo e do espaço, tal como ocorre com o artista, ao 
tecer a obra. O tecer da própria existência, relaciona-se, sem dúvida, ao maravilhoso, pois a 
moça não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, 
começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu 
desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. 
Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram à 
porta (COLASANTI, 1999, p. 10). 
Como se pode observar, o imaginário popular se apresenta em Colasanti, através de uma 
linguagem sinestésica de rara beleza e aponta para uma visão coletiva, que se opõe a 
determinação de uma individualidade. O que importa é o tecer a vida e não quem a tece, tal 
como quem permanece, é a obra do artista que o imortaliza, não o ser humano que a produz.  
A personagem de Colasanti, tanto quando o artista, tece sua própria existência, o seu cotidiano, 
seu dia a dia, tudo que desejava, pois: 
 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E 
eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã 
cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, 
dormia tranquila.” (COLASANTI, 1999, p. 10) 

 
Mas, por outro lado, o uso de alguns artifícios linguísticos aponta para uma nova perspectiva que 
é a de gênero, pois se observa que a personagem feminina sente-se solitária e passa a desejar um 
companheiro, uma vez que o narrador assegura que: 
 

[...] “ tecendo, tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela 
primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado.” (COLASANTI, 
1999, p. 10). 

 
Como a vida, consoante o texto, é tecida por quem a vive, dar-se que a moça tece o marido, que 
de imediato surge, pois o narrador diz: 
 

“Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e 
foi entrando na sua vida.” (COLASANTI, 1999, p. 10). 

 
A chegada do companheiro a faz feliz, pois “Naquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça 
pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade.” 
(COLASSANTI, 1999, p. 10). 
A partir desse ponto, sem dúvida, a narrativa toma um novo rumo, em que duas diferentes visões 
de mundo se instauram, a feminina e a masculina, dado que a moça deseja tecer filhos e um lar 
feliz, enquanto o marido se “tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque, descoberto o 
poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar.” 
(COLASANTI, 1999, p. 10). 
 
A moça tecelã: conto literário moderno 
 
Embora o tempo e o espaço continuem míticos, em A moça tecelã, tal como em Porém, 
igualmente, Uma história de amor e em outros contos e mini-contos de Colasanti, o discurso 
abandona o tom maravilhoso popular e toma um novo rumo, aquele que segundo Masina (1999, 
p. 3) “deriva do conhecimento” e demarca uma individualidade própria, aspectos característicos 
do conto literário moderno. É aí que se configura a forma intermédia, ou seja, aquela que permite 
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analisar as narrativas de Colasanti, tanto a partir do imaginário popular, próprio do conto 
maravilhoso, determinado por uma moral ingênua e pela indefinição espaço-temporal, como por 
relatos determinados por uma moral de época e por uma determinação espaço-temporal que só 
permite ser compreendida pela relação ideológica das questões de gênero com o momento 
histórico que corresponde ao final do século XIX até nossos dias.  
Assim, ainda que formalmente a narrativa apresente vários pontos próprios dos contos 
maravilhosos populares, tal como espaço e tempo indefinidos e não nomeação dos personagens, 
na maioria dos casos, a lógica pode não ser entendida como determinada pela moral ingênua, que 
sendo parte do imaginário popular, permite ao leitor aceitar o maravilhoso, sem questioná-lo, 
mas como uma moral de época, a qual seria identificada não explicitamente, mas pela 
determinação da autoria e pela lógica própria de uma época, delimitada por um discurso 
ideologicamente feminino, o que permite Léa Masina, no prefácio da coletânea Um espinho de 
marfim e outros contos, dirigindo-se aos possíveis leitores de Colasanti, afirmar: 
 

E como o gostar, quase sempre, deriva do conhecimento, irão percorrer o velho e o 
novo guiados por um olhar que incide, epifanicamente, no feminino. Princesa, rosa, 
sereia; tecelã, rainha, prostituta; aldeã, esposa, mãe ou amante, a mulher é o centro de 
uma cosmogonia. Os papéis que desempenha e os espaços sociais que ocupam 
revelam quase uma essencialista do gênero. (MASINA, 1999, p. 3). 

 
Dessa forma, entende-se que no conto A moça tecelã, como em outros da autora, estão presentes 
características que os tornam possíveis de serem compreendidos pelo mundo infantil, por neles 
se instaurar um universo mágico, mas, sem dúvida, simultaneamente podem satisfazer também a 
adultos, os quais neles encontrarão uma visão feminina, contestadora e crítica, a qual o adágio, 
antes só que mal acompanhada, se enquadra perfeitamente, haja vista o que se segue: 
 

E, tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o 
palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar 
sozinha de novo. (COLASANTI, 1999, p.12). 

 
Ficar sozinha simboliza recuperar a liberdade perdida, pois tal como o artista, cuja inspiração e 
solidão são necessárias à realização de sua produção, o mesmo acontece com a moça tecelã. 
Por outro lado, pode-se entender também que nem sempre a convivência com o gênero oposto 
satisfaz, pelo contrário, às vezes, causa até mal estar. Daí o narrador dizer que ela: 
 

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas 
exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-
se ao tear. 
Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, 
jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido.A noite 
acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em 
volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, 
ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo 
corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu (COLASANTI, 1999, p. 12). 

 
Observam-se, na narrativa, algumas expressões das quais se infere a diferença existente entre 
dois momentos: primeiro o da idealização ou do tecer o companheiro e, segundo, aquele em 
resolve destecê-lo. 
No momento de tecer o companheiro, o desejo de companhia, a necessidade de compartilhar a 
vida com outra pessoa e a expectativa de uma nova existência, agora supostamente com um 
parceiro, fazem-na apressar-se, pois “não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta 
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uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam 
companhia.” (COLASANTI, 1999, p. 10). 
Mas, no segundo momento, o do desfazer o que foi tecido, espera o anoitecer, provavelmente 
para não ser descoberta ou para não ser surpreendida, ou ainda, talvez, quem sabe, pelo temor de 
ser impedida de ‘destecer’ a vida a dois e regressar ao estado anterior de feliz solidão, ou de 
solidão feliz. 
Acresce-se a esses fatores, mais um, o de já não haver a expectativa de uma nova vida, pois ao 
relacionar a qualidade de vida que tinha antes de tecer o companheiro, a que passou a desfrutar a 
partir da chegada dele, com certeza, prefere o estado de solidão, o qual já é por ela conhecido, 
razão pela qual, o retorno a uma situação, já vida, não lhe gera mais expectativa. 
Ao desfazer o marido, obviamente, retorna à solidão, mas de um modo esperanço, pois 
poeticamente, descreve esse momento imagético, com uma linguagem, tão sinestésica, quando a 
do início, uma vez que afirma: 
 

[...]  “como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi 
passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha 
do horizonte.” ( COLASANTI, 1999, p. 12). 

 
O feminino, para autora, “é mais do que tema, assunto literário: dir-se-ia é vida que vislumbra 
“sensível às diferenças femininas,” quando, sua voz “adere” à linguagem do texto, do que resulta 
o caráter lírico” (MASINA, 1999, p. 04). 
Todo o exposto até agora, possivelmente ratifica o fato de alguns colocarem A moça tecelã no 
limiar de duas estruturas, aquela que o demarca como conto maravilhoso, portanto com 
características do imaginário popular, entendível e aceito pelo mundo da do imaginário infantil e 
aquela que conduz a uma leitura de gênero e, consequentemente, de um imaginário social, em 
que as emoções, as condições de vida a dois e suas relações de poder e de dominação se 
apresentam de modo contundente, tal como ocorre em outros textos da autora, tal qual 
comprovam a continuidade do trabalho. 
 
O imaginário feminino e seus desdobramentos poéticos 
 
Tanto quanto em A moça tecelã, em vários outros contos de Colasanti, o imaginário feminino 
surge de uma fusão entre a estrutura narrativa, tradicionalmente de vertente épica e da expressão 
lírica do sofrimento que é imposto à mulher por uma tradição marcadamente social em que a 
condição feminina ainda é de submissão e na qual o parceiro é assinalado não como cúmplice 
dos momentos vividos, mas como um antagonista, reconhecido como tal, inclusive, pelo 
narrador, cuja voz quase sempre neutra do ponto de vista linguístico dos morfemas de gênero, 
apresenta-se poética, através de um discurso em que a sensibilidade feminina conduz à forma 
emotiva do lírico, mesmo não sendo esse intimista. Isso se dá a partir de um discurso em que se 
vislumbra através das imagens que o constitui um imaginário social em que a personagem 
feminina ocupa o lugar, de vítima, em que a poeticidade tem a finalidade de suavizar o relato de 
uma situação trágica, tal qual ocorre no mini-conto transcrito a seguir: 
 

Porém, Igualmente. 
É uma santa. Diziam os vizinhos. E D. Eulália, apanhando. 
É um anjo. Diziam os parentes. E D. Eulália sangrando. 
Porém, igualmente se surpreenderam na noite em que, mais bêbado que de costume, 
o marido, depois de surrá-la, jogou-a pela janela, e D. Eulália rompeu em asas o vôo 
de sua trajetória (COLSANTI, 1999, p. 44). 

 
A narrativa transcrita, também de certo modo ratifica o imaginário coletivo que revela a 
condição social da mulher, quando, explicitamente, demarcada o mau tratamento dispensado ao 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 108



gênero feminino pela sociedade que nada faz para mudança de postura machista e preconceituosa 
que vivencia. No mini-conto, esta postura se evidencia, quando vizinhos e parentes reconhecem 
o sofrimento de D. Eulália, mas ninguém, nem ela própria, D. Eulália, reage aos padrões do 
contexto que referenciam um imaginário revelador de um papel feminino de aceitação da 
condição de subordinação e submissão ao masculino. O desfecho do mini-conto, em questão, 
vem ratificar a leitura realizada, pois D. Eulália só se liberta, quando rompe “em asas o vôo de 
sua trajetória.” (COLASANTI, 1999, p. 44). 
Mas se o texto de Colasanti, por um lado, critica o imaginário preconceituoso e conservador, por 
outro, do ponto de vista formal, adere por completo às técnicas de construção da narrativa curta, 
para não dizer brevíssima, e revestida de lirismo, mas em que traços de épico se conjugam ao 
lírico, de cuja fusão  se obtém um discurso ao mesmo tempo mimetizador de uma realidade 
social, mas simultaneamente mágico ou maravilhoso pela subjetividade, demarcada pela moral 
ingênua. 
 
Considerações Finais 
 
A construção dos contos de Marina Colasanti, especialmente, A moça tecelã revela é regida por 
um imaginário coletivo, que permite, por um lado, ao leitor, criar imagens que só se explicam e 
só são determinadas pela moral ingênua, resultante da ausência de uma dimensão espaço 
temporal, o que torna esses dois elementos míticos. 
Por outro lado, suas narrativas curtas também são reveladoras de imaginário social que reflete 
sobre o papel feminino, perpassado de uma emoção, marcadamente individual distanciando-se 
do universo estrutural do conto maravilhoso popular de gênese coletiva. É nas marcas do conto 
literário moderno, que o mundo imagético se constitui de modo lírico e simultaneamente crítico, 
uma vez que o importante não é o quando e o onde, mas as ações e concretizações resultantes do 
ato de tecer.  Há sem dúvida uma associação do desejar, do pensar, finalmente do tecer a vida, 
com imagens cromáticas e sinestésicas, que constroem como comprovam os argumentos 
utilizados, um entendimento duplo, do ponto de vista da estrutura dos contos da autora. Esta 
dupla estrutura indiscutivelmente resulta em duas possibilidades imagéticas e interpretativas, por 
parte dos leitores, tal como ficou demonstrado no decorrer da análise realizada. 
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A dinâmica do segredo: uma garantia de permanência na trajetória de um 
terreiro129 
Ruy do Carmo Póvoas130 (ILÊ AXÉ IJEXÁ)  
 
 
 
Em primeiro lugar, esta minha fala não toma como modelo o Ilê Axé Ijexá, terreiro ao qual 
pertenço. É a partir daquele terreiro, no entanto, que o meu olhar se esparrama sobre a religião 
do candomblé, sua teologia, sua teogonia, sua liturgia e seus rituais. A coordenação desta nossa 
mesa afirmou no resumo que o segredo e o sagrado mantêm entre si estreitos laços e que, nas 
comunidades de terreiro, o segredo engendra um continuum narrativo, base sob a qual a tradição 
se conserva, apontando para modos de convivência intergrupal e com a sociedade mais ampla. 
E como isso se dá? No que diz respeito aos estreitos laços que, segundo nossas colocações, o 
segredo e o sagrado mantêm entre si, é necessário considerar a natureza do saber, do fazer e do 
viver das comunidades de terreiro, seus aportes para interpretar o universo e a vida, seus modos 
típicos e característicos nas relações com o outro, com a natureza. Evidentemente, tudo isso se 
constituiria matéria para um tratado. E o objetivo aqui é fazer algumas considerações que 
possibilitem a discussão a respeito do tema, inserindo-nos na amplitude que o Ciclo deseja 
abordar. 
De que alguém fala, quando se refere ao segredo no candomblé e à dinâmica que garante sua 
permanência? As considerações a seguir saem de um olhar que, situado no Ilê Axé Ijexá, se 
esparrama de sua porteira para fora. O Ijexá, como costumam designá-lo na região em que ele se 
encontra, é um terreiro de candomblé, de origem nagô, nação Ijexá, consagrado a Oxalá. 
Localiza-se na cidade de Itabuna na Bahia e foi fundado em 1975. As suas origens prendem-se à 
Mejigã, sacerdotisa de Oxum, trazida da cidade de Ilexá, escravizada no Engenho de Santana, 
em Ilhéus, batizada no Brasil com o nome de Inês. De Mejigã para cá, já se somam cinco 
gerações sucessivas que zelaram pelo segredo, até que a geração atual fundou o terreiro. 
Ainda na conferência de ontem, eu discorria sobre o segredo no candomblé. Algumas colocações 
feitas naquela ocasião se adequam perfeitamente a este momento também. No terreiro, a 
dinamicidade do segredo é regida por princípios claros. Aliás, diga-se oportunamente que o 
terreiro se pauta numa lei configurada em três artigos: preceito, respeito, segredo. Pelo menos é 
assim naqueles que mantêm a chamada Tradição. Dada à especificidade do momento, no 
entanto, vou me restringir ao recorte de apenas um desses artigos, o segredo, na tentativa de 
observar a sua dinamicidade. Sobre o segredo, já disse Roger Bastide131: 
 

“Não se conta um segredo brutalmente, pois ele traz consigo perigosas forças que 
precisam ser neutralizadas por contradons.” 

 
O segredo, no entanto, não é para ser contado; é para ser vivenciado. Contar o segredo é reduzi-
lo a estruturas frasais que deixarão quem ouve na mais completa escuridão. O sentido do segredo 
está na vivência e o seu aprendizado passa por práticas pedagógicas assistemáticas. Ele se 
dinamiza entre as pessoas, ou de uma geração para outra, sustentado nos laços de confiabilidade. 

129 Intervenção proferida na mesa redonda Segredo e africanidade: os lugares do secreto no candomblé da Bahia, 
no XVI Ciclo de Estudos sobre o Imaginário ‒ Congresso Internacional: imaginário e dinâmicas do segredo. 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 19 out. 2011. 
130 Mestre em Letras Vernáculas (UFRJ); Coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais – Kàwé, 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA; Babalorixá do Ilê Axé Ijexá, Itabuna, BA, membro da Academia 
de Letras de Ilhéus e da Academia de Letras de Itabuna, BA. 
131 BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1973. p. xiii. 
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E quem não for talhado para ser seu repositório não consegue compreender quem o pratica. Não 
há um dicionário de segredos, nem mesmo oral. Não há um receituário, um formulário, um 
conjunto sistematizado. Os desavisados costumam confundi-lo com uma receita de bruxaria 
medieval, no sentido mais vulgar do termo, em que entram asa de morcego e cabeça de cobra, 
para garantir a conquista e amarração do ser amado. No candomblé, o segredo não é um 
apanhado de superstições referendadas pela ignorância. 
Não é possível a vida num terreiro em que o segredo não é dinamizado, vivenciado, posto em 
ação. Nada se pergunta sobre ele e explicação alguma é construída sobre isso, pois lá, para quem 
vivencia o segredo, explicação alguma é necessária e para quem não o vivencia ou não o 
compreende, explicação alguma será eficiente ou satisfatória. Quem julga que o entendeu a 
ponto deslindá-lo para pessoas fora da confraria é porque nunca o alcançou. É necessário, porém, 
entender suas redes e imbricações, diante da exigência que os terreiros fazem: para entender o 
segredo, é preciso primeiro o compromisso com sua dinamização. 
Evidentemente, dadas as exigüidades de tempo e espaço, aqui não conseguirei apresentar um 
leque de opções, estratégias, meios e instrumentos para a garantia de permanência de um terreiro, 
em cuja tradição se encaixa o Ijexá. Por isso, sou obrigado a me restringir a algumas 
considerações. Talvez o segredo tenha como principal característica a transparência. De tão 
transparente, ele é quase imperceptível. Lembram-se do gato de Alice? Pois é assim que ele 
funciona: ora se insinua, ora ameaça ser patente, ora se esconde no lusco-fusco das sentenças 
repletas de reticências e anacolutos. Aí, se tornam patentes as máximas, do tipo: “Quem bem 
souber...; para ter uma boa cabeça é preciso sacrifício; uma cabeça quente não funciona muito 
bem; uma cabeça fria também não, uma é cheia de agonia e a outra não tem compaixão; se a 
língua que fala o que não vê merece ser frita no dendê, também a língua que de tudo fala merece 
emudecer; para espantar a morte basta reinventar a vida; para se construir a paz, é preciso, 
primeiro, que se faça justiça.” E por aí vai. Esses dizeres são restos dos itan, histórias do sistema 
oracular jeje-nagô, espécies de histórias-exemplo, cujo objetivo e ensinar princípios éticos e 
morais. São inúmeros os itans que são repetidos assistematicamente, pois no terreiro, o 
aprendizado não é datado. A qualquer instante, ele pode ser acionado. Para alcançá-lo, então, é 
necessário disponibilidade de tempo por parte do fiel, na vivência no terreiro. Muitas vezes, uma 
lição é ensinada uma única vez em toda trajetória da comunidade, uma vez que é necessário que 
a vez e a ocasião para isso surjam espontaneamente. 
Os ensinamentos se inscrevem no território do humano e do sagrado simultaneamente, pois os 
participantes participam de dois mundos que, para eles, são familiares: o Orun, o universo 
paralelo, habitado pelos seres invisíveis, e o Aiyê, a terra da vida, da existência, da humanidade, 
dos bichos, das plantas e dos minerais. A desarticulação de tal sistema, normalmente, gera sérios 
prejuízos para o corpo, para a mente e para o axé. 
O segredo também se dinamiza pela consulta ao oráculo. Além das peças materiais que 
compõem o conjunto de objetos litúrgicos necessários à consulta aos seres do Orun, entram em 
cena, mais uma vez, as histórias-exemplo que são aplicadas na interpretação da situação que 
exige a consulta. Da consulta também resulta um outro segredo: o sistema de ebós, que são as 
oferendas propiciatórias. Poderá, nesse terreno, haver ocorrências inusitadas, do tipo uma 
situação vivida por alguém que seja uma raridade acontecer. Por isso mesmo, o segredo não está 
na posse de um único iniciado. Pelo contrário: todos precisam de todos, pois o saber também está 
ligado à qualidade do orixá e o tipo de axé dos quais um iniciado é portador. Há pessoas a quem 
nunca pessoa alguma solicitará a explicação e/ou a execução de um ebó que leve pimenta, por 
exemplo. Então, pessoas desse tipo de axé sempre necessitarão de outras que façam isso por ela, 
se elas disso necessitarem, ainda que elas saibam como fazer. 
Na verdade, o chamado segredo é o estuário para o qual convergem o viver e o fazer da 
comunidade. A legitimação miticorreligiosa para que um dos membros ascenda na hierarquia é 
um viver e um fazer da pessoa que não só demonstre a posse do segredo, tanto quanto inspire os 
demais a alcançá-lo também. A compreensão maior do segredo passa, necessariamente, pelos 
conceitos de odu, ori, bara, emi, orixá, iwá, axé, abá, entre outros. Para além disso, não só toda a 
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ritualística, mas também o cotidiano são revestidos por toques do segredo. Por exemplo, não será 
chamada qualquer pessoa para cuidar da ornamentação do ambiente em que o ritual será 
celebrado. Há pessoas que sabem quais elementos podem ser utilizados sem disparar conflitos de 
axé. E isso depende principalmente do orixá ao qual serão dedicadas as obrigações e rituais do 
momento. 
No Ilê Axé Ijexá, tal qual acontece com a maioria das Casas ditas tradicionais, estudiosos do 
assunto normalmente se deparam com a muralha do velamento a respeito de tais assuntos. Por 
causa disso também, ele, o segredo, tem resistido aos 500 anos em que uma classe privilegiada 
tem governado a nação na base do exclusivismo, do elitismo e da dominação. Por isso mesmo, o 
Brasil tem uma dívida impagável para com seus cidadãos e cidadãs afrodescendentes. Isso se 
agrava muito mais em relação àqueles que têm resistido nos terreiros deste país, apesar de toda 
sorte de preconceitos e políticas de invisibilidade. 
 
 
 
 
 

MESA REDONDA XII 
 
 
 

Barroco, estética e androginia: as dimensões do segredo na teatralidade das 
tribos urbanas. 
Coordenação: Mario de Carvalho (UFPE/CAA) Participante: José  Pirauá (UFPE/CAA) 
 
 
 
A dimensão secreta na “emotional” atitude dos Emos 
Mario de Carvalho (UFPE/CAA) 132 

 
 “A água anônima sabe todos os segredos. A mesma 
lembrança sai de todas as fontes." 

Gaston Bachelard "A Água e os Sonhos" 
 
 

Nós propomos um debate sobre o caráter orgiático da contemporaneidade. O prazer de 
compartilhar diferentes emoções, conduzindo a existência ao prazer de compactuar a existência. 
Característico das grandes concentrações urbanas como shows, shoppings, as festividades do São 
João, do carnaval, etc. 
A arte, nas suas diversas dimensões, proporciona igualmente estes momentos de êxtase com o 
que é vivido no quotidiano. As diferentes experiências então são trocadas, comentadas, e, desta 
maneira, enriquecidas, alimentadas e dinamizadas. Existe um processo de identificação através 
de valores estéticos, comportamentais ou religiosos. A estética funciona como pólo de atração. 
No sentido etimológico o termo estética é originaria do grego aisthésis, sensação, percepção, 
utilizado pela primeira vez em 1750, por Alexander Gottlieb Baumgarten, adepto da filosofia de 
Wilhelm von Leibniz, para falar sobre a apreensão da realidade imediata pelo sensorial, ou seja 
conhecimento pelo sensorial, isto em oposição à lógica. O “estar junto”, “estar parecido”, possuir 
o cheiro do grupo, articula-se com a experiência estética vivenciada e compartilhada nos 
momentos festivos. 

132 Professor Adjunto do Núcleo de Design, UFPE, Centro Acadêmico do Agreste. 
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É este caráter de êxtase e de festivo das aglomerações urbanas que traduz, igualmente, o 
barroquismo da pós-modernidade. Segundo M. Maffesoli são valores “arcaicos em simbiose com 
as novas tecnologias”. Arcaico do latim, archaicus, emprestado do grego, “arkhé”, que significa 
começo, o que fundamenta o primeiro. O arcaico e as novas tecnologias, parâmetros da 
contemporaneidade, onde a emoção é valorizada no lugar da racionalidade, do objetivismo, ou seja, 
diretrizes que prevaleceram no imaginário da chamada modernidade. 
Nós podemos relevar outra característica da contemporaneidade, aquela relacionada com os 
diversos agrupamentos sociais, a formação das tribos. O caráter tribalista da atualidade, a 
dissolução da identidade favorecendo a identificação através de correspondências estéticas.  
As tribos urbanas são desdobramentos culturais e estéticos da atualidade. A noção do “Pli”, da 
dobra de Gilles Deleuze, em suas reflexões sobre Leibniz, exemplifica bem a noção de barroco 
na atualidade, da disseminação do mistério. O Barroco ultrapassa todos os preceitos 
deterministas que possamos querer confiná-lo. Ele vai bem mais longe, ele é versátil e cruza 
diversos domínios estéticos, culturais, semiológicos, éticos, sociológicos em diferentes épocas da 
nossa existência. Este dinamismo do barroco lhe permite de se nicher na moda, na decoração, na 
mídia, e na arte contemporânea em geral. 
A androginia da tribo dos Emos exemplifica o barroquismo da contemporaneidade. O termo emo 
origina-se da palavra inglesa emocore, que passou de um ritmo musical para a definição de um 
comportamento, caracterizado pela ambigüidade sexual, pelo romantismo. Consideramos que o 
primeiro Emo teria sido o poeta simbolista, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud (1854, Charleville Mazière, 
de 1891, Marseille). Os “personagens” desta tribo acentuam a transcendência, na cidade, dos 
gêneros masculino/feminino, da linearidade da existência “dicotômica” da divisão, homem-
mulher.  
Originalmente voltados, na Europa e nos EUA, para a melancolia, rock punk, no Brasil, 
precisamente em Caruaru, Pernambuco, os adeptos desta tribo freqüentam a efervescência de 
bailes de forró, adaptando-se ao contexto cultural, mas mantendo as características estéticas que 
os identificam. A estética do preto e do roxo, originalmente das roupas, encontra-se inserida no 
colorido das festas. A pós–modernidade “maffesoliniana” ressalta precisamente o aspecto 
emocional da contemporaneidade, da viscosidade existente nestas tribos. A apresentação destes 
personagens, o vestuário, os penteados, os acessórios, destacam a dimensão secreta existente na 
androginia destes jovens. Na sinuosidade de uma espiral de componentes estéticos, encontramos 
uma exemplificação da coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos. 
Os fenômenos sociais da atualidade tais como o prazer de estar junto, em grupos, as 
preocupações com a aparência, o hedonismo do quotidiano, assim como a valorização da 
frivolidade, da moda, despertam novas maneiras de observar as relações sociais. Segundo Michel 
Maffesoli, nas sociedades contemporâneas, dinâmicas e criativas floresce o sentimento de “gozar 
a vida”, apesar das vicissitudes de um mundo regido pelos interesses político-econômicos. Este 
florescimento é, no entanto possível graças aos “engajamentos” subterrâneos, nos creux, “ocos”, 
“vazios”, “fundos”, o subterrâneo das sociedades atuais. A vida sociétal é assim perpetuada pelo 
prazer de estar junto e dividir emoções.  
Para Maffesoli, a alternativa racionalista e sem emoções não é mais da atualidade. Doravante, 
tomamos o cotidiano pelo caminho da alegria de viver, da plenitude dos sentimentos. 
Precisaríamos então repensar os olhares para nossas sociedades, no sentido epistemológico, 
voltar-se para a fenomenologia, o que está diante dos nossos olhos, perceptível no momento 
presente. Todos aqueles que examinam as relações sociais deveriam então se dirigir para o que 
se passa no quotidiano, o mais ordinário, mas certamente pleno de vitalidade. Isto é fortemente 
ligado aos diferentes grupos ou tribos que se formam nas nossas sociedades. Precisamos então 
observar o “nós”, que se perpétua nos nossos diferentes quotidianos.  
Michel Maffesoli examina as tramas de uma nova sociabilidade nas sociedades contemporâneas, 
saídas do dinamismo intenso das relações sociais. Como exemplo, já citado anteriormente, temos 
a tribalização das nossas cidades. Existe uma energia vital que borbulha no interior destes 
grupos, na efervescência coletiva que se inventa dia a dia. Esta sociabilidade se cria e se 
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transforma tendo como motivação a pulsão de viver juntos, em um amálgama emocional, nas 
identificações em torno de imagens comuns. No livro “O tempo das tribos” Maffesoli (1988) nos 
fala das ligações sensíveis nas sociedades comunitárias. Nós observamos que ele coloca em 
evidência a valorização do presente, do prazer de compartilhar. O indivíduo desaparece nos 
grupos, perde-se, dando lugar ao surgimento da pessoa no lugar do indivíduo. A pessoa criará 
então seu “personagem” social livremente. Este personagem é polimorfo e heterogêneo e existe 
de acordo com a sensibilidade do grupo diferentemente do individualismo. 
Nas relações forjadas, secretas, no “subterrâneo” das nossas sociedades contemporâneas existe 
um vitalismo fundamental para o surgimento destas tribos que dinamizam intensamente a vida 
como um todo. Nós devemos então compreender as ordens sociétais para descobrir no 
quotidiano outra autenticidade do existir, o do “estar junto”, no secreto mundo barroco 
subterrâneo das cidades, no mistério profundo das relações tribais. O querer explicar estas 
relações conduz à perda do segredo, da emoção, do húmus, do terriço, desta teia de relação. 
Deveríamos ultrapassar a dicotomia modernista das separações, das análises mecanicistas e 
redutoras da divisão entre a razão e o sensível. Reconhecer que a cultura se naturaliza, que 
devemos obedecer a natureza. Novas hermenêuticas se fazem necessárias, como a noção de 
barroquização do mundo de Maffesoli: 
 

“O tipo barroco repousa sobre essa necessidade. Ele penetra seu segredo e faz sua 
força. Segredo que foi artístico ou existencial, e cujo aspecto prospectivo mede-se 
hoje em dia. Em qualquer que seja o domínio, não se pode mais considerar o 
funcionamento sem uma parte de disfunção. É mesmo com o palmo de sua sinergia 
que se pode medir a vitalidade de todo organismo vivente, qualquer que seja. O 
fechamento, a colocação à parte, a estigmatização do “anormal”, que foi a marca 
da Modernidade, não é mais corrente. ”(Maffesoli, 1990, 185). 
 

É pela união do banal e do excepcional que as pessoas experimentem a vitalidade, na junção 
entre esta vitalidade e os diferentes grupos ou tribos que a sociabilidade encontra seu 
florescimento. Isto seria o caso de permitir a liberdade ao vitalismo característico do estar juntos, 
mas a liberdade é estar depende do outro, eu sou o que o outro me conduz. A sociabilidade se 
inventa de acordo com os instintos e as derivas, é uma forma de saber instintiva e exteriorizada 
segundo diferentes ocasiões de agrupamentos sociais. Por outro lado, isto provoca a criação de 
um mundo paralelo no qual estes agrupamentos florescem segundo seus gostos estéticos 
respectivos. 
No olhar escondido pelas franjas, os Emos, representam a ambigüidade da existência, a dimensão 
secreta da ambigüidade, ou seja, como dito anteriormente, sem definição de gêneros, ou 
características de identificação quanto à “sexualidade”. Assim, nós podemos observar a livre 
escolha suscitada, pelas identificações estéticas nesta atmosfera de encontros. A estética torna-se 
uma motivação de trocas e afinidades que favorece igualmente florescimento do conjunto destes 
grupos.  
Nesta perspectiva, o estar junto, o compartilhamento de emoções, as afinidades estéticas no 
quotidiano escapam ao racionalismo restrito da funcionalidade e neutralizam as regras 
socioeconômicas inerentes à ordem sociétal. A sociabilidade se apresentaria assim fortificada 
pela efervescência vitalista do estar junto. Aqui estão, de uma certa maneira,  alguns termos da 
pós-modernidade. Esta perspectiva do estar junto se apóia sobre os eventos do presente imediato, 
sem visar necessariamente o futuro.  
Os momentos são vividos intensamente, é o presente vivido e apreciado enquanto tempo único 
da existência. O imediato vivido desta maneira permite uma euforia de viver e uma coesão social 
em torno de pólos estéticos. A dimensão secreta está na condição que o ser não determina mais o 
que ele é, mas torna-se aberto ao outro, sempre em transformação, o Panta rei, pré-socrático, do 
Efesiano Heráclito. (séc. vi a v a, C) Exemplificando a natureza efêmera e hedonista do homem 
pós-moderno, viscosidade da pluralidade de uma “centralidade subterrânea”.  
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“A viscosidade onipresente, tenho dito. E será preciso se habituar. Em todo caso, é 
necessário encontrar as categorias adequadas para descrever e analisar suas 
manifestações mais evidentes. Todas as “Love parades”, “gay prides”, “festas 
tecno” e outras ‘festas raves’, dão fé disso, o espírito do tempo empurra os outros 
para aqueles que até então, estavam fechados na longínqua solidão de sua 
identidade. Estranha compulsão, um pouco barroca, já vislumbrada por Fourrier ou 
por Simmel, e que fez da atração apaixonada a categoria chave da pós-
modernidade.” ( Maffesoli, 2003, 11). 
 

O Barroco integra no seu dinamismo formal, toda esta energia vital de congraçamento e 
permanência do segredo não revelado mas apenas mostrado, pactuado e assim eternizado. 
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A FACE DÚBIA DO VELAR-DESVELAR: PERSPECTIVAS LITERÁRIAS E 
PSICANALÍTICAS 
Coordenação: Francimar Arruda (Chaire Unesco sur l’Imaginaire, Milão)  
Participantes: Mara Silva (UnB), Adriana Carrijo (UFRJ) e Manoel R. Losada (Universidade 
Estácio de Sá) 
 
 
Psicanálise com crianças: o segredo como espaço potencial 
Adriana Carrijo (UFRJ) 
 
 
 

 (...) A casa oniricamente completa é a única onde se pode viver os 
devaneios de intimidade em toda a sua variedade. Nela se vive só, 
ou a dois, ou em família, mas sobretudo só. E em nossos sonhos da 
noite há sempre uma casa onde vivemos só. Assim o exigem certos 
poderes do arquétipo da casa no qual se juntam todas as seduções 
da vida recolhida. Todo sonhador tem necessidade de retornar à sua 
célula, é chamado por uma vida verdadeiramente celular.(...). 
(Bachelard, Gaston. A terra e os devaneios do repouso, 1990, p.81) 

 
 
A relação entre o imaginário e as dinâmicas do segredo escolhida como temática central para o 
XVI Ciclo de Estudos sobre Imaginário move-me, como psicanalista que sou, a recrutar recursos 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 115



no sentido de evidenciar a função do segredo no trabalho de psicanálise com crianças, potência 
essa que requer espaço e aconchego, potência que move e co-move, potência que elogia a 
existência, que a corporifica. 
Entretanto, em se tratando do tão polissêmico e polêmico imaginário e das tão vívidas dinâmicas 
secretas que mobiliza, sugiro uma breve cartografia dos impasses clínicos pós-modernos, para, a 
posteriori, ancorada nos articuladores: imaginário e segredo, devolver a esse território -a clínica- 
a lembrança de seu comprometimento com o mistério humano e o seu papel fundamental no que 
tange ao despertar do desejo de falar e, mais ainda, a compreensão da função de silenciar. 
Partirei dos fatos e dos fenômenos para figurar os apelos de uma criança marcada pela hiperativa 
pós-modernidade. Criança essa que, a despeito de qualquer comportamento desatento ou 
desafiador (aludindo ao Transtorno do Deficit de Atenção e ao Transtorno Desafiador-Opositor), 
resiste existencialmente acossada por solicitações dinâmicas de introversão apontando para a 
dimensão secreta como espaço potencial de substancialização do si-mesmo. 
Para a Psicanálise, não há Eu (ego) que se estabilize minimamente sem o recalque e a fantasia. A 
função do recalcamento seria restritiva e adaptativa ─ o preço a ser pago pela neurose comum. A 
função da fantasia, cênica por sua natureza, seria, dentre outras, a possibilidade de guardar 
secretamente os pensamentos ─ expressão máxima de singularidade e alteridade, condição de 
emergência de um sujeito. Assim sendo, a despeito de a emergência do sujeito requerer uma 
clivagem cultural, seria diante da inevitável tensão estabelecida entre a cultura e suas entranhas, 
suas estranhas entranhas, que o tornaria um sujeito singular. Destarte, ora como sujeito do 
enunciado, ora como sujeito oculto, ora dos espaços públicos, ora dos espaços secretos, 
cumpriria-se a dinâmica pendular de existência. 
Sublinhando esse espaço secreto chamo o pequeno Matheus em seu episódico bilhete secreto 
intitulado: “viagem ao meu centro”: 
 

“O que passa por mim? Quem eu sou realmente? É difícil responder, mas eu acho 
que eu sou outro. Eu acho que sou outra pessoa. Porque algo me diz que eu não 
sou nervoso. Me parece que aquele garoto chamado Matheus não é impulsivo, 
ansioso, curioso. Parece que dentro dele tem outro ego, diferente dele, o que difere 
ele e sua natureza. A natureza dele é uma natureza desequilibrada. Mas, vozes 
dentro dele dizem  que ele pode mudar. Mas aí eu me interrogo: ─ o que tem em 
minha vida? Fracasso ou sucesso? Me parece difícil responder essa questão, mas 
acho que o caminho da perdição está me possuindo. Por que em todos os lugares 
que eu passo acontecem problemas? Na escola, em casa etc... Porque nunca tem 
um dia que eu possa ter paz? Quem quiser me ajudar a mostrar para mim o 
caminho da vida terá sorte porque eu sou um garoto angustiado e preciso de uma 
luz. Bem, o episódio de hoje fica por aqui, mas eu ainda estou procurando um 
caminho nessa aventura chamada: “ Uma viagem ao meu centro”. 

 
As dinâmicas de introversão descritas por Matheus me fazem ancorar no texto de Bachelard 
(1990) onde o autor ressalta que “o ensimesmamento nem sempre pode permanecer abstrato. Ele 
(o ensimesmamento) assume (assumiria) a feição de um enrolamento em si mesmo, de um corpo 
que se torna objeto para si mesmo, que toca a si mesmo.” (Bachelard, 1990, p. 4). 
Vale tudo no bilhete secreto de Matheus. Ele se duplica, polariza a sua existência e confessa a 
sua angústia. Matheus teme se perder no labirinto que é, ao mesmo tempo, a metáfora e a 
imagem de seu próprio inconsciente. Assustado, o menino chama o mesmo de “caminho da 
perdição” antevendo algo inerente a essa dinâmica ─ tanto possuímos um inconsciente quanto 
ele, por vezes nos possui ─ cumpre-se a dinâmica pendular da existência. 
Desse embate resultaria uma forma, uma estética existencial que trasversalizaria a vida anímica 
de Matheus estabelecendo condições de relacionamento, posse e pertencimento. Sendo assim, 
seria pela impossibilidade de captura do objeto em sua onticidade que Matheus transfiguraria o 
mesmo em algo inerente a si. É justamente diante dessa complexidade anímica que Bachelard se 
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rende à imaginação e ao imaginário. É diante dessa profusão imaginária que produzimos as 
dobras que irão guardar/abrigar os segredos mais íntimos legitimando o ideal de repouso tão 
enaltecido por esse autor. 
Tentando encontrar pistas para (des) encaminhar Matheus, olho para fora e tento cartografar o 
mundo. Vejo coisas, vejo corpos. Matheus me foi encaminhado por conta de sua suposta 
hiperatividade. Haveria a influência de um fluido corpóreo oculto que o acelerasse? Esse era o 
raciocínio médico à época. Como se não bastasse, Matheus tinha o hábito de se esconder, de 
fugir e de pouco falar. Contudo, Matheus escrevia. Escrevia a vida sob formato episódico onde 
negritava ou ocultava a realidade segundo seus desejos mais íntimos, mais secretos. 
 Bachelard (1990, p. 9) já havia observado que “esconder é uma função primária da vida. É uma 
necessidade ligada à economia, à constituição das reservas. E o interior tem (teria) funções de 
trevas tão evidentes que se deve (deveria) dar a mesma importância a um esclarecimento e a um 
obscurecimento para classificar os sonhos de intimidade. 
O que a estética da hiperatividade de Matheus ocultava? O que redundaria numa perambulação 
vazia senão uma tentativa de esvaziar o excesso de angústia inerente ao viver? Seriam os bilhetes 
secretos de Matheus, meios lúdicos de abrir caminho às entranhas? Sem espaço de acolhimento e 
compreensão no mundo aberto, estaria esse corpo condenado gastar-se pulsionamente indo para 
lá e para cá, aludindo às suas perambulações? 
Para mim, o corpo de Matheus nunca fora estritamente biológico. O corpo como expressão de 
uma condição autopoiética adquire, através dos devires históricos e sociais, a capacidade de 
recalcar e fantasiar, forças a dinamizar  a potência imaginativa/criadora, forças a enveredar o 
sujeito a  uma certa des-sujeição necessária aos embates da vida de relação. Entretanto, essa 
visão e, sobretudo, prática psicanalítica só se torna possível através do diálogo com outras 
disciplinas. Caso contrário, saca-se do cerne da fabricação de conceitos (e por que não, também 
dos psicanalíticos?) explicações mirabolantes para novos e velhos sintomas, restando à 
hiperatividade do Matheus apenas um novo diagnóstico, talvez algo próximo a “angústia 
motora” ou “angústia de duplicação”. 
Lamentavelmente, o corpo está no centro das reflexões/intervenções clínicas. O corpo só. Só o 
corpo. O corpo desnudo e sem dobras. O corpo des-imaginado, des-imaginante, sem segredos e 
pleno de acessos. O que esse corpo revela de nossa sociedade? A partir desse espírito, sendo 
mais precisa, desse corpo, passo a clínica infantil pós-moderna. 

 
O contexto psico-clínico infantil pós-moderno (ou psicanalisar crianças na pós-
modernidade): 
 
Deslizar da cena analítica e da relação dual com o meu paciente de menos de 10 anos de idade, 
ultrapassar os limites das quatro paredes da sala de atendimento e explorar o pós-moderno 
cenário que habitamos, revela a mim, psicóloga clínica e educacional atuante, novas formas de 
constituição/construção subjetiva a partir da já não tão óbvia constatação de que uma criança 
cresce. 
Ainda que um chamado para apurar com mais cuidado as neuras mundanas não sobreviesse de 
forma imperativa ao psicanalista, o exercício clínico reflexivo constataria a porosidade desse 
espaço invadido pela avalanche de psicopatologias e estratégias de redução das vicissitudes 
psíquicas às determinações sinápticas, assim como pela proliferação de um mercado-psi 
(psicomotricidade...) que esvazia o sujeito duplamente, moldando-o tanto como mercadoria 
quanto como consumidor de tratamentos e modismos clínicos. 
Falo da sofisticação de teorias, da proliferação de especializações para “tutores da infância”, de 
intervenções absurdamente precoces, da aliança escola-clínica e desse sujeito-produto que 
encarna a tipologia a ser descrita, informada e tratada. Dessa engenharia surgem sujeitos 
desatentos, hiperativos, disléxicos e desafiadores-opositores. Surgem, igualmente, clínicos que 
acreditam ter apreendido uma teoria capaz de decantar o impossível: o impossível da natureza 
humana ─ o mercúrio fugidio. 
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A natureza humana, sobretudo a infantil, sempre me pareceu essencialmente hiperativa, atenta ao 
que desperta desejo, desafiadora aos léxicos e opositora aos esquemas. (Incluindo os 
piagetianos). Que substância os pós-modernos tutores da infância visam encontrar? 
Bachelard (1990, p. 56) vem ao meu auxílio lembrando que “o alquimista, em suas meditações e 
em suas obras, acredita ter isolado a substância de monstruosidade. Mas o verdadeiro alquimista 
é um espírito elevado. Deixa às feiticeiras a tarefa da quintessência do monstruoso. Por sua vez. 
a feiticeira só trabalha nos reinos animal e vegetal. Ela não conhece (conheceria) a intimidade 
maior do mal, a que se insere no mineral pervertido” (p. 56). 
Assim, reconheço que é próprio ao infantil ser fugidio tal como o mercúrio e isso me dá pistas 
para entender a episódica fuga de Matheus. A cada fugida, um segredo oculto (Para onde? Por 
quê? Com quem?), a cada retorno, um segredo contado por escrito, uma elaboração ao seu modo, 
episodicamente. 
Ainda assim, o corpo de Matheus e de tantas outras crianças encontra-se no centro das 
discussões clínicas, à mercê de alquimistas que acreditam ter isolado a substância (secreta) da 
monstruosidade.  
Mas o que quer determinar essa redução do corpo a sua dimensão biológica? Por que a 
supremacia do discurso “cerebral”? Seria esse órgão, enaltecido pelo misterioso aglomerado de 
sulcos e giros (o que anatomicamente se dá à imaginação), o objeto a aguçar o olhar científico 
que crê que a verdade está posta sobre um campo específico e que o seu olhar tudo pode ver?  
Seguindo essa linha de raciocínio, estaria a criança atravessada pelos “regimes de verdade”, 
construídos a partir do pressuposto científico que concebe o fundamental como algo 
intrínseco/nuclear, sempre passivo ao olhar do pesquisador que irá buscá-lo “no lado de dentro”, 
no interior de uma verdade ou de um paradigma dominante, como se esse estivesse dissociado 
dos trilhos históricos e dos inesperados? 
Enfim, eu que me formei no início dos anos 1990, e carregava comigo a orientação para certo 
refinamento de escuta e de atenção, para a valorização do vínculo e do manejo transferencial   e, 
sobretudo, para suportar algum tipo de resistência ou interferência dos pais, confesso lidar com 
novos fenômenos: um paciente que já não custa a chegar, ao contrário,  seria-se  antes mesmo de 
desfraldar e falar, que é filho de pais que acreditam piamente em uma profilaxia psicológica e, 
sobretudo, pelo desencantamento desse espaço intersubjetivo -a clínica- como território de 
desvelamento da existência e de análise da psique, qual seja, de uma psico-análise. 
Escrevo (falo) a partir do exercício clínico e da assumida cadência à Psicanálise, às expressões 
do inconsciente e do imaginário alçando um trabalho mais público que privado, mais engajado 
que recatado, mais político (ainda que micropolítico) que estereotipado. 
Desejo transpor a queixa parental como pivô a justificar uma entrevista psicológica que me 
concede mais um trabalho. Dessa forma, aguço a escuta para a assimilação do que concerne ao 
imaginário familiar e escolar que cerca o sujeito que a mim chega como “suposto paciente”, 
socializando o sintoma. 
Destaco a excitação advinda de uma metodologia de escuta que acata as múltiplas dimensões da 
Psicanálise, desacatando enquadres empobrecedores de uma clínica construída para habitar as 
quatro paredes de um consultório. 
Imaginando/(re) tratando o paciente no mundo e admitindo a ressonância das agruras 
transgeracionais, a clínica passa a demandar histórias, geografias e cartografias. 
A clínica, por assim dizer, deixa de ser um mero consultório ─ lugar de consultorias e de 
referência/reverência douta ─, para ser um conservatório/observatório de expressões de modos 
de viver e conviver, onde sujeito e sociedade tornam-se instâncias indissociáveis. 
Recuso o lugar de mestria que reforça aspectos universais de desenvolvimento infantil, sobretudo 
os que casam com a cultura da performance e da estimulação cognitiva para o melhor 
‘desenvolvimento’ (desenvolvimento como meta capitalística) da criança como se ela fosse tão 
somente uma unidade cognitiva. 
Objeto a uniformização e a instrução, sintomas de uma prática (nesse caso falo da clínica) que 
demanda poder e que fabrica saber em nome da retroalimentação “saber-poder-fazer”. 
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Problematizo a qualidade de chegada desse pequeno paciente reduzido a carregador de 
transtornos. Parto para a praça (e para os ciclos), demandando o outro (e do outro) para a 
compreensão desses impasses. 
Alguém me disse recentemente que ‘o cérebro virou o umbigo da clínica’.  De onde vem isso? O 
que era o cérebro de outrora que agora vira umbigo? Devemos considerar que,  a propósito do 
imaginário social e das dinâmicas do segredo, a temática ganha força pela desconstrução de 
esquemas utilitaristas e simplistas.  
Crescer e encorpar demanda libido, essa sacode o sujeito em sua história provocando impressões 
sensoriais distintas e um engajamento social fadado a ‘nós’ necessários, para que a experiência 
humana não se reduza a hiperatividade ou apatia.  
O crescimento inevitável percebido por Matheus como puro deslocamento pulsional estava 
sujeito às excitações e hesitações desse sujeito, a encontros e desencontros e aos seus próprios 
segredos. Referido à vida de relação e à própria condição de vivente, tratava-se de uma tentativa 
perpétua de embate e diálogo com o tempo, com as pessoas e com os imaginários clínicos que o 
cercavam. 
Matheus era essencialmente ação, movimento e especulação-mercúrio fugidio. Mas fora 
exatamente essa tensão que fez esse sujeito andar, alçar o labirinto, ativar-se. Lá pelas tantas, 
essa mesma tensão/profusão (imaginária) que inquieta exigiu o repouso e o reencontro com suas 
entranhas, suas estranhas entranhas. Esse é o espaço potencial onde o segredo dele (e de cada um 
de nós) um deve morar. 

 
A função do segredo como espaço imaginário potencial na formação do analista 
 
A emergência de uma ‘nova clínica’ é sempre indissociável de seu contexto histórico e social, 
portanto, a episteme dessa instituição está relacionada a uma análise das estruturas soberanas e 
disciplinares estabelecidas pela sociedade em que estamos inseridos e pela moldura do cotidiano. 
Enfrentar a análise dos dispositivos de produção de subjetividade infantil em sua profusão 
psicopatológica admite o sentimento de vulnerabilidade que atravessa nossa sociedade, 
acossando nossas defesas e imbricando relações pelas representações de risco e de cuidado 
pessoal. 
Se, outrora, a pedagogização da infância abarcava o projeto de construção de um ser superior por 
sua ortodoxia e profilaxia (ideal da escola moderna), a fluidez dos tempos pós-modernos adota a 
‘clínica-ação’ como recurso de estratégia de resgate ao sujeito falido. A questão deixa de aludir 
àquilo que ele supostamente continha, qual seja, a natureza de sua essência e de sua experiência 
como homem para aquilo que o mesmo contém (tanto como fluido corporal-chave como química 
providencial a lhe conter). 
Não temos dúvida de que os instrumentos e a cultura da mensuração/classificação elaborados há 
séculos ─ da Pedagogia à Psicologia, da Psicopedagogia à Neuropedagogia ─ estão colocados 
em jogo na experiência infantil pós-moderna como dispositivos de organização social. 
Nesse sentido, procuramos evidenciar como certas significações imaginárias da infância 
contemporânea abarcam uma complexa engenharia de sentido, em que a concepção de uma 
infância fásica e de aparato cognitivo aciona formas de convivência e investimento para com a 
criança, coerentes com uma lógica conjuntista e identitária referida pelo outro, pelo adulto e pela 
sociedade em nome de um imaginário social ativo. 
Atentando para o lusco-fusco de processos de produção de subjetividade, de práticas, de teorias, 
interessa-nos mais o núcleo desses feitos do que seus efeitos (sintomas e/ou transtornos), isto é, 
ressaltamos uma prática clínica que admite uma força criadora que produz e instiga essa forma 
de liga social. 
Falamos de um núcleo relativamente comum, magmático, de uma massa de significação que se 
desloca no tempo carregando crenças, fundando paradigmas que acionam novas formas de ser e 
de conviver. Falamos de um imaginário social, de uma liga pulsional ativa e ampla, força que 
integra e determina percepções, intenções e atuações no curso histórico. 
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É essa força vital, o magma que vitaliza vínculos e funda instituições, que contém o velho 
sedimentado no novo, marcando o tecido social como espaço tanto de repetição quanto de 
criação. A infância deve ser contemplada como instituição fundada em um tempo histórico 
carregado de expectativas e valores próprios, em que o corpo infantil, capturado pelo imaginário 
social da época, funda o campo infantil como espaço de esquadrinhamento, desenvolvimento e 
disciplinarização. 
Enaltecemos assim o comparecimento do conceito de imaginário para legitimar ações sobre o 
desenvolvimento humano e sobre a própria cognição. Percorrendo esses caminhos é que 
podemos contemplar a liga pais-especialistas e propor novas direções a um caminho que 
aprisiona a experiência infantil e que, em última instância, segrega a criança da sociedade, 
conferindo-lhe um aprisionamento pelo próprio status de transtornado. 
Através das significações imaginárias da infância contemporânea, meu objeto de estudo e de 
reflexão nesse espaço, espero contribuir não somente para a decantação desses processos de 
produção de subjetividade de-calcados no corpo, mas agregar à pesquisa social os impasses 
inerentes ao trabalho com a dimensão imaginária e secreta, potências que não podem ser 
excluídas de qualquer trabalho de campo, sugerindo ações que incorporem as noções de 
densidade, intensidade e complexidade como condições inerentes a lida teórica/metodológica 
com as significações e as cartografias. 
Esta perspectiva metodológica deve incluir a participação do corpo, do psiquismo inconsciente e 
da consciência, de maneira indissociável, no processo de apreensão e construção da realidade. 
O dualismo cartesiano, que fundamentou os pressupostos da modernidade, tornou possível a 
criação da ciência moderna e com isso o progresso científico-tecnológico dos últimos séculos. 
Trata-se obviamente de uma conquista humana irrenunciável. Mas aquele dualismo foi 
igualmente responsável pela unilateralidade de nossa maneira de pensar a vida, unilateralidade 
responsável pelo reducionismo das nossas concepções ontológicas, epistemológicas e 
antropológicas.  
O papel da razão precisa ser redimensionado. Insistindo na imagem do alquimista bachelardiano, 
o mesmo observa que “o alquimista que substancializa todos os seus sonhos, que realiza tanto 
seus fracassos como suas esperanças formou assim verdadeiros antielementos” (BACHELARD, 
1990, p. 56-57). Portanto, é necessário insistir na inserção da razão na complexidade das 
faculdades humanas (imaginárias) para lidar com o real e com a vida, com a realidade. Dessa 
forma, é preciso devolver à ciência (aqui à ciência psi, e, mais amiúde, à clínica) a complexidade 
das formas de apreensão da realidade que só o homem é capaz produzir/inventar. Por fim, 
identificada ao pequeno Matheus, ressalto que estou à procura de alguém que queira me ajudar a 
encontrar o des-caminho da vida (terá sorte) porque sou uma psicanalista angustiada e preciso de 
uma luz ─ compartilho assim um dos meus segredos. 
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O Imaginário do Segredo e o Imaginário Radical: Conexões 
Manoel R. Losada (Universidade Estácio de Sá - Recife) 
 
 
 
O segredo faz parte da vida do sujeito e da sociedade. É necessário na medida em que se 
encontra no âmago de toda identidade; pode ser perverso, quando utilizado para enganar e 
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manipular os outros. Do segredo íntimo ao segredo de Estado, todas as dinâmicas são possíveis, 
como deseja apontar este Ciclo de estudos sobre o Imaginário. 
Este texto se situa no campo da filosofia. Entende segredo como ocultação, velamento, sabendo 
que só é possível falar de oculto a partir do que é revelado. O  conceito de imaginário é o fio de 
Ariadne para eu não me perder nesse labirinto. Devo esclarecer, entretanto, que estou mais 
familiarizado com o conceito de imaginário radical do que com o conceito de imaginário do 
segredo. Minha formação acadêmica pende mais para o primeiro e menos para o segundo. Estou 
convencido que se Durand estuda a dimensão antropológica do imaginário e Lacan a dimensão 
clínica, só Castoriadis desvenda a dimensão filosófica do mesmo. Para mim, este autor, entre 
todos, é o que explicita de forma mais lúcida a problemática da imaginação e do imaginário na 
contemporaneidade.  
Para começar, faço duas afirmações que  no decorrer do texto serão trabalhadas e que constituem 
a essência do que desejo afirmar. 
 
1) É preciso aprender a pensar de uma maneira nova, a partir da imaginação e do 
imaginário. Esta inversão do pensamento do Ocidente aponta para o processo de desvelamento 
da capacidade criadora-destruidora do sujeito e do social-histórico. 
As categorias do pensamento moderno foram elaboradas para pensar a identidade e a 
permanência; o imaginário radical foi elaborado para pensar a alteridade e a criação, vale dizer, a 
dimensão criadora do sujeito e do social-histórico, coisa que tinha sido ocultada pelo pensamento 
herdado.  
 
2) Com o conceito de imaginário radical, é possível questionar os fundamentos do 
pensamento do Ocidente: neste sentido, a história da filosofia pode ser pensada como uma 
elaboração da RAZÃO, homóloga à postulação do SER como ser determinado. Ou seja, o 
que não decorre da razão e do ser determindo, fica de lado, é encoberto ou jogado fora, como 
acontece, na República, com os poetas (com a imaginação). Segundo Platão, os poetas devem ser 
coroados, sim, e a seguir, devem ser expulsos da cidade.  
 
O estatuto da imaginação no pensamento de Ocidente 
 
Na tradição filosófica, a imaginação não foi pensada em si mesma, nem teve o lugar central que 
Aristóteles tinha intuído no tratado De Anima. Não foi pensada como faculdade positiva, como 
poder criador; ao contrário, com freqüência foi rebaixada ao nível de faculdade auxiliar do 
conhecimento, especialmente em Descartes e Leibniz. Na República, livro VI (509-511e), Platão 
diz que a imaginação é a faculdade inferior na hierarquia dos modos de conhecimento; faz-nos 
tomar a imagem pela realidade, e, por isso, é origem do erro e da ilusão. 
 Aristóteles é o primeiro a elaborar o que conhecemos como a doutrina convencional sobre a 
imaginação. Sucede que no capítulo VIII, livro III, do tratado De Anima, o autor faz algumas 
afirmações sobre a imaginação, que não combinam com a doutrina sobre a mesma que ele vinha 
expondo nos capítulos anteriores e que ficam soltas no texto. Diz Aristóteles (1988: 239): "a 
alma jamais pensa sem fantasia", e ainda: "não há desejante sem imaginação". Com essas 
intuições, Aristóteles descobre outro tipo de imaginação, a imaginação criadora ou imaginação 
primeira. Essa doutrina sobre a imaginação não foi desenvolvida pelo autor do tratado De Anima 
porque implodiria sua ontologia. Será ignorada pelos seus comentaristas e pela tradição do 
Ocidente. O conceito de imaginação radical elabora e desenvolve a intuição de Aristóteles sobre 
a imaginação no Tratado De Anima. 
 Segundo Castoriadis, (1986: 337) “Aristóteles é o primeiro a descobrir a imaginação – e 
descobre-a duas vezes, isto é, ele descobre duas imaginações”, a imaginação segunda (doutrina 
convencional) e a imaginação primeira ou imaginação criadora. 
Kant situa o papel originário da imaginação no campo da arte. Com a teoria do gênio como 
“talento inato do espírito pelo qual a natureza deu suas regras à arte”, o pensamento kantiano 
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reconhece a imaginação como imaginação criadora, porém subordinada à esfera ética, enquanto 
o belo é símbolo do bem moral.  
No pensamento herdado, a imaginação sempre foi pensada como faculdade segunda (ela 
reproduz, não cria o objeto) e secundária (não faz parte das faculdades superiores, limita-se a 
apresentar o que é fornecido pela percepção). É nesse sentido que a imaginação é reprodutora e 
combinatória. Noutros momentos, ela foi vista como elemento perturbador, “a louca da casa”.  
De uma maneira ou de outra, “o papel da imaginação sempre foi colocado em relação  ao 
verdadeiro/falso, belo/feio, bem/mal supostos como já dados e determinados por outras vias. 
Tratava-se, de fato, de garantir a teoria - a visão, ou constituição - daquilo que é, daquilo que 
deve ser feito, daquilo que tem valor, em sua necessidade, ou seja, em sua determinidade” 
(Castoriadis, 1986b: 336). 
A esse respeito, o conceito de imaginário radical significa uma torção no pensamento de 
Ocidente: pensa a imaginação como emergência de uma criação primeira ou criação ex nihilo. 
Criação de imagens, de formas, de eidos, a partir do nada. Confere à imaginação um novo 
estatuto teórico. 
 
A "inversão do procedimento tradicional": os pressupostos do imaginário radical. 
 
A inversão do procedimento tradicional corresponde ao projeto ontológico, antropológico e 
epistemológico, que está implícito no conceito de imaginário radical. Segundo este projeto, o 
pensamento  deverá ser organizado em função da imaginação e do imaginário. Noutros termos, a 
imaginação e o imaginário estão na raiz do pensamento - de todo pensamento. Estão, sobretudo, 
na base do humano, onde se constituem o sujeito e o social-histórico. 
Trata-se, inicialmente, de uma inversão ontológica. Por dois motivos: 1).Colocar o imaginário no 
centro e na base  de seu projeto teórico significa entendê-lo a partir de um novo estatuto 
ontológico. Dito de outro modo, não se trata de algo periférico ou secundário, de caráter 
anedótico, para o sujeito e para o social-histórico; a imaginação e o imaginário pertencem à 
ordem constituinte do humano, digo, do sujeito e do social-histórico; 2). Trata-se portanto de 
outra matriz ontológica, outra maneira de pensar o ser, não como algo determinado, pronto, dado 
de uma vez por todas. Implica pensar o ser como fluxo, como rio, como magma, em constante 
transformação, como tempo. 
Essa inversão do procedimento tradicional traz em seu bojo, um novo discurso sobre o sujeito, 
um novo modelo antropológico, uma nova compreensão do homem a partir da imaginação.  
Essa inversão é também epistemológica em decorrência dessa nova compreensão ontológica e 
antropológica. Inverter o procedimento tradicional significa, fundamentalmente, inverter um tipo 
de saber (um tipo de conhecimento), que reduz o humano apenas ao físico ou ao biológico. Neste 
sentido, o imaginário, que tinha sido destituído pela razão passa, de repente, para o centro 
epistemológico. Ou seja, é preciso começar a pensar a partir do imaginário. 
Importa salientar a impossibilidade de falar de forma adequada da imaginação e do imaginário 
caso não se interta o procedimento tradicional. 
Esta torção é feita em dois movimentos: um de  crítica ao pensamento herdado, especialmente ao 
paradigma da modernidade e outro de construção do pensamento próprio, que tem como base a 
elaboração do conceito de imaginário radical. 
 
Crítica ao paradigma da modernidade. 
 
Este início de século e de milênio coincide com o que alguns pensadores chamam "mudança de 
paradigmas", que corresponde a uma transição sócio-cultural contemporânea, com repercussões 
na organização do conhecimento e na organização social. A sociedade em geral, os indivíduos, 
as famílias, as organizações em particular, têm sofrido os impactos desse vendaval que recebe, 
também, os nomes de idade da informação, terceira onda, sociedade pós-industrial, era da 
comunicação, sociedade dos serviços ou ainda sociedade do conhecimento.  O certo é que a 
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sociedade atual atravessa uma mudança radical: o Sistema se globaliza e a vida e a liberdade 
estão ameaçadas. O fenômeno da mudança atinge tamanhas proporções que alguns falam em 
choque do futuro. Só temos certeza de uma coisa: da mudança e da mudança cada vez mais 
acelerada. 
Edgar Morin refere-se ao "Paradigma perdido". Perdemos uma visão de mundo, um referencial 
teórico e estamos à procura de um outro. Deixamos para trás o paradigma que funcionou como 
modelo interpretativo dos fenômenos subjetivos e sócio-culturais até mais ou menos a metade de 
século XX. Estamos à procura de outro paradigma. 
No campo da ciência, Boaventura Souza Santos propõe "um discurso sobre as Ciências na 
transição para uma ciência pós-moderna". Segundo este autor, "estamos no fim de um ciclo de 
hegemonia de uma certa ordem científica: o "paradigma dominante" está em crise e já se pode 
falar de um novo "paradigma emergente" 
Atlan sugere o paradigma do "pensar junto". Não mais as ciências isoladas umas das outras, mas 
"juntas", organizadas em forma de círculo ou de ciclo. Castoriadis denomina este processo de 
“inversão do procedimento tradicional”. Está em andamento uma grande inversão do mundo em 
todas as suas manifestações. 
Se hoje, no campo da ciência, estamos construindo o paradigma do pensar "junto", significa que 
em algum momento as ciências estavam separadas. Para entender melhor esta problemática, peço 
a vocês que me acompanhem, por uns instantes, até o século XVII, quando se funda o que hoje 
conhecemos como a ciência moderna. Galileu, Newton, Descartes são os feitores do que se 
convencionou denominar de revolução da ciência moderna. Não pretendo expor toda esta 
problemática, apenas quero destacar que, na trilha de Descartes, o procedimento empírico-
racional da ciência moderna foi elaborado a partir de três idéias (três pressupostos), que 
deveriam garantir a consistência e a certeza do conhecimento científico: a ordem, a separação e a 
razão, que nos levaram à atual fragmentação do saber acadêmico. 
A ciência moderna se construiu pressupondo que o mundo é ordenado; o universo como um todo 
obedece a uma ordem, segue determinadas leis, funciona como uma grande máquina, um grande 
relógio. Também o corpo humano funciona como uma máquina; sem dúvida uma máquina mais 
perfeita, porém, uma máquina, constituída por um determinado número de peças, como os 
músculos, os nervos, os componentes químicos, físicos, etc. Ainda hoje não nos libertamos das 
consequências deste modelo mecânico de organizar o saber. 
A separação é o segundo pressuposto da fundação da ciência moderna. Esta se constituiu 
separando-se da filosofia e da religião, como um campo específico do conhecimento. Ao fazê-lo, 
porém, cada ciência particular tomou seu caminho sem a preocupação com os outros saberes. 
Este princípio da separação (da disjunção), no desenvolvimento das ciências, se expressa ainda 
hoje na organização da Academia, através da separação das disciplinas umas em relação às 
outras. Isto nos levou ao seguinte paradoxo: no estudo do ser humano, que é singular, o aluno é 
"induzido" a separar as partes, sem uma relação com o todo: por exemplo, na medicina estuda-se 
anatomia, fisiologia, tudo que diz respeito ao corpo, e pouco ou quase nada do que diz respeito à 
psique, aos sentimentos, à dimensão social, histórica, cultural, etc. Se o aluno deseja saber sobre 
a dimensão social do ser humano, deve encaminhar-se ao curso de Sociologia, se deseja 
conhecer sua história, deve matricular-se no  curso de História, e assim por diante. Mais: o nível 
de especialização (de separação) chegou a tal ponto que dentro de um mesmo campo, como a 
medicina, por exemplo, um médico pode estudar o coração, as vísceras, o joelho, o nariz, a pele, 
sem uma relação adequada com o todo, vale dizer, com o humano. Assim, podemos ter grandes 
especialistas, grandes técnicos desta ou daquela área e que entendem pouco ou quase nada da 
pessoa humana concreta.  
Além do princípio da ordem e da separação, a ciência moderna está alicerçada na razão. Em que 
sentido? Como obediência ao procedimento empírico-racional, isto é, como obediência às regras 
do método experimental. Aquilo que não pode ser medido, quantificado, isto é, aquilo que não 
pode ser submetido ao experimento em laboratório, não é da ordem científica, não existe. Neste 
sentido, os sentimentos, as emoções, o mundo simbólico, o inconsciente, a imaginação, o social-
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histórico, aquilo que é mais específico de cada pessoa singular, ficou fora do campo da ciência 
ou simplesmente não foi levado em conta. 
É preciso acrescentar, ainda, que no final do século XIX quando se fundam as ciências humanas, 
elas aplicam ao estudo do homem os métodos das ciências exatas ou experimentais; partem do 
pressuposto que a ciência é una, dever-se-ia estudar o homem do mesmo jeito que se estuda um 
elemento físico ou uma planta. Com esse procedimento, a ciência "coisificou" e 
"instrumentalizou" o ser humano: ficou reduzido à dimensão física ou biológica, do jeito que 
pode ser experimentado no laboratório. Desta maneira, o homem foi despojado, pela ciência, de 
sua humanidade, foi reduzido a uma máquina: uma máquina de músculos, de nervos, de reações 
químicas, sem sentimentos, sem fantasia, sem uma história pessoal, sem sua singularidade. 
No decorrer do século XX, o edifício do conhecimento construído segundo esta maneira de 
pensar, desabou. No seu lugar, está em fase de construção outra maneira de organizar o 
conhecimento, de forma multireferencial ou multidisciplinar, juntando os vários conhecimentos, 
no sentido de humanizar o atendimento nas instituições hospitalares, sociais, educativas, e, de 
um modo especial, na Academia. 
Separando os saberes, como fizemos no decorrer dos últimos trezentos anos, terminamos 
dividindo e desumanizando o ser humano; retiramos dele o que constitui sua essência, sua 
singularidade, sua história, seu nome familiar, seu sentimento, sua vida. 
Importa afirmar que o marxismo, o estruturalismo e o funcionalismo participam desta matriz 
teórica, segundo a qual o sujeito, o inconsciente, o social-histórico podem ser explicado 
cientificamente, seja por umas “leis econômicas” (marxismo), seja por uns “elementos 
invariantes” (estruturalismo) ou segundo umas “necessidades universais” (funcionalismo). Em 
última instância, os três são reféns da lógica conjuntista-identitária e de uma ontologia  da 
determinidade, próprias do paradigma da modernidade, que os impede de ver – e por isso 
ocultam- a dimensão criadora ou imaginária. 
 
O imaginário radical: Esclarecendo os conceitos 
 
Para Castoriadis, o termo imaginação tem a ver com a idéia de imagem, ou de forma (Bild, 
Einbildung etc.) e com a idéia de criação. Por sua vez, o adjetivo qualificativo radical usado na 
expressão imaginário radical é utilizado para indicar que a imaginação é primeira, está na raiz 
do sujeito e do social-histórico. Para o autor, a imaginação não é combinatória ou reprodutora 
(não combina ou reproduz elementos, apenas), tampouco é especular; ela é criadora. Criadora de 
formas, de figuras, de imagens, que não tem um referente "real" ou lógico. Assim entendida, a 
imaginação constitui a experiência fonte que possibilita todas as outras; é anterior à distinção 
entre o "real" e o "imaginário": "é porque há imaginário radical e imaginário instituinte que há 
para nós "realidade", e esta realidade" (Castoriadis: 1999a: 242). 
Ao colocar a imaginação como condição de toda experiência possível (não apenas da percepção 
e da racionalidade), o conceito de imaginário radical aponta para a capacidade criadora ou 
poiética do homem. Capacidade que se expressa de duas maneiras, diferentes e complementares: 
como imaginação radical, na psique individual, e como imaginário social instituinte, no 
anônimo coletivo. Como fluxo representativo-afetivo-intencional, a imaginação radical é a 
capacidade criadora de formas/figuras/símbolos presente na psique. É definida como a 
capacidade de fazer surgir na forma de imagem algo que não existia antes. Já o imaginário social 
instituinte é a capacidade criadora de formas/figuras/símbolos do anônimo coletivo, que se põe 
em funcionamento cada vez que as pessoas se reúnem e se dão uma forma singular para existir. 
É o imaginário social instituinte que cria a linguagem, as instituições, os costumes. A sociedade 
como um todo é criada, institui-se de forma imaginária. Importa assinalar que existe uma 
circularidade ou relação de implicação mútua entre a imaginação radical, presente na psique, e o 
imaginário social, presente no anônimo coletivo. Um não pode ser pensado sem o outro. 
Os produtos do imaginário radical constituem o imaginário efetivo ou universo das significações. 
Aparece na forma de símbolos, mitos, instituições etc. A maioria dos autores, quando fala do 
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imaginário refere-se, com freqüência, a este nível do imaginário efetivo (o imaginado), 
esquecendo o que está na sua base, o imaginário radical. 
A distinção entre imaginário radical e imaginário efetivo permite atribuir ao primeiro uma 
função universal, que estaria na origem, ou que "explicaria" a multiplicidade dos imaginários 
efetivos que se sucedem na história e coexistem nas diversas sociedades. É, aliás, o imaginário 
social instituinte que possibilita o devir histórico. 
Nessa perspectiva, o imaginário não é um adjetivo ou uma qualidade; ao contrário, trata-se de 
um substantivo, algo que tem consistência própria e é determinante para o ser humano: ele está 
na base, ali onde se constitui o sujeito e social-histórico. 
Nesse sentido, a distinção feita pela ontologia herdada entre real/fictício, inteligível/sensível, 
racional/irracional não é originária, é derivada, produto do imaginário radical. Para o ser 
humano, só há realidade porque, paradoxalmente, ele é dotado de imaginação criadora. Vale 
dizer, esta capacidade criadora do ser humano forma algo a partir do qual surgem os esquemas e 
as figuras que possibilitam toda representação e todo pensamento possível.  
Em termos filosóficos, poder-se-ia falar da seguinte maneira: a imaginação radical constitui uma 
espécie de  “condição transcendental” do pensável e do representável. Sem ela, não existiria nada 
para o homem, nenhuma imagem ou representação (sensível ou inteligível) das coisas. 
Isso significa o seguinte: é a imaginação que nos permite criar um mundo, o mundo humano. 
Trata-se da imaginação radical, como será visto. 
 
A imaginação radical no ser humano 
 
O advento do homem está ligado a uma alteração profunda da imaginação. Surge uma espécie de 
deiscência ou de separação entre a imaginação e seu substrato biológico; o que era funcional no 
ser vivo se desfuncionaliza no homem. Se a representação é constante no animal (fornece sempre 
as mesmas respostas), no homem é variável. O primeiro possui uma imaginação funcional, 
submetida à conservação e à reprodução; o segundo, uma imaginação "desfuncional" ou "a-
funcional", constantemente criadora: aparecimento na psique humana, inconsciente e consciente, 
de um fluxo espontâneo e incontrolável de representações, afetos e desejos- a imaginação 
radical, uma autêntica ruptura com a imaginação funcional do vivente. 
Com a "desfuncionalização" da imaginação, aparece outro traço fundamental do mundo humano: 
o predomínio do prazer representantivo sobre o prazer do órgão. Assim, o ser humano pode 
investir objetos imperceptíveis, socialmente instituídos, que não oferecem prazer de órgão. 
Além disso, no psiquismo humano, a imaginação (representativa, afetiva, desejante) se 
autonomiza; rompe com as "regulações instintivas" que dominam o comportamento animal. No 
lugar, aparece um fluxo representativo espontâneo, ilimitado, incontrolável, com uma 
característica fundamental – a separação entre a representação e o que seria o representante 
canônico da satisfação biológica. 
O figurar (colocar em figura ou em imagem) existe onde há para-si. O vivente cria "sua 
interpretação" do mundo, faz com que haja uma figura (uma "percepção") ali onde há o "choque 
externo", mas ele o faz sempre "da mesma forma", na sujeição à funcionalidade. No homem, o 
fluxo espontâneo da imaginação é desvinculado da finalidade biológica, desaparece a 
correspondência rígida entre a imagem e o "choque externo". Surge, assim, a capacidade humana 
de romper com o fechamento (cognitivo, afetivo, intencional) no qual o vivente é aprisionado. É, 
ainda, essa propriedade da imaginação radical que permite aos humanos passar do sinal ao signo, 
ao arbitrário quid pro quo da linguagem, que "pressupõe a faculdade de ver alguma coisa onde 
há nada" (Castoriadis, 1992b: 216). 
Com o advento do homem, "explode" o psiquismo animal sob a pressão desmedida da 
imaginação. Nessa explosão, subsistem elementos importantes da organização psicobiológica 
animal, por exemplo, alguns traços da "imaginação sensorial" (não saímos de uma certa 
canonicidade biológica na formação de imagens "do mundo exterior", comuns à espécie e a 
certos mamíferos superiores) e alguns restos da lógica conjuntista-identitária (conídica) que 
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regulam o psiquismo como psiquismo animal. Esses elementos seriam insuficientes para a 
subsistência do homem, entretanto, constituem o suporte para a fabricação pela sociedade do 
indivíduo social. 
Na sua condição de vivente, o homem cria para si um mundo próprio (Eigenwelt), no qual 
estabelece, também, a si mesmo. Mediante sua imaginação sensorial e lógica, filtra, forma e 
organiza os "choques" exteriores. Acontece que o homem não cria, apenas, representações 
provocadas pelos "choques" externos. Os humanos têm um "interior". E esse interior é fluxo 
heraclitiano indissociável de representações, afetos e intenções totalmente espontâneos. 
Esse fluxo é singular para cada ser humano. Se no primeiro aspecto (perceptivo, "externo"), a 
imaginação radical cria para o ser humano singular um mundo próprio "genérico" (participado 
pela espécie), no segundo aspecto (psíquico), ela cria um mundo próprio singular.  
Esse "interior" possibilita ao homem criar um distanciamento em relação ao mundo considerado 
como "dado"; possibilita, ainda, a tomada de posição ativa e eficaz diante desse mesmo mundo. 
Em síntese, o vivente possui uma imaginação “elementar”. Cria o que é para ele informação: dá 
ao “x” (o estímulo externo) uma forma e investe essa forma de “significação”. Cria seu mundo 
próprio. No ser humano, a imaginação não é elementar, nem secundária. Ela é primeira, está na 
raiz do mundo humano. Sofreu uma alteração profunda: não está ligada de uma maneira rígida e 
funcional ao código genético. Agora é um fluxo espontâneo e incontrolável de representações, 
afetos e intenções, o que a torna constantemente criadora, imaginação radical. 
 
O imaginário social: situando o problema. 
 
Esta capacidade criadora funciona em dois registros, na psique humana, como imaginação 
radical, e no coletivo como imaginário social ou sociedade instituinte. Com essa dupla 
capacidade, é possível criar um mundo especificamente humano, diferente do animal. 
Originariamente, o homem é psiquê: psiquê profunda, inconsciente. Ao mesmo tempo, o homem 
é sociedade, se constitui na e pela sociedade. 
A espécie humana emerge do abismo, do caos, do sem-fundo. Ela emerge enquanto psiquê, fluxo 
representativo, afetivo, intencional: mônada solipsista que busca sentido no prazer de atrair tudo 
para si mesma. Para sobreviver, a humanidade cria a sociedade, institui de forma imaginária a 
sociedade, que possibilita a transformação da mônada psíquica em indivíduo social, ao lhe 
propor/impor uma outra origem e outra modalidade de sentido: a significação imaginária social. 
Sociedade e história constituem duas dimensões da mesma realidade. Tinham sido separadas. 
Para entendê-las de uma maneira nova, Castoriais junta dois adjetivos “social” e “histórico” para 
formar um substantivo, o social-histórico, que aponta para uma nova região do “para-si”, onde as 
representações, os afetos e as intenções ganham um conteúdo especial. Como acontece com o 
vivo e com a psique, cada sociedade cria um mundo próprio. Ora, criar um mundo próprio, neste 
âmbito, equivale a criar um mundo de significações imaginárias sociais, e um mundo de 
instituições que as encarnam. 
 
As significações imaginárias sociais. 
 
A sociedade é atravessada por duas dimensões indissociáveis, a conjuntista-identitária e a 
imaginária. Na dimensão conjuntista, a sociedade opera com “elementos”, “classes”, 
“propriedades” e “relações”, postulados como distintos e definidos. O esquema dominante é a 
determinação. Nesta dimensão, a existência é determinidade. Foi nesta dimensão que se moveu o 
pensamento herdado. Seu erro é pensar que o social-histórico é só isso. Nisto se identificam o 
estruturalismo, o marxismo e o funcionalismo. 
Na dimensão imaginária, a existência é significação. Ora, uma significação pode ser demarcada, 
não pode ser determinada. Pertence a outra ordem, a ordem da criação: da criação das 
significações imaginárias. As significações não são “distintas” ou “definidas”, nem estão 
interligadas umas às outras por condições necessárias e suficientes, elas se conectam 
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indefinidamente umas às outras, sob a forma do remetimento. A relação de remetimento opera 
por meio de um “x está no lugar de y”, que é arbitrário, isto é, instituído. Este remetimento é o 
núcleo daquilo que é denominado relação signitiva, a relação entre o signo e aquilo de que ele é 
signo, que está nos alicerces da linguagem. 
Na hora de pensar o social-histórico surgem duas questões fundamentais, relativas à unidade e à 
origem da sociedade. De onde procede a unidade da sociedade? De suas significações. Para além 
da produção econômica e da organização jurídica, para além da coerção e da persuasão 
(propaganda), existe um tecido de significações, uma espécie de “cimento invisível” que 
assegura a coesão do edifício social. Como pensar a origem da sociedade? Como criação. O novo 
tipo ontológico de ordem, característico da sociedade, não é criado de uma vez por todas pelo 
social-histórico. Ele é, cada vez, “materializado” por diferentes formas, cada uma das quais 
constitui uma criação, um novo eidos da sociedade. Equivale a dizer que não há “leis” ou 
“procedimentos” para “produzir” uma sociedade de outra ou “causar” sua aparicão. Todas as 
tentativas de “derivar” as formas sociais de “antecedentes” ou de características permanentes do 
“homem” são desprovidas de sentido. 
Este tecido de significações pertence à ordem do “não-percebido imanente”. O vocábulo 
mercadoria pode ser um bom exemplo para entender o que é uma significação imaginária. 
Ninguém compra uma mercadoria, ninguém viu, ninguém verá jamais uma mercadoria. Num 
estabelecimento comercial, as pessoas compram um metro de tecido, um quilo de batatas ou um 
carro do último lançamento. Ninguém compra uma mercadoria. Ela pertence à ordem do não-
percebido imanente, é uma significação imaginária social que faz funcionar um quilo de batatas 
como mercadoria numa sociedade de troca. Não percebemos a mercadoria diretamente, 
percebemos suas consequências. 
O tecido de significações imaginárias sociais é denominado “significações imaginárias sociais”. 
São imaginárias porque não podem ser explicadas racionalmente, nem deduzidas logicamente. 
Independem de um referencial racional ou real. São introduzidas por uma criação ontológica. 
São sociais, porque elas existem enquanto são instituídas e compartilhadas por um coletivo 
impessoal e anônimo. A ontologia tradicional tinha dito que a origem da sociedade podia ser 
creditada ao “sujeito” ou ao “indivíduo”; a um grupo de indivíduos, a “coisas” ou “idéias”. Ora, 
sujeito, indivíduo, grupo de sujeitos, coisas, idéias, todos eles pressupõem uma sociedade 
instituída. Isto para dizer que o social-histórico é irredutível aos tipos de ser da ontologia 
tradicional; deve ser pensado como criação do imaginário social ou sociedade instituinte.  
Por outro lado, as significações imaginárias sociais de uma determinada sociedade apresentam 
um tipo de organização desconhecido em outros domínios: a organização magmática. O magma 
contém conjuntos, mas não é redutível a conjuntos e não pode ser analiticamente reconstituído 
por intermédio de categorias e operações conjuntistas. Significa que a “ordem” e a “organização” 
sociais não podem ser reduzidas às noções de ordem e de organização, próprias da matemática, 
da física ou mesmo da biologia, como fizeram o funcionalismo, o estruturalismo e o 
materialismo . O social-histórico cria um novo tipo ontológico de ordem, de unidade, e de 
diferenciação organizada. 
 
Sociedade instituinte e sociedade instituída 
 
De uma forma simplificada, poder-se-ia dizer que o instituinte equivale ao novo que emerge de 
forma criadora; e o instituído, ao sistema de regras ou leis sociais. 
Falar de sociedade instituinte significa afirmar que a criação histórica não pode ser creditada à 
genialidade de um ou de vários indivíduos iluminados ou então a uma classe social. Na 
contramão desse pensamento, é possível afirmar que existe um “coletivo anônimo”, capaz de 
criar as significações imaginárias sociais. A isto denomina-se imaginário instituinte. Em última 
instância, é a ele a quem deve ser creditado o proceso de criação sócio-histórica, das 
significações imaginárias sociais e das instituições que as encarnam. 
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Num primeiro momento, parece difícil aceitar a idéia de uma criação histórica ou de uma 
sociedade instituinte. Até certo ponto é compreensível, uma vez que só podemos conhecer suas 
manifestações, seus efeitos, seus produtos. Acontece a mesma resistência ao falar da imaginação; 
afinal, ninguém pode pegá-la com as mãos, ninguém pode colocá-la sob o microscópio, para 
controlar seus efeitos. Até certo ponto, é natural que a maioria das pessoas encolham os ombros 
diante do imaginário social instituinte, mesmo que se aceite, sem entender, a “explicação” da luz 
como propagação de uma vibração eletromagnética num vazio. Entretanto, a idéia de que existe 
um centro de criação no sujeito e no coletivo anônimo, esta idéia parece inaceitável e absurda. 
Sem dúvida, existem dois fatores que estão na base desta rejeição irrefletida: de um lado, a 
limitação da ontologia herdada a três tipos de seres, a coisa, a pessoa, e a idéia, e, por isso, cega 
para entender um outro tipo e outro modo de ser, no caso, o social-histórico; de outro, a idéia de 
criação, também inapreensível com as categorias da ontologia herdada. 
 
Imaginário radical: o círculo da criação. 
 
Importa salientar que a criação, aqui, não é criação de algum tipo de "matéria-energia", mas 
criação de formas/eidos que não existiam antes. É criação, gênese ontológica, posição/instituição 
de uma nova forma de ser. 
Esta idéia é inconcebível e impensável a partir do referencial lógico-ontológico do paradigma da 
modernidade. Exige uma reconstrução teórica radical. Exige uma nova maneira de pensar de 
acordo com “a inversão do procedimento tradicional”, como venho explicitando neste texto. 
Não é possível “explicar” a emergência de uma nova forma, no sentido de que ela não é  
produzida causalmente ou deduzida racionalmente. Não decorre de nenhum tipo de lógica 
conjuntista-identitária. Ela é criação a partir do nada, ex nihilo. 
Afirmar que a criação é ex nihilo significa que ela é a emergência de uma nova forma ontológica. 
Neste sentido, quando é criada a democracia, na Grécia, é criada uma nova forma de convivência 
social, uma nova significação que não existia antes. Isto se aplica a todas as grandes criações 
humanas, sejam elas individuais ou coletivas.  
Quando o artista esculpe em madeira (ou noutra matéria) uma forma nova, cria. É a forma (o 
eidos) que faz com que a madeira ganhe a nova configuração de estátua. A tal ponto, que a 
“essência” da estátua é seu eidos. Cria-se a estátua quando é criado a forma da mesma. Nesse 
caso, é possível falar que a criação da estátua é gênese ontológica, emergência da alteridade, 
criação a partir do nada (ex nihilo).  
Porém, se a forma que o artista esculpe na madeira não existia antes, o mesmo não acontece com 
os outros elementos que irão formar a estátua, como a madeira, os instrumentos, a cultura, as 
significações imaginárias onde está inserido o escultor, etc. Eles preexistem e têm que ser 
levados em conta, para que a obra de arte se corporifique. Constituem as  condições necessárias, 
porém não suficientes, da criação. É nesse sentido, e só neste sentido, que a criação é ex nihilo. 
A criação se apoia (ou sustenta) no primeiro estrato natural, biológico ou físico. Toda sociedade 
(a criação sócio-histórica) é obrigada a levar em conta esse dado “natural”. Só que este fato 
biológico (ou físico) será transformado em fato cultural em virtude das significações imaginárias 
com as quais cada grupo vai colorí-lo. Se o primeiro estrato natural é imprescindível para a  
existência da sociedade, ao mesmo tempo não é um elemento determinante das significações 
imaginárias. Estas são criações sempre novas em cada sociedade, em cada momento. 
A criação humana se apoia, sobretudo, na “história”. Há sempre um passado, que é recriado a 
partir do presente. A relação com este passado faz parte da instituição da sociedade: os 
conteúdos dessa tradição são recriados (re-interpretados?) segundo as significações imaginárias 
do presente. 
De forma paradoxal, é possível afirmar: a criação pressupõe a criação. Entramos, assim, de 
cheio, na “circularidade intrínseca” da criação: o surgimento de uma nova forma não pode ser 
“produzido” ou “deduzido” de elementos anteriores, porque os elementos pressupõem a forma, a 
qual pressupõe os “elementos”. Encontramos este fenômeno na teoria dos conjuntos (a 
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reflexividade objetiva da teoria dos conjuntos), e no mundo das significações (relação signitiva); 
entretanto, ele aparece de forma mais clara no campo sócio-histórico. Assim, quando, na Grécia, 
pelo século VIII, surge a pólis (cidade), esta é impossível sem os politai (os cidadãos), os quais, 
por sua vez, são impensáveis fora da pólis, ou de outra maneira, são produzidos na e pela pólis. 
Entre a pólis e os politai existe uma circularidade constitutiva: um pressupõe o outro. 
Do ponto de vista da lógica formal, falar que a criação pressupõe a criação significa uma petição 
de princípio. Ora, a lógica formal constitui uma dimensão necessária da própria instituição da 
sociedade; entretanto, aquela não esgota toda a realidade desta, precisa se unir à dimensão 
imaginária ou da criação das significações. Neste sentido, a instituição da sociedade, em todas as 
suas dimensões, está imbricada em e pelo círculo da criação. A rigor, "a criação, no quadro do 
pensamento herdado, é impossível" (Castoriadis: 1986: 232). 
Por outro lado, o círculo da criação não deve ser confundido com o círculo hermenêutico: não se 
trata da compreensão da criação, mas de seu acontecimento, insondável em sua origem, 
(exatamente porque a criação se pressupõe, porque ela importa um movimento circular como 
fundamento de seu ser). Neste sentido, a criação escapa a toda explicação causal e determinista. 
 
Imaginário radical e autonomia 
 
Imaginário radical e autonomia são os dois lados da medalha. O imaginário radical alcança sua 
expressão máxima na autonomia, e, esta, sem a primeira, seria impossível. A autonomia pode ser 
pensada como um projeto político ou como um projeto ontológico. 
Como idéia política, a autonomia está ligada à autotransformação da sociedade. Esta 
autotransformação acontece através de um projeto com duas vertentes: por um lado, toda 
atividade, seja ela política, educativa, psicanalítica, empresarial, entre outras, precisa desembocar 
num tipo de sociedade autônoma, consciente e dona de si, que dá a si mesma as leis e se auto-
institui a cada momento; por outro lado, este projeto é uma quimera, se as pessoas, em si 
mesmas, não são autônomas, isto é, reflexivas e deliberativas. 
Como projeto ontológico, a autonomia surge na medida em que no humano se libera a 
imaginação radical, na forma de reflexividade e da ação deliberativa. 
Nesta perspectiva, a autonomia designa, no domínio humano, uma situação onde alguém, o 
sujeito humano ou coletivo, é autor de sua própria lei, de maneira explícita, e tanto quanto 
possível, lúcida. Entendida nestes termos, a autonomia desemboca diretamente na democracia, 
enquanto possibilidade efetiva de igual participação de todos, tanto nas atividades instituintes 
como no poder explícito. 
O contrário da autonomia é a heteronomia. Se a autonomia, de auto (próprio) e nomos (lei), 
significa dar-se a si mesmo suas leis, heteronomia, de heteros (outros) e nomos (lei) significa que 
essas leis são dadas pelos outros. 
Surge a pergunta: onde, no mundo de hoje, se manifesta a autonomia, vale dizer, a capacidade 
criadora do sujeito e da sociedade, ou ao contrário, onde ela permanece velada, no segredo? Não 
terei tempo para desenvolver esta questão. De uma maneira simplificada, percebo claramente 
alguns sinais desta capacidade criadora em alguns movimentos de caráter libertário, como o 
ecológico, o das mulheres, o dos jovens, naquilo que se convencionou chamar a “primavera 
árabe”, ou dos indignados da Europa e agora nos Estados Unidos. Entre nós, surgem, agora, 
algumas manifestações contra a corrupção, porém ainda não aconteceu a “primavera brasileira”, 
entendendo por isso a efetiva participação popular na vida pública. O ideário capitalista de 
consumo parece estar ganhando a batalha, impondo a lei rígida do mercado. Tudo se torna 
mercadoria, criando exclusão social e heteronomia. 
 
Ocultação da imaginação radical pelo pensamento herdado 
 
Esta dimensão criadora da imaginação foi ocultada ou simplesmente ignorada pelo pensamento 
do Ocidente. Desde o tratado De Anima de Aristóteles, a doutrina que se impôs na filosofia a 
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respeito da imaginação e que ainda hoje está implícita no pensamento de vários teóricos que 
falam sobre o imaginário, limita-se à simples reprodução do já “percebido” e à recombinação de 
seus elementos. Quais foram os motivos desse ocultamento? A resposta é clara: com os 
pressupostos do pensamento herdado, é impossível falar em criação. Pensar o ser como “o que é 
determinado” (Parmênides) impediu a compreensão da imaginação como criação, como 
possibilidade de surgimento de formas e figuras novas. Como determinação, a ontologia 
tradicional fechou as portas do sentido profundo do ser como a-ser. 
Platão contribuiu de forma proeminente para o predomínio dessa maneira de pensar na tradição 
filosófica do Ocidente. Ele representou uma guinada na história da Grécia após a derrocada de 
Atenas e das significações ligadas à democracia, baseada no parecer e nas opiniões dos 
atenienses. Na contramão desta tradição, o autor de A República busca, no mundo das Idéias, as 
bases sólidas para escapar da opinião (da doxa), e assim construir sobre bases firmes o edifício 
da cidade, que deve ser governada pelos sábios, não por homens comuns do povo. Platão foge do 
mundo das opiniões, para se alicerçar no verdadeiro conhecimento, na episteme.  
Nasce assim a ontologia identitária e da determinidade, marcada pela tendência a buscar os 
primeiros princípios, como fundamento unitário do que existe e, assim, acabar com a 
possibilidade de pensar a emergência do novo. Acresce a isso a impossibilidade de pensar o 
tempo como emergência da alteridade. Para Platão, o tempo “é imagem móvel da eternidade 
imóvel” (Timeo, 37-38b). Nessa perspectiva, a temporalidade só pode ser entendida como 
repetição do mesmo. Além disso, as principais figuras da sucessão, como a causalidade e a 
finalidade, são, apenas, formas enriquecidas da identidade. Vale dizer: no quadro dessa 
ontologia, é impossível pensar a emergência do novo. Nela, não há espaço para a dimensão 
criadora. Seria contraditório.  
Por esse motivo, a dimensão criadora da imaginação, com freqüência, será intuída e depois 
ocultada. Fenômeno que aconteceu pela primera vez em Aristóteles e se repete em Kant, Fichte, 
Hegel, Heidegger, Merleau-Ponty. O próprio Freud, nesse ponto, teve uma posição antinômica: 
de um lado, percebeu, como ninguém, o poder essencial da imaginação como matriz geradora de 
fantasias, a tal ponto que, sem elas, o homem nâo seria homem desejante; de outro, foi tributário 
da teoria aristotélica da imaginação que terminou se impondo no Ocidente; ao teorizar sobre a 
mesma, repete a visão tradicional da imaginação reprodutora, que o impede de vê-la como força 
criadora original. 
 
A modo de conclusão. 
 
Iniciei minha fala afirmando que o segredo faz parte da vida pessoal e social. Ele é necessário e 
pode ser perverso. Neste texto me apropriei do conceito de segredo enquanto ocultação ou 
velamento. O percurso feito até aqui me leva a confirmar as duas afirmações inciais: 1) É preciso 
aprender a pensar de uma maneira nova, a partir da imaginação e do imaginário; 2) Com o  
conceito de imaginário radical é possível questionar os fundamentos do pensamento do Ocidente. 
A razão e o ser (enquanto ser  determinado), que tinham sido colocados no centro do pensamento 
ocidental, especialmente  no centro da filosofia,  ocultavam a capacidade criadora do humano. 
Esta é revelada quando se inverte o procedimento tradicional e se coloca a imaginação e o 
imaginário como a base do pensamento, de todo pensamento, ali onde surge o mundo humano. 
Na contemporaneidade existem, sim, alguns sinais onde se manifesta esta capacidade criadora 
nos atuais movimentos libertários, entretanto prevalece sua ocultação sob a forma da 
heteronomia.  
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O Segredo e o Sagrado em Cidades Rituais 
Givaldo Ferreira Corcinio Junior133 
 
 
O espaço urbano é um dos lugares onde a sociedade organizou sua vivência e seu conjunto de 
crenças. Ele não deve ser visto apenas como espaço físico, de concreto, aço e madeira. Isso 
porque também há outros elementos que o anima, que são de uma outra constituição, menos 
tangível. Esses elementos são visíveis durante eventos muito especiais, quando se estabelece um 
lapso onde a racionalidade é relativizada temporariamente, permitindo que uma outra dinâmica, 
a do extraordinário, se instale. 
Então, buscar levantar um olhar sobre as festas religiosas que ainda tomam as ruas das cidades, 
grandes ou pequenas, nos permite compreender esses espaços de vivência e o surgimento de uma 
Cidade Ritual neles. Os olhos que percebem tais transformações constituem-se numa audiência 
seleta, iniciada nos segredos recônditos das cidades reais, imaginárias e imaginadas. O espaço 
urbano, nesse instante, torna-se lugar onde a experiência religiosa toma corpo, materializando-se 
em impérios erigidos sobre espaços antes dominados pela oposição daquilo que agora 
representam. Tentamos fazer um roteiro, caminhando por entre as gentes e as construções, 
apresentando os segredos dessas cidades que, profanas, se tornam palcos rituais da celebração do 
sagrado. 
Trabalho buscando construir fotografias da comunidade, verbal ou visualmente, nas quais busca-
se elementos que denotam essa vivência com a manifestação religiosa, seja através de pequenas 
ações corriqueiras ou imagens cristalizadas nas moradias, comércio ou espaços públicos, seja 
pela grandes manifestações organizadas coletivamente. 
Alguns elementos, mesmo reelaborados no decorrer das décadas, despertam nos indivíduos das 
comunidades tradicionais ou neo-tradicionais134 noções de pertencimento que podem ser 
associadas àquelas sensibilidades experimentadas em tempos pretéritos por indivíduos que 
participavam de manifestações semelhantes. 
A identidade que define um pertencimento, que agrupa indivíduos a partir dos traços comuns de 
uma coletividade, por aquilo que é compartilhado – a fé, os saberes, a festa. Identidade que une e 
reconhece em detrimento do que distingue e separa. Memória indissolúvel dos mistérios e 
segredos celebrados, na qual os povos conservam responsabilidades e esperanças. Nas cores 
vibrantes do divino os signos de todos os dons conservados: fortaleza, ciência, conselho, temor 
de Deus, piedade, entendimento e sabedoria são sentidos atribuídos em cada cor que fulgura nas 

133 Pesquisador – Historiador vinculado à AGECOM (Agência Goiana de Comunicação) 
134 Estamos chamando aqui de neo-tradicionais as comunidades que absorvem novos métodos de difusão e 
participação – como a informática – para a prática de manifestações religiosas ou culturais que buscam a 
emulação de um pertencimento e uma dinâmica pretérita.  
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fitas e dão harmonia, força e alegria a festa.  
Aliança, promessa e graça podem ser sentidos fixados na passagem da divindade. Aqueles que 
fazem o Giro do Divino Espírito Santo fazem então um rito, passando pelas moradas de todos 
que compartilham esse legado. 
Mesmo estando situada em um espaço que não apresentaram como sendo núcleos irradiadores de 
tendências “modernizantes” (e aí entendemos “modernizantes” como sendo essas tendências de 
práticas e pensamentos que não valorizavam a manutenção das manifestações com referências 
religiosas ou populares), e mantiveram como valor  coletivo os festejos religiosos, tidos como 
constituidores de uma identidade local.  
Convém observar essas comunidades, seus ritos, aspectos do seu cotidiano e seus momentos de 
descontração permite que se registre a transformação que tende a ocorrer com a festa, seus 
participantes e suas relações de coletividade. As imagens que foram tomadas buscam observar 
aspectos que, mesmo efêmeros, se fazem sentir profundamente na comunidade, as formas tidas 
por tradicionais da manifestação religiosa. E que constituem uma vivência da cotidianidade 
diferenciada daquilo que entendemos por comum, moderna ou “progressista”. 
Tendo por orientação a conjugação de imagem e palavra (já que essa última é o modo 
consagrado como se difunde conceitos e formas de compreensão da realidade dessas 
comunidades), elabora-se uma explanação sobre a inflexão das práticas tradicionais, para lidar 
com uma memória construída a partir de costumes tidos por ancestrais135. Com as modificações 
advindas das novas técnicas e meios absorvidos por essa sociedade, prestando-se à festa, ainda 
com cores ancestrais, a novos  objetivos, não só de louvor e devoção, mas também de novas 
dinâmicas, pautadas pelas relações comerciais e visuais nas quais a forma ganha significância 
sobre o conteúdo apresentado136. 
Na compreensão das imagens que servem como marcos da memória dessas cidades rituais, 
[KOSSOY] (2000) afirma que é preciso desconstruir ideologicamente a imagem elaborada, pois 
nela são contidos desejos e interesses que procuram apresentarem-se plenos de sentido e 
símbolos, provando-se reais e dignos de rememoração. Isso nas cidades da virada do século XIX 
para o XX se traduzia por obras e ocultamento da devoção popular.  
Esse exercício da memória, quando se parte da imagem como forma de (re)construir um objeto 
na sua ausência pode gerar uma redirecionamento de toda uma comunidade para ações e 
opiniões previamente pensadas. Mas, a imagem improvisada, que surge durante a flânerie, tem 
capacidade de tocar e apresentar diversas tonalidades do espaço vivido e das relações 
estabelecidas entre os sujeitos, mostrando que a cidade de cal e pedra tem alma e significância 
para os seus. 
O imaginado e o construído podem dividir o espaço delimitado pelo enquadramento da câmera 
fotográfica, por exemplo. Na verdade, eles convivem e se entrelaçam. Se põem a prova e 
dialogam entre si. Se cortejam durante todo o tempo efêmero que ficam a esperar o clique do 
fotografo, na construção das minagens que buscam a cidade como locus da vida humana, 
intelectual e materialmente.  
A leitura da imagem elaborada e sua sistemática desconstrução, usando os elementos indiciáticos 
que as elas mesmas possuem, garantiria a compreensão e a identificação das imagens e seus 
referentes, suas temporalidades e espacialidades, desmontando a conjugação caleidoscópica 
obtida pelo mosaico de signos que perfazem  a imagem tida por significante nesse contexto, 

135 Cabe apontar que ideia de “memória” é um aspecto fundador da discussão histórica, desde seus primórdios, com 
Platão, a memória é associada com o objeto ausente (como apresentado por [RICOEUR]) até a atualidade, onde ela 
é convocada por grupos para balizar a construção de tradições (, nesse aspecto, podemos buscar por [HOBSBAWM 
e RANGER], na sua obra “Invenção das tradições”6). 
136 Marta [ABREU] apresenta, por exemplo, que as transformações que acabaram por modificar a face dos Festejos 
do Divino Espírito Santo na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência das mudanças paradigmáticas engendradas no 
segundo quartel do século XIX, culminaram nas reformas do chamado “Campo de Santana”, e fizeram a Festa do 
Divino Espírito Santo deixar de ser as festas mais concorridas da cidade para se restringirem a pequenas 
comemorações de bairro. 
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permitiriam talvez, compreender a construção cênica que as cidades rituais impõem ao espaço 
vivido consolidado pelas comunidades. 
Hoje, a avalanche de ícones e signos gravados em papel e em bits, divulgados e propagados à 
velocidade de dois cliques (um do obturador e outro do computador) retrata um imediatismo 
favorecido pela dinâmica das comunicações instantâneas ofertadas pelas redes 
computadorizadas. Mas as relações rituais que são engendradas nos espaços efêmeros das 
cidades sagradas construídas a cavaleiro das manifestações religiosas não permitem que sejam 
traduzidas dentro desse ritmo de apreensão do vivido. Esse mar de signos que se apresenta diante 
de daquele que observa o ritual, exige a posse de instrumentos para decifrar a caleidoscópica 
renda de referentes e referidos que se descortina na fotografia por ele tomada ou observada. Os 
laços que atam os referentes constantes nas imagens aos objetos e ao tempo que eles designam já 
se apresentam ali, mas apenas aqueles que sabem ler esses sinais podem decifra-los. Podemos 
fazê-los como Pierre Verger, que usava um direcionamento sobre a elaboração de imagens 
baseadas nas relações cotidianas para compreender o meio a contemporâneidade, através de 
olhos atentos, dispostos a desfiar os índices imbricados nas pequenas atitudes cotidianas, nas 
ações não orquestradas mas presentes, distinguem a habilidade de coletar informações cruciais 
do mundo ao redor tema.  
A representação religiosa desenvolve-se como a construção de signos que, diante do fiel137, 
apresentam uma experiência vinculada ao divino. 
Para compreender a questão da importância dos signos na fé, Maria Idelma [D'ABADIA], por 
exemplo, aponta que, no momento de consolidação da Igreja Cristã/Católica como poder 
hegemônico em Portugal, ela fez com que as festas pagãs fossem convertidas em celebrações de 
santos e de eventos sagrados, buscando sobrepor os signos por elas engendrados. As marcas 
dessa ancestralidade pagã das festas cristãs em Portugal “(...) eram perceptíveis nas festas do 
"Mês de Maria (...)”  que substituíam a festa de Afrodite, nas quais os portugueses penduravam 
guirlandas de flores amarelas perfumadas nas portas e “(...) As festas do 'Divino' foram 
propositalmente comemoradas em maio para evitar as Maias, comemoradas na rua (…)". 
A fé cristã utiliza-se de referentes herdados das tradições pretéritas que constituiram-se num 
amplo conjunto de ações, percepções e relações entre o homem e o meio e são levadas aos mais 
diversificados ambientes, onde por vezes são materializados no espaço, com prédios erguidos pra 
a demonstração da fé em um santo ou aspecto da cristandade. 
O que toca as sensibilidades míticas e os segredos ao redor da festa são as esperanças que ela 
engendra. A crença num tempo eterno marcado pela paz é um signo que envolve os festeiros por 
gerações, tanto nas Cavalhadas quanto nos Festejos do Divino Espírito Santo. 
O contato íntimo com o sagrado, na força de persistir diante de um cotidiano sertanejo em 
agruras, lutas e dificuldades. É com um fio estendido de valores, de saberes, de percepções 
afetivas, em torno da festa da comunidade. Assim conserva a sua identidade.  
As Cavalhadas, por exemplo, usam a simbologia associada às antigas competições medievais e 
seus participantes para poder construir uma nova espacialidade, buscando elaborar referentes 
para marcar uma ancestralidade da comunidade. 
Desse modo, a narração elaborada como justificativa desses torneios, eventos e festejos, recebe a 
adição significante de uma construção visual. Armaduras de ferro são representadas por vestes 
brilhantes, cavalos são ornados com flores e tecidos coloridos e as ações de guerra se 
assemelham a um bailado compassado. 
Essa construção de um espaço apartado do cotidiano pode ser apreendida com a imagem da 
surpresa do garoto ao ver o mascarado mantida, num eterno instante de segredo diante daquele 
personagem enigmático, que só tem existência no abrir e fechar do obturador da câmera. 
Se nas cavalhadas predominam os signos que remetem a uma nobreza, já que a cavalaria e os 

137 Essa denominação é aqui aplicada para o indivíduo que busca seguir os preceitos e regras atribuídas pelo grupo 
vinculado a determinada prática religiosa no seu cotidiano. Interditos e festas estão no conjunto dessas práticas, 
independente de um vínculo com um agente hierarquicamente superior. 
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torneios de habilidades eram tidos por práticas reservadas a alguns privilegiados, a pregnância do 
culto ao Divino Espirito Santo espalhou-se por todas as possessões lusas, principalmente entre os 
mais pobres, que viam nessa força ou entidade uma espécie de superação para as dificuldades 
cotidianas, ainda mais com a vinculação dela à sublimação da pobreza a que estavam relegados e 
à obtenção de uma fartura  no porvir. 
As confrarias ou irmandades que organizavam as festas, construíam estruturas físicas que eram 
chamadas de Impérios – poderiam até ser permanentes, mas que geralmente eram apenas 
temporárias, simulando um palácio real. O divino constrói assim um marco que é visível a todos, 
mas tem especial significado para os devotos. 
O Divino Espírito Santo tornou-se o objeto de devoção de muitos integrantes da casa real 
portuguesa, ele acabou associando-se aos empreendimentos lusos. Assim, o movimento de 
expansão do império lusitano também foi o movimento no qual os Festejos do Divino Espírito 
Santo tiveram sua maior expansão entre a população lusitana e vinculação com as empresas 
efetivadas pela coroa portuguesa. 
As construções rituais dos festejos do Divino Espírito Santo, encontram fortes cores açorianas 
em Florianópolis, ganham tons distintos nas cidades do Alto e Médio Tietê e no Vale do Paraíba. 
Mogi das Cruzes (situada no Alto Tietê, a aproximadamente 60 quilômetros da capital do Estado, 
São Paulo), por exemplo, tem em seus festejos a presença de dados que relembram a importância 
do extrativismo vegetal e da agricultura de subsistência para a população rural da região, hoje 
representado através do ritual da “Entrada dos Palmitos”138. Transformou-se um movimento 
natural em algo sacralizado. Já no Médio Tietê, a cidade de Piracicaba, que anda mantem os 
festejos,  apresenta  a sua vinculação com o próprio rio e a festa alcançam seu ápice durante as 
cerimônias de “derrubada” dos barcos que farão a procissão fluvial que acompanhará a imagem 
de devoção no rio e a chegada da imagem do padroeiro da cidade depois dessa procissão no 
porto e seu desembarque. Do mesmo modo como a festa comparece em outras regiões do Brasil, 
compartilhando referencias gerais e absorvendo influências locais, estabelece assim um diálogo 
protagonizado por reminiscências e inovações, físico e espiritual, fé e necessidade. 
Um dos aspectos nas comemorações do Divino tanto no Estado do Tocantins quanto em Goiás é 
a associação dos Festejos do Divino Espírito Santo com outros festejos, como a Cavalhada e 
também as festas de padroeiros locais. 
Ao estudarmos uma manifestação religiosa, e devo reforçar isso para que ouve o que apresento, a 
atribuição de um conceito na qual a festa encaixar-se-ia faz com que tal manifestação seja lida 
através de um prisma teórico. Ao obter informações que corroborem com tal análise 
empreendida, é necessário um aprofundamento que permite ao pesquisador constituir um acervo 
singular de conhecimento. Isso o Habilita a lançar um olhar distinto daqueles que não possuem 
os mesmos referenciais, e por último, faz fundir proximidade e distância, olhar cotidiano e olhar 
estrangeiro. 
 Mas, e sempre há um “mas”, estar em contato com essas manifestações é ser "iniciado" nas 
nuances dessa relação ritual, e as possibilidades advindas dessa compreensão vão se tornando 
visíveis – são signos, movimentos, interações com o modo de agir e de pensar daqueles que 
reúnem tal experiência. Os segredos da festa são os segredos do grupo e descortiná-los significa 
compartilhar os signos que comparecem, seja extensivamente ou não, nos festejos, nas memórias 
e nas práticas tradicionais, partir de uma “experiência íntima” para que seus significados mais 
recônditos revelem-se. Não existe segredo se ele não insta ser conhecido. O segredo que não 
instiga ser conhecido e passado a diante é esquecimento, já que perde seu poder mobilizador 
quando obtém o sigilo absoluto, e se apaga da comunidade com a qual deveria lidar. 

138 A “Entrada dos Palmitos”, hoje considerado o ponto alto dos Festejos do Divino Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes/SP era a movimentação advinda da chegadas dos produtores rurais na cidade trazendo alimentos em carros 
de boi. Com a mudança da base econômica da cidade e espetacularizaçãoda festa descrita por Neusa de Fátima 
[MARIANO] (2008), o que era um movimento espontâneo foi transformado em ritual, rememorando a si mesmo. 
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Mas conhecer o segredo de um ritual não é simples! Podemos tomar fotos de aspectos 
cenicamente impressionantes e deitar nosso olhar estrangeiro sobre as sombras e as 
luminescências das evoluções de cavaleiros e da bandeira escarlate desfraldada sob o vento de 
julho, mas essa presença não possibilita a aproximação daquilo que é mais significativo para o 
festeiro e o devoto presente diante da pomba do Divino, algo patente e intensamente vivo para 
eles, e não congelado sob palavras e imagens. Compreender a dinâmica da festa suplanta o 
conhecimento técnico-lógico, passando a ser o sentimento inexplicável, onde a presença da 
bandeira e o movimento síncrono e marcado daqueles que a carregam constituem verdadeira 
representação física da presença do Divino Espírito Santo. A bandeira transfigura-se, deixando 
de ser representante e tornando-se o representado. Deslocar-se até onde ela está é apresentar-se 
em agradecimento diante da força que susteve durante o período anterior e que se deseja a 
manutenção da proteção. 
Compreender os signos ali apresentados não necessita, para os festeiros, de uma construção 
verbalizada ou racionalmente elaborada, mas apenas essa construção não possibilita ao 
pesquisador aproximar-se do que serve como esteio para a manutenção da prática, com suas 
referências e significados e que atrai o indivíduo, sujeito e agente da ação mítico-religiosa, onde 
a crença no Divino se sustem nos momentos distanciados dos festejos 
Afirmamos que conhecer a Festa do Divino Espírito Santo, as Cavalhadas e todos os ritos que 
deitam sobre as cidades marcas impressionantesmente visíveis, demanda compreende-las 
simbolicamente, buscando apreender como se dá a pregnância desses símbolos e signos. Nos 
Festejos do Divino Espírito Santo, existem distintos sinais, sonoridades e visualidades que 
convidam não ao silêncio, mas sim a participação, com as possibilidades de acréscimos, 
supressões e manutenções.   
O grupo que fará o chamado Giro do Divino desloca-se, buscando levar a bandeira do Divino 
para aqueles que a esperam. Esse deslocamento gera uma dinâmica, que faz aqueles que 
participam do Giro, afastem-se dos afazeres cotidianos. Tudo que é empreendido nesse período é 
para o Giro e suas obrigações. Recorrendo a que Maria Ângela  Vilhena mostra, a jornada de um 
caminhar religioso, como a romaria ou a procissão, pode ser compreendida também como uma 
jornada de purificação, ética, religiosa e moral. 
Nas comunidades rurais e das pequenas localidades do interior do país, a festa religiosa é um 
momento especialmente importante, e o deslocamento marca um evento singular na existência 
do indivíduo, sendo também marcante para o local onde as manifestações religiosas. Os festeiros 
fazem essa movimentação dentro de uma perspectiva de difusão da fé e agradecimento de graças 
alcançadas e a chegada do Giro do Divino a casa do fiel é um momento de especial devoção e 
felicidade para a família que recebe os festeiros. Isso por que não é simplesmente um grupo de 
devotos de uma divindade que se apresenta diante deles. Dentro da construção simbólica popular 
católica, o grupo que pede pouso é efetivamente o cortejo do Espírito Santo, anunciando que ele 
precisava de guarida. O recebimento do grupo pela família anfitriã está envolto de uma série de 
signos de respeito e reverência por parte tanto dos festeiros, quanto da família que os recebem. A 
presença da bandeira do Divino na residência evidencia, a estada ali da própria divindade e isso é 
motivo de festa, garantida pelos festeiros com seus pandeiros, danças e cantorias. 
O fim do ciclo não esvazia a festa, mas a renova, sendo que é nesse momento que se inicia o 
próximo período, com a seleção do novo Imperador e o inicio de um novo processo de 
organização, arrecadação e celebração. 
Essas marcas das Festas religiosas, sejam nos espaços recônditos longínquos do estado do 
Tocantins, mostram que o divino, com seus segredos e suas revelações estão presentes 
cotidianamente, aderidos às pedras, à cal e à argamassa das construções e mais profundamente ao 
suor, aos pensamentos, ao brilho dos olhos do festeiro que recebe a Bandeira escarlate do Divino 
em sua casa ou ao reluzir das roupas dos cavaleiros rituais das cavalhadas. 
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PESQUISAS EM ARTETERAPIA E CULTURA POPULAR: O SEGREDO E AS 
IMAGENS  
Coordenação: Lívia Marques Carvalho (UFPB) 
Participantes: Rosangela Xavier da Costa (UFPB), Ana Cláudia Lopes Assunção (URCA-CE) 
 
 
Galo tecendo amanhãs 
Lívia Marques Carvalho (UFPB)139 
 
Introdução 
 
No final do ano de 2010 foi lançado o livro Abordagem Triangular no Ensino das Artes e 
Cultura Visuali com diversos artigos relatando as diferentes interpretações que a Abordagem 
Triangular vem assumindo desde que foi sistematizada. Nesse livro, eu e Jaqueline Carolino 
colaboramos com um artigo que descreve a maneira especial como o educador social Ilson 
Moraes aplica essa abordagem de ensino na oficina de artes visuais da Casa Pequeno Davi - 
CPD, uma Organização Não Governamental – ONG de João Pessoa. 
Para exemplificar de forma mais adequada a apropriação que Ilson faz da Abordagem Triangular 
descrevemos o caso de Wanderley Nascimento, um dos alunos da oficina de artes visuais da 
CPD. 
Wanderley começou a participar da oficina de arte ainda menino, com 7 anos - atualmente tem 
18 anos. Ilson nos relatou que a conversa de Wanderley girava sempre em torno de animais 
como porco, bode, galinha. Era fascinado por esses animais. Aproveitando o grande interesse do 
menino, Ilson sugeriu que o garoto tivesse como tema para seus trabalhos na oficina, os animais 
que povoavam seu universo. Assim Wanderley começou a fazer bodes, galinhas, sapos, bois e 
porcos. Inicialmente trabalhou em papel machê, em seguida passou a desenhar e, mais tarde, a 
retratar esses animais em técnicas de pintura até que se fixou na imagem do galo.  
A partir desse tema, Ilson foi mostrando como essa ave foi retratada pelos artistas ao longo da 
história da arte, orientando Wanderley para que olhasse com atenção os traços, as cores, a 
composição, ou seja, os elementos visuais e suas relações formais. Percebendo que o mundo que 
Wanderley vivia era o dos animais que os cercavam comecei a incentivá-lo a projetar este mundo 
real para o imaginário. A principio comecei a estimulá-lo a observar as cores dos animais, em 
conversa falávamos das mudanças das cores sofridas pela luz e o brilho da plumagem, dos 
pequenos detalhes encontrados em uma só ave, penas, olhos, patas etc. os relatos eram 
constantes e ricos. Após a tentativa de retratar o real passei a estimulá-lo a valorizar algo que 
achasse mais interessante nesses animais, intensificando as cores, texturas. Daí, ele foi abrindo 
seu horizonte. O trabalho foi aos poucos deixando de ter a dureza e o compromisso com o real 

139 Lívia Marques Carvalho. Doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
(USP). Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Graduada em Educação 
Artística, Habilitação em Artes Plásticas (UFPB). Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais da UFPB. 
Coordenadora da Pinacoteca da UFPB, Coordenadora do Programa Associado de Pós-Gradução em Artes Visuais – 
Mestrado em Artes Visuais. Autora de artigos e livros sobre o ensino de arte em contextos formais e não-formais. E-
mail: livia-mc@uol.com.br 
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passando a assumir uma leveza, uma estilização e identidade própria. Hoje o galo dele parece 
mais um pano, uma renda, do que propriamente um galo (MORAES, 2009). 
Enquanto Ilson explicava sua abordagem metodológica e nos mostrava os trabalhos de 
Wanderley, fazendo com que observássemos o amadurecimento do seu trabalho artístico, eu ia 
mergulhando no universo temático do rapaz. Ao tempo em que admirava o processo de 
aprimoramento do Wanderley, o despertar de suas potencialidades, fui deixando-me levar pela 
imaginação. Por algum momento coloquei de lado o julgamento estético para deter minha 
atenção no assunto “galo”, olhando com encantamento como esse animal foi retratado por 
Wanderlei e como, ao longo do tempo, o galo foi tomando diversas feições. O compromisso me 
fez focar novamente na pesquisa, mas a questão do galo como inspirador de temáticas artísticas 
voltava com insistência na minha mente.  
 

 
Figura 1 

Óleo sobre tela, sem título Wanderley, 2009 
 

 
Figura 2 

Óleo sobre tela, Duo dos Galos, Wanderley, 2009 
 
Puxando pela memória, lembrei que muitos artistas também, pelo menos em determinada fase, 
tiveram o galo como assunto principal de seus trabalhos artísticos. Entre outros, podemos citar 
como exemplo de Aldemir Martins, o pintor naif e também cearense Francisco da Silva, o 
xilógrafo pernambucano Gilvan Samico; João Alves e Rosana Pereira ambos ceramista do vale 
de Jequitinhonha. O Galo aparece também em músicas, na poesia de Ferreira Gullar, de João 
Cabral de Melo Neto. Por que Galo? Qual o significado do galo? Como o galo é visto no 
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imaginário popular? Como é representado na cultura? Como a imagem do galo tem influenciado 
na poética de artistas. 
 

 
Figura 3  

    Técnica mista sobre tela, 
Galo, Aldemir Martins, 1968 

 
O imaginário e a construção das subjetividades 
 
Sabemos que uma das características da contemporaneidade diz respeito à utilização da força das 
imagens e a influência destas no estilo de vida atual. Realmente, em nenhuma outra época houve 
uma concentração de imagens com tamanha intensidade. Devido a grande quantidade de 
informação a qual estamos expostos, a aquisição do conhecimento se faz, predominantemente, 
por meio de imagens. Esse fenômeno é, em parte, conseqüência da explosão informacional 
caracterizada, principalmente, pela aceleração da produção e disseminação da informação e do 
conhecimento. 
Ainda que, na atualidade, o homem venha sendo exposto a uma enxurrada de imagens 
produzidas pelos meios de comunicação de massa ou computadorizadas, estas não conseguiram 
oferecer o despertar de um imaginário mais rico e complexo. As imagens produzidas por esses 
meios não tiveram o poder de construir um universo imaginário que sobrepujasse as antigas 
narrativas orais, as lendas, os mitos, os rituais sagrados e ou profanos que, durante muitos 
séculos modelaram o imaginário social. Para Denis Moraes (2004): 
 

O imaginário social é composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam 
como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela 
comunidade. Trata-se de uma produção coletiva, já que é o depositário da memória 
que a família e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa 
dimensão, identificamos as diferentes percepções dos atores em relação a si mesmos 
e de uns em relação aos outros, ou seja, como eles se visualizam como partes de uma 
coletividade. 

 
É, portanto, por meio do imaginário que se pode adquirir a compreensão plena das ambições, 
esperanças, medos, assombrações de uma coletividade. É no imaginário social que as sociedades 
desenham os contornos de suas identidades, plasmam a visão de mundo, delineiam seu passado e 
projetam seu futuro. 
A combinação das complexas circunstâncias da vida na atualidade tem nos levado a buscar 
novos caminhos que possam dá acesso à compreensão da realidade com vistas a superá-la. A 
imaginação que etimologicamente significa imagem, visão, tornou-se uma via possível pois 
possibilita não somente atingir o real, mas, também entrever o que possa vir a tornar-se 
realidade. A imagem que temos de um objeto concreto não é o objeto em si, mas um aspecto 
peculiar do que nós sabemos sobre esse objeto. Elas são obtidas com base em experiências 
visuais ou mentais anteriores. 
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Tomando como referência o texto de Gilles Deleuze, Dúvidas Sobre o Imaginário. Josimey da 
Silva (2011 p.1) esclarece que: 
 

Imagem, imaginação e imaginário radicam do latim imago -ginis. A palavra imagem 
significa a representação de um objeto ou a reprodução mental de uma sensação na 
ausência da causa que a produziu. Essa representação mental, consciente ou não, é 
formada a partir de vivências, lembranças e percepções passadas e passível de ser 
modificada por novas experiências. 

 
A mitologia se constitui uma fonte ilimitada de símbolos que dão sentido aos fenômenos 
naturais. A mitologia mais estudada é a grega pela sua racionalidade e porque a cultura da Grécia 
Antiga é considera a base da cultura da civilização ocidental. Assim, busquei nessa mitologia 
alguma referência sobre o galo, uma vez que os gregos criaram diversas histórias de origem 
imaginativa, que eram transmitidas para o povo, principalmente pela literatura oral, para tornar o 
mundo e os fenômenos da natureza mais explicáveis. Grande parte dessas lendas e mitos chegou 
até a atualidade e é uma importante fonte de informação para entendermos nossa história porque 
as lendas e mitos são ricos em dados psicológicos, sociológicos e culturais.  
Encontrei a lenda de Alectrion (alektryon, galo em grego) 
 

Alectrion é um jovem sentinela às ordens de Ares que, por descumprimento dos seus 
deveres, foi transformado em galo. Segundo conta o mito, Hefesto, deus das soldas, 
devido aos seus afazeres, sempre muito ocupado com suas forjas e as suas indústrias 
metalúrgicas, deixava Afrodite muito só. O deus Ares, deus da batalhas, logo se 
aproveitou do descaso do famoso deus-ourives, partilhando constantemente o tálamo 
da deusa. Para evitar problemas, Ares deixava sempre como sentinela um jovem 
chamado Alectrion, que deveria avisá-lo para que se desfizesse o conluio amoroso 
antes do nascimento do sol, isto é, antes que o deus Hélios surgisse, pois poderia 
expor os amantes a uma situação vexaminosa. Certa manhã, porém, Alectrion, 
mergulhado no sono, vitimado pelo deus Hipnos, deixou de avisar os amantes. O 
deus Hélios avisou Hefesto que, vindo às pressas, envolveu os dois com uma rede, da 
qual ninguém os poderia libertar, tudo diante dos demais deuses convocados por 
Hefesto. Depois de alguma discussão entre os envolvidos, e por instância de 
Poseidon e de Hermes, Hefesto libertou Afrodite e Ares. Quanto a Alectrion, foi 
transformado em galo (alektryon, em grego), com a obrigação de cantar sempre, a 
cada manhã, antes do nascimento do sol.  
(Disponível em symbolom.com.br/wp/?tag=mitologia&paged=12) 

 
A imagem do galo na cultura 
 
É quase certo que a associação do galo como aquele que anuncia levou esse animal ser tomado 
como o símbolo da publicidade. O galo acorda bem cedo, antes dos outros animais e canta. Ou 
seja, ele, antes dos outros, faz alarde, anuncia com ostentação. O bom propagandista é aquele 
que anuncia seus produtos e serviços de forma eficiente e antes que seus concorrentes. 
Na França o galo é um dos símbolos mais conhecidos. Por saber a hora de avisar que o dia 
chegou sem jamais falhar. Ele é o prenúncio da chegada da aurora, ou das primeiras 
manifestações de qualquer acontecimento. Considerado como símbolo da vigilância e da 
coragem, foi alegoria especialmente no período da Revolução Francesa. Daí em diante, o galo 
passou a aparecer em selos, moedas francesas. Na Gália, região compreendida entre parte de 
Itália e da França foram encontrados muitos esculturas, baixo relevo com a figura do galo. 
Segundo alguns autores a origem da palavra Gália seria derivada gallus, galo em Latim. 
Hall (2001) considera que as identidades nacionais são concebidas e reelaboradas no conjunto 
das representações. As imagens estratificam determinados valores nos processos de identificação 
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coletiva com os símbolos que fazem parte do repertório imagético de uma nação. Para o autor, 
“nação não é apenas uma identidade política, mas algo que produz sentidos, um sistema de 
representação cultural” (HALL, 200, p.148). 
Galo é também um símbolo cristão comumente encontrado em muitos presépios antigos. 
Diversas igrejas colocavam o galo no alto da torre com símbolo de vigilância e do chamamento. 
Chamando os fiéis à oração, para que dessem graças a Deus pelo novo dia. Tempos depois, o 
galo passou a fazer parte da missa mais importante do período natalino, a chamada Missa do 
Galo. Do dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando o nascimento de Cristo é celebrado, os 
homens deixam de dormir para louvar a Deus, o galo canta a glória de Deus e também anuncia o 
nascimento do Messias. 
Em um artigo sobre o “patrimônio invisível” descrito como aquilo que congrega ações da 
comunidade, dos lugares ou do ambiente e que merecem ser analisados. José Manoel Prista 
analisa o simbolismo do galo no cristianismo ressaltando sua ligação com o culto solar e como 
símbolo do poder da igreja: 
 

Também Cristo, segundo os Evangelhos, previu a tripla negação de Pedro antes que 
ele cantasse. Depois do canto, o arrependimento, aparecendo o galo como 
mensageiro da vitória contra o mal e a mentira. Desde o início do cristianismo que 
esta ave serve de símbolo: aparece representada nas campas das catacumbas, é 
mencionada em algumas práticas litúrgicas, nomeadamente orações do início do dia, 
onde os primeiros versículos fazem a sua invocação. Na primeira divisão legal do 
dia, a hora inicial era a do canto do galo, por isso chamada de gallicinium. Melhor 
não havia para, do ponto mais alto da urbe, afirmar o poder da igreja (PRISTA, 
2011). 

 

 
Figura 4 

Campanário da Catedral de Salamanca - Espanha, século XII a XIV 
 
Como mencionado, muitos pintores tiveram o galo como tema. O ser humano tem na arte uma 
das principais maneiras de revelar suas experiências em sociedade. Ernest Gombrich, um dos 
historiadores mais influente do século XX, considera que as imagens visuais têm a capacidade de 
formar mensagens, que os símbolos iconográficos exercem a função de metáforas. Em seus 
trabalhos forneceu meios para que os historiadores percebessem os significados das imagens 
pictóricas em diferentes sociedades. O domínio dos signos concretizados nas imagens apresenta-
se como uma maneira de indicar sua participação na comunidade em que está inserido e com 
qual se identifica, uma vez que as imagens e símbolos condensam significações do recôndito da 
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alma ou do pensamento e constituem uma linguagem arcaica de raízes universais, tornando 
“visível o invisível” (Paul Klee, 1964, p. 463). 
A estrutura física do galo é composta de muitos detalhes e formas múltiplas. Suas penas e 
plumagens apresentam uma extraordinária variedade de tamanho, brilho e cores. Possui 
elementos que despertam interesse intrínseco, independentemente da relação com outros 
elementos como crista, bico, asas, e pés com escamas. Por ser tão vistoso, o galo tem despertado 
grande interesse em diferentes artistas, principalmente naqueles que possuem fortes marcas 
rurais. 
Na música, o compositor baiano Elomar Figueira Mello é considerado o herdeiro da tradição 
musical dos trovadores e menestréis medievais. Seu repertório musical foi bastante influenciado 
pela tradição ibérico e árabe que a colonização portuguesa trouxe para o nordeste brasileiro.  Em 
Cantada, uma canção baseada na tradição da Alba medieval, a temática move-se em torno da 
tristeza dos amantes que maldiz a chegada da aurora pelo pesar de separar-se fazendo uma clara 
conexão com a lenda grega sobre o galo, além de evidenciar a saudade do mundo rural. 
 

Amada acende o coração amante 
Que o som suave de uma aurora distante 
Estremeceu aqui no peito meu, ai 
Os galos cantam pra fazer que a aurora 
Rompa com a noite mande a lua embora. 
Os galos cantam, amada, e um mais instante 
O peito arfante cessa e eu vou-me embora. 

(Cantada – Eleomar Figueira Mello) 
 

No município de Coari, Amazonas, há a “Ciranda Paixão” uma manifestação folclórica 
expressada por meio de um conjunto de cantigas de roda, originárias da Espanha e Portugal. 
Trazida pelos portugueses espalhou-se pelos Estados do Norte e Nordeste brasileiro, adquirindo 
diferentes características, conforme a local, sem, no entanto, perder o elo com suas raízes. Para 
brincar a ciranda o compositor Aurélio Silva criou a música Galo bonito, canto que faz ciranda. 
Na letra, o músico faz menção da influencia portuguesa na manifestação popular e à beleza do 
canto do galo, capaz de levar magia e causar alegria.   

Vou levantar o astral, 
Espalhar a poeira no ar. 
No suor do passo cirandeiro 
Vou balançar, vou balançar. 
Descendo a serra, faceiro, 
Meu galo canta bonito. 
Esse seu canto tão lindo 
Faz você cirandar 

Canta meu Galo Bonito, 
Canta teu canto mais lindo, 
Faz a galera balançar. 
Venha, vamos juntos balançar, 
Vem com a gente cirandar 
Nessa festa popular. 
Minha ciranda tem sua origem em Tefé, 
Viajou nas correntezas vindas de Portugal, 
Trouxe a magia, minha alegria de cirandar. 

Ainda na música, o maranhense Catulo da Paixão Cearense, compôs, em parceria dom João 
Pernambucano, uma das suas mais belas toadas brasileiras: Luar do Sertão. Nela o compositor 
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elogia a vida simples do sertão e dos animais, como o galo, que fazem parte do universo do 
sertanejo, uma das principais fontes de identidade cultural. 
 

Não há, oh gente, oh não 
Luar como esse do sertão 
Não há, oh gente, oh não 
Coisa mais bela neste mundo não existe 
Do que ouvir-se um galo triste 
No sertão se faz luar 
Parece até que a alma da lua é que descanta 
Escondida na garganta desse galo a soluçar 

 
Nesse contexto, relacionamos esse trabalho com os estudos sobre a concepção de cultura do 
imaginário estabelecida por Gilbert Durand, a qual consiste em determinar o modo ou a 
manifestação de como as imagens são produzidas, transmitidas e/ou representadas, 
transformando-se na: “[...] chave que dá acesso ao aposento mais secreto e mais recalcado do 
psiquismo” (DURAND, 2004, p. 36). A imagem pode vir-a-ser como uma espécie de 
intermediário entre um inconsciente não manifesto e uma tomada de consciência ativa.   
Inspirada na poesia de João Cabral de Melo, Tecendo o Amanhã    

 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisa sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
e o lance a outro; de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se incorporando em tela, entre todos, 
Se erguendo tenda, onde entrem todos, 
Se entretendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
Que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 
Considerações 
 
Concluímos que, tal com o galo, para tecer o amanhã necessita de outros galos, necessitamos 
compreender essa rede imaginária que revela o que está por trás da organização da sociedade e, 
em última instância, a própria compreensão da história humana. 
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Imagens da morte: Segredos desvelados pela técnica da máscara 
Rosangela Xavier da Costa (UFPB) 140 
 
 
Máscara 
 
Máscara ou persona, para Carl Gustav Jung, são papéis que o ser humano representa ou ostenta 
publicamente, para ser aceito na sociedade em que vive. Segundo ele a “face externa” ou a 
“máscara” vai sendo construída pela psique a partir do aprendizado, do crescimento, da cultura, 
da família e dos diversos papeis desempenhado na sociedade. Vive-se então, com diversas 
personas durante a existência, entre elas pai, mãe, filho, marido, irmão irmã, esposo, esposa, 
chefe, diretor, criança, empregado, etc., com a função de facilitar o convívio social. “Não somos 
um, mas muitos, e quando nascemos já trazemos em nós um panteão de personagens” 
(BERNARDO, 2008, p. 52) dessa forma, a psique encontra caminhos para viabilizar o convívio 
com o outro por meio das diversas personas na busca da identidade. 
A técnica da confecção da máscara é muito útil como recurso na arteterapia, pois facilita o 
diálogo com os “outros” personagens que habitam o ser humano, fazendo com que ele reconheça 
a importância da representação dos “papéis” na vida, por isso tende a projetar no meio externo 
aquilo que não se reconhece como aspecto interno (BERNARDO, 2008). 
As máscaras, como canais de expressão, compõem dois elementos básicos: o simbólico e o 
expressivo, por isso são de grande importância, como ferramenta de trabalho na arteterapia, para 
a busca do autoconhecimento. Durante a confecção da máscara, personagens ocultos são 
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representados, auxiliando o indivíduo a se relacionar com sua sombra: habilidade e dificuldade, e 
com sua luz: aquilo que ele quer ser, fruto de sua individualidade (ALMEIDA, SENE, 2004). Por 
isso, segredos podem vir a ser desvelados, auxiliando o processo da conscientização com as 
imagens, ultrapassando medos e angústias de forma alquímica. 
 

A técnica da confecção da máscara permite então, que segredos sejam desvelados, 
representados pelo surgimento do personagem que surge, propiciando revelações 
significativas da própria subjetividade, pois criam condições propícias para o diálogo 
com personagens próprios, antes mergulhados na obscuridade (PHILIPPINI, 2009). 
 

Arteterapia, máscara, morte 
 
A utilização das técnicas da arteterapia como meio para o enfrentamento dos problemas 
vivenciais é utilizada por Angela Philippini, ao buscar formas para auxiliar as pessoas no 
processo de individuação em busca da totalidade ou do Self, rumo à expansão da consciência. 
Buscando estabelecer uma correlação entre ilustrar a subjetividade por meio do trabalho criativo, 
na arteterapia, com a ajuda da mediação das materialidades plásticas e expressivas, ela propõe: 
 

[...] conexões entre produção imagética e expansão da consciência, uma vez que o 
ato imaginativo e expressivo nos presenteia não só com a concretude do produto 
imaginado, que pode ter infinitas manifestações plásticas, mas também oferece a 
possibilidade de realimentar e ativar a atividade imaginativa desde os níveis 
neuronais, criando conexões mais rápidas e fáceis, até o prazer subjetivo 
proporcionado pelo ato criativo, quando cada um pode se ver capaz de dar forma e de 
transformar o que era difuso em cores, formas e imagens (PHILIPPINI, 2009, p.137). 

 
Existem várias técnicas para a confecção da máscara, entre elas a de papel e a de pintar o rosto 
com a maquiagem, mas a que foi utilizada para a realização desse trabalho foi a máscara 
gessada. Ela foi confeccionada com atadura de gesso no próprio rosto da pessoa. A confecção de 

máscaras em gesso no próprio rosto, para algumas pessoas, possui um aspecto de fossilização, de 
mumificação, por isso remonta à antiguidade. Sociedades indígenas e africanas, por exemplo, 
faziam máscaras para serem usadas em rituais religiosos. A partir da Grécia antiga, a máscara 
passou a ser usada também no teatro. 
Esse tipo de técnica na arteterapia possibilita trazer conteúdos inconscientes para serem 
integrados ao consciente, dessa forma sentimentos muito profundos e fortes, em algumas 
pessoas, relacionados tanto a questões sentimentais, quanto a conteúdos ligados à morte 
(BERNARDO, 2008), causando medo, asfixia ou claustrofobia, em alguns casos. 
Ao confeccionarmos uma máscara concretizamos (e toda concretização é um nascimento e uma 
morte simultâneos) alguns desses aspectos banidos ou não reconhecidos da nossa psique, 
transformando-os em nossos aliados, em matéria prima de novas singularizações dando-lhes voz 
e a oportunidade de dizerem a que vieram – uma história, um mito (BERNARDO, 2006, p. 136). 
Nas oportunidades criadas, as máscaras revelam o que está em segredo permitindo um mergulho 
profundo no inconsciente. Desse modo, o trabalho com as máscaras levam a uma vivência 
regressiva e, em alguns casos, realizam uma correlação direta com a morte.  
A teoria de Gilbert Durand afirma que a morte é um dos fenômenos que mais povoa o imaginário 
humano. Segundo ele, a imaginação humana representa simbolicamente a angústia e a certeza 
dos indivíduos diante da morte criando várias imagens para triunfarem sobre ela. Desse modo, 
cria núcleos que bloqueiam o desenvolvimento da psique humana. Para Ângela Philippini, a 
arteterapia oferece a possibilidade de auxiliar esse processo. 
 

[...] o lado obscuro, e desconhecido ou reprimido da psique humana, que quando é 
trazido à consciência através do processo terapêutico contribui para a expansão de 
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toda a estrutura psíquica. Assim, através dos materiais para desenhar, das tintas, dos 
materiais para colagens, das variadas formas de modelagem, dos fios para tecelagem, 
dos papéis para dobradura, da confecção de máscaras, da criação de personagens, das 
miniaturas no tabuleiro de areia, de materiais naturais como folhas, flores, sementes, 
cascas de árvores ou da aproximação e experimentação com elementos vitais como a 
água, o ar, a terra e o fogo e inúmeras outras possibilidades criativas, surgirão os 
símbolos necessários, para que cada indivíduo entre em contato com aspectos a 
serem compreendidos e transformados (PHILIPPINI, 2011). 
 

Embora a morte faça parte da vida, refletir ou falar sobre ela, para algumas pessoas, requer um 
nível de coragem e discernimento, para quebrar o tabu que existe na nossa sociedade ocidental 
contemporânea (COSTA, 2010). A morte, encarada como o “fim da vida humana” (ELIAS, 
2001, p. 7), é um fenômeno que faz parte do contexto da vida, permeado de incertezas, 
simbolismos, tabus, mitos e medos, por isso, de um modo geral, a idéia da morte sempre está 
associada aos sentimentos de perda. É um mistério que desafia o ser humano a compreendê-lo e 
desvendá-lo mais profundamente, para vencer as angústias da existência.  
Pensar sobre a morte, como um acontecimento natural da vida, pode ser uma contribuição para o 
despertar de uma nova consciência. Compreendendo o inevitável, os indivíduos podem voltar-se 
para uma realidade com valores mais humanos, em que o cuidar, o pensar e o criar passam a ser 
elementos norteadores para uma nova forma de valorização da vida, na busca de um sentido mais 
profundo da existência (HENNEZEL; LELOUP, 2003).   
Mediante isso, percebe-se que o indivíduo ocidental contemporâneo, vive cada vez na negação 
da morte, pois, na verdade o medo da morte é uma proposição universal da condição humana 
(BECKER, 2007). 
 
Imagens da morte na cultura 
 
A morte poder ser interpretada e sentida de muitas maneiras diferentes, dependendo da cultura 
em que acontece. Cada grupo cultural tem uma forma de lidar com seus doentes, com o luto e 
com as explicações a respeito do significado da morte. 
Isso é tão cultural e que, na filosofia grega, encontramos em Sócrates (470 a.C.), relatado por 
Platão (2005), uma das maiores interpretações de coragem diante da morte. Ao receber a 
sentença de morte por ter sido acusado injustamente de induzir e corromper jovens a seguirem 
seus pensamentos e idéias, desrespeitando os deuses e violando as leis (ateísmo e subversão), o 
filósofo ateniense deixa exemplo de grandeza e de sabedoria diante do maior desafio da vida, a 
morte. Assim, ele é condenado a beber cicuta, um poderoso veneno, e o faz, como se fosse um 
vinho em um banquete, pois acaba filosofando na presença dos amigos e discípulos, até na hora 
da morte (MORIN, 1997).  Como indivíduo que dedicou a existência à Filosofia, Sócrates, 
acreditava que a morte podia ser uma passagem da alma para a outra vida, “[...] tenho a doce 
esperança de que existe alguma coisa além da morte. É que, segundo uma antiga tradição, ela é 
muito melhor para os bons do que para os maus” (PLATÃO, 2005, p. 21). Baseado no 
argumento da imortalidade da alma, Sócrates chama a atenção para a exigência de cuidados com 
a alma durante a vida, porque, 
 

[...] se a morte fosse o fim de tudo, para os maus seria uma felicidade se verem livres 
do corpo, da sua própria maldade e, com isso da alma. Mas com a imortalidade da 
alma, é evidente, não terão como fugir dos males, não terão salvação possível, a não 
ser que se transformem, no mais alto grau, em pessoas boas e sábias (PLATÃO, 
2005, p. 110). 

 
Sócrates pregava que o mal era a ignorância, e que o bem seria o conhecimento da verdade 
(MORIN, 1997). Com base nesses princípios - demonstrações de sabedoria no modo como viveu 
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e cuidou da própria vida – ele serve de exemplo para seus seguidores, até mesmo na hora da 
morte, a única das certezas humanas.  Segundo Morin (1997, p. 248), “a morte de Sócrates é o 
brasão colocado acima de toda sabedoria racional” porque ele morreu com dignidade, humildade 
e serenidade. Não existiu medo, angústia ou revolta, apenas aceitação, tranquilidade e confiança 
diante do inevitável. O imaginário da morte está explicitado na teoria de Gilbert Durand ao 
repousar sobre o fundamento de que ela faz parte de uma consciência universal com base na 
teoria Socrática, quando aceita a morte com sabedoria. 
As pesquisas de Ariès (2003) demonstram que a representação da morte tem se modificado de 
um século para outro. As mudanças acontecidas desde o século XVIII, como as diversas formas 
de contato com o cadáver, as solenidades do ritual da morte, as mudanças nas sepulturas e a 
dramatização da morte foram abandonadas no século XIX, o que modificou o entendimento e a 
compreensão desse fenômeno, e trouxe grandes alterações nos rituais e modos de encará-lo. 
Em um mundo sujeito à mudança, é natural que as representações e atitudes sobre a morte 
também mudem. Por isso, o século XX, com a exaltação da razão e do conhecimento, passa a ser 
a era da negação da morte (NEVES, 1998). Para Ariès (2003), a morte nos séculos anteriores era 
considerada mais familiar e mais próxima, o que atualmente já não acontece. O mundo moderno, 
por ser laico e dessacralizado, desligou a morte da sabedoria das grandes tradições, conduzindo a 
vida para que não pensemos sobre ela. 
Para Morin (1997), o indivíduo das civilizações modernas tenta esquecer, com as suas 
atividades, trabalhos e hábitos cotidianos, a idéia da morte. Trata-se de se voltar para o “ter”, 
esquecendo-se do “ser” e dos valores espirituais, na busca desenfreada pelo consumo dos valores 
materiais. Medo, apego, insegurança, pavor, tudo nos evita a pensar sobre ela, “o mundo que nos 
rodeia não nos ensina a morrer. Tudo é feito para esconder a morte [...]” (HENNEZEL; 
LELOUP, 2003, p. 17), e as questões essenciais diante dela são abandonadas, privando as 
pessoas de compreender o tema, refletir e meditar sobre ele. 
Mas, algumas culturas ainda possuem uma compreensão diferenciada da morte. A tradição 
budista define a morte como o corte total das forças da vida, sem ser uma destruição da força 
vital, mas compreendida como uma transformação, renascimento (LOND, 1975, p.100). A morte 
no budismo significa, então, uma passagem; o que morre no mundo material renasce no mundo 
espiritual. O budismo, portanto, não acredita na reencarnação, e sim no renascimento, com a 
pretensão de encontrar a libertação ou o Nirvana, para os seus seguidores. A partir dessa crença, 
a morte, no budismo, é considerada como o momento de máxima consciência no qual os homens 
iluminados lembram das suas mortes e das suas outras vidas, portanto não existindo apenas só 
uma morte, mas várias, durante todo o processo evolutivo (KOVÁCS, 1992). 
A visão hindu da vida após a morte é a idéia de reencarnação. Para eles toda pessoa reencarna 
cada vez que morre, contudo se levar uma vida voltada exclusivamente ao bem, ela pode libertar-
se dessa cadeia cíclica. A morte para eles é apenas um estágio no ciclo da vida, tão inevitável 
quanto o nascimento. Portanto, para os hindus, a morte não é o final, mas apenas a transferência 
da alma de um corpo para outro, mesmo com a possibilidade de que a alma volte como um 
animal ou planta, a depender da vida que levou anteriormente. Nessa doutrina de transmigração, 
permite-se a repetição cíclica, sem fim, de nascimentos e mortes (Sansara), para aquelas almas 
que não atingiram o conhecimento e que estão presas na armadilha da ignorância (LOND, 1975). 
Na cultura ocidental contemporânea, porém, a compreensão humana nega a morte como um 
tabu, porque evita colocá-la como parte integrante da vida, mesmo quando mencionada como 
uma coisa inevitável, iniludível. Por isso, quando defrontado com a morte do outro ou de alguém 
querido, o indivíduo ocidental entra em contato com a representação da sua própria morte. Na 
sociedade ocidental contemporânea, que tem como base uma cultura racionalista e materialista, o 
ser humano está privado da compreensão e do convívio com a morte, fenômeno que faz parte da 
vida. O medo da morte e o distanciamento dela são consequências disso. Mas, o fato é que, o 
medo da morte não é uma coisa natural no indivíduo, é algo que a sociedade cria (BECKER, 
2007), porque ninguém nasce com ele. Esse medo se desenvolve desde o início da infância e 
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acompanha o ser humano até o fim da existência. Por isso, a questão do medo da morte está 
ligada, de certo modo, à cultura da negação, com um significado subjetivo de negatividade. 
Convém compreender a necessidade da ampliação e do aprofundamento de novos estudos e 
pesquisas nos campos religiosos e culturais sobre a morte e o morrer, pela riqueza de 
contribuições que poderão trazer para as interpretações atuais. Uma reflexão mais aprofundada 
sobre a morte provavelmente poderá se constituir como uma ponte de aproximação entre os 
conceitos e as formas de encarar esse fenômeno que faz parte da vida, unindo concepções 
orientais e ocidentais. 
 
A técnica da máscara  
 
Durante a disciplina Psicologia Analítica I, ministrada no Curso de Especialização em 
Arteterapia em Saúde Mental na Universidade Federal da Paraíba no ano de 2010, para 12 
discentes como parte prática, realizou-se a técnica da confecção da máscara gessada, como 
ensino de aprendizagem. Após as devidas explicações, iniciou-se a atividade. Depois de um 
relaxamento, deitados, de olhos fechados, em dupla, o grupo de alunos foi convidado a fazer a 
máscara gessada no rosto do (a) colega. Ao tocar o contorno do rosto do outro, aos poucos foi se 
estabelecendo um vínculo de confiança e compartilhamento entre eles, e as emoções surgiram.  
No primeiro momento, passou-se um creme hidratante ou uma pomada de vaselina para proteger 
a pele em quem estava sendo realizada a máscara. Cada um seguindo a própria intuição foi 
acrescentando a gase gessada molhada, antes de ser colocada na pele da outra pessoa. Durante a 
confecção, lentamente, a gase, já cortada em pequenos pedaços, foi sendo colocada, com o 
devido cuidado de deixar livre os olhos, a boca e as entradas das narinas, se bem que 
intuitivamente alguns cobriam a boca do colega e protegiam cuidadosamente os olhos. Dessa 
forma, as pessoas foram se entregando à vivência, algumas adormeceram, outras relaxaram, 
seguindo o curso de suas imaginações e segredos.  
Nessa relação de confiança, a pessoa que está aplicando a máscara tem o cuidado de prestar a 
atenção se a outra está bem ou se algo a incomoda, se precisa de alguma coisa naquele momento, 
buscando passar conforto e segurança para a complementação do processo. Após a aplicação da 
gase gessada por completo no rosto, deixando os olhos e a boca sem gase, se faz necessário 
esperar um pouco, para que o gesso fique duro, no ponto certo de retirar a máscara e não quebrar. 
Após o tempo devido, pede-se à pessoa que está deitada para ir aos poucos voltando à sua 
realidade, e fazer algumas caretas ou movimentos no rosto, respirando profundamente e assim o 
processo da confecção da máscara facial de gesso está pronto. 
Foi pedido que as pessoas falassem sobre o acontecido e depois fizessem seu depoimento por 
escrito (escrita criativa). Após esse momento foi solicitado que os participantes 
complementassem a atividade com a pintura de suas máscaras usando tintas e pincéis. 
A técnica da confecção da máscara gessada, possibilitou a aluna Margarida (nome fictício) entrar 
em contato, buscar compreender e aceitar os limites entre a vida e a morte. 
 
Os segredos desvelados de Margarida 
 
Margarida, uma das alunas do curso de especialização, tinha perdido a mãe recentemente que 
morreu de câncer. Ela se dedicou e cuidou da doença da mãe com afinco e coragem. Nessa 
responsabilidade ela coloca energia, tempo e amor. Com tanta dedicação ela esqueceu de cuidar 
de si mesmo, por isso não conseguiu ultrapassar a fase do luto. Sempre triste em sala de aula ela 
chegou a ficar desestimulada pelos estudos. 
Durante a aplicação da técnica da máscara em sala de aula, os depoimentos de Margarida são 
reveladores quando ela demonstra que esse recurso atuou como uma catarse. 
Ao entrar na sala e ver os colegas deitados (as) em duplas colocando gases gessadas nos rostos, 
ela já fica um pouco temerosa e, como ela escreveu veio “a idéia de mumificação ou de pessoas 
mortas”, a qual ela tenta disfarçar. No relato ela afirma que, ao deitar para que a colega aplicasse 
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a máscara, ela “sentiu algo estranho, e mesmo deitada sentia vontade de correr dali”. Ao iniciar o 
processo da colocação da gase gessada, Margarida sentiu “algo muito frio, porque não dizer 
gelado, e imediatamente me veio a sensação de morte”, sensações que levaram ao medo, o medo 
da morte. Nesse momento ela faz contato com o que mais lhe angustiava na vida, a morte da 
mãe. Diante de Margarida surge a imagem do rosto da minha mãe falecida, o que para ela causa 
um grande impacto porque ela assegura: “era como se o rosto que estava naquela máscara não 
fosse o meu, mas o da minha mãe morta, foi horrível, por vezes cheguei a pensar : será que eu 
tinha morrido, o que está acontecendo comigo?” Mesmo diante de tantas emoções, Margarida 
demonstra coragem ao prosseguir em sua caminhada na busca do autoconhecimento. No seu 
imaginário ela estava segura, na presença de alguém que estava cuidando dela, que era a colega 
que participava com ela da vivência. 
Chegado o momento de retirar a máscara gessada, para alívio de Margarida, a colega falou 
baixinho junto ao seu ouvido que a máscara iria ser retirada, e ela pensa “até que enfim, graças a 
Deus tiraram a máscara de mim, que alívio, eu estou viva, pensei”. Diante da fragilidade de 
Margarida a própria máscara refletiu esse processo, pois não foi engessada completamente 
ficando fina e frágil, assim após a retirada do rosto, foi feita uma nova camada de gesso. 
Terminado esse processo, todos foram convidados a utilizar pinceis e tintas para pintarem as 
máscaras. Alguns concluíram essa atividade com alegria lembrando dos carnavais, mas para 
Margarida, foi o inverso, ela confessa: “pintei a sensação de morte, tristeza e de dor”, por isso ela 
intitula “eu fiz a máscara da dor, a dor da perda”. 
Ao compartilhar essa experiência com os colegas, ela não consegue falar muito e leva essas 
sensações para casa. No seu relato Margarida conta isso com muita tristeza: 
 

Terminado esse processo, ao voltar para casa, com muita dor de cabeça, tive uma 
noite muito turbulenta. Senti certo momento, que tinha algo em meu rosto, como 
uma máscara. E algo, ou alguém, com muita força espiritual, no entanto sem 
machucar, retirava do meu rosto, uma máscara desta vez não mais uma máscara 
de gesso, a dor de cabeça passou, no entanto meu corpo desfaleceu com uma 
moleza incomparável, ainda assim consegui dormir. 
 

A próxima aula estava marcada para o dia seguinte, e foi solicitado a todos os alunos que 
trouxessem algo pessoal que pudesse ser colocado junto da máscara para a confecção do corpo 
dela.  Margarida “só consegui levar material para colocar no cabelo, o restante foi feito com 
cartolina, fiz um vestido que para mim simbolizava a roupa que se veste em alguém que morre”. 
Na hora de partilhar a vivência com os colegas, ela relata: “Na hora de falar sobre a máscara, 
senti uma dor na alma, a dor da perda da minha mãe rápida, no entanto intensa o bastante para 
me fazer chorar e parar de falar”. E as emoções surgiram. Margarida chora em plena sala de aula 
o que não conseguiu chorar no enterro da mãe.  
A expressão dessas emoções foi uma espécie de catarse para ela, além de consolidar o apoio dos 
amigos. Ela relata: 
 

Chorei muito e recebi apoio do grupo, senti a sensação de que essa dor estava saindo, 
mesmo de forma dolorosa. Penso que tudo isso é para que haja apenas lembrança 
sem dor, não sei por quanto tempo vai durar, no entanto estou aberta para me ver 
livre da dor da perda e do luto. 

 
O papel decisivo das imagens é como mensagens recalcadas que afloram do fundo do 
inconsciente para o consciente (DURAND, 2004). A dor da perda amorosa de Margarida, antes 
recalcada no inconsciente, foi aflorada pela técnica da máscara, naquele instante em que se fazia 
necessário um olhar para as emoções estagnadas pela morte da mãe. 
 
Considerações 
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As atitudes de Margarida, nesse contexto, revelaram sentimentos de inconformação, tristeza e 
angustia diante da morte de sua mãe. Refletida na fragilidade, na racionalização e na negação, 
expressaram as tendências culturais diante de um assunto tabu em uma sociedade ocidental 
contemporânea, que não incita e nem propõem uma reflexão desse fenômeno que faz parte da 
vida. Ela transgrediu a realidade, por meio das imagens, quando reconheceu a necessidade da 
aceitação da morte da mãe. Com os segredos desvelados, Margarida desenvolveu novas 
possibilidades para uma maior compreensão na vida buscando dar continuidade à própria 
existência. 
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Tradição e/ou (con)tradição: um olhar sobre Juazeiro do Norte 
Ana Cláudia Lopes de Assunção (URCA-CE) 141 
 
 
Introdução 
 
Olhar Juazeiro do Norte e buscar construir uma narrativa histórica recorrendo às representações 
visuais do Padre Cícero é o grande desafio deste estudo. O termo narrativa é usado para 
compreender que “são manifestações orais, escritas, sonoras e visuais que se organizam a partir 
de uma sucessão de episódios ou ocorrências de interesse humano que integram uma mesma 
ação” (MARTINS, 2009. p. 33). 
As visualidades são construídas e compartilhadas social e culturalmente. A sociedade interfere 
nas produções visuais cotidianas, tanto quanto estas visualidades influenciam nas práticas 
sociais. Trata-se de um processo contínuo em constante transformação. Analisar as visualidades 
de Juazeiro do Norte é refletir sobre sua construção cultural e suas relações de saber e poder no 
passado e presente, tendo estas imagens como matéria prima da construção narrativa. 
Na sociedade contemporânea somos tomados por um arsenal de imagens que nos rodeiam por 
todos os lados, por intermédio das mídias publicitárias, TV, outdoors, vitrines das lojas, 
produção artística, e demais modalidades de veiculação de imagens. Faz-se necessário 
posicionar-se diante destas imagens, não apenas como consumidores e apreciadores, mas 
também como agentes críticos e reflexivos contribuindo com a construção ou desconstrução das 
mesmas. Como nos relata Raimundo Martins que 
 

Na cultura pós-moderna se intensifica a distância entre a riqueza e a amplitude visual 
e a habilidade ou recursos para compreender essa experiência. A velocidade e o 
volume de imagens que nos invadem e interpelam diariamente constituem uma 
espécie de avalanche que nos encharca e nos consome sem que tenhamos tempo para 
refletir, analisar ou exercer algum tipo de avaliação crítica sobre elas (MARTINS, 
2009, p. 34). 

 
Através dos tempos as imagens mostram as maneiras de como se vê determinada sociedade, 
recorrência de concepções e valores culturais que influenciam nos modos de como o indivíduo 
interage com estas imagens. Reconhecer, em Juazeiro do Norte, uma iconografia de imagens 
produzidas entorno da figura mítica de Cícero Romão Batista (1844-1934), conhecido como 
Padre Cícero, representa “mergulhar em subjetivações, ideias e pensamentos que vão além do 
individual, compondo um retrato de um jeito de pensar coletivo” (BECKER, 2010, p.95). 
Quando se menciona o nome da cidade Juazeiro do Norte, logo vem a lembrança de uma 
imagem, um homem vestido com uma batina preta segurando seu cajado e na cabeça um chapéu 
com abas largas, ou seja, a figura do Padre Cícero (figura 1). Trata-se de uma personalidade 
querida na região e seus arredores, aliás, hoje em dia nas várias regiões brasileiras são 
organizadas verdadeiras caravanas de romeiros em direção à cidade de Juazeiro do Norte. Querer 
rememorar a construção desta imagem écomo abrir um portal para o passado, pois elas estão de 
tal forma entranhadas em nosso panorama cotidiano, que se confundem com ele e constituem-se 
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representações de valor, para determinados grupos em determinados espaços, e em determinado 
tempo, formando significados e produzindo visões de mundo (BECKER, 2010, p. 90). 
Através da observação e análise das imagens que expressam a representação deste personagem, 
presente em quase todos os locais desta cidade e no imaginário do povo, pretende-se buscar uma 
compreensão da construção destas representações e suas práticas discursivas, através das 
relações de saber e poder, pois quem detém o conhecimento detém o atributo da representação, 
sendo assim as imagens podem ser construídas de uma forma crítica ou icônica. 
 

 
Foto: figura 1 
Padre Cícero 

 
(Con)Tradição: os mistérios de um crescimento 
 
A cidade de Juazeiro do Norte forma com mais duas cidades, Crato e Barbalha, o chamado 
Triângulo Crajubar, epicentro sócio-econômico da região do Cariri cearense, região também 
conhecida como o Oásis do Sertão. Nela também se encontra a Chapada do Araripe, belo e 
espaçoso vale de peculiar beleza, com suas nascentes de água mineral e exuberantes fauna e 
flora. 
 

Trata-se de um lugar de características culturais místicas, que guarda estreita relação 
com as mais ricas manifestações e buscas dos seres humanos ao encontro de desvelar 
os mistérios do desconhecido. Universo propício a pesquisas detalhadas quanto aos 
modos de seu povo manifestar o inconsciente coletivo por meio das artes visuais, do 
artesanato, rituais, danças, literatura oral e religiosidade fervorosa (LACERDA, 
2010). 

 
Este caráter místico presente na cidade de Juazeiro do Norte, que ainda hoje é um mistério a ser 
desvendado. Origina-se de uma prática religiosa popular, típica da região, devida ao culto ao 
imaginário da população sertaneja, que mescla crenças e mitos das mais antigas tradições 
indígenas e lusitanas, como as “práticas medievais de autoflagelação dos corpos”, o “culto aos 
santos protetores”, a crença em caiporas e lobisomens, aparição de almas, benzedeiras que tanto 
rezam com a ajuda de rosários como utilizam patuás e folhas de pinhão-roxo. Este “universo 
mental dos sertões” gera “uma devoção permeada de livres reinterpretações da fé católica” 
(NETO, 2009, p. 34 - 33). Esta mistura de crenças e tradições entre fantasia e realidade ainda 
hoje é refletida nas manifestações culturais da região. 
Em meio a este catolicismo caboclo é que Cícero Romão Batista (1844-1934) nasceu e cresceu, 
tornando-se o pároco do pequeno vilarejo em 1872, hoje transformado na cidade de Juazeiro do 
Norte. O vilarejo possuía apenas duas ruas e um comércio que pouco tinha a oferecer a seus 
habitantes, quando Padre Cícero se fixa como pároco do lugar, manifestando grande desvelo pela 
população e promovendo a expansão e emancipação do pequeno lugarejo, este adquire 
independência da cidade vizinha, o Crato.  
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O Padre Cícero foi um personagem polêmico e fascinante que conquistou a região com seu 
carisma e seus feitos. Polêmico por não seguir as rígidas regras eclesiásticas da instituição 
católica, sendo visto pelo clero como um rebelde e mistificador. Figura fascinante para seus fiéis 
devotos que, hoje, espalhados pelo Brasil, já o reconhecem como santo e curador de suas dores e 
angústias, antes mesmo que sua canonização venha ser aprovada pela instituição católica. O 
testemunho de fé do povo consagra a vida do sacerdote. 
Cícero Romão Batista era um homem inteligente, que procurava trazer orientação do bem viver 
ao povo sertanejo. Sabia dar bons conselhos às pessoas que o procuravam, orientando-as em 
relação às decisões de coisas que iriam fazer na vida, como a compra de um terreno, iniciar um 
negócio... Tudo quanto era importante era perguntado ao sacerdote sobre a melhor forma de 
fazer. Em consideração ao grau de pobreza da população que ali encontrava, quase nunca 
cobrava pelos atos que ministrava como batismo, casamento, crisma e missa. Foi assim que ele 
se apegou a este povo, renunciando a elite e seus luxos, dispondo-se a viver uma prática 
sertaneja pastoril junto aos menos favorecidos. Com isto, conquistou populações adjacentes que 
vinham a Juazeiro do Norte em busca de conforto, cuidados e orientações.  
No século XIX, teve início à tradição cultivada por seus fiéis que devocionalmente em romarias, 
em verdadeiras peregrinações, vêm à cidade em demonstração de carinho, fé e culto a esta 
personalidade cristã que tanta dedicação prestou à região. Desde então, os romeiros seguem um 
roteiro da fé pelas ruas da cidade de Juazeiro do Norte. O roteiro da fé é composto por locais 
onde viveu o “Padim Ciço”, que acendem a lembrança de sua trajetória, servindo também de 
abrigo para os objetos trazidos pelos romeiros, representando as graças que dizem ter alcançado. 
Na Colina do Horto, se encontra a estátua do sacerdote com 27 metros de altura, uma das mais 
altas estátuas cristãs erguidas em concreto na América Latina. Neste local, as pessoas também 
podem visitar o Museu Vivo do Padre Cícero, com imagens de pessoas em tamanho natural, 
modeladas em cera, que remontam acontecimentos importantes da vida do sacerdote. 
 Na figura 2 vemos a estátua de Padre Cícero em postura de austeridade representando o 
personagem num tamanho monumental em demonstração de superioridade ou espiritualidade. 
Nesta outra imagem (figura 3) o sacerdote esta com a mão sob a cabeça do romeiro numa atitude 
de benção. Mesmo não estando presente fisicamente a representação de suas bênçãos continuam 
de forma simbólica, curiosamente as pessoas gostam de serem fotografadas neste ângulo, tornou-
se uma tradição e também uma forma de comércio, todo romeiro que se preze tem uma foto com 
as bênçãos de seu “Padim”. 
 

           
Foto: figura 2                                                     Foto:figura 3 

Estátua de Padre Cícero, Juazeiro do Norte, 2008 - Romeiro recebendo a benção de Padre 
Cícero. 

 
Fotógrafos populares ficam aguardando os fiéis para vender suas fotos, e estes levarem uma 
recordação do “Padim”, eternizando este momento de benção e alegrias. Em tempos de romarias 
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fotógrafos profissionais e populares do mundo inteiro aproximam-se de Juazeiro do Norte para 
documentar este fenômeno. Incentivados pelo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e o 
Serviço Social do Comércio (SESC), locais em que a população da cidade tem acesso à sua 
própria cultura e também ao diálogo com outras culturas, onde são organizados encontros e 
exposições dos registros fotográficos realizados durante as romarias. Uma produção riquíssima 
da representação cultural local.  
O Museu Vivo do Padre Cícero também é chamado de Casa dos Milagres, por ser o local onde 
são colocados os mais variados e inusitados objetos, fotografias e os ex-votos (figura 4), que são 
peças esculpidas ou modeladas em madeira, gesso ou cera, reproduzindo partes do corpo 
humano, que representam o local da enfermidade que foi curada, segundo os fiéis, pelo “Padim”. 
Como se pode observar nas imagens abaixo (figura 5 e 6), vemos um apanhado de fotografias 
dispostas nas paredes da Casa dos Milagres, que não seguem nenhum padrão estético, pois sua 
intenção é representar as cicatrizes das marcas feridas da vida ou até mesmo o fim dela. Nestas 
fotografias estão os registros de defuntos em meio a retratos em tamanho 3x4, junto a mechas de 
cabelos e a imagens de animais. Esteticamente, percebe-se uma exacerbação de elementos 
reunidos num mesmo espaço, uma visualidade instigante e surreal, que se mescla à característica 
cultural do local.  Esta exacerbação de coisas também está presente na estética das ruas da 
cidade, um aglomerado de casas e lojas que se fundem com o trânsito caótico e suas calçadas 
povoadas de transeuntes. 
 

 
Foto: figura 4 

Ex-votos da Casa dos Milagres, Juazeiro do Norte, 2008. 
 
                     

Foto: figura 5     Foto: figura 6 
 
Fotografias representando as graças alcançadas, Casa dos Milagres, Juazeiro do Norte, 2008 

A Casa dos Milagres tornou-se também um local de forte atração turística, pela excentricidade e 
criatividade dos objetos ali deixados, testemunhando as graças alcançadas, uma variedade muito 
grande de coisas que são utilizadas para materializar as conquistas dos seguidores do sacerdote.  
No centro da cidade, temos ainda alguns locais que fazem parte do roteiro da fé. Entre eles, a 
casa em que morou Padre Cícero, onde estão reconstituídas as dependências de sua morada, com 
seus objetos de uso pessoal. Temos o centro comercial e as casas nordestinas que, em geral, 
possuem em suas fachadas uma imagem do tão venerado “Padim Ciço” (figura 7). 
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Foto: figura 7      Foto: figura 8 

Fachada do shopping, Juazeiro do Norte, 2008        Orelhão público, Juazeiro do Norte, 2008 
 
Nesta imagem, o sacerdote está em pose de receptividade à comunicação com as pessoas, 
relembrando um de seus atos de aconselhamento e pregações. Localizada em frente ao shopping 
da cidade, causa um impacto aos visitantes, pois a repetição da imagem de padre Cícero em 
praticamente todos os locais do comércio faz com que aproxime os fiéis de seu tão venerado 
“Padim Ciço”, e estes aproveitam para desfrutar das ofertas comerciais. Outro ícone que aparece 
com evidencia pela cidade são os elementos que compõem a visualidade do personagem o 
chapéu e o cajado, servem de adorno aos orelhões da cidade, o cajado sendo o suporte do 
telefone e o chapéu o abrigo (figura 8). 
Em torno do culto popular à personalidade do sacerdote católico, Juazeiro do Norte cresceu e se 
desenvolveu, tornando-se assim um empório comercial, um parque industrial de pólo turístico 
vicejante, sendo considerado um dos maiores centros de religiosidade popular da América 
Latina, a principal cidade da região do Cariri. Dando graças pelo seu crescimento e 
desenvolvimento ao fervor dos fiéis em manter esta tradição e/ou (con) tradição de romarias em 
louvar ao padre Cícero Romão Batista. Tradição pela sua origem na crença fervorosa ao culto ao 
Padre Cícero, o qual se tornou hoje num ícone, representante desta crença que atrai milhões de 
pessoas. Percebe-se que esta tradição se funde com uma comercialização mistificada das 
imagens representativas do sacerdote que identificamos aqui como uma contradição. Contradição 
entre a tradição e a comercialização, o que se iniciou num sentido de busca pelo trabalho 
religioso, se tornou numa mercantilização entorno da imagem do Padre Cícero. Pela cidade de 
Juazeiro do Norte circulam centenas de milhares de pessoas, entre devotos, estudiosos, 
pesquisadores e até mesmo curiosos, em busca de conhecer os mistérios e encantamentos desta 
cidade. São oferecidos os serviços comerciais, turísticos e culturais aos visitantes, para suprir 
suas necessidades mais básicas como hospedagem, alimentação, transporte, lazer e informações 
de que dispõem ao longo de suas estadias, ampliando assim seus repertórios culturais. A cidade 
vive uma troca entre culturas, originando assim uma cultura de características heterogêneas, 
miscigenando hábitos, costumes e valores.  
Vale destacar aqui alguns curiosos produtos que são vendidos como souvenires, quinquilharias e 
até mesmo medicamentos alternativos que, contendo a emblemática imagem do patriarca dos 
romeiros, prometem a cura de todos os males. Distribuídos pelas barraquinhas que estão 
instaladas no percurso do roteiro da fé, encontramos curiosas esculturas clássicas representando a 
imagem do Padre Cícero, com uma inscrição em sua base: “Made in China”. 
 

Um jovem comerciante chinês, Jony Wang Kai, foi quem descobriu o filão. Manda 
fabricar milhões de exemplares em seu país natal e os importa em grandes 
contêineres pelo porto de Pecém, acerca de sessenta quilômetros de Fortaleza 
(NETO, 2009, p 520). 
 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 155



Juazeiro do Norte é considerada também como a “Metrópole do Cariri”, pois “descobriu uma 
nova vocação econômica”: hoje, a cidade “é a sede do maior pólo universitário do interior 
cearense” (NETO, 2009, p. 521). Várias universidades públicas e particulares estão sendo 
ampliadas com novos cursos, proporcionando a vinda de profissionais qualificados para as 
respectivas áreas de ensino, assim como atraindo estudantes da redondeza, fazendo com que o 
mercado imobiliário, industrial e o comércio se ampliem com as novas demandas. 
 
Diversidade de olhares 
 
Diversidade de olhares se propõe a analisar as diversas formas de representação artística que 
utilizam como temática o ícone Padre Cícero. Partindo da observação de catálogos de exposições 
realizadas no CCBNB e no SESC do Juazeiro do Norte, ampliando-se a pesquisa para o 
ambiente virtual, observou-se uma diversidade na forma de conceber estas representações. O 
critério de seleção das imagens aconteceu através análise da representação de elementos que 
eram recorrentes nas produções, e que enfatizam as relações do personagem com seus fiéis. Em 
algumas destas imagens observamos que o artista mantém o diálogo com a tradição e em outras 
se posicionam numa atitude mais questionadora diante desta tradição.  
Na fotografia de Augusto Pessoa (figura 9), fotógrafo jornalista paraibano, representa em sua 
beleza de cores vivas e contratantes, um recorte da estátua do sacerdote presente no Horto, na 
qual evidencia a mão que segura à bengala, causando uma sensação de poder e domínio. 
Reafirmando nesta figura o emblemático gesto da benção, símbolo recorrente nas imagens de 
Padre Cícero, porém aqui representado dentro de outra ótica, mas a sensação é a mesma, a 
simbologia de bênçãos que a todos devem ser concedidas, pelo “Patriarca dos Romeiros”, 
quando visitarem a Juazeiro do Norte. 
 

                                     
Foto: figura 9       Foto: figura 10 

Fotografia de Augusto Pessoa   Fotografia do catálogo do II Encontro de fotografia  
popular,CCBNB/Juazeiro do Norte, 2008. 

 
Na figura 10, temos uma escultura em barro, que é construída a partir de uma base que sustenta 
as figuras modeladas em saliência, feita para ser colocada na parede como um quadro. 
Representa a fotografia popular, cena típica nos dias de romaria, quando os romeiros tiram fotos 
em frente a cenários criados pelos fotógrafos, com elementos que lembram Padre Cícero, na 
pracinha de tendas fotográficas, em frente à Matriz Nossa Senhora das Dores. O detalhe da mão 
do fiel sobre a mão do sacerdote demonstra o carinho e fé da população diante do estimado 
sacerdote. Esta imagem foi confeccionada no Atelier das Marias, em Juazeiro do Norte. 
Tiago Santana, fotógrafo cearense, natural de Crato, dedicado ao registro documental de festas 
populares e tradições culturais, principalmente as peregrinações de fiéis que se dirigem a 
Juazeiro do Norte. Registra nesta imagem (figura 11) as bênçãos emitidas através das mãos, 
novamente esta representação, em destaque vemos a mão de um homem de certa idade e 
trabalhador do roçado, expressa pelas marcas nas mãos. Este homem se posta diante da imagem 
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do “Santo”, em louvor e aclamação e como numa cumplicidade de gestos o “Santo” responde a 
esta aclamação com uma atitude de aceno.  
O olhar do fotógrafo diante deste instante demonstra toda uma narrativa a qual vimos aqui 
procurando expressar. A exaltação a uma imagem, a qual o povo, principalmente os mais 
humildes, se rende a saudações e louvores em busca de alívios e absolvição de suas dores e 
lamurias. Melhor dizendo em busca de um milagre. 
 

 
Foto: figura 11 

Fotografia de Tiago Santana: Fé - Juazeiro do Norte - CE, 1992 
 
A representação do ícone Padre Cícero apresentada pelo grupo de artista conhecido pelo nome 
“Bando”, composto por Carol Landim, Jânio Tavares e Orlando Pereira (figura 12) questiona os 
valores culturais e religiosos de uma forma despojada. O ícone Padre Cícero, representado 
através de pequenas estátuas em gesso sem pintura, apenas com as unhas pintadas em vermelho, 
e em destaque a primeira estátua esta com a boca também pintada em vermelho. Esta fileira de 
imagens, todas iguais, causam um choque ao questionar o culto fervoroso de devoção e fé ao 
sacerdote, este ícone que deveria ser imaculado, inquestionável, sendo apresentado por este 
grupo com traços de irreverência. Isto nos leva a refletir sobre as contradições entre a tradição da 
fé e a mercantilização das imagens, as quais podem ser adquiridas por qualquer pessoa para uso 
diverso. Assim como também nos leva a reflexão da formação cultural que vem se 
desenvolvendo em Juazeiro do Norte, da mescla de culturas e tradições oriundas da migração de 
pessoas que para lá se dirigem em romarias em função da fé ou simplesmente por curiosidade em 
querer conhecer de perto tal fenômeno. 
 

 
 
 
 

 
Finalizamos com a colagem de Júnior Érre (Figura 13), Círculo Vicioso (Tsunami, favelas e 
afins), por conter elementos que referenciam o fervor da religiosidade local, como as fitinhas de 
lembrança de Juazeiro e Padre Cícero, as quais os fiéis utilizam para fazer seus pedidos, 
colocando-as no pulso até que elas se desmanchem e o pedido seja alcançado. Caixas de fósforos 

Foto: figura 12 
Cícero Romão Batista, Bando 

(Carol Landim, Jânio Tavares, Orlando Pereira), 
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e palitos riscados, velas usadas e outros pequenos objetos como um anel, etc., talvez alguns dos 
pertences perdidos dos romeiros que pela cidade passam. 
O artista busca nos pedaços de colagem de imagens de revistas e jornais e restos de elementos 
encontrados no lixo ou nas ruas, uma reconstrução da imagem dando um novo desígnio, numa 
tentativa de representar seu contexto social, questionando conceitos estabelecidos, provocando 
os sentidos do espectador. 
Outro aspecto que chama a atenção é a frase: Conferido... Quem com fé fere com fé será ferido, 
o duplo sentido na palavra conferido, relacionada às palavras com fé será ferido, observa-se que 
há uma crítica ao contexto religioso, como imposições sociais “sem que se possa sentir ou ter 
domínio sobre elas” (APARECIDA, 2008). 
 

 
Foto: figura 13 

Círculo Vicioso (Tsunami, favelas e afins) 
Colagem objeto, Júnior Érre, 2008 

 
Considerações finais 
 
 Para concluir diante deste complexo celeiro cultural vivo que é esta região, deixamos aqui 
apenas reflexões, que não se findam, sobre um mito, um santo, ou apenas uma figura carismática 
e inteligente, que soube conduzir um povo e fazer crescer toda uma região, entre tradições e 
contradições. 
A questão é que Juazeiro do Norte desenvolveu-se, e hoje faz parte de um dos núcleos 
interioranos que se encontram espalhados pelo nordeste auto-sustentáveis, atraindo profissionais 
em diversas áreas para darem continuidade a este projeto próspero que se iniciou há muitos anos 
atrás. Porém influenciando também na construção cultural, política, econômica e social, 
desmistificando determinados cultos e miscigenando valores, hábitos e costumes. Assim é a 
pequena Juazeiro do Norte. 
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SEGREDO RE/VELADO: PARES ANTITÉTICOS DA CIÊNCIA E DA ARTE NO 
IMAGINÁRIO DA VIDA COTIDIANA 

 
 
 

Segredo re/velado: pares antitéticos da ciência e da arte no imaginário da vida 
cotidiana em tempos de identidades culturais híbridas e nomadismo 
planetário. 
Coordenação: Edison Mercuri (FAP-UNESPAR) 
 
 
 

Antes de instalar a Mesa quero dizer da alegria de estarmos aqui, tendo por cenário esta bela cidade 
do Recife, de acontecimentos tão luminosos na história do Brasil, com sua gente hospitaleira, os 
herdeiros culturais dos Guararapes, povoada de símbolos e de imaginários tão ricos. Quero 
agradecer, enfática e nominalmente à organização desse XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O 
IMAGINÁRIO na pessoa da Profa. Dra. Dra. Danielle Perin Rocha Pitta, que coordena o Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa sobre o Imaginário e da a Comissão Científica responsável pela 
organização deste XVI Ciclo de Estudos, por ter aceito nossa proposta. Agradeço também à 
Fundação Araucária do Paraná, que patrocinou minha vinda de Curitiba, à Facudade de Artes da 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, que represento; agradeço igualmente aos integrantes 
desta Mesa e aos presentes que prestigiam este encontro de idéias sobre Imaginários. 

 
Quero abrir esta relação dialógica enaltecendo que este Ciclo de Estudos sobre o Imaginário tem 
como objetivo geral, discutir, a partir das dimensões simbólicas, arquetípicas e míticas, as 
dinâmicas do segredo nos diversos setores sociais e em diversas culturas, buscando delinear as 
modalidades de seu impacto na contemporaneidade. 
 

Espaço é um corpo imaginário;  
Tempo, é um movimento fictício. 

Paul Valéry 
 
Falando das sociedades humanas, dizia Feuerbach no prefácio d’A essência do cristianismo:  
“... o nosso tempo ... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade... 
considera a ilusão ‘sagrada’ e a verdade, ‘profana’...”. Este texto conta com mais de 100 anos, e 
com tal reflexão reiteramos a importância e a significação do imaginário em suas dinâmicas, o 
que, como vemos, de início não se constitui em segredo. 
 
Outro ponto de partida que quero mencionar trata de uma base referencial primeira e mais 
genérica que constitui a Biologia: Entre os mamíferos (mas não exclusivamente nesta classe 
zoológica), existem indivíduos e espécies que apresentam determinados mecanismos-padrão de 
sobrevivência que podem ser descritos como comportamentos de luta, de fuga e de dissimulação 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 159



(como o comportamento do camaleão, por exemplo), sendo o mimetismo uma de suas 
expressões mais particulares. Dentro dessa classe, mas numa espécie bastante exótica, o animal 
humano, além daqueles mecanismos, em função do desenvolvimento da capacidade linguística, 
se utiliza também da simulação e das representações cênicas, da mentira e da capacidade de 
manter (ou não) segredo. 
O dito e o não-dito, contidos no mesmo fenômeno comunicacional, falam e calam, e também 
revelam e ocultam significações que se superpõem em significantes e significados presentes no 
universo cultural de cada língua, como, em similitude, também o simbólico e o imaginário 
compõem dimensões plurívocas dos continentes/conteúdos culturais. 
Do segredo íntimo ao segredo de Estado, todas as dinâmicas são possíveis.  A cada dia que 
passa, o tema do segredo é mais palpitante e referido. Seja sobre o segredo de justiça nestes 
tempos de banalização de atos corruptos de políticos, seja para preservar a identidade de alguma 
celebridade, seja para evitar e espetacularização de episódios da vida pública e privada de 
personagens anônimos ou de grande popularidade com ídolos e artistas midiáticos. Neste aspecto 
da Justiça, cabe um breve apontamento: a publicidade dos atos processuais é princípio 
constitucional e está previsto em dispositivos básicos onde “a lei só poderá restringir a 
publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem”; “todos os julgamentos do judiciário serão públicos [...] podendo a lei, se o interesse 
público o exigir, limitar a presença em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes”. Trata-se do princípio da publicidade, mundialmente consagrado nas 
legislações de países democráticos como consta no art. 10 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Se é certo que a publicidade é benéfica para o julgamento, também é correto que o 
excesso de publicidade pode influir negativamente nas investigações e na decisão da causa. 
Todos os dias a mídia comparece influindo na formação de opinião da população. Muito se 
discute acerca da constitucionalidade do chamado “segredo de justiça”, que vem sendo 
decretado, por exemplo, em processos que apuram casos rumorosos. 
Mas estes aspectos legais, se podem ser comportados neste fórum, nos remetem a pensar no que 
deles escapa, não se conforma nos preceitos proibições e obrigações que o Direito estabelece. O 
segredo, ao longo da história, perpassou e continua afetando todas as áreas de conhecimento, 
desde os pactos de confidência, transmissão, preservação secreta e silêncio, praticados por 
místicos religiosos, velhos oráculos e adivinhos, passando pelos sábios, pelos antigos alquimistas 
até os homens do século XVI, que fundaram as ciências modernas, chegando aos 
contemporâneos do século XXI, que continuam segredando fórmulas, processos, descobertas, 
segredos industriais, etc. 
Nada escapa à sedução e ao poder que envolvem saberes secretos. Campos como saúde, 
economia, política, ciências biológicas, ciências sociais, da genética à física nuclear, arte, 
arquitetura, religião, literatura, psicologia, direito, família, sexualidade e com a vivência do 
cotidiano. Tem a ver com todas as culturas. 
Podemos entender por imaginário social o lugar dos mitos e das crenças, das ideologias, 
símbolos, estigmas, linguagens e suas significações, racionais e afetivas (psicofísicas) expressas 
(explicita ou implicitamente) no olhar de quem vê e de quem é visto. Muitas vezes a droga é 
vista como a solução de todos os problemas, pois é revestida com o manto do prazer imediato, da 
realização sexual e da libertação dos pudores e timidez de quem faz o uso. Ou ainda, é a 
possibilidade de revelações de um inconsciente desconhecido, de sinais, inspirações e 
proximidade com o divino. No entanto, quem vê o “outro” o que faz o uso, constrói imagens do 
devasso, do proibido, do desocupado, do louco. São as imagens que significam e não os próprios 
fatos, pessoas ou coisas. 
Segundo Guy Debord, na sua ácida e atual critica A sociedade do espetáculo (1997), “o 
espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por 
imagens.” O espetáculo não pode ser compreendido como o abuso de um mundo da visão, o 
produto das técnicas de difusão maciça das imagens. Ele é uma Weltanschauung que se tornou 
efetiva, materialmente traduzida. É uma visão de mundo que se objetivou. 
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Existem muitos livros sobre o Segredo, sendo o tema objeto de outras publicações tratando do 
assunto como a revista transdisciplinar Sigila, que se dedica a tratar dos mecanismos de 
ocultação de fatos, de "delinear as fronteiras, as relações, os intercâmbios e as interferências 
entre o segredo, o enigma, o mistério, a dissimulação, a mentira, o íntimo, o silêncio, o mutismo, 
a confissão…", pois o segredo é indissociável das diversas dimensões da vivência. Ele se 
encontra subjacente à própria organização cultural na medida em que está atrelado às concepções 
fundamentais de vida e morte. 
As Dinâmicas do Segredo sempre se constituíram em temática desafiadora e atraente à 
inteligência humana, despertando grande interesse e curiosidade para os mistérios guardados no 
imaginário social, e nas fantasias individuais, característica inerente de nossa espécie. Estes 
processos, que articulam dimensões amplas dos complexos e constelações de labor e 
conhecimento (saber/fazer) de cada um – revelados ou ‘escondidos’ nas ciências e nas artes, 
assim como na poesia, na literatura e na mitologia universal, são sujeitos/objetos de poder sobre 
a natureza e sobre os próprios indivíduos. 
Os guardados (não revelados) foram (são e serão sempre) motivo de alguma curiosidade, pois 
tratam de instâncias do desconhecido, do desconhecimento/conhecimento de outrem. Saber mais 
e querer-saber podem tornar-se fatores vitais quando sobrevivência e destino ficam imbricados 
nesse domínio. O segredo sempre atraiu mentalidades – tanto do homem comum como do 
erudito – alimentando a imaginação e desencadeando suposições, hipóteses, reflexões e 
especulações de toda ordem. As estruturas sociológicas e as instâncias psicológicas do 
imaginário são altamente estimuladas e valorizadas pelo que é secreto, pelas buscas da sua 
revelação, e pelo poder que os segredos podem guardar, afetando todas as sociedades ao longo 
da história. 
Podemos adentrar aqui, a fértil seara antropológica eminente da pós-modernidade, qual seja a do 
imaginário da ciência e da arte. Assim como Edgar Morin, entendemos por Antropologia "o 
estudo de tudo o que diz respeito ao Homo sapiens demens". Esta 'antropologia fundamental' é 
exercida por aqueles que se dedicam a promover novas reflexões, conceitos e conexões sobre 
temas que referem aos processos de integração da sociedade planetária, tema radicado no centro 
de campo das Ciências do Homem. Por outro lado, junto com as Ciências, as Artes também se 
configuram como saberes e formas culturais de apreensão e representação da realidade. Coloca-
se, portanto, de imediato, a questão da Cultura. Conforme Morin, cultura é um termo complexo 
no seu significado mais radical, sendo um conceito ‘múltiplo’, em permanente construção e re-
fazimento. 
Outra vez, referindo Morin, Cultura: falsa evidência, palavra que parece única, estável, 
resistente, mas que é uma palavra armadilha, vazia, hipnótica, hipócrita, infiel. Palavra-mito que 
pretende ser instrumento de salvação: verdade, sabedoria, bem-viver, liberdade, criatividade... 
Poder-se-ia dizer, no entanto, que cultura é um termo científico. Não existe uma antropologia 
cultural? Não se fala de uma sociologia da cultura? Na verdade, a noção de cultura não é menos 
obscura, incerta e múltipla nas ciências do homem do que no vocabulário corrente. A palavra 
cultura oscila, de um lado, entre um sentido total e residual, e, de outro, entre um sentido 
antropo-sócio-etnográfico e um sentido ético-estético. Na verdade, tanto na conversação quanto 
no debate, passa-se, sem perceber, do sentido amplo ao restrito, do neutro ao valorizado. 
De acordo com Jacques Le Goff, cultura popular é um “conceito-problema”, que “interroga 
intensamente cada um de nós”. Isto acontece atualmente quando manifestações populares 
tradicionais ou folclóricas (de caráter rural e regional), estão sendo resgatadas pelo mercado e 
pela indústria do lazer e do turismo, pelo Estado, por comunidades locais e por intelectuais. 
Novos estudos são publicados ao lado de reedições de obras de importantes folcloristas. 
Conceitos ligados às problemática da tradição oral, cultura popular, artesanato, folclore, 
sincretismo religioso, entre outros, voltam a ocupar lugar de destaque no debate acadêmico. Este 
movimento de resgate não se restringe à América Latina, tem caráter mundial – abrange 
fenômenos como as festas, a alimentação, a religiosidade, as expressões lingüísticas etc., com tal 
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força, que alguns teóricos falam em “re-tradicionalização”. O momento é propício, também, para 
retomar, aprofundar, atualizar e questionar o conceito de “cultura popular”. 
A realidade cultural polifônica dos sistemas planetários exige uma reforma do pensamento a ser 
levada às últimas conseqüências. Por isso, o pensamento radical, que se assenta na crítica a 
qualquer tipo de fragmentação e cretinização, fundamenta-se em três importantes bases 
cognitivas: a arte, a espiritualidade e a própria ciência. As crenças, os saberes e a própria ciência, 
tanto quanto a arte, foram e são, objeto de segredo, revelados apenas a iniciados que mantêm 
fidelidade, lealdade e estrito respeito a preceitos das entidades e pessoas que detêm 
conhecimentos tão especiais. O segredo estabelece ponte entre tais conhecimentos e sua 
revelação abre espaço para alianças, reflexões e diálogos sobre esses e outros saberes. 
Existia um antigo poder oculto que, no entanto, pode estar muito perto de cada um, capaz de 
trazer alegria em todas as dimensões da vida de quem o conhece. Este é o argumento de O 
Segredo (2006), livro e filme da produtora australiana e Rhonda Byrne. Quando recebe de 
presente um pequeno livro antigo, a autora descobre casualmente qual será a missão que a 
tornará célebre: revelar a sabedoria daqueles que compreenderam o tal ‘segredo’. Dentre estes 
figuram na história ao longo dos últimos milênios, filósofos e sábios, cientistas e escritores, 
atletas, músicos e artistas, que tiveram transformadas suas vidas e se tornaram referência para a 
humanidade. 
Como podemos perceber a sinopse referida, como outras obras de ficção, se desenvolve e cresce 
em nossa imaginação, na sucessão de episódios e fatos que (espera-se) possam revelar desejos, 
intenções, razões e paixões vivamente descritas, que se transformam em peripécias inusitadas e 
atos dramáticos praticados pelos seus personagens. São narrativas que se desenredam levando a 
atenção e emoção do leitor a atingir um ápice – nos moldes dos “clássicos” da literatura e dos 
‘blockbusters’ hollywoodianos. Embora este processo possa a ser visto como ‘natural’ e 
esperado na denominada ‘Sociedade do espetáculo’, ainda assim espera-se que algo de novo se 
descortine diante dos olhos do espectador. Então, como todo ‘the end’ que se preza, antecedendo 
e coroando o apoteótico “grand finale” que sucede farto repertório de ação, malabarismos e 
pirotecnias de toda ordem, acontece o inimaginável (e isto é a razão da própria narrativa). O 
mistério que cercava o segredo acaba por revelar-se num dos momentos culminantes do drama – 
seja num livro, num filme, numa peça de teatro ou mesmo, numa comunicação científica. 
Uma comunicação num Congresso Internacional do Imaginário como este, nos remete às 
amplificadas possibilidades narrativas, enunciadoras de mui diversas dinâmicas do segredo’, 
perpassando inúmeros campos do conhecimento, das artes e da literatura. Muito mistério sempre 
cerca de curiosidade e expectativa de qualquer audiência quando se anuncia a revelação de um 
segredo. Tomando em conta o conteúdo desta comunicação, o texto configurado como sinopse 
oculta algo genérico: Segredo re/velado. 
Isto vem no sentido em que o termo apocalipse é aludido por Michel Maffesoli, que significa 
simultaneamente algo envolvido em mistério: ‘escondido, coberto, oculto', mas também 
'descoberto, desvelado, revelado’. Este autor aponta para uma das características da pós-
modernidade que vivemos, que reflete uma "época que espera seu próprio apocalipse, isto é, que 
seja reveladora de si-mesma". Nesse sentido a barra que corta o segundo termo: “re” / “velado” 
leva de volta a algo que se oculta novamente e significa: tornado, outra vez, secreto. É, pois, 
preciso entender que se trata de revelação de algo ‘escondido’ – o que torna aparente o segredo, 
dando-lhe transparência –, mas que é imediatamente escondido ou se esconde novamente, como 
num jogo de espelhos.  
Sabemos que algumas línguas antigas como o sânscrito, as palavras (o significante) carregavam 
duplamente um significado e o seu inverso. Simbolicamente o ato da fala e da escrita atual (em 
qualquer língua contemporânea) escamoteia essa ambiguidade que lá, só adquire significação 
precisa no conjunto do próprio enunciado. Nas línguas modernas é plurívoca a presença de 
sinônimos e antônimos que balizam impressões e julgamentos dados pela intelecção dos textos. 
No caso de textos daquelas tradições já esquecidas, isto não ocorre, o que permite ao ouvinte 
(interlocutor) ou leitor, a possibilidade de fazer sua(s) interpretação(ões) segundo desígnios de 
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suas idiossincrasias e subjetividades. O que, mais que um segredo revelado, adquire caráter 
mágico e místico de grande mistério, pois pode conter a verdade e seu inverso, que não é 
necessariamente uma mentira (talvez outra verdade). 
O que se lê na apresentação de chamada para esta mesa, e ao que me refiro tem o seguinte teor: 
(leio a partir do título (sempre provisório): Segredo re/velado: pares antitéticos da ciência e da 
arte no imaginário da vida cotidiana. 
“Segredo e memória se articulam e se complementam. No universo cultural do homo sapiens-
demens, tudo que é cogitado pode ser eternizado em formas mnemônicas, sejam escritos, falas, 
gestos e movimentos; Objetos e produtos diversos se prestam como suporte para preservar tais 
registros. Como as bibliotecas para os livros, diversas formas se configuram como receptáculos e 
guardiões do conhecimento humano. Tais elementos se constituem como componentes essenciais 
nas usinas de processamento da cultura que a incansável busca de razão demanda sempre. 
Tudo no espaço da reflexão cabe na memória, pois é nela que o pensamento se disciplina. 
Através da memória são construídas as referências necessárias para o pensamento criativo 
(fantasia) e para a ação. Por meio dela, se transcende o ato de fazer. Transbordando a memória 
são ativados elementos lúdicos que dão ao homem a condição de resgatar imaginários, 
projetando e construindo visões novas e criativas de diversidade. Na memória, na recordação 
viva, ativa e constante o sujeito reflete sobre o que conhece e transforma o saber em cultura. Essa 
operação que transforma a cultura – conjunto imensurável de objetos plurais e transdisciplinares 
– se processa no pensamento e se faz presente na memória coletiva como poiésis (discursos 
polissígnicos), teoria e conhecimento. 
O segredo é parte da memória e do saber. O não sabido, o desconhecido e o ignorado, se 
equiparam, mas não se aliam ao que é secreto. Mais ainda, é segredo porque carrega no seu 
âmago algo de sagrado e precioso, de fundamental e transcendental. A arte, a poesia, a literatura, 
a espiritualidade e os mistérios da vida que perpassam imaginários e ultrapassam os cânones da 
razão se colocam na fronteira desse território protegido e proibido. Como Paul Valery perguntara 
na “Invenção das Crenças” sobre a certeza pretensiosa tida pelas ciências contemporâneas, para 
onde foram o prazer e fruição das coisas do espírito, entre as ‘coisas vagas’? Como compartilhar 
tais patrimônios culturais imateriais, para além de certezas e segredos?” 
Para a teoria psicanalítica, desde as concepções iniciais de Freud, o psiquismo foi tomado como 
um aparato de memória (registro de representações) articulado à estruturação da linguagem que o 
discurso manifesto expressa. Grosso modo pode ser visto como um aparelho que produz 
representações dos estímulos internos (como as pulsões), articulados com os estímulos 
provenientes do mundo externo (as experiências vividas). Nesta perspectiva, o aparelho psíquico 
é uma espécie de tela onde são projetados simultaneamente dois filmes (um de cada lado da tela) 
e as imagens de ambas as projeções (se fundem, mas não se dissolvem nem se confundem) 
formando uma percepção que, simultaneamente, une o interno e o externo), constituída, 
constituindo e sendo constituinte da própria realidade psíquica. No entanto, a ‘realidade’ é um 
efeito do real, visto que este é inassimilável. Aliás, para Lacan, este termo é um dos ‘nomes’ do 
real (COSTA, 2001). 
 
Articulam-se os ‘mundos’ interno e externo no corpo e na consciência do sujeito. Isso se torna 
objeto de transmissão nas manifestações que pode sucumbir aos excessos, frequentemente 
inassimiláveis pelas representações do sujeito. É possível tratar, por exemplo, da relação entre 
memória, experiência e transmissão de modo original e rigoroso, valendo-se igualmente de 
desenvolvimentos de Walter Benjamim e Anna Arendt. O fio que sustenta seu percurso é a 
questão: “Como é possível transmitir algo único, que se produz de uma única vez, que para 
repeti-lo é necessário revivê-lo?”.  
 
Ousando percorrer regiões complexas da psique, a autora citada nomeia de registro o 
relacionamento do acontecimento com a representação e desenvolve os fundamentos de toda 
possível transmissão sobre a relação da experiência compartilhada com aquilo que escapa à 
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própria representação, isto é, a articulação entre simbólico e real. Assim como o corpo é 
essencialmente furo, borda orificial através da qual se produz toda e qualquer troca com o Outro, 
a linguagem é, no fundo, contorno da falta de um significante. Duas matrizes de saber (e não de 
conhecimento) são propostas pela autora: o saber complementar, em que o sujeito toma o outro 
como suporte da representação, sustentando a dialética ativo/passivo (campo das identificações), 
e o saber reflexivo, onde ocorre uma espécie de subtração do sujeito e o advento do terceiro 
excluído/incluído (referência à lei). 
Se, para Pierre Brunel, “o próprio do segredo é que ele dá a imaginar” (1998), imaginemos que 
em outros tempos isto poderia ser mantido como segredo. Na verdade a comunicação que 
estamos fazendo revela que não se trata de uma peça literária, tampouco remete a qualquer 
episódio de ficção. Também não se trata de um enredo que se dirige a um fim menos diletante 
ou, de qualquer forma, merecedor de alguma consideração mais meritória. Muito pelo contrário, 
trata-se de um subterfúgio para abordar o imaginário do segredo desde uma perspectiva talvez 
inusitada (com o devido perdão pela aparente pretensão).  
Me explico: contrariando a ordem natural e a tendência das construções estéticas (poéticas) 
contidas na lógica da sincronicidade que segue a ordem: começo – meio e – fim, que vão 
(paulatinamente) sobrepondo formas e conceitos com o intuito de edificar-se a si mesmas como 
processo do pensamento, voltada para a própria reflexão, neste preciso momento inicial, é 
preciso que eu rogue aos senhores que suspendam seus julgamentos e capacidade de antevisão 
teleológica a fim de, invertendo-se aquela ordem natural dada pela flecha do tempo, possamos 
nos deter no que segue: (e com isso muda o sentido e direção do que se poderia supor ou esperar 
dessa comunicação, circunstância que não pode ser considerada com qualquer adjetivo 
‘meritório’). Devo, pois, sair deste que seria o ponto do inicialmente para entrar no finalmente, 
melhor dizendo: começo por uma conclusão e uma confissão. Devo dizer – e isto é uma 
revelação (no sentido de quebrar um segredo).  
Referindo-se à condição humana, Morin afirma (2002, p. 47-48): “Interrogar nossa condição 
humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo. O fluxo de conhecimentos, no 
final do século XX, traz nova luz sobre a situação do ser humano no universo. [...] O humano 
continua esquartejado, partido como pedaços de um quebra-cabeça ao qual falta uma peça. [...] 
As ciências humanas são elas próprias fragmentadas e compartimentadas. Assim, a 
complexidade humana torna-se invisível e o homem desvanece “como um rastro nas areias”. 
“Tudo que é imóvel é mais perfeito que o móvel...” dizia Aristóteles. Seus contemporâneos 
acreditavam também que o humano só se torna “imóvel” quando abandona a vida, ou seja, 
enquanto estamos vivos somos agentes em constante movimento. 
Com base nesse aforismo entendemos que todos os seres humanos se movimentariam, consciente 
ou inconscientemente, na direção final do irresistível imóvel. Nesse sentido, talvez, na busca 
daquele ‘mais perfeito’. A realidade pode ser definida em termos de algo em movimento no 
tempo e no espaço. Partindo da ideia de que “tudo que se move busca alguma coisa”, busca-se, 
metaforicamente, neste encontro que estamos partilhando, instigar a reflexões e debates sobre o 
imaginário do segredo. 
O segredo tem, em princípio, o status de imutável, e, se perfeitamente guardado, pode 
configurar-se como realmente imutável. Mas o imaginário é, por excelência, o movimento, daí 
que suas dinâmicas interagem com o os elementos secretos e podem tornar-se ou traduzir-se em 
‘revelação’. Admitir que estas ideias iniciais não constituem simples “jogo de palavras” nos 
permite seguir adiante. Isso  também pressupõe um movimento na busca de novos saberes, como 
“mover-se” na busca de conhecer melhor a teoria para, posteriormente, usá-la na prática, 
construindo um processo dialético de construção do saber e conhecimentos novos. 
Edgar Morin (2003) expõe que a teoria e o conhecimento não são a mesma coisa (2003, p. 24): 
 

[...] Uma teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. Uma teoria não é 
uma chegada, é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução, é a 
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possibilidade de tratar um problema. Uma teoria só cumpre seu papel cognitivo, só 
adquire vida, com o pleno emprego da atividade mental do sujeito. [...] 

 
Para Morin (2003), a teoria só pode “adquirir vida” quando ela fica visível na realidade do dia-a-
dia e torna-se exeqüível, movendo-nos em busca de novos saberes os quais, por sua vez, 
movimentam a prática. Esse movimento porém, pode acontecer ao expô-los e contextualizá-los 
sem com isso adotar estes conhecimentos como verdades absolutas, ou como a fonte da verdade, 
aquele que esclarece e ilumina o plano das idéias e das ações. 
As invenções e descobertas, a construção de teorias, o desenvolvimento do próprio 
conhecimento e a concepção de novos saberes, faz-se em todos os lugares, a qualquer momento, 
mesmo que não se caracterize inicialmente como ação intencional e deliberada. O lúdico e a 
imaginação se entrelaçam numa rede pródiga de ricas ligações com a vida criativa e a 
racionalidade, o que nos permite articular ciência e arte no jogo paradigmático dos limites – caos 
e cosmos, ordem e desordem, razão e delírio – e se entendermos que o espírito humano sempre 
estará anteposto entre duplas propriedades antitéticas e complementares como conservação e 
transformação, podemos atentar aqui para algumas sutilezas contidas nas faces de pares que se 
multiplicam indefinidamente, espelhando as aspirações da busca incessante por novos sentidos 
para os enigmas da mente humana: vida e morte, dor e prazer, Eros e Tanatos. 
Nietszche afirma categoricamente que a alegria é mais profunda que a tristeza (e a dor), porque a 
alegria, valorada como potência e ‘acréscimo’ ao mundo, sendo a dor uma redução, 
enfraquecimento e perda de força. ... tal qual os dois desejos filosóficos fundamentais: encontrar 
a verdade e evitar o falso (o engano, o erro, a mentira). As crenças, sinônimo de opiniões, não 
implicam verdade. As crenças estão circunscritas ao mundo dos sentimentos, das paixões e da 
arte. O saber está vinculado ao conhecimento no mundo da ciência, razão e da racionalidade. 
Podemos fazer ilações sobre o fato de que segredos e revelações transitam por esses mundos 
como manifestações de acaso e necessidade humanas transitórias que se deslocam de um para 
outro campo entre um e outro desses mundos mentais que constituem a natureza e a cultura dos 
seres sapientais deste planeta. 
Foucault nos (1979) alerta que essa relação imediata entre a palavra e a coisa por ela designada 
se perdeu no tempo, era uma ilusão ou apenas uma crença mítica de um tempo em que cada coisa 
criada por Deus corresponderia a um único nome, revelador da verdade inscrita na natureza. Da 
imponderável cisão da dúvida e da curiosidade que se instala paulatinamente na consciência do 
homem antes de qualquer modernidade se sucedem até o início do século passado, quando a 
psicanálise pretende então circunscrever as antinomias nos campos da consciência e do 
inconsciente. 
Diz Michael Foucault (1979) que a verdade é culturalmente produzida, pelo sujeito e instituída 
socialmente. Com esta premissa em mente de que “a verdade é deste mundo”, escreve que “...ela 
é produzida nele graças às múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. 
[...]”. Mas, dizemos que a mentira também é deste mundo. Todos constroem verdades e mentiras 
a partir da cultura, do repertório pessoal e das necessidades apresentadas nos intercâmbios e 
desígnios da vida social. E tanto verdades como mentiras passam pelas crenças se resguardam 
nos segredos e se desvanecem historicamente em revelações. O segredo está ligado à crença no 
poder da palavra e ao mundo da linguagem.  
Muitos pensamentos culminantes dos grandes mestres, isto pode, inicialmente, não significar 
grande coisa, mas, analogamente, devemos nos questionar se a revelação não é mais forte que o 
segredo, uma vez que, segredos via de regra, acabam um dia, sendo revelados. 
Os segredos nunca são destituídos de imagens, pensamentos, ideações, signos e palavras nem 
sempre dotados de significações racionais. O segredo e as alianças secretas para mantê-los, 
quando não estão mais restritos a uma posse individual que o mantêm não revelado, estão 
presentes em todas as sociedades humanas desde a mais remota antiguidade. São fruto e produto 
de imaginários sociais e individuais e, no limiar do irrevelável e do irrevelado (quando é 
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carregado para além da vida, com a morte de seu guardador), ou diante da quebra do princípio 
que o constitui: no ato da sua revelação pelo seu portador. 
A título de provisória conclusão (mas não encerrando a questão é oportuno citar Albert Einstein 
no que me parecem considerações apropriadas a respeito do tema dessa Mes-Redonda: "Onde o 
mundo cessa de ser a cena de nossas esperanças e desejos pessoais, onde podemos encará-lo 
como seres livres, admirando, perguntando, observando, aí entramos nos domínios da arte e da 
ciência. Se o que é visto e experimentado é mostrado com a linguagem da lógica, estamos 
engajados em  ciência. Se é comunicado através de formas cujas conexões não são acessíveis à 
mente consciente, mas são reconhecidas intuitivamente como importantes, então estamos 
engajados na arte. Entre um e outro domínio persistem ignorância e desconhecido ou devoção 
amorosa do segredo...". 
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SOB O SIGNO DE HERMES: IMAGINARIO DO SEGREDO NA LITERATURA  
Coordenação: Sébastien Joachim (UEPB) Participantes: Luiz Antonio de Carvalho Valverde 
(UNEB - BA) e Mariene de F. C. Queiroga (UEPB - PPGLI) 
 
 
 
Sob o signo de Hermes: hermetismo e gêneros literários 
Sébastien Joachim (UEPB / UFPE)   
 
Introdução 
 
Hermes e seus avatares 
 
A Mitologia nos informou que Hermes em seu saber e em seus deslocamentos dentro e além das 
fronteiras é mestre dos segredos e portanto dos ritos e rituais. Em nossa Modernidade, Claude 
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Abastado tem colocado a Literatura sob a égide de Hermes, escreve o seu magistral estudo 
Mythes et rituels de l´écriture /Mitos e Rituais da Escrita (Bordas, 1979). Hermes, além de ter 
sido o criador da lira, e de ser o padroeiro dos Farmacêuticos, se encontra assim promovido 
cidadão da República das Letras. Num ensaio intitulado "A Farmácia de Platão" Jacques Derrida 
tem justificado essa aproximação do mundo da Farmácia do mundo das Letras, ao relembrar que 
em grego há uma palavra derivada de farmácia, pharmakôn (Farmakon) de duplo sentido como  
o símbolo nos textos de criação literária, Pharmakôn  designa ao mesmo tempo veneno e 
remédio. Portanto, são aparentadas à produção de vacina pelo laboratório farmacêutico e a 
operação simbólica da escrita literária. Sabemos que a verdade do mito pertence à ordem das 
crenças e não da razão. As crenças vem, vão e retornam. Sua permanência, seu desparecimento e 
reaparecimento ficam na dependência das ideologias prediletas de épocas e lugares em suas 
diferenças e peculiaridades. Gilbert Durand e seus seguidores (J.J. WUNENBURGER - 2003) 
têm defendido a idéia de um retorno do mito de Hermes em séculos e regiões diversos (Cahiers 
de L´Hermétisme: Le Mythe et le Mythique -1987). Adotamos essa posição ao longo de nosso 
trabalho, apresentando cá e acolá varreduras de leituras que abonam essa presença imaginária de 
Hermes sob diversas modalidades de aparição, principalmente a do segredo. No que diz respeito 
ao segredo, devido a certos usos imprecisos da palavra, assim como  palavras a ela associadas, 
temos efetuado algumas investigações cujo resultado será comunicado à guisa de conclusão de 
nossa exposição. Ademais, como vai ser constatado, o nosso trabalho todo não passa de uma 
busca constante, sempre retomada, de esclarecimento em torno das três palavras de nosso título:  
Hermes ou o Hermetismo, Gêneros de discurso, Desejo. Desenvolveremos aliás mais adiante o 
conteúdo dessa breve introdução. 
 
I - Primeiras varreduras: mito e escrita na modernidade poética 
 
Empreenderemos sob esse título duas micro-metaleituras: uma sobre um representante do gênero 
"poesia", outro sobre um representante do gênero "romance". 
 
1- O que se tornou, na leitura de “L´itinéraire alchimique de Rimbaud” (Itinerário alquímica de 
Rimbaud) empreendida por David GUERDON (1986:100-112)? O autor começou por 
demonstrar a ligação do poeta francês com a Tradição hermética. Ele foi até afirmar que ser 
alquímico pertence à essência mesma da poesia. Uma declaração de grande peso do ponto de 
vista do exercício da palavra e da comunicação e que envolve um engajamento espiritual e de 
natureza ética por parte de todo candidato ao título de poeta. No caso especifico do poeta de 
Charlesville (o lugar natal de Rimbaud), foi provado que desde a idade de 16 anos ele se fixou 
metodicamente um objetivo de visionário, que entrou em poesia não como numa carreira, mas 
como numa missão prometeica. Esse ideal se manifesta em diversos títulos de poemas e de 
coletâneas. Por exemplo, Carta do vidente enviada ao seu professor de Literatura, Uma 
temporada no inferno, As Iluminações. Reparem que Estação no inferno corresponde a uma dura 
iniciação, a um rito de passagem castigador ao qual o poeta deve se submeter a fim de se 
qualificar para a entrada na Via Iluminativa, chamada na obra do poeta As iluminações. É obvio 
que Rimbaud escolheu títulos já conhecidos no meio da Mística cristã como as três etapas no  
caminho da santidade. Primeiro, se afastar das  mundanidades; em seguida passar pelas provas 
da via purgativa aqui chamada Uma estação no inferno e que faculta aceder à união com Deus na 
via Iluminativa. O comentarista do poeta convoca o mestre de Gilbert Durand, Henri Corbin, 
para ressaltar (na página 101 do nosso material), que imaginar é « restituir o imaginal », ou seja, 
aquilo que existe alhures.. Por isso é que Rimbaud proclamou: “Não estamos no mundo”. O seu 
saber esotérico, vindo de um alhures que escapa à nossa percepção ordinária, ele o inscreve, 
disse ele, como vertigens. Isto é, um segredo não partilhável. O que põe em xeque um dos 
elementos do mito de Hermes (a comunicação) mas, como acontece na ordem simbólica, dá 
ressalva a um elemento igualmente hermetista que é o segredo. 
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2- A segunda metaleitura que temos preparada é extraída de IRIS (revista do Centro de Pesquisa 
sobre o Imaginário da Université de Grenoble, voI. 4 2° semestre, 1987): Métalepse et 
Hermétisme dans les Jeux Africains d´Ernst Junger (Metalepse e Hermetismo em Os Jogos 
Africanos), romance do escritor alemão Ernst Junger. O texto é assinado por François PONCET 
(1967:63-138). De saída, a primeira questão que vem em nossa cabeça é a seguinte: cabe ainda 
falar de imaginário do segredo, quando se trata de um livro pertencente à nossa 
contemporaneidade ? Contrariamente aos tempos de Rimbaud, nossa época é dominada pela 
publicidade e pela publicização. É um mundo de valores em declínio, caracterizado pela 
transformação da esfera privada em esfera pública na Web e nos programas de Televisão 
Telerealidade, Big Brother, Blogspots e coisas da mesma farinha. Assim o testemunha o titulo da 
pesquisa de Luiza LOBO (2006), Segredos públicos: os blogs das mulheres no Brasil. Num 
contexto mais benigno, ou seja, não totalmente  de externalização exacerbada do privado no 
público como era no Primeiro Pós-Guerra, período este onde já existiam a fotografia, o cinema, o 
radio, os cartazes, destacamos uma obra que o estudioso francês François Poncet vai logo nos 
apresentar. Nos interessa o estudo dele intitulado “Hermétismo e metalepse dans les Jeux 
Africains de Ernst Junger”, publicado na Revista do Centro de Pesquisa sobre o Imaginário da 
Université de Grenoble, N° 4, 2ème Semestre, 1987 (p. 62-138) Como veremos, Poncet não 
pretendia pesquisar sobre o Imaginário do segredo, mas acaba porém por tratar deste assunto em 
certas passagens que especificamente tratam da escritura na sua análise. Além do mais ele 
demonstrou ser uma boa referência sobre a maneira como o mito de Hermes, portanto 
indiretamente o imaginário do segredo, penetra em um texto literário do século XX. Limitaremos 
a nossa varredura à apresentação da reaparição de Hermes em uma personagem assaz curiosa 
chamada Benoît. Completaremos essa apresentação por uma espécie de segredo descrita várias 
vezes por Poncet talvez sem o querer, a da escrita. Antes, achamos oportuno assinalar que um 
outro representante da Universidade Francesa, Véronique GÉLY (2008:68-98), ao celebrar o 
devir-mito das obras de ficção,  nos sugeriu a fantasia de um devir-mito da interpretação. Lendo 
com a atenção flutuante aconselhada por Freud na sessão analítica, imaginei uma história 
diferente daquela de Ernst Junger, autor alemão do romance Jogos africanos/Jeux Africains, 
comentado por Poncet. Publicado em 1936 sobre os eventos da Primeira Guerra Mundial, este 
livro narraria por exemplo as tribulações e a busca de identidade de um jovem europeu ocidental 
mal saído da adolescência e que se alistou, por desencanto com a vida, na Legião Estrangeira 
acampada em pleno deserto norte-africano. Uma tal história seria claramente de pendor 
hermetista porque comportaria: viagem, sucessão de provas iniciáticas a começar pelo modo 
específico de acolhida dos recém-chegados, as fardas e os regulamentos, os treinamentos 
militares sob um clima horrível, as privações em cascata que lembrariam o romance do britânico 
E.M. Foster, Passagem para Ìndia. 
Mas apesar de incluir esses fatos não é isto o verdadeiro enredo de Ernst Junger, Segundo o seu 
exegeta François Poncet, ele escolheu de preferência como protagonista e narrador um francês 
adulto chamado Berger que, em uma estrutura imaginária esquizomorfa, hospeda dentro de si 
muitas imagens da criança e sobretudo do adolescente que foi. Berger contracena principalmente 
com um certo Benoit chamado repetidamente por François Poncet de Iniciador. O que bem 
denota a índole hermetista, ipso facto, cognitivo da sua pesquisa. A originalidade de Poncet foi 
de burilar a figura de Hermes no personagem Benoît. Em francês, o adjetivo “Benoit”, significa 
simples, ingênuo, sem malicia. E realmente o personagem responde bem a esta designação. Mas 
responde também a uma outra face deste nome. Pois Benoit é o nome de um monge fundador de 
mosteiro e neste aspecto o personagem é possuidor de certa sabedoria mística, a que inicia os 
outros. Já estamos no mito de Hermes e no ambiente de um segredo posto no palco imaginário 
da ficção. Haverá ulteriormente nesta intriga romanesca uma situação particularmente 
significativa: nela, este Hermes redivivo manifesta, como contrapartida à sua ingenuidade, 
astúcia, esperteza, saber fazer de negociante, habilidade em trocar o ouro material contra  a 
realização de uma instituição caridosa para criança que figura o ouro filosofal. Somando os dois 
lados de sua personalidade: inexperiência de um infante, experiência de visionário e conselheiro 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 168



na trama romanesca, chegamos a uma “coincidentia oppositorum” (PONCET:105), característica 
do regime noturno do imaginário,  que é o sito favorito do segredo. Sem o querer, reforça este 
imaginário do segredo, a exame recorrente por François Poncet de situações onde se observe um 
jogo entre superfície e profundidade, interior e exterior. O que, veremos logo após com Jean 
Starobinski, a essência mesma do segredo. Antes de dar este passo à frente com  Starobinski, 
queremos concluir rapidamente com uma entre várias considerações de Poncet sobre a escrita 
enquanto forma paradoxalmente de comunicação e de segredo: a escrita preserva a privacidade 
do seu segredo e comunica num espaço autônomo espiralado que esqueça um interlocutor 
externo. Ela se trancafia numa clausura monástica, em arcanos que, porém, aguardam o seus 
exegetas. A reflexão a seguir redobra o monólogo do personagem Benôit num quartel da Legião 
Estrangeira. Há paralelo simbólico entre os graffitis, escritura ofensiva e transgressiva, 
enclausura na clausura de um circulo concêntrico, e a situação do personagem encarcerado por 
desacato às regras do bom comportamento militar. Benoît que sabe tudo transformar, tudo 
transmutar, em seu devaneio perante os graffitis na parede descobre o segredo de uma libertação 
pela escrita. O que PONCET (1987:124) transmite da maneira seguinte em prol da escrita 
hermetista, ou seja, da obra fechada sobre si mesma e vivendo do seu segredo: 
 

“L´écriture est alors objectivation matérielle d´un monde imaginaire de formes en 
pleine exubérance végétale librement arborescentes et souplement conjonctives, dont 
l´intériorité bouillante et militante a tôt fait d´investir et de recouvrir les contours 
figés  des circonstances empiriques. Le passage illustre la constatation antérieure de 
Benoît “qu´on peut tapisser des murs avec des pensées.”(Jeux Africains, p. 125). La 
cellule est lieu d´initiation à la liberté de l´exode: les prisons n´existent plus pour 
moi” (PONCET, p.124). 

 
A escrita é então objetivação material de um mundo imaginário de formas em plena exuberância 
vegetal livremente arborescentes e flexivelmente conjuntivas, cuja interioridade fervilhante e 
militante logo investe e recobre os contornos fixos das circunstancias empíricas. A passagem 
ilustra a constatação anterior de Benoit a saber “que pode-se revestir as paredes com 
pensamentos” (Jogos Africanos, p.125). A cela é bem um lugar de iniciação à liberdade e de 
êxodo:´prisão, para mim não existe.” (Tradução  nossa). 

 
II - O Segredo e a sua estrutura. 
 
Nem todo que se dá por segredo ou que recebe o qualificativo de secreto pertence realmente à 
nossa problemática. Aberto a fofoqueiros, o segredo perde sua essência. Os franceses diriam por 
antífrase que virou o segredo de Polichinelle. Resvala-se a um comunicado, uma proclamação, 
uma publicidade. Tal é, o que se pensa no meio dos devotos da Literatura consagrada a respeito 
da para-literatura (tratada de sub-literatura). È uma questão que foge de nosso assunto. 
Remetemos os interessados a Jacques Rancière (Le Spectateur émancipé, 2000). O que merece 
nossa atenção no momento é primeiramente, conferir maior precisão ao termo segredo, com a 
ajuda dos analistas Guy Rosolato, Jean-Paul Valabrega, e em seguida fortalecer certos aspectos 
de sua estrutura com Jean Starobinski. 
Em La relation d´inconnu, (A relação do desconhecido), ROSOLATO (1978:15) como todo 
autêntico freudiano, inclusive K Masud Khan, diz que sabemos o segredo que carregamos dentro 
de nós. Portanto somos todos portadores de segredos que urge descobrir para melhor entender o 
que somos e melhorar a vida. Entre as formas de expressão ou de não expressão que denunciam 
esse segredo estão : o não dito,  a negação e a tagarela ocultadora. O não dito  é uma recusa 
paradoxal, já que não dizer é ainda dizer que não diz. Por que então fazer segredinho em situação 
analítica, se você vai lá justamente para obedecer à regra fundamental de Tudo Dizer Sem 
Censura? Ter  segredo aparenta-se a um saber que aprisiona em uma camisola de força. Segundo 
ROSOLATO (1975: 211). Mais adiante, nas páginas 216-218, ele disseca o segredo psicanalítico 
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não principalmente como gostaríamos que fosse mas para o homo psychanalyticus. Porém, 
captou a nossa atenção a negação, forma cúmplice de um segredo que mal se sabe como tal, e 
que em certos casos opõe o analisante ao analista, numa relação de força na qual não é 
totalmente estrangeiro o desejo de controlar, de manipular. ROSOLATO (p. 221) chama esse 
tipo de segredo “o esconder para mostrar sem dizer”. É uma atitude que lembra um pouco aquela 
que tem reportada Masud Khan em seu estudo publicado três anos antes. A sua paciente usava a 
estratégia do disfarce para controlar a situação psicanalítica. Ela protegia a sua intenção como 
um segredo recoberto na superfície pela tagarela oca. Até o dia D que ela própria sentiu a 
necessidade de uma melhora na sua luta inglória contra os seus demônios psíquicos. Tudo isto 
demonstra a complexidade do ser humano, capaz de preferir amiúde o aconchego de uma ilusão 
imaginária ao esforço de colaborar ao desocultamento daquilo que agarra numa angustia 
existencial. 
Jean-Paul Valabrega, no capítulo X, L´énigme et le mystère, do seu livro Phantasme, mythe, 
corps et sens: une théorie psychanalytique de la connaissance (Paris Payot, 1992), nos adverte : 
é preciso distinguir melhor as palavras que utilizamos. Temos reparado que, diferentemente de  
Gilbert  Durand que utiliza a palavra mistério em contexto místico ou sagrado, muitos autores 
tendem a usar inconsideradamente essa palavra. A este respeito, VALABREGA (1992:257-
2563) a usa para as situações extremas que são a vida, a morte, a origem do mundo, o além da 
morte. O que não impede  o seu emprego também em todos os regimes de crenças religiosas. O 
que se deve evitar é de laicizar o termo, sobretudo de incorporar na pesquisa o seu emprego 
banal como na frase seguinte que esvazio ou seu sentido: você acredita nos políticos do Brasil? 
Na mesma ordem de idéia, não convém utilizar numa pesquisa sobre o imaginário do segredo, os 
termos demistificação, mistificação, demistificar cuja raiz é a palavra mistério, salvo em 
contexto irônico, como temos reparado em François Poncet. 
No mesmo capítulo e nas mesmas páginas, VALABREGA (1992:268-269)  toma o cuidado de 
distinguir o enigma do mistério. Ele considera que, contrariamente ao mistério, que é inominável, 
“o enigma é decifrável, descodificável, descritível”. E deu como exemplo o enigma que a 
Esfinge colocou para Édipo.  O enigma, “acrescenta ele, “é uma interlocução”, “é objeto de 
resolução”. Portanto, se encontra autenticada a designação do modo ficcional que estudou Pierre 
Bayard no seu livro “Quem matou Roger Ackroyd”, que ilustraram, Agatha Christie na 
Literatura sob o nome de romance de enigmas, e no cinema Alfred Hitchcock (e.g. Psicose) 
como filme de suspense. Retomaremos essa última consideração no espaço mais especificamente 
dedicado à  Poética hoje.  
A NRP (Nova Revista de Psicanálise, N. 9, 1975) tem publicado uma coletânea de estudos sobre 
O Dentro e o Fora. Duas dentre essas monografias dizem respeito ao segredo: uma do 
Psicanalista Masud Khan, “L´espace du secret” (o espaço do segredo  - p. 45-55), outra do crítico 
literário Jean Starobinski, “Je hais comme les portes d’Hadès “Odeio como as portas do Hades” 
(p. 7-20). Priorizamos o texto de Starobinski, cujo título é um verso da Odisséia de Homero. 
STAROBINSKI (1975, p.7-8) inicia seu estudo por uma tomada de posição construtivista 
segundo a qual a humanidade, assim como a cultura, se desenvolvem por fases sucessivas nas 
quais as ulteriores anulam as anteriores, ultrapassando-as. E aplicando essa concepção ao mito 
ele recorre à autoridade de E. Goldstein (La structure de l´organisme. Gallimard, 1951:266-285). 
Mas, dando as costas a essa inoportuna polêmica, o leitor atento descobre que suas reflexões 
permitem construir uma estrutura vertical do segredo que ajudaria a aprofundar o ser no plano 
ontológico e talvez arqueológico, o do mistério, como se vê em Valabrega; ele descobrirá 
também uma estrutura horizontal suscetível de pôr a nu o mecanismo dialógico que funciona 
obviamente ou indiretamente, talvez analogicamente no segredo (seria o funcionamento do 
enigma em Valabrega). O que mais concerne à uma estrutura, são mais as citações de frases que 
a identificação dos pares de vocábulos (substantivos, verbos, adjetivos, advérbios de espaço 
principalmente). Verifique sempre a posição ou o gesto implicado ou referido. 
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Assim, o autor aconselha evidenciar as implicações do sistema de imagens opostas (p. 9).  Mais 
concretamente, importa verificar “a oposição 1) das palavras e dos s pensamentos, 2) dos lábios e 
do coração, 3) do fora e do dentro, de Eles e Nos”. 
A primeira oposição pode dar lugar a essa frase de Homero em Iliade: “aquele que esconde uma 
coisa nas suas entranhas e diz uma outra”. Não importa que se trata aqui de duplicidade. Se 
duplicidade há, ela pode estar a serviço de um segredo a guardar custe o que custar. O que se 
deve registrar em primeiro lugar como traço essencial do segredo é a dialética : “coisa dita” 
versus Coisa ocultada (no fundo do coração). Existem  também aí a oposição superfície versus 
profundidade, eu versus outro. Todos essas espécies do segredo são colocadas por baixo de um 
Gênero que é Fora e Dentro. E se voltarmos á oposição Dito Versus Não Dito, pulando para o 
caso da oposição Lábios X Coração, Starobinski nos traz os três dísticos seguintes do Livro dos 
Provérbios, cujo comentário me parece bem apropriado ( Paginas 14 e 15). 
1- Eis os versos em nossa tradução/ Aquele que fala muito se expõe a pecar//Mas aquele que 
fecha os lábios  é um homem prudente 
2- O insensato deixa ver na hora a sua cólera/ Mas quem esconde um vexame é um homem 
prudente 
3- Aquele que vigia a sua boca e sua língua ? Preserva a sua alma das angústias. 
A convergência desses ensinamentos, localizados em passagens distantes umas das outras do 
texto bíblico aponta para : o domínio exercitado nas portas, a vigilância  exercitada sobre os 
lábios, a supressão voluntária. E as ações assinaladas pelos verbos são fechar, cuidar da 
barreiras, e fronteiras, ajustar as superfícies de contato entre o exterior e o interior,  mediante 
partes da boca, da cabeça\ do rosto, mais para trás mediante a  garganta, todos considerados 
como lugares de trocas, dos sinais sensíveis, idas possíveis feridas e conflitos. É toda uma 
antropologia e biologia do corpo que está sendo posta a contribuição a serviço do segredo pela 
imaginação poética religiosa e profana. 
Não basta identificar a natureza do segredo em si. É mister o relacionar  de um lado com o mito, 
- o que já se iniciou aqui mesmo neste parágrafo, mas também é preciso o conectar com Hermés. 
Ora falar de mito volta a falar de Hermes, porque são cara e coroa. É como também da relação 
conversa entre mito e imaginário. Contestar isto seria desconhecer as diversas publicações de 
Gilbert Durand como Introduction à la Mithodologie, Le décor mythique de la  Chartreuse de 
Parme, Figures mythiques et visages de l´oeuvre (cf. Danielle Perin Rocha |Pitta, Iniciação à 
Teoria do imaginário de Gilbert Durand, 2005:106). Temos também aderido sem dizê-lo à 
posição de dois grandes comparatistas franceses, Pierre Brunel (Mythopoétique des Genres, 
2003) e Jean-Louis Backès (Le mythe dans les Littératures d´Europe, 2010). O primeiro afirma 
que o mito de outrora entra na literatura de hoje “pela citação, pela evocação, e por vezes pela 
presença implícita ou explícita de suas determinações semânticas já irradiados através da história 
cultural. 

 
III- Fortuna fortuna crítica de Hermès, a ameaça do mito da escrita 
 
Temos afirmado em nosso resumo que uma mensagem sob os signos do segredo tem de ser bem 
guardada até a hora H de sua revelação. Na verdade os signos em questão eram elementos 
simbólicos, portanto de sentido plural em relação tensiva, pertencentes à uma micronarrativa. O 
nome de tal narrativa gnômica, ou seja, capaz de se presenciar mediante, segundo os 
comparatistas Backès (2005) e Brunel (2003), um nome próprio como Hermes, Edipo, Orfeu, o 
nome dos quatro elementos cósmicos (Bachelard) ou a simples palavra ordinária (Starobinski 
1975,  Durand,1988, Brunel 1992, Backès 2010). Embora tivéssemos omitido certas nuanças de 
de pendor polêmico, a convergência apresentada nos proporciona considerar que Hermes e seus 
mitemas (conhecimento, cantor lírico do que Orfeu tomou a sucessão, agente de relação, 
mensageiro, transmissor e guardião de mensagens reservados aos só iniciados, personalidade 
astuciosa, negociador habilidoso até ser ladrão): tantos traços semânticos nos orientam para o 
regime noturno do imaginário, quer como entidade afinada com o véu protetor de segredo ou 
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como gestor de um artista da linguagem parcimoniosa até o limiar da não-inteligibilidade, como 
um retórico capaz de trocar metaforicamente o gato pela lebre, o simbólico pelo literal, ou ainda, 
aprontar à moda do poeta Stéphane Mallarmé, a substituição de uma palavra concreta por uma 
abstrata, concreto pelo abstrato (Mattiusi 2005). Acrescentamos aqui alguns outros elementos 
semânticos de possível emergência ou irradiação em nossos dias do mito de Hermes em 
conformidade com uma fenomenologia do segredo. Pois quando reaparecerão mais adiante 
perderão a sua clareza dentro do ambiente polêmico promovido por Jean Starobinski, M. Masud 
R. Khan e Jean-Paul Valabrega. Um imaginário do segredo corre em filigrano d´A Imaginação 
Simbólica de Gilbert Durand (1988: 15, 60, 61, 63, 94-97), mais notadamente numa passagem 
como a seguinte (p. 15): “Não podendo figurar a infigurável transcendência, a imagem simbólica  
é transfiguração de uma representação concreta através de um sentido para sembre abstrato” 
(grifo do autor). Essa alusão ao abstrato nos remete ao processo do poeta Mallarmé, mas com 
essa particularidade de implicitar algo que se derruba à nossa visão e ao nosso alcance ou 
conhecimento - o que nos introduz no espaço de Hermes, deus do conhecimento. Mais 
importante ainda é o trecho que vem logo após: “O símbolo é, portanto, uma representação que 
faz aparecer um sentido secreto; ele é a epifania de um mistério” (grifo do autor). Aqui a palavra 
secreto, epíteto do substantivo “sentido” apesar de ser parte de um contexto simbólico, recua em 
importância perante o verbo em itálico “aparecer” e ao substantivo “epifania” que reforça a 
noção de sagrado introduzida na frase precedente pelas palavras in-figurável, trans-cendência, e 
trans-figuração (grifo e separação nossas). Intuimos portanto, a sacralidade do segredo, 
independentemente da evocação ou não do nome de Hermes como a deidade sacerdotal e mítica 
que preside este ritual em torno do segredo. Uma outra passagem quase igualmente interessante 
se lê na página 61 d´A Imaginação simbólica, quando Mestre Gilbert Durand  fala da “função 
simbólica como lugar de “passagem”, de reunião dos contrários” (aspas do autor). O leitor deve 
ter notado que passagem, reunião dos contrários, são traços semânticos da figura mítica de 
Hermes, para além da palavra mistério que temos deixada de lado na elucidação anterior do  
imaginário do segredo. O mensageiro dos Deuses, todo mensageiro (pensem nos tempos de 
outrora) é viator e  mediador, estabelece a ligação dentro e fora de si de dois espaços. É um 
personagem ambivalente e oximórico. E nesta bipolaridade, ele codifica e descodifica, e faz um 
pacto de discrição e de silêncio. Parece ser uma analogia da situação do escritor. Ele obra 
silenciosamente entre um ponto inicial e um ponto falaciosamente final, devendo ele voltar a 
rescrever, a re-caminhar, vacinado contra a tagarelice. Duro preço a apagar para ser iniciado e 
iniciador. 
Hermes, com o passar dos séculos, tem-se tornado o símbolo, a figura mítica de um concentrado 
de atributos e de funções baseadas todas sobre Arte, Conhecimento, Comunicação. Sendo o seu 
nome associado em primeiro lugar à função de mensageiro dos deuses, logo, de travessia de 
fronteiras (fronteiras do corpo, da mente, do espaço, do tempo) ; talvez seja a função de 
comunicação sob seus múltiplos aspectos que melhor o define. Pois o ato de comunicar, figura 
da ligação, do laços, evoca a viagem no sentido de deslocamento espacial, espiritual, esotérico, 
cognitivo (travessia de níveis e saberes, iniciação, interpretação). No decurso do tempo, ressaltou 
a imagem de Hermes pela projeção do seu duplo talvez fantasmático que tomou o apelativo de 
Hermes Trismegista. ARON (2006: 272), um dos organizadores de Le Dictionnaire du 
Littéraire, nos informa assim sobre este empreendimento místico que assegurou a vitalidade do 
mito de Hermès como deus do segredo: 
 

“Les ouvrages apocryphes que l´on attribuait au dieu Hermès passaient pour 
renfermer secrets et merveilles. Leurs allégories ou leurs fornmules énigatiques, à la 
fois religieuses et scientifiques, étaient destinées aux initiés. Aussi un texte 
hermétique est-il um texte difficilement lisible par un lecteur non préparé”. 
As obras apócrifas que se atribua ao deus Hermes passavam por conter segredos e 
maravilhas. Suas alegorias ou suas fórmulas enigmáticas, ao mesmo tempo 
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religiosas e científicas, foram destinadas aos iniciados. Sendo assim, un texto 
hermético é dificilmente legível por un leitor despreparado.” (Tradução nossa) 
 

Convém reparar nesta citação a relação estabelecida entre segredo, enigma, dificuldade de 
captação e, de moco implícito, a necessidade de uma iniciação. O autor do verbete emite três 
observações de nosso interesse a este respeito. A primeira sobre a subtração do texto hermético à 
linguagem comum e ao uso habitual da lingua, a segunda sobre a permanência desse tipo de 
textos ou atitudes que driblam o principio de comunicação livre e aberta através de toda a 
história da Literatura da Idade Média até hoje em poetas como Saint John Perse e René Char, 
passando por Rabelais no século XVI, por Balzac e Maeterlinck, Mallarmé no século XIX.  A 
terceira observação situa o nome do papel da ciência/ou arte da Interpretação na vontade de 
entender não necessariamente os mistérios de Hermes, mas também de vencer a resistência dos 
textos que dificultam a percepção do seu sentido verdadeiro. Confessamos logo que termos como 
mistérios, idéia como esconderijo de sentido serão reavaliados ulteriormente em nosso trabalho. 
No momento, cabe resumir em uma frase a motivação esotérica dos escritores e místicos 
praticantes do hermetismo: eles acharam e há ainda que continuam achando que é preciso 
precaver-se, retrair-se perante um mundo decadente no plano dos valores em arte e outros 
domínios. Por isso eles cunharam um vocabulário especial que opõe ao exoterismo dos modos 
mundanos e levianos de pensar, de agir, de ver o esoterismo dos valores, da fé, da conduta da 
vida e da arte voltadas para a profundidade. O local do segredo é o profundo em tensão com o 
superficial, o interior em dialética tensiva com o exterior. 

 
IV- Hermes e o segredo 
 
Um imaginário do segredo se dá a ler mesmo quando se consubstancia direta e de forma 
evidente. Pois a arte literária verdadeira evita geralmente a apresentação. Seus jogos de 
linguagem confirmam que trabalha em segredo o que a linguagem cotidiana proclama. E a busca 
do verdadeiro sentido ou hermenêutica, ou seja ou trabalho de Hermes a que nos convida a tomar 
a vereda iniciática que conduz ao sentido. E seria até a pior das ilusões acreditar que o sentido 
tem de ser uma mensagem positivamente codificada como temos deixado por vezes a entender. 
O que volta a dizer que um segredo pode esconder um outro. Podemos inferir isto, da primeira 
passagem que temos comentada na Imaginação simbólica de Gilbert DURAND (1988:15). 
Quando Mestre Durand falou ali de infigurável, vale dizer de irrepresentável, o cerne do seu 
pensamento era que a chegada ao segredo pode ser o começo de uma experiência epifânica, ou 
seja, de algo jamais visto, jamais ouvido, algo incompreensível, - uma realidade sem 
contrapartida em nosso universo habitual, um real irreal que consagra a derrota da nossa razão. O 
segredo pode bem ser a sideração, o nada dos místicos.  
È preciso, portanto, começar a pensar que, na tecla do imaginário, o segredo não é um objeto 
verbal, audível, visível, localizável, tátil. Ele não é sempre apto a ser confiado, comunicado ou 
repassado pelos meios lingüísticos, paralinguísticos ou outros de que dispomos. Ancestral 
gregoimaginário do Ariel de Shakeaspeare e de Vicente Huidobro, Hermes é uma entidade à 
imagem de Proteu. Ele transmite, ele esconde; ele mente e rouba, ele guarda as fronteiras, ele as 
abre; ele é homem de negócio, ele é o artista da lira que canta no casamento de Zeus. A 
complexidade da sua personalidade mítica nos proíbe de ter uma noção de segredo que não seja 
também polivalente. Essas amplas facetas do segredo, ninguém o ressaltara melhor do que 
Marcel Raymond, teórico, historiador e crítico literário suíço das duas décadas do Segundo Pós-
Guerra Mundial, médico e psicanalista. Mas antes de apresentar as suas reflexões, completamos  
a importância de nossa remissão a Gilbert Durand e à polivalência semântica, ou seja, simbólica 
do segredo na ordem do imaginário. Temos observado em nossas metaleituras do hermetismo, 
mais um fato que milita contra uma concepção unidimensional do segredo. Aliás, voltamos a 
repetir que tal concepção não cabe no simbólico. Este fato consiste na volta de forma recorrente 
de vestígios de um discurso alquímico, esotérico que acaba por saturar tanto os textos de criação 
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(e.g. o caso de Rimbaud) quanto os comentários (o caso de François Poncet). O significado desta 
constatação é obvio. Uma vez que a alquimia é um subdomínio do esoterismo, a alquimia 
designa um processo de transmutação, um trabalho incansável sobre a matéria do mundo e a 
matéria de si próprio, uma busca que nunca alcança o segredo procurado, isto é, a imaginada 
pedra filosofal. E este ouro, é uma alteridade que por ser inalcançável, se assimila ao infigurável 
de Gilbert Durand que nos tem colocado fora da linguagem, numa espera de sideração cujo nome 
é o sagrado. 
Referente às modalidades de presentificação do segredo e de seus variantes enquanto sinédoques 
ou representantes do mito de Hermes, do hermetismo, dos vestígios alquímicos, temos dito em 
nossa metaleitura de François Poncet que quase sempre a literatura é um modo lúdico, indireto 
de expressão. Agora vamos acrescentar com MONNEYRON e THOMAS (2002:102) que por 
ser um mito da antiguidade grego-latina, Hermes-Mercúrio pode adotar proteicamente vultos 
semânticamente permanentes e vultos novos conformes à nossa atualidade sócio-histórica. No 
dizer dos estudiosos mencionados: “Un mythe peut être perçu à la fois dans une pérennité de 
sens et dans l´actualité de sa ré-écriture” / “Um mito pode ser percebido simultaneamente na 
perennidade do seu sentido como na atualidade da sua re-escritura”. 
Isso nâo deixa de levantar certa polêmica por parte daqueles que acham que a permanência do 
mito corresponderia à sua essencialização, e que cada época cria seus próprios mitos. Não 
querendo nos envolver numa discussão que nos desviaria de nosso assunto, optamos pela posição 
conciliadora de GÉLY (2008:72,73) que defende duas proposições convergentes com as de 
Mestre Durand: mitos novos podem assimilar mitos antigos, remodelando-os; tanto Platão como 
Aristóteles nos tem brindado com uma ótima solução, ao cunhar a noção de mitopoeta, que 
designa ora o poeta que trabalha mitos já existentes para criar uma obra singular; ora  o artista 
cuja obra singular se torna um mito. A segunda alternativa é particularmente interessante e 
justifica o título do estudo de Véronique Gély: “Le devenir mythe des oeuvres de fiction”/O 
devir mito das obras de ficção” - um trabalho ilustrado com um empreendimento do famoso 
escritor albanês Ismail Kandaré. Na óptica da reatualização de três mitos antigos (Edipo, 
Antigona, Eletra), BROYER (1989) publicou um estudo instigante sobre as respectivas 
adaptações/recontextualizações do teatro antigo por Jean Anouilh, Jean Cocteau e Jean 
Giraudoux. Mas resta ainda não totalmente respondido o problema crucial de adequação a um 
mundo secularizado daquilo em que nasceram os mitos e as obras que lhe são associadas. 
Voltaremos a essa quetão ao menos na conclusão.  
Sem entrar nos detalhes dos textos onde ele aparece, o nome de Hermes irradia uma aura de 
sagrado, portanto de uma realidade não escancarada. Esboça talvez um deceptivo mecanismo 
mostrar/esconder, mantém a constelação de traços que a ele refere no clima “noturno” (Durand), 
no não-visível, face ao constrangimento oriundo do vibrante aparecer dum regime diurno de 
mostração. Salvo na Comédia, não condiz assemelhar essencialmente o mostrar diurno, o 
esconder noturno do segredo a uma arte de prestidigitação : seria evacuar a tragédia da existência 
humana e o sagrado que permeia seus momentos mais altos. Como temos percebido brevemente, 
a poesia de Rimbaud é repleta de tais momentos. A palavra “mistério” que serve de escolta à 
idéia de segredo nos remete a toda uma família de saberes e de práticas de outrora (JULIEN, 
2005: 148-149): Mistérios de Eleusis, mistério órfico, mistérios de Isis, estes dominados pelos 
quatro elementos tão importantes na poética de Gaston Bachelard. Eliade e Durand associam 
discordâncias, “coincidentia oppositorum”, para ressaltar o simbolismo dos mitos e mistérios que 
exaltam os símbolos. Do ponto de visto do imaginário, o segredo não escapará a essa 
superposição de alteridades dentro do mesmo espaço em sua expressão. Por isso, um dizer 
remete a um esconder, seu esconder remete a um dizer antecedente. Situação bastante crítica, no 
sentido etimológico da palavra crítica, isto é: o segredo divide o espaço da pessoa ou das pessoas 
envolvidas nele. Quer intrasubjetivo e de tipo narcisista (eu tenho um segredo), quer 
intersubjetivo (alguém me confia um segredo, eu confiei um segredo a alguém, fulano confia um 
segredo a alguém), o segredo reduz a margem de manobra verbal e gestual e as vezes espacial do 
ou dos envolvidos. O silêncio rege toda uma esfera da sua vida doravante colocada sob a lei do 
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silencio, da discrição, da recusa, do fechamento. Pelo menos por um tempo isomorfo ao tempo 
da provação, da duração do ritual de passagem constitutivo do espaço do segredo: a redação de 
um drama, de um romance, de um poema, pode bem equivaler a essa prova. 
 
V- Hermes e a Poética narrativa moderna 
 
Na hipótese de sermos inspirados, como talvez o fora Aristóteles, por Hermes ou uma das Musas 
(pois no Olímpio Hermes passa por ser o pai de  Mnemosina), poderíamos espiar segredos 
urdidos na trama e no tecido das suas produções pelos escritores e os artistas. Podemos até 
desvendar parte desses segredos. È bem isso que facultou ao grande filósofo grego redigir a 
Poética que teve, como Prometeu, a generosidade de legar à posteridade. Apontamos 
especialmente neste “conjunto de pressupostos, conceitos e métodos” (DOLEZEL 1990:19) 
relacionado à Poiêsis ou atividade de produção da imaginação humana, as diretrizes sobre a 
Tragédia.  Permitam–nos citar em nossa tradução alguns trechos da síntese de VERNANT 
(1997:831-833) acerca da desmontagem operada por Aristóteles. Primeiro: “o drama leva ao 
palco uma lenda de heróis que põe em questão o mundo da cidade; a linguagem utilizada é 
contraditório no estilo do símbolo uma vez que ela tem um sentido para os protagonistas e o coro 
que estão em cena, e um sentido diferente para o público espectador”; duas justiças inimigas 
opõem os personagens dos grandes autores trágicos -Esquilo, Eurípides e Sófocles. O conflito 
engaja o destino dos humanos. No caso do Edipo, as conseqüências e catástrofes sempre 
presentes nessas sucessivas e cada vez mais perigosas ações dramáticas culminam na morte e no 
irreversível, ao passo que o herói joguete da Fatalidade apenas descobre o que lhe aconteceu, o 
segredo não dominado de sua vida apenas depois do fato consumado. Aristóteles cunhou o termo 
de cartarse para designar o alívio final assim como a resolução de todo um nó de sentimentos 
levado ao acme,- o medo crescente, o terror, o sofrimento para a vítima inocente-. O espectador é 
ele próprio dilacerado  entre o horror e a compaixão até o reconhecimento derradeiro. 
Aristóteles reparou propositadamente a existência dessa trama dramática nas narrações épicas da 
Odisséia de Homero. Foi o ponto de partida de uma série de desconstrução ulterior dos gêneros 
literários. Desde o seu nascimento e mesmo hoje, o romance e todas as variantes do gênero 
narrativo, mesmo quando eliminaram os deuses e a mitologia antiga e a fatalidade que governara 
o destino do herói trágico, utiliza fundamentalmente a estrutura da tragédia, substituindo, como 
Hegel e Lukacs o tem percebido, heróis de estirpe burguesa ou mesmo popular na função de 
herói. Entretanto, na época do realismo oitocentista, surgiu um tipo de produção que  invadiu o 
mercado pelo folhetim, depois pelo cinema, e que no primeiro Pós-Guerra se ilustrou pelo gênio 
de Agatha Christie e de Conan Doyle: o romance policial de enigmas. O romance policial de 
enigmas relança a problemática do segredo e todo o imaginário a ele associado. Ao criar o 
suspense que Alfred Hitchcock aperfeiçoou, ele conseguiu evidenciar, como nunca antes, este 
elemento cardeal (mas não exclusivo) da estrutura do drama tal como o tiveram percebido 
Aristóteles, Shakespeare e os criadores dos grandes romances modernos (Balzac, Tolstoi, 
Dostoievski, Faulkner, Machado de Assis etc). Entre o momento originário do segredo, e o 
momento da eventual revelação do saber que o condicionava e justificava a sua existência, as 
obras sonham e nos fazem sonhar RICŒUR (2007 : 67-68), e também os leitores/espectadores. 
Tratando da Poética, Ricœur explicita este sensacional acontecimento pela “refiguração 
imaginária de um  mundo. Acreditamos que este intervalo entre dois pólos é um “espaço 
transicional” segundo a badalada expressão de D. W. Winnicott, um entre-lugar de criação 
autoral e de resposta hermenêutica à altura das provocações do ficcionista, no caso das relações 
bem sucedidas a partilha de um segredo, que novamente RICŒUR (2007:68) mediante Olivier 
ABEL (Ibid.), expõe nesses termos: “Le monde de la fiction est un laboratoire de formes dans 
lequel nous essayons des configurations possibles. Cette expérimentation avec les paradigmes 
relève de l´imagination productrice”/ O mundo da ficção é um laboratório de formas no qual 
tentamos burilar configurações possíveis. Esta  experimentação com  paradigmas remete à 
imaginação produtora”. Notem que ele acabava de dizer que neste trabalho, claramente 
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hermetista, “que consiste em conduzir a nível do discurso, a partir de não sei que limbo secreto, 
aspectos, qualidades, valores da realidade, que não têm acesso à linguagem diretamente 
descritiva e que não podem ser ditos se não beneficiam do jogo complexo da enunciação 
metafórica e da transgressão controlada das significações habituais das palavras”, o gesto de 
escritor revestia o caráter de “uma réplica poética” (em termos teatrais). Estimamos que por sua 
vez, perante o texto do escritor, o gesto hermenêutico do leitor é uma réplica em segundo grau 
que se esforça em interpretar este recriando-o. 
Tal é o horizonte da próxima leitura que vamos empreender, a da sobrevivência e reformulação 
do drama antigo no romance policial de nossos tempos. Tomamos por guia Pierre Bayard, autor 
de Quem matou Roger Ackroyd? (1998). No romance policial a enigmas, o segredo pode se 
concentrar na cabeça do assassino, mas pode ser disperso entre o assassino, seu possível 
advogado, um possível cúmplice, uma possível testemunha. O agente de busca pode se encontrar 
também disperso entre o detetive, o comissário de polícia e seus respectivos ajudantes. Uma tal 
configuração cabe no conhecidíssimo Modelo Transformacional da Semiótica de A. J. Greimas 
(1966|). Grosso modo, e com provável mudança de posições, no decorrer da intriga, temos uma 
distribuição econômica como a seguinte, quando existe uma pluralidade de atores ocupando a 
mesma função:  o modelo reúne sob o Actante Agente a segunda categoria de sujeitos e a 
Primeira sob a posição actancial de Oponente, Onde está o segredo? Pode ser na cabeça do Autor 
desde a concepção da obra. O que não impede que ele mude de opinião como pode mudar de 
assassino  no tempo da literatura publicada em folhetin e que, como a telenovela, passa a atender 
as preferências do público. Mas normalmente, o autor desde o começo é detentor de um saber 
secreto (desculpem a redundância, todo segredo pertence à ordem do saber) que decide dividir 
com o assassino, os cúmplices, os testemunhas. Tal é o novo quadro de descrição inferido do 
modelo trágico de Aristóteles.  
 
À guisa de conclusão 
 
Tivemos a intenção de desenvolver de maneira extensa o caso do romance policial, usando 
principalmente, na ótica de Rancière, o trabalho realizado sobre Agatha Christie por Pierre 
Bayard, mas o espaço concedido não o permitiu. Tomamos então um atalho, ou seja, a decisão 
de usar um filme do gênero Western que chamava a minha atenção durante um time-break nessa 
redação. Neste tipo de produções, somente o talento ou a genialidade do autor pode garantir a 
construção de um segredo. Nossa escolha caiu sobre o cineasta italiano Sergio Leone, um digno 
herdeiro do Mestre do suspense Alfred Hitchcock. Pelo menos em Por uns dólares, filme de 
1966, ao qual assistimos  pela duodécima vez, como raramente acontece conosco para a maioria 
dos bons livros da chamada Alta Literatura ou da literatura canônica. Revendo o filme com a 
máxima atenção acabamos por entender a razão dessa fortuna crítica de Sergio Leone, nesta 
produção e em várias outras dos anos 60 até hoje. Para nós é porque este cineasta soube infundir 
na sua narrativa cinematográfica o imaginário do segredo. Foi isso que assegurou o sucesso dos 
Trágicos Gregos. Foi isso também que franqueou êxito às realizações de Leone, a despeito da 
participação um pouco distanciada que suscitam certos de seus heróis um tanto brutamontes, 
irônicos e grotescos. Estamos perante o drama moderno que, na esteira da revolução romântica 
de Victor Hugo, misturou o trágico antigo renovado que eram as peças francesas de Corneille e 
Racine, outrora destinadas ao público nobre da corte do rei Luis XIV. Mas mudamos mais uma 
vez de público e de contexto. Todavia, apesar desses retoques, a catarse de Aristóteles sobrevive 
no público. Passamos do medo ao alívio várias vezes no decorrer das narrativas habilmente 
urdidas por Sergio Leone, (e também, por Hitchcock, Agatha Christie e seus pares). Em 
particular, percebi que Sergio Leone, pôde renovar as nossas emoções. Por que ele combinou as 
peças de um segredo que primeiro lhe pertence, como os autores de romance e de filmes de 
detetive: escolhe um cenário impressionante pela sua imensidade desértica, multiplica tanto neste 
espaço aberto como em diversos espaços fechados (a taverna, os hotéis, os quartos, os bancos, os 
compartimentos de trens, inclusive os lugares sagrados como as igrejas, etc.), confere as roupas, 
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os jogos de fisionomia (rosto, olhar, boca, andamento, parada) dos atores, um caráter estranho e 
uma expressividade, uma mobilidade, uma versatilidade uma imprevisibilidade extremas. De tal 
sorte que com eles, brutos, maldosos, caras falsamente bondosos e prestativos, tudo pode 
acontecer. E é justamente nesta imprevisibilidade, reforçada por dois ou três temas musicais 
recorrentes até culminar na vertigem, suportada por uma variedade de ritmo inesperada, que 
Sierra Leone ( e servatis servandis os autores de enigmas e de polar, em seus jogos de viravoltas 
de situações, de mentira, de falsidade, e de verdades aparentes quase intoxicantes), acaba por 
perder por assim dizer o controle de seus personagens. Esses escapolem à vigilância do artista 
feiticeiro e subvertem o segredo planejado na construção primitiva. A questão que se coloca e 
finalmente no término dos textos sierraleoninos e que se renova a cada representação é : Quem 
são esses indivíduos ? Que é um humano? Quem somos nós ? Tal é o segredo indevendável 
desses novos herdeiros do drama conceitualizado por Aristóteles. Pierre Bayard tinha razão de 
retomar Édipo Rei, e Shakeaspeare, para opinar sobre Agatha Christie. E curiosamente, 
contrariamente aos defensores incondicionais de uma literatura legítima oposta a uma para ou 
sub-literatura, ele confessou que o romance Santuário do monstro sagrado da literatura 
americanaWilliam Faulkner,  avulta uma estrutura nitidamente policial. Quem quer nos aborrecer 
ao fazer a economia do segredo que faz o sucesso de Sergio Leone e Agatha Christie, pode se 
retirar. O mundo das Letras  e do  cinema não terá nenhuma saudade. 
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O Imaginário do Segredo em Raduan Nassar 
Mariene de Fátima Cordeiro Queiroga (PPGLI/UEPB) 
 
 
 

"Meu Deus abri-me as portas 
Da eterna servidão 
Lançai-me vossa cólera 
no templo de Sião" 
     Salmo, Chico Buarque 
 

 
O segredo individualiza o ser e potencializa intensidades íntimas. É no âmago do imaginário, na 
subtração ao visível e ao audível, que o segredo intensifica essas intensidades. A fina linha 
fronteiriça que divide o real do imaginário inibe o desvelamento da mensagem ocultada. 
Esporadicamente a revelação por vir ainda guardada a sete chaves no sujeito detentor de segredo, 
tenta escapar. Signos indiciais - palavras ou gestos - dão conta disto. O segredo pesa, monta à 
garganta. Porém, todo portador de segredo é um Hermes heróico. Este resiste à transgressão da 
fronteira do diurno da revelação, como da prisão  no noturno do segredo. Até o dia onde, por 
inversão do interior em exterior, do fluxo ruminante da mensagem, emerge no término de seus 
devires uma constelação de engendramentos internos. São estes que reconciliam em seus 
desdobramentos, na obra de imaginação, a verdade factual do real e os “schèmes” do imaginário 
criador do mito.  
Tal é a lógica de produção da novela Um Copo de Cólera de Raduan Nassar, em que se entretece 
a fusão cronológica do passado com o presente e em que se atemporalizam as intensidades do 
protagonista. A inter-temporalidade perpetua suas emoções através da memória, o que torna a 
novela de Nassar uma narrativa de viagem no tempo com cara de eternidade, uma vez que 
Hermes é o símbolo da viagem, do deslocamento no espaço e, ao mesmo instante, um imortal 
deus do conhecimento que sabe o que outros não sabem. Portanto ele é o depositário de um 
segredo, um sujeito cheio de astúcias para utilizar um dizer e não dizer quando estranhos 
procuram  saber do segredo da mensagem de que ele seria o transmissor. Ele é também a figura 
de um negociador, a figura de passagens de fronteiras, de limiares, de todos os símbolos de 
porta, de barreiras e também do interdito.Nossa exposição será uma seqüência de tomadas entre 
a narrativa de caráter hermetista de Raduan Nassar e a dramatologia do segredo instituída pelo 
modo de escrever de escrever, ou seja, o tipo de imaginário posto em ação na produção da 
referida obra assim com todas as conseqüências que disso resultam para a leitora que sou e que 
se vê na obrigação de se submeter queira não queira a um ritual hermetista constantemente 
recomeçado. 
 
A Unicidade do segredo 
 
Criado á imagem de Deus, o homem, pelos ensinamentos Herméticos, é regido pelo mesmo 
conjunto de leis Cósmicas; “Assim como é em cima é embaixo” (Ensinamentos Herméticos, p. 
05). Ao homem coube a dualidade: pela mortalidade que está inscrita em seu corpo e pela 
imortalidade a que aspira por sua alma (parte essencial que vem da Mente Cósmica nele 
hospedada). Daí a sua estrutura unidual em face da Unicidade de Deus. Portanto há um canal de 
comunicação que une o homem ao Cosmos, a Natureza-Deus do filósofo Baruch Espinosa. 
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Lembrem-se que Hermes funciona como mensageiro, como  mediador . Nada surpreendente que 
ele seja um elo entre , de um lado, a Personificação do Universal pessoal e subjetivo, do outro, o  
Universal coletivo e objetivo. No caminho de nosso devaneio na imensidão, o verdadeiro 
produto3 é a consciência dessa vastidão (BACHELARD, 1998, p.190).  
O desvelamento do segredo está na harmonização dessa consciência cósmica que os alquimistas  
almejam alcançar, entre outros prêmios, com a pedra filosofal. Esse objetivo visa à  uma 
liberdade, para “aquele que se dedica a conhecer a si mesmo”. No caso de um escritor alquimista 
com Nassar, o que importa exprimir é a grandeza oculta, uma profundidade, “uma impressão 
“essencial” (BACHELARD, p.190)mediante o seu modo de expressar-se.  
Entretanto, o que nesta empresa deve ser deixado para trás ou mesmo se dissipar, é o  amor ao  
corpo, pois diz o sábio hermetista:“quem vaga pelas trevas do mundo dos sentidos padece a 
morte” (Ensinamentos Herméticos, p. 12). 
O espaço íntimo e o espaço exterior vêm junto constantemente estimular um terceiro espaço 
como resultante do seu crescimento (BACHELARD, p. 205). Nesse sentido, o narrador de Um 
Copo de Cólera parece metaforizar sua ligação com o materialismo humano, portanto ao que é 
mortal, quando projeta sua atenção acompanhada de uma sensação prazerosa naquilo que 
pertence à materialidade do corpo, como por exemplo da seguinte passagem: “tomando os pés 
descalços nas mãos e sentindo-os gostosamente úmidos como se tivessem sido arrancados à terra 
naquele instante” (U.C.C., p. 13)4. O narrador se envolve no discurso que a sua namorada 
pronuncia sobre ele: com efeito, diz a voz narrativa, ela esta “falando sempre da minha 
segurança e ousadia na condução do ritual, mal escondendo o espanto pelo fato de eu rolar 
insistentemente o nome de Deus às minhas obscenidades” (U.C.C., p. 13). Em outra passagem 
confessa sua passividade face sua namorada que simboliza tudo que há de anti-hermetismo. Ela é 
uma entidade que contrapõe ao ideal de transcendência vagamente sonhada pelo personagem 
narrador. Essa passividade perante um corpo carnal, e da matéria, portanto corruptível, é uma 
fraqueza, na sua busca de um segredo alquímico. Ele próprio o confessa em afirmando: “eu só 
sei que me entregava inteiramente em suas mãos pra que fosse completo o uso que ela fizesse do 
meu corpo” (U.C.C., p. 24). Após a consumação da carne, outro nome da entrega a que acabou 
de se fazer alusão, o narrador autodiegético (ou narrador personagem) usa de uma estratégia de 
recalcamento do seu ato ao fixar a sua atenção na direção de um outro espaço de ritual, o 
seminário. Disse o texto que ele estava “de olhos agora voltados pro alto da colina em frente, no 
lugar onde o Seminário estava todo confuso no meio de tanta neblina” (U.C.C., p. 19). Temos 
sublinhado a expressão “de olhos pro alto”. A metáfora dessa expressão na boca do narrador 
acusa o início de uma conversão de valores por parte dum narrador em busca daquele terceiro 
espaço que temos mencionado anteriormente, na busca de uma Verdade cósmica. Além disso, o 
narrador mostra-se confuso quanto à legitimidade do caminho a seguir, ele não esconde a  sua 
inquietação. “éramos todos portadores das mais escrotas contradições” (U.C.C., p. 40). No 
entanto, uma certa autonomia é possível em meio ao abalo, à solidão e  ao descaminho no seio 
do macrocosmo permitidos pelo Espírito Supremo: “Ninguém dirige aquele que Deus extravia!” 
(U.C.C., p. 62). Por isso mesmo, a despeito da perda de um segredo áureo, do aviltamento 
dramático em que se percebe, uma réstia de luz se adivinha ainda na ato mesmo dessa percepção: 
“a reflexão não passava da excreção totalmente enobrecida do drama da existência” (U.C.C., p. 
42). Uma porta resta aberta para redimir-se e reconquistar o ouro que foi perdido neste sujeito 
cindido. Sua dicotomia indicia fragilidades e ignorância diante da Verdade que lhe escapuliu e 
que passou a ser uma desconhecida a procura novamente. Contando com a clemência de Deus, 
embora ainda  subserviente ao carnal, portanto à mortalidade, o narrador não resiste á tentação de 
uma insurgência contra a cólera divina, a justiça do Todo Poderoso embutida dentro de sua 
consciência:  

 
(...) minha consciência ocupada, fazendo coincidir, necessariamente, enfermidade e 
soberania “pra julgar o que digo e o que faço tenho os meus próprios tribunais, não 
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delego isso a terceiros, não reconheço em ninguém - absolutamente em ninguém - 
qualidade moral pra medir meus atos (...)” (U.C.C, p. 52)  
 

Acabamos de roçar uma façe do segredo em Um Copo de Cólera: algo de ordem sagrada  e 
ontológica. Ele se localiza alternadamente à montante e à jusante do ser humano. Veremos que 
ele impregna a aventura de narrar essa vertente ontológico-mística, quando o narrador consciente 
e inconscientemente se vê escrevendo. E como o Deus da criação do Cosmos e do Anthropos, a 
matéria viva da linguagem veta a sua espontaneidade de ser carnal, de índole sensual. A língua, 
outra força controladora, lhe resiste, vale dizer,  lhe põe perante seu segredo.E ele, teimoso, se 
encarniça a querer lhe derrubar esse segredo, a fim de poder cumprir a sua missão de narrar, em 
que reside afinal sua aventura de viver. O segredo em suas potencialidades apresenta na novela 
de Raduan Nassar a característica de individualizar as relações. Isso porque os personagens se 
comportam de maneira narcísica, como sujeitos unívocos de sensações e desejos, condicionados 
á estados de introspecção e sinestesia. Esse processo ocorre pelo sistema sensorial e intuitivo de 
observação inter-espaciais no percurso de passagem, não só interior – exterior, exterior-interior, 
mas também, interior-interior. Em ambos estágios há o rompimento de fronteiras em decursos  
cíclicos e analógicos.  
De acordo com Bachelard (1988) o ser do homem é um ser errante. Ainda que fechado em si, ele 
sempre sente a necessidade de sair dele mesmo. Uma vez saído dele mesmo, sempre há de ser 
preciso voltar a si. Bachelard acrescenta que é pela “imensidão” que os dois espaços – o espaço 
da intimidade e o espaço do mundo – tornan-se consoantes. Entretanto, quando a grande solidão 
do homem se aprofunda as duas imensidões se tocam, se confundem.  
Até o trajeto para materialização da verdade e desvelamento do segredo, os “schèmes” ficam em 
estágio de maturação no imaginário. Até a formalização de imagens eles são encadeados, 
imbricando-se em constelações, até a formação e exteriorização de imagens dimensionadas em 
mensagens. É nesse processo que a construção dos desejos e os segredos ficam inoculados, em 
estado de latência nos agenciamentos da imaginação. Nessa perspectiva Bachelard (1988) 
explica: 
 

“é uma fenomenologia que não precisa esperar que os fenômenos da imaginação se 
constituam e se estabilizem em imagens completas para conhecer o fluxo de 
produção das imagens” (BACHELARD, p.190). 

 
O narrador como analista das possibilidades e ser de desejos, cofere de maneira intuitiva as 
sensações da namorada através de suas correspondências do exterior com o interior. E subverte-
se ao segredo em manter o fingimento de sua máscara e tentar burlar a aparência do 
desequilíbrio, possivelmente causado pela presença de sua namorada. Ator em seus disfarces e 
ser de contradições é desmascarado quando diz-se fingir convulso à situação. Demonstra 
intensidade em suas ações e força em suas palavras, portanto sublima realmente envolvimento 
íntimo na sensação dos fatos. Sobre isto Bachelard (1988) acrescenta: 
 

A imensidão íntima é uma intensidade, uma intensidade de ser, a intensidade de um 
ser que se desenvolve numa vasta perspectiva de imensidão íntima. Em seu princípio 
as “correspondências” acolhem a imensidão do mundo e transformam-na numa 
intensidade do nosso ser íntimo (BACHELARD, p.198). 

 
Comportando-se como um deus ás avessas, onisciente acerca do que ocorre com os pensamentos 
da companheira, e senhor intuitivamente manipulador do tempo: “sabendo que por baixo do seu 
silêncio ela se contorcia de impaciência, e sabendo acima de tudo que mais eu lhe apetecia 
quanto mais indiferente eu lhe parecesse” (U.C.C., p. 10), “eu fazia aflorar o que existia em mim 
de mais torpe e sórdido, sabendo que ela arrebatada pelo meu revesso haveria sempre de gritar “é 
esse canalha que eu amo” (U.C.C., p. 14).  
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Propenso à ignorância inseparável do amor ao que é material, fonte de trevas (Ensinamentos 
Herméticos, p. 12), a fala do revela-se por vezes um discurso falacioso, o fingimento discursivo 
de um ator de teatro; tenta ocultar a  verdade de si para o espectador: “já foi o tempo em que 
reconhecia a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda ‘ordem’ 
(U.C.C., p. 54); Insistentemente prossegue na incisiva tentativa de convencimento do leitor-
espectador sobre seu faz de conta: 
 

acabei invertendo de vez as medidas, tacando três pás de cimento pra cada pá de 
areia, argamassando o discurso com outra liga, me reservando uma hóstia casta e um 
soberbo cálice de vinho enquanto entrava firme e coeso (além de magistral, como 
ator) na liturgia duma missa negra (U.C.C., p. 53). 

 
A superficial clareza na exposição da verdade íntima articula de fato uma arte de saber guardar 
um segredo do ser. Entretanto, o espetáculo exterior age freqüentemente como catalisador para a 
revelação do íntimo (BACHELARD, p. 197). Desmascarado o seu fingimento, o personagem se 
contorce em manobras para então provar que quem realmente fingia era a sua interlocutora, a 
namorada: 
 

“ela que trombeteava o protesto contra a tortura era ao mesmo tempo um descarado 
algoz (...) igualzinha ao governo repressor, que ela sem descanso combatia (...) o 
circo pegou fogo (no chão do picadeiro tinha uma máscara)” (U.C.C., p. 69). 

 
Na verdade, para o leitor-espectador que assiste ao ludismo textual em busca de uma terceira 
verdade para além da prestação dos dois interlocutores da cena narrativa, ambos personagens 
praticam a reserva de informações. Nesta penúltima situação do livro que estamos focalizando, o 
segredo de si que cada protagonista, um homem e uma mulher, mantém sob o disfarce de um 
jogo de linguagem emotivamente exacerbado , sua respectiva relutância  a baixar a sua máscara, 
amadurece o leitor e certamente o próprio escritor como primeiro leitor de sua obra. A situação 
conduz  como um rito de passagem ao entendimento de uma verdade antropológica sobre a 
complementaridade dos sexos. O conflito gerado ao longo do texto simbolizava o cadinho 
alquímico no qual essa verdade se preparava sob a orientação de Hermes. O discurso fascista, 
marcado por tinta misógina esporádica, não esta inscrito, proferido aqui por si mesmo. Ele não 
passe de um bemol ou de uma dieze na partitura  de uma sinfonia inacabada a Schubert. 
 
Entre o palco e o público: Cortinas 
 
Um certo mistério envolve os cenários entre as cortinas da vida e ativa os sensores na leitura 
intuitiva dos sinais que precedem o (re)velar dos segredos. Com exímia catálise de sigilos, 
Hermes ultrapassa simultaneamente as linhas divisórias dos espaços e em sua onipresença se faz 
autóctone e universal em territórios distintosNo translado fronteiriço da mensagem, fica 
inevitável a ruptura dos agenciamentos internos e externos em seus limites territoriais. A ação 
reacionária de desterritorialização, após a revelação do segredo, emerge a súbita necessidade de 
uma redefinição espacial. A mobilidade cronotópica com que Hermes atua no percurso de 
passagens, obriga os seus alocutários a se reterritorializarem quanto à emissão-recepção de 
informações numa constante cíclica de provisórios (re)alinhamentos maquínicos. Nesse aspecto, 
Guattari (1992) esclarece que a composição das intensidades desterritorializantes se encarna em 
máquinas abstratas; o que acontece em um nível particular-cósmico não deixa de estar 
relacionado ao que acontece com a alma humana. 
Já temos dado a entender que o leitor está engajado na aventura da narrativa de Nassar. 
Reiteramos aqui que o palco de descoberta de segredos inicia-se com o próprio leitor no ato da 
leitura. Também espectador, como um Hermes, segue o percurso de passagem em cada página 
virada - fronteira rompida, cortinas abertas - na captura do segredo do autor. Às vezes, até 
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mesmo a não revelação do segredo na obra é a própria descoberta dele. O segredo é 
paradoxalmente patente. Fica entre a fina linha fronteiriça que divide a verdade da ignorância. Á 
provar, a obra Um Copo de Cólera evidencia que o segredo não revelado é a revelação do 
constante enigma que é a vida no estágio do desconhecido. O autor mobiliza o leitor em uma 
investigação de orientação oracular ou heurística. Entretanto ele subjetiva a clareza de 
informações, pois talvez também esteja em busca da verdade, e assim, se coloca na mesma 
posição do leitor caçador de sentidos. 
Nos jogos de interlocução, Hermes protagoniza o fluxo da comunicação com a correspondência 
dos personagens entre si e o leitor como espectador. Na dinâmica da enunciação ele trabalha na 
onisciência dos segredos e cumplicidade nas revelações e reservas enigmáticas entre os 
interlocutores. Possuidor dum saber sobre tudo que está oculto, Hermes semeia pistas para que, 
na trajetória, na incansável busca da Verdade, o iniciado a esse processo de transmutação 
alquímica possa ressignificar seus próprios desejos no decorrer de sua emblemática viagem 
interior. 
Raduan Nassar graceja com o leitor quando nomeia  o primeiro e o último capítulo da mesma 
forma: A chegada. Entretanto são escritos por narradores diferentes, o principal e seus delegados 
autorizados ou inautorizados. O capítulo introdutório mostra o desvelamento da mensagem na 
versão do narrador. Já no capítulo final há uma inversão de narradores. A história é reiniciada a 
partir do ponto de vista de uma mulher, a namorada jornalista do narradorautodiegético, como 
diz Gérard Genette (Figuras). Percebe-se que, em ambos os casos, os personagens narradores 
chegam de um lugar desconhecido, não revelado pelo autor. 
O portal que divide cada espaço interior e exterior funciona como cortina divisória de mundos e 
atuações diferentes. O papel hermético de guardião de fronteiras na entrada da casa do narrador é 
feito pela personagem feminina quando, na chegada, é ela quem abre o portão para ele passar: “E 
quando cheguei à tarde na minha casa lá no 27, ela já me aguardava andando pelo gramado, veio 
me abrir o portão pra que eu entrasse com o carro” (U.C.C., p.9). Assumindo o papel de locutora, 
a narradora feminina, no último capítulo encontra a casa desprotegida, com os portões abertos, e 
dá a sua versão dos fatos: “E quando cheguei na casa dele lá no 27, estranhei que o portão 
estivesse ainda aberto, pois a tarde, fronteiriça, já avançava com o escuro” (U.C.C., p.83). 
Ator de si mesmo, o narrador protagonista de Um Copo de Cólera finge fingindo. Finge emoções 
vulcânicas, tomando aparentemente como pretexto um acontecimento irrisório:  
 

Tudo que está situado fora de mim esta correlacionado com eles (...) eu vou 
encontrar apenas um duplo de mim mesmo, apenas alguém pretendendo ser eu. Tudo 
que eu posso fazer aí é representar um papel, isto é, assumir como uma máscara, a 
carne de um outro. Mas a responsabilidade estética do ator e de todo o ser humano 
pela adequação do papel representado permanece na vida real, porque a 
representação de um papel como um  todo é uma ação responsável executada por 
aquele que interpreta (BAKHTIM, 1993). 

 
Passivo de intensidades coléricas, configura-se no palco da realidade interfaces fragmentárias de 
sua personalidade. Entretanto, ardilosamente utiliza-se do discurso hermenêutico e finório a 
exaustiva tentativa de convencer o espectador do fingimento. A iminente tentativa de ocultar o 
segredo de suas fragilidades o leva ao estágio de monitoramento de sinais emitidos e recebidos 
de cada tirada eloqüente: “de qualquer forma eu tinha sido atingido, ou então, ator, eu só fingia, a 
exemplo, a dor que realmente me doía, eu que dessa vez tinha entrado francamente em mim” 
(U.C.C., p. 39). Atriz em seus disfarces, a protagonista não deixa por menos. Mas a sua atuação 
cênica foi adivinhada e logo desmascarada pelo narrador: 

 
“desenterrando circunstancialmente uns ares de gente séria (ela sabia representar seu 
papel), entrou de novo espontaneamente em cena, me dizendo com bastante 
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equilíbrio “eu não entendo como você se transforma, de repente você vira um 
fascista” (U.C.C., p. 39). 
 

Numa outra passagem o narrador mensageiro desembolsa pistas ao leitor que confirmam o 
fingimento de sua namorada e a farça de sua figuração: “confesso que em certos momentos viro 
um fascista, viro e sei que virei, mas você também vira fascista, exatamente como eu, só que 
você vira e não sabe virou” (U.C.C., p. 67). 
As peripécias do autor hermético vão além, quando em suas empresas lúdicas, coloca dois 
narradores, cada um com sua verdade, mas com enunciação diferenciada do mesmo fato. Hermes 
trabalha trapaceiramente e confunde o leitor quanto à veracidade das versões. A incansável busca 
pela descoberta da operação de um autor posto em papel de Esfinge, inaugura no leitor a viagem 
a mundos desconhecidos. Palminha passagens ocultas no rastreamento da pedra filosofal do 
Narrador. Um narrador plural: o autor conta junto com seu narrador principal, o leitor reconta na 
esteira deles, participante da mesma procura humana. A narrativa engendra então uma dupla 
dinâmica: a dos narradores e a do leitor, debaixo da sombra do Autor inscrito dispersa por todos 
os lugares como um Deus absconditus, um deus oculto em meio ao fluxo narrativo. Mais uma 
vez: não seria o autor Hermes, Esfinge e muitas outras entidades misteriosas de que raramente a  
teoria literária ousou falar em termos claros? Avaliando as ocorrências  envolvendo de um lado 
autor, personagens e narradores, e do outro lado os leitores, tudo deixa a crer que esses 
comportamentos multifacetados se resumem de um modo geral em um traço característico da 
representação simbólica de Hermes: a busca verdade. 
O segredo não é revelado simplesmente na travessia do percurso  entre dois pólos. A narrativa é 
o tecer do próprio desvelamento sempre em operação até o ponto final, que é uma epifania. Daí 
se deve inferir a  permanência do segredo como fato narrativo associado paradoxalmente ao não 
dito, ao silêncio, não apenas em Um Copo de Cólera, narrativa muda à jusante e  à montante, 
também em qualquer na irrupção da primeira obra de Raduan Nassar até a sua misteriosa retirada 
do ato de escrever em vida. Semelhantemente ao desfraldar dos destinos internos e externos 
desta obra, o leitor também em seu sucessivo ato de penetrar na afasia narrativa, sempre 
experimentará um segredo obstinadamente calado. Deste ponto de visto, ou seja considerando o 
desconhecido per se (o mistério) estabelecido neste contrato de leitura imposto pelo autor de 
Menina a caminho, Lavoura arcaica, Um copo de cólera, o ainda não proferido e invisível no 
branco da escrita permanecerá a laboriosa procura duma pedra filosofal. O leitor formaliza então 
seu constante papel de Hermes ao exemplo do Autor e do divino mensageiro dos Deuses, sempre 
em sentinela nos limiares, nas fronteiras entre a ignorância e o conhecimento que abre portões. 
 
A Verdade da narrativa 
 
De certa forma há uma insatisfação presente na conjuntura social das ficções de Raduan Nassar. 
É isto que está produzindo contendas em proposições alargadoras, até mesmo por motivos de 
pouca importância. E a busca do equilíbrio e da harmonia de um texto ao outro faz com que a 
humanidade convocada a atuar no palco da ficção e na platéia da instãncia leitoral leva ambas as 
partes a dirigir o olhar para dentro de si.Personagens fictícios e reais somos todos convidados a 
um exercício de de autoconhecimento e de descoberta de nossos mais secretos desejos. A 
permanente perseguição da humanidade para compreender a razão cósmica é o próprio 
combustível da vida e da arte a ela arrimada. 
Com efeito o leitor de Nassar encontra na obra deste autor e de seu literário hara-kiri simbólico 
uma fonte indevassável alimentada pelos acontecimentos passados e presentes postos em 
discurso pelos  narradores. O devaneio“da menina a caminho”e de boa parte dos fragmentos de 
Lavoura arcaica  é alojado em um passado  contaminado por um devaneio já prestes a se 
instaurar . E o leitor vive sucessivas expectativas e transfigurações. O futuro entra no presente 
que elege domicilio num passado-presente que palminha alternadamente espaços do maravilhoso 
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e do trágico da tradição de culturas em conflitos. Tomamos emprestado de Bachelard as palavras 
que melhor exprime essa vivência textual: 
 

A imensidão está em nós. Está ligada a uma espécie de expansão de ser que a vida 
referida, que a prudência detém, mas que retorna na solidão. Quando estamos 
imóveis, estamos alugares; sonhamos num mundo imenso. A imensidão é o 
movimento do homem imóvel (BACHELARD, p.190) 

 
O ato individualizante do leitor que tenta penetrar nesses textos pelo sonho acordado o franqueia 
também um secreto espaço de solidão feliz ou infeliz dentro do ilimitado do onirismo. Tendo em 
vista a Verdade da obra, - inconsciente e ao mesmo tempo imaginária- leitor o personagens em 
busca precisam passar por rituais de passagem. A interpretação dos signos mudos que põe a 
nossa disposição o deus do conhecimento e das boas negociações (Hermes) não deixa nenhuma 
dúvida a respeito. Por deceptivo que seja este trabalho, cumpri-lo liberta. Pois o essencial é 
caminhar. Independentemente daquilo que nos ditou anteriormente a esperança, somente o deus 
chega aos portões. Realidade sagrada, a verdade é di alcance dos deuses.Mas a esperança liberta 
os mortais. Fomos instruídos a este respeito: 
 

Foi observando as mudanças e os costumes sociais, do desenvolvimento da natureza, 
que o homem passou a viver e a aprender a se questionar sobre as verdades do dia-a-
dia da sua vida. Entre viver sob a pressão da sociedade, do Estado ou da Igreja, do 
que é permitido e do que não é permitido -num movimento dualístico-, o homem 
descobriu que há um termo entre o que é e o que não é. E está aí a “passagem” e 
abertura para o exercício do pensamento livre na descoberta das fronteiras ilimitadas 
do conhecimento (Ensinamentos Herméticos, 1990, p. 13). 

 
Ousamos esperar que o ato natural de ler, além do nobre exercício do discurso existencial, em 
busca da consciência, levará o leitor à procura da Verdade Inteligente do Autor visitado pelos 
deuses, e que nisto obterá a liberdade do espírito em meio a tantas limitações. Para entender o 
discurso da verdade do favorito das Musas, o caminho já foi indicado: viajar do pólo do nada 
para o pólo de algo mediante os rituais acima indicados que romperão as distâncias, as 
dicotomias entre o nada que nos somos e que temos e uma possível plenitude, ao menos o 
vislumbre das regras que conduzem para lá. Um mito como fio condutor é suscetível nos servir 
de viático ou de regras; 
 
A transmutação do mito nas convulsões do tempo 
 
Reiteramos a afirmação de que o Autor preenche a Função de Hermes para com o seu Leitor. 
Isso ajuda a se perguntar se o mito da comunicação entre os deuses tem vez na modernidade 
secularizada. Trata-se da famosa polêmica incessantemente retomada entre Tradição e 
Modernidade ou, em termos mais precisos, da perenidade do mito. Tratamos extensivamente 
dessa questão em outro lugar. Mas, sem descartá-la aqui, uma outra questão também nos 
importa. Ela foi evocada de leve anteriormente a respeito de Um Copo de Cóleracomo drama 
hermenêutico ou hermetista. Disto nos trataremos agora. Neste último texto de Raduan Nassar, - 
como igualmente mas de modo muito diferente na parte final de Lavoura arcaica, - abre-se uma 
estrutura dialogal na qual o Hermes escritor institui um jogo de vida e de morte. Neste jogo a 
regra de ouro era: como burlar o interlocutor (outro personagem), como furar a expectativa do 
leitor ingênuo. Na retórica vigente, e que talvez pertença ai ao sonho, ou a um mito olímpico,  
esgrimam dois personagens com, a redor, um coro (invisível em Um copo de cólera, visível em 
Lavoura arcaica). Os protagonistas  promovem um ritual de iniciação progressiva consistindo 
em passar do um conjunto de réplicas na ordem do discurso manifesto em total contradição 
(nisto consiste a nota onírica) a ordem do discurso latente. O leitor–espectador percebe no après-
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coup, a posteriori, que testemunha um teatrinho de duplo processo de sentido. Há aqui uma 
alteridade tecida de vários significados sob a cobertura e a máscara de uma astúcia imaginária e 
hermética envolvendo palavras, situação, estrutura do diálogo, papel dos personagens  como 
outros tantos mitemas de um mito que resta a definir. Há também um diálogo em que se acha 
implicado o próprio leitor colocado na perspectiva hermética ou hermenêutica. Mas há 
conseqüentemente, no decorrer deste esgrima, um duplo papel que o Autor depositário de um 
segredo enquanto Hermes delega ao espectador-leitor  no decorrer deste jogo de tonalidade 
trágica: é o de coro e de arbitro do jogo. Enquanto destinatário da mensagem a qual são 
entregues os significantes do discurso ainda desprovidos de significado antes do término do 
confronto, o Leitor acaba por se qualificar mago, sacerdote e duplo do deus Hermes, papel 
sagrado mesmo no contexto secularizado de hoje (cf. neste respeito o texto de Marcel Gauchet 
em diálogo com Luc Ferry, 2004). A literatura sai assim da literatura e pula para a vida e para o 
sagrado do mito nos termos de Mircea Eliade. Aquilo que faltou principalmente na leitura 
superficial em que o autor e seus heróis posicionaram o leitor do sentido literal, foi derrubado 
muitos anos atrás pela Imaginação simbólica de Gilbert Durand (1988). Nesta perspectiva 
mitodológica, em lugar de praticar uma leitura literal, o leitor–espectador se vê dotado da 
capacidade de performar uma leitura lateral e multiestratificada. Não é o momento de demonstrá-
lo, mas nos cabe informar que o imaginário simbólico, sem ater-se apenas aos elementos 
disruptivos de um texto, nos habilita a congrega todos os elementos cósmicos, antropomórficos, 
subliminares, religiosos, históricos que encaminham para a verdade do texto. Esta verdade 
corresponde a uma verdade ontológica do ser, e pode ser também a verdade de toda uma 
comunidade cultural. Insistimos, porém, com Gilbert Durand na necessidade de trabalhar não 
com elementos isolados mas com constelações de imagens e de símbolos devidamente 
organizados. E este sistema hermenêutico, afiançado pelos filósofos Paul Ricœur e Jean-Jacques 
Wunenburger, nada perdeu de sua força hoje depois de cinco décadas. 
Voltando ao mito, sem entrar na problemática de sua perenidade, digamos que os literários 
costumam chamar de reescritura a atualização dos mitos antigos em obras modernos como a de 
Raduan Nassar. Junto com Hermes, fazem-se sentir a sua presença na obra deste autor a presença 
modificada do Édipo, de brigas no Olimpio entre deus e deusas, etc. No entanto, nesta ótica 
moderna de recolocação em circulação de mitos antigos, houve várias bifurcações que se devem 
ao modo como hoje consideramos, por exemplo, a viagem, a função hermetista/ hermenêutica, o 
trabalho da autoria. Assim a problemática do segredo num autor pode ser algo de que ele próprio 
ignora ainda as modalidades de representação mesmo se intuitivamente ele traça caminhos de 
busca que empreenderão os seus leitores. E a noção do segredo no tempo do subjetivismo e do 
economismo triunfantes da modernidade, segundo um Alain Touraine (2009), desliza 
irresistivelmente em direção de uma busca interior, a da própria identidade sempre em fuga para 
frente em meios a um sem-número de identificações e também , a nosso ver na corrida ao 
tesouro. Decorre deste contexto moderno uma diversidade de caça aos segredos na interioridade 
e na exterioridade, que as narrativas simulam em seus acontecimentos, como um ar do tempo, 
uma canção na moda. Contudo, o tempero da metáfora e do mito sempre arrasta os leitores para 
uma aventura mais rica e imprevisível em sua finalidade. O leitor verdadeiro se torna cúmplice 
de um empreendimento muito parecida com uma aventura mística mediante uma narração assaz 
trágica em que os escritores o associam como adjuvante ao pesquisar sobre o conhecimento de si 
mesmo e da condição humana, dentro duma constante dialética entre o singular e o universal. 
Freud e Durand mostram o caminho. 
Autores e leitores envolvidos nesta empresa de autoconhecimento efetuam percursos similares 
nesta Era da Incerteza (a de hoje); uma era desprovida dos valores estáveis, como no tempo dos 
Gregos e Romanos, mesmo na ordem da deidade pagã. Aliás, são os dissidentes desse mundo 
oficial estável que outrora bolaram tantas crenças esotéricas, a começar por Pitágoras. Hoje não 
se acredita mais, ao menos na hermenêutica da suspeita pós-freudiana, que o segredo do sentido 
já está lá, e que basta procurar a flor do texto. Não se acredita mais que os mitos têm revelado 
seu segredo num tempo sem tempo de outrora, e que basta ter um dicionário de símbolos para 
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tudo saber. O objeto do segredo é para ser encontrado, assim como o sentido, nos interstícios das 
palavras das obras e nas intrelinhas, apoiados de longe na memória cultural. Portanto, não há 
nada a desvelar que já fora depositado materialistamente em um cantinho do texto atual ou em 
algum arquivo que nossa esperteza em arqueologia e arquivologia descobrirá. A Hermenêutica 
literária exige a construção do objeto. Como todas as Ciências sociais que já tem o objeto de 
busca no seu postulado, a Antropologia do Imaginário tende a procurar algo que antecede o seu 
desempenho. Talvez seja um modo de procura que separa a Literatura da Antropologia. Porém 
os schèmes, arquétipos, regimes de Gilbert Durand transbordam os quadros oferecidos apenas 
como pontos de partida. Uma imensa e indefinida praia resta a atravessar antes de encontrar o 
segredo dos textos. Mas supondo que saibamos seguramente, depois duma primeira varredura, 
qual é o mito básico, qual é o segredo dos segredos de um texto, mesmo assim estaria faltando, 
assim como o prova o círculo hermenêutico/hermético, uma volta do turniquê cognitivo que 
programaria o antes na figura de uma alteridade, de um vir a ser, embora o vir-a-ser possa nos 
dar a ilusão de um “déjà-vu”. 
A Modernidade recente ao postular que tudo está a construir e não para ser achado, não confirma 
a presença entre nos de um Hermes literário?  Reafirmamos que para este, o segredo em vez de 
ser uma coisa já existente é um objeto desconhecido tanto pelo autor como por seus leitores. Não 
está guardado em lugar algum, não antecede o ato de ler em todas as dimensões que somente o 
construirá.Mas poderemos, talvez, ao instar de uma pedra filosofal esquiva, o suspeitar, o intuir, 
o vislumbrar, depois de muita pena, no término da prova que é a caminhada do destino ficcional. 
Como espaço do segredo e criador de destinos e de identidades, o Livro acaba afinal por se 
elevar a nível de um mito do conhecimento. O livro é a Douta Ignorância de Nicholas de Cuse 
virado mito. 
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O texto ficcional na Modernidade segue, do ponto de vista da sua estrutura, uma dinâmica 
marcada pelo binômio presença-ausência. O que foi dito contracena com aquilo que foi 
silenciado. Apresenta-se, assim, em sua descontinuidade, rompendo com as expectativas do 
leitor quanto à chamada good continuation, de que fala Wolfgang Iser, o encadeamento lógico e 
previsível do discurso. Essa dinâmica na estrutura textual, do revelar-esconder vai, na narrativa 
de ficção, ser reduplicada no enredo, na medida em que a força catalisadora do imaginário do 
leitor, em boa parte reside no trabalho de juntar indícios que levam à elucidação de um segredo. 
Esse é o espírito de quem se põe a contar: tem algo a revelar, acontecimentos distantes, 
observados pelo viajante em outras terras, ou da história local, apresentados na voz teatralizada 
de um observador atento, como na tipologia apresentada por Walter Benjamin. O trabalho do 
narrador, que quer prender a atenção do leitor ou ouvinte consiste em manter o jogo de 
expectativas pelo que se sucederá. Um conflito ou fato misterioso é apresentado. As pistas vão 
sendo plantadas, a tensão aumenta até o momento revelador, que provoca uma distensão. O 
segredo apresentado pode ser, meramente, na ordem do enredo, mas pode abarcar a intimidade 
do autor, do próprio leitor, ou do espírito de uma cultura ou época. 
A escrita de ficção moderna apresenta-se como um emaranhado de vozes e de motivos que 
transformam a obra de arte literária em artefato cuja interpretação se torna bastante complexa. 
Diferentemente da narrativa clássica, portadora de uma clareza de objetivos e univocidade de 
sentidos, as narrativas da Modernidade tardia e da Pós-Modernidade apresentam-se, pela 
liberdade e multiplicidade da expressão, como ricos mananciais para o estudo das mentalidades 
em diferentes culturas, envolvendo enfoques que abrangem diferentes saberes.  Para Roland 
Barthes, na escrita clássica, marcada pela linearidade, “um pensamento totalmente formado vem 
a parir uma palavra que o “exprime”, o “traduz””. Na poética moderna, a palavra é o “tempo 
espesso de uma gestação espiritual, durante a qual o “pensamento” é preparado, instalado pouco 
a pouco pelo acaso das palavras.”143 Assim, a escrita moderna transforma-se, mesmo para o 
escritor, na revelação do inesperado, de um segredo, algo que emerge do inconsciente, da 
memória afetiva, aportando sentimentos, apresentando paisagens inusitadas, que o leitor buscará 
elucidar. 
No chamado romance de tese, observava-se um fechamento do imaginário em torno de uma 
proposta ideológica, de ordem moral, religiosa ou política, visando não deixar brechas por onde 
pudesse escapar o leitor, de forma a convencê-lo. No romance polifônico e na cultura rizomática 
da Pós-Modernidade observa-se uma pluralidade de vozes, incontáveis fios narrativos, que 
muitas vezes visam a desestabilizar possíveis certezas, levando o leitor a repensar 
posicionamentos sedimentados. A obra literária se transforma numa estrutura que incita o leitor a 
arregaçar as mangas e viajar com o narrador, tentando completar os vácuos de sentido, que são 
deixados para que este os preencha. Como resultado desse jogo de ausências e presenças, “a 
imaginação é automaticamente mobilizada, aumentando desse modo a atividade constitutiva do 
leitor”, no sentido de suprir as ligações que faltam. E, “quanto maior for o número de vazios, 
maior será o número de diferentes imagens construídas pelo leitor”144. Esses vazios “funcionam 
como importantes esquemas-guia para a construção do objeto estético”145. Cria-se, assim, um 
jogo de cena entre o que está presente no texto e o que dele se ausenta. Iser chama esses 
elementos de figura e fundo, referindo-se ao que está presente no texto e o que deste se ausenta, 
mantendo uma relação dialógica entre sugestões e lapsos, que irão ativar a capacidade 
imaginativa do leitor. 
Iser ressalta a diferença entre o que ele chama de "vazios" e o que Ingarden chama de "pontos de 
indeterminação". Este último designa “um hiato na determinação do objeto intencional ou na 
seqüência dos "aspectos esquemáticos"; os vazios, entretanto, designam uma vacância na 

143 BARTHES, 2000, p.40. 
144 ISER, 1980, p. 186. Tradução Luiz Valverde 
145 ISER, 1980, p. 198. 
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totalidade do sistema do texto, o preenchimento dos quais faz acontecer uma interação dos 
padrões textuais”146. Nesse sentido, haveria mais abrangência nessa concepção, não se limitando 
o vazio à seqüência das imagens, suas quebras, negações, mas tomando o que deixou de ser dito, 
ou o "vazio" na totalidade do texto, este funcionando como uma grande metáfora.  
Para Wolfgang Iser, “os repertórios textuais e estratégias simplesmente oferecem uma estrutura 
dentro da qual o leitor deve construir por si mesmo o objeto estético. [...] O texto não é um 
produto, mas sim um guia para o que deve ser produzido”147. Para Iser, o próprio termo ficção, 
em seu sentido preciso, sugere que “as palavras impressas na página não têm o sentido de 
denotar nenhuma realidade dada no mundo empírico, mas aí estão para representar algo que não 
é dado”148. Isso, de certa forma, retira a responsabilidade à literatura de representar um 
determinado contexto, deixando-a mais livre para apresentar algo passível de existir, tendo os 
elementos da chamada realidade trabalhados para obter um efeito de deslocamento da 
temporalidade, introduzindo o tempo da narrativa, produzindo o efeito estético.  
 As posições entre figura e fundo são móveis. Podem ser expressas pela alternância entre tema e 
horizonte. Para Iser, “o seguimento em que o ponto de vista se fixa em cada momento particular 
se transforma em tema”.149 E, para esse autor, “a constante mudança de perspectiva fragmenta o 
texto em uma estrutura de protensão e retenção, com expectação e memória, dessa maneira 
projetando-se uma sobre a outra.”150 
O escritor, enquanto primeiro leitor, é o tradutor das imagens que recebe da existência no limiar 
da consciência. Como aos demais leitores privilegiados, a ele caberá a síntese das imagens que 
nele se projetam. Para Iser, “Os signos só ganham sua significação plena através das projeções 
de um sujeito.”151 Mas, o sujeito se projeta por imagens. “A imagem é a base da ideação”152 e, 
por outro lado, é o “elemento básico da síntese passiva”153. O sujeito que ganha vida ao sopro 
das imagens na obra literária tem, justamente, o atributo da novidade e do mistério que o leitor 
irá decifrar, pois a imagem “refere ao não dado ou ao ausente, dotando-o de presença. Ela 
também concebe inovações provenientes da rejeição do conhecimento dado ou da combinação 
não usual dos signos.”154 Para Bachelard, “Ao estudar as imagens materiais, descobriremos – 
para falar como psicanalista – a imago  de nossa energia. Em outras palavras, a matéria é nosso 
espelho energético; é um espelho que focaliza as nossas potências iluminando-as com alegrias 
imaginárias.”155 Pelo trabalho com a matéria veríamos substancializados os motivos, as forças 
que nos  movem, a essência de nossos atributos, enquanto veículos de humanidade. Assim, 
podemos inquirir se aí residiria a magia e força da obra de arte, apresentação de um mistério, ao 
tempo em que revela um segredo? O mistério repousaria no fato do poeta criar, dar vida a seres 
que irão viver na lembrança de nossas projeções, e se tornarem, a exemplo de Édipo Rei, 
companheiros de infinitas viagens no imaginário dos seus leitores e espectadores, quando da sua 
encenação, no teatro? O segredo pode estar, justamente, no desentranhamento das potências 
motivadoras da obra, esse espelho energético, que pode revelar, tanto no ato da produção, como 
no seu consumo, leitura ou encenação, as essências subterrâneas que a ensejam. 
 Bachelard afirma que a imaginação da resistência, “confere a primeira coordenação às 
violências que nossa vontade exerce contra as coisas”. E, “através do duro e do mole 
aprendemos a pluralidade dos devires [...] A dureza e a moleza das coisas nos conduzem – à 
força – a tipos de vidas dinâmicas bem diferentes. O mundo resistente nos impulsiona para fora 
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do ser estático, para fora do ser.”156 O trabalho com a matéria teria, portanto, o efeito 
transformar, transformando-nos. Também para Dilthey, segundo Manuel Garcia Morente,  
 

Essas dificuldades nas quais tropeça nosso querer, convertemo-las em coisas. Essas 
dificuldades são as que nos dão, imediata e intuitivamente, notícias da existência das 
coisas; e um vez que nossa vontade, ao tropeçar com resistências, chega a lutar 
contra elas, converte essas resistências em existências.157 
 

Bachelard chama o operário de “poeta de mão modelante”, que trabalha com doçura a “matéria 
da elasticidade preguiçosa até o momento em que nela descobre essa atividade extraordinária de 
fina ligação, essa alegria muito íntima dos pequeninos fios de matéria.”158 Podemos, então, intuir 
que do trabalho efetuado com as mãos resulta a transformação e moldagem da matéria, segundo 
o desejo ou imaginação daquele que se põe a trabalhar, assim como o deslocamento do ser que, 
por esse processo, deixaria de ser o que é, para ser outro. Aí estaria a síntese do processo de 
humanização: o homem que se põe a trabalhar com as mãos. Heidegger pensa a ontologia 
compreendida nos processos de presença e manualidade. Sobre o conceito de “presença”, o 
filósofo, ao analisar o ente que somos, afirma que, “Como um ente deste ser, a pre-sença se 
entrega à responsabilidade de assumir seu próprio ser. O ser é o que neste ente está sempre em 
jogo”159. Assim, o homem se afigura como um ser condicional, estabelecido como fluidez. Em 
relação à “manualidade” este pensador afirma que “Em todo manual, o mundo já está “presente”. 
Embora não de forma temática, o mundo já se descobre antecipadamente em todo encontro. [...] 
o ente intramundano que vem ao encontro é liberado em seu ser para a circunvisão própria da 
ocupação”160. O filósofo, então, elenca vários modos de ser e diz que “Estes modos de ser 
possuem o modo de ser da ocupação”161. 
Ernst Fischer162 vai justamente comprovar este processo de deslocamento do ser pelo trabalho, 
ao descrever com detalhes a evolução humana. Mostra o processo de descoberta e dominação do 
real, em que a arte de modelar a matéria se confundia com magia. O homem emerge do estado 
animal através da manipulação de materiais encontrados na natureza, e que vai moldando de 
acordo com seus desejos e necessidades. Paralelamente ao desenvolvimento das habilidades 
manuais, que aos poucos vão contribuindo para desenvolver sua capacidade de antever 
processos, estabelecer conexões de causa e efeito, o que lhe confere o status de ser racional, 
desenvolve a habilidade da fala. Começa com os sons reflexos, a imitação de vozes de animais e 
as onomatopéias. Pela necessidade de coordenar o trabalho, faz uso de sons que visam alertar os 
membros do grupo do momento de executar uma tarefa que exija concentração de esforços, 
como pegar um peso muito grande. Também as repetições sonoras eram empregadas para dar 
ritmo ao trabalho. As habilidades vocais recebem um estímulo importante, no momento em que 
os seres em estado de humanização pressentem que poderiam interferir nos rumos do mundo e da 
sua sorte através de rituais. Os sons vocais, se agrupando em palavras e frases serão agora 
musicados, como forma de exortação dos elementos e forças misteriosas, a colaborarem com os 
objetivos, anseios e crenças. É nessa confluência entre mito e magia que a linguagem vai assumir 
uma função de nomeação das coisas e fenômenos, assim como desvendamento dos mistérios da 
vida e do homem, legado que atravessa a história humana e chega aos nossos dias, com o mesmo 
poder de revelação, dissolução e retomada do secreto, do obscuro, do inominável.  
Johan Huizinga trabalha essa interseção entre mito, jogo e poesia, atribuindo-lhes uma origem 
comum. “O homem primitivo procura, através do mito, dar conta do mundo dos fenômenos, 
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atribuindo a este um fundamento divino. Em todas as caprichosas invenções da mitologia, há um 
espírito fantasista que joga no extremo limite entre a brincadeira e a seriedade”163. Para esse 
autor, “o puro e simples jogo constitui uma das principais bases da civilização”164. Se, para as 
crianças e animais, o jogo é um processo natural, que atesta sua liberdade, para os adultos o jogo 
se torna uma necessidade quando o prazer por ele provocado assume essa condição165. O autor 
cita Frobenius, para quem, “a humanidade “joga”, representa a ordem da natureza tal como ela 
está impressa em sua consciência.” Ainda, segundo Frobenius, os homens, num passado remoto, 
tomaram consciência dos fenômenos, adquirindo idéia de tempo e espaço, dos meses, estações, o 
percurso dos astros. 
 

Passaram depois a representar esta grande ordem da existência em cerimônias 
sagradas, nas quais e através das quais realizavam de novo, ou “recriavam”, os 
acontecimentos representados, contribuindo assim para a preservação da ordem 
cósmica. [...] As formas desse jogo litúrgico deram origem à ordem da própria 
comunidade, às instituições políticas primitivas166. 
 

Observa-se na passagem a posição do jogo como elemento articulador das instâncias ditas sérias, 
constitutivas das sociedades desde os tempos primitivos, e que chegam com toda a força em 
nosso tempo, estando presente na política, no direito, nas religiões, na guerra, no conhecimento, 
na cultura, nas artes, e onde mais se fizer presente o homem. Huizinga fala da linha divisória 
imprecisa entre a expressão religiosa, a filosofia e a expressão poética.  
 

Na realidade, a poiesis é uma função lúdica. Ela se exerce no interior da região lúdica 
do espírito, num mundo próprio para ela criado pelo espírito, no qual as coisas 
possuem uma fisionomia inteiramente diferente da que apresentam na “vida 
comum”, e estão ligadas por relações diferentes das da lógica e da causalidade. Se a 
seriedade só pudesse ser concebida nos termos da vida real, a poesia jamais poderia 
elevar-se ao nível da seriedade. Ela está para além da seriedade, naquele plano mais 
primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o visionário, 
na região do sonho, do encantamento, do êxtase, do riso. Para compreender a poesia 
precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa 
mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto.167 

 
Nas culturas ditas modernas, essa dimensão lúdica da poesia, em sua interseção com a sabedoria, 
os ritos, perpassando todas as instâncias da vida social foi perdida. A objetividade e pragmatismo 
racionalistas passaram a ver a poesia como um objeto meramente estético. Para Huizinga,  
 

Em qualquer civilização viva e florescente, sobretudo nas culturas arcaicas, a poesia 
desempenha uma função vital que é social e litúrgica ao mesmo tempo. Toda a 
poesia da antiguidade é simultaneamente ritual, divertimento, arte, invenção de 
enigmas, doutrina, persuasão, feitiçaria, adivinhação, profecia e competição.168 

 
Aqui, chegamos a um dos pontos mais importantes desta pesquisa, quando vemos a arte poética, 
e aí podemos incluir as narrativas da chamada prosa poética, enquanto proponentes de enigmas, 
mistérios, criadora de seres e imagens que cumpram uma função estética, que não seja a da mera 
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composição que busque efeitos da ordem do belo artístico, em sonoridades e sugestões de 
aproximação lúdica, como passatempo e ilustração. A estética que propomos é da ordem da 
profundidade psicológica e filosófica, tentando desentranhar os segredos do homem, encetando 
um jogo de encenações dos dilemas, sentidos da personalidade burlada nas armadilhas do ser. 
O estudo das imagens na literatura mostra sua oportunidade como instrumento capaz de desnudar 
os aparelhos e movimentos de subjetivação em ação na sociedade contemporânea. A escrita pode 
aumentar, mas não mente. O autor age como antena e, ao escrever o mundo, perpassa, nos 
diferentes planos da narrativa, os dilemas individuais e coletivos que afligem uma época. O 
autor, de qualquer sorte, propõe um jogo ao investir-se na função de narrador e se propor a 
contar, escrever sua obra. Realiza uma encenação do mundo e de si, que irá captar sensibilidades, 
educar e refinar o espírito do leitor. 
Para Dufrenne, segundo Iser, “a imagem adere à percepção ao constituir o objeto. Não é uma 
peça do equipamento mental na consciência, mas um modo em que a consciência abre-se ao 
objeto, prefigurando-o do seu íntimo como uma função de sua sabedoria implícita”169. Ao aderir 
à percepção a imagem capta o leitor, assim como deve ter assombrado o próprio criador, emissor 
da mensagem, no ato da criação. 
Iser afirma que: 
 

A imagem traz à luz algo que não pode ser equiparado nem a um objeto empírico dado, 
nem a um significado de um objeto representado, uma vez que transcende o sensorial.170 
[...] A visão imagística da imaginação não é portanto a impressão de objetos feita sobre 
aquilo que Hume chama 'sensação'; nem uma visão ótica, no verdadeiro sentido do termo; 
ela é, de fato, uma tentativa de idear aquilo que alguém nunca pode ver como tal. O 
verdadeiro caráter dessas imagens consiste no fato que elas trazem à luz aspectos que não 
poderiam ter emergido através da percepção direta do objeto. 'Imaginação' depende da 
ausência daquilo que aparece na imagem.171 

 
A imagem, desse modo, não representa, ela apresenta algo que não sendo real tem uma força de 
agenciamento da percepção, que se abre numa nova compreensão da realidade, enquanto 
entonação de um imaginário assim estabelecido como tal. 
De outra forma, esse autor faz a diferença entre imagem cinematográfica e imagem textual: 
 

“...o filme é ótico e apresenta um objeto dado, enquanto a imaginação se mantém 
desacorrentada. Objetos, diferentemente das imagens, são altamente determinados, e 
é esta determinação que faz-nos sentir desapontados”. 

 
Ele compara, por exemplo, a imagem que fizera do Tom Jones, durante a leitura daquele 
romance, com a exposta no filme. Acha a primeira difusa, pobre, e afirma: 

 
...mas é precisamente esta abertura que irá fazer-me ressentir da determinação da 
versão cinematográfica. Nossas imagens mentais não servem para fazer a 
personagem fisicamente visível; sua pobreza ótica é uma indicação do fato de que 
elas iluminam a personagem, não como um objeto, mas como um mensageiro de 
significado.172 
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Iser foge à idéia de visão ótica, vê a imagem como ideação do que não pode ser visto ou 
percebido pela percepção direta do objeto. Acredita que a pobreza de detalhes visuais, faz com 
que o essencial, o que aporta sentidos, ganhe visibilidade. 
Para Merleau-Ponty, em citação de Iser, “Se a linguagem deixa  de expressar a coisa em si, ela 
irrevogavelmente dá expressão essa coisa.... A linguagem é plena de significação quando, em 
vez de copiar o pensamento, ela permite-se ser fragmentada e então reconstituída pelo 
pensamento.”173 Esse processo de fragmentação, típico do pensamento na Modernidade tardia, 
que confere ao discurso uma descontinuidade, marcada por lapsos, negação, silêncios, atrito e 
estranhamento entre as imagens, se constitui no instrumental de que lança mão o escritor atinado 
com o seu tempo para dar forma ao processo de representação. 
Para Iser, o texto ficcional contém elementos do real, mas não se esgota na descrição deste real. 
A realidade identificável não é somente social, mas pode ser, também, de ordem sentimental e 
emocional. A replicação do real é um “ato de fingir” e, assim, uma transgressão de limites que se 
“expressa em sua aliança com o imaginário”. A conversão da realidade, repetida em signo doutra 
coisa, dá corpo a um processo de irrealização do real, ao passo que na “conversão do 
imaginário”, este perde seu “caráter difuso em favor de uma determinação” que enseja uma 
“realização do imaginário”.174 Os elementos são selecionados ao campo de “estruturação 
semântica”, em que eram identificados e os “converte em objeto da percepção”, numa outra 
contextualização, ganhando uma nova perspectiva. Os elementos retirados ao campo de 
referência constituem, nesse deslocamento, um ato de transgressão. Enquanto alguns elementos 
se sobressaem, outros ficam inativos. Os que estão presentes no texto são reforçados pelos que se 
ausentaram. Desse processo de seleção apreende-se a intencionalidade de um texto. Como atos 
de fingir, a seleção é acompanha da combinação, que produz um novo equilíbrio entre a forma e 
o fundo, delimitando campos lexicais e uma constante alteração de perspectivas.175 
Do ponto de vista do enredo, cumpre observar a relação, estabelecida por Roland Barthes, entre 
o “manter escondido” e suas implicações com o “revelar”. Barthes faz uma análise do conto “A 
verdade sobre o caso do Sr. Valdemar”, de Allan Poe, seguindo passo a passo o sentido das 
lexias, que podem ser palavras isoladas, grupos de palavras, ou frases. Não aporta em seu texto 
qualquer referencial teórico, pois defende que a teoria tem de brotar da própria análise textual. O 
texto gira em torno de um segredo, que todos os envolvidos desejam manter em sigilo. Os 
motivos do segredo não são enunciados, e o autor corrobora essa postura do narrador ao dizer 
que “ler também é imaginar silenciosamente aquilo que não é dito”.176 E comenta a expressão 
“manter escondido”, que implica o ato lógico e conseqüente de “revelar”. Afirma que o enigma 
foi postulado pela palavra “verdade”, já constando no título do conto, como um chamado ao 
leitor, e pela expressão “caso extraordinário”. O narrador dirige-se ao leitor, no sentido de 
resgatar sua credibilidade, abalada pelo teor duvidoso e improvável do que foi apresentado, uma 
narrativa que perpassa o sobrenatural, embora assuma o código científico como encenação do 
verossímil, “Sinto agora que cheguei a um ponto da minha narrativa em que o leitor revoltado 
deixará por completo de me dar crédito. No entanto, é meu dever continuar”177 Barthes conclui 
que em muitos momentos, a narrativa de Poe remete a dois códigos simultâneos a mesma frase, a 
exemplo do código científico e o simbólico, sem que se possa admitir qual é o “verdadeiro”. Mas 
ele acha que isso é uma característica da narrativa, obrigar-nos à indecidibilidade dos códigos.  
 

A indecidibilidade não é uma fraqueza mas uma condição estrutural da narração: não 
existe determinação unívoca da enunciação: num enunciado, vários códigos, várias 
vozes estão presentes, sem primazia. A escrita é, precisamente, essa perda de origem, 
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essa perda dos “móbeis” em proveito de um volume de indeterminações ou de 
sobredeterminações: esse volume é, precisamente, a significância.178 
 

Barthes preza justamente a perda dos motivos, que deixariam a obra excessivamente direcionada, 
explicita, perdendo sua força enquanto estrutura destinada a ativar o jogo de significações, 
proclamando a polifonia do texto, como atestado de uma época que se distingue pela 
fragmentação do sujeito, a emergência do inconsciente como motor das ações e anseios, o aporte 
enciclopédico da informação e as infinitas possibilidades de realização do humano.  
Tanto na estrutura textual, na forma de narrar em aberto, como na ordem do enredo, constata-se 
uma tendência do imaginário em valorizar o lado oculto, misterioso, da vida, como encenação da 
própria existência humana, colocada como um teorema a ser resolvido. 
Para Bachelard, “a casa primordial e oniricamente definitiva deve guardar sua penumbra. Ela 
pertence à literatura em profundidade, isto é, à poesia, e não à literatura eloqüente, que tem 
necessidade do romance dos outros para analisar a intimidade.”179 O autor faz a diferença entre a 
expressão mais inconsciente da poesia e a da prosa romanesca, sendo que esta última não seria 
um instrumento de desvelamento das intimidades. Podemos afirmar que esse efeito dependerá da 
postura do narrador. A prosa poética pode suscitar desdobramentos interiores. Bachelard 
acrescenta que, tudo o que devo dizer da casa da minha infância é justamente o que preciso para 
me colocar em situação de onirismo, para me situar no limiar de um devaneio em que vou 
repousar no meu passado. Posso então esperar que minha página contenha algumas sonoridades 
verdadeiras, ou seja, uma voz tão longínqua em mim mesmo que será a voz que todos ouvem 
quando escutam o fundo da memória, o limite da memória, além talvez da memória, no campo 
do imemorial.180 
A escrita se coloca como um instrumento de desnudamento do nosso lado noturno, indevassável 
pela claridade solar. “O que comunicamos aos outros não passa de uma orientação para o 
segredo, sem, contudo, jamais poder dizê-lo objetivamente.” Tal procedimento implicaria em 
descrédito daquilo que se quer revelar. O segredo exerceria suas potencialidades na medida em 
que atua em segundo plano, como um ato inconsciente, que pode ser intuído pelo leitor. Para 
Bachelard, a escrita deve evocar “valores de intimidade”. A atmosfera criada deverá “induzir o 
leitor ao estado de leitura suspensa” em que ele olha para o livro, e através do quarto íntimo, na 
casa primordial do autor, ele passa a ver o seu próprio quarto, sua casa natal, como centro de 
sonhos. Este seria o papel principal da poesia.181 
 A questão a ser respondida é porque esse jogo de luz e sombra transforma-se em fator 
estruturante do objeto artístico. Estaria o efeito estético relacionado com a luta do homem em 
busca sua origem, e a escrita, enquanto jogo, encenaria esse dilema, como um entretenimento 
dos humanos na infância do mundo? 
Para Gilbert Durand, o imaginário “não é mais que esse trajeto no qual a representação do objeto 
se deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, reciprocamente, 
como provou Piaget, as representações subjetivas se explicam “pelas acomodações anteriores do 
sujeito” ao meio objetivo.” Parafraseando Lewin, Durand afirma que o símbolo é sempre o 
produto dos imperativos biopsíquicos pelas intimações do meio, o chamado trajeto 
antropológico, segundo ele implicitamente contido no livro O ar e os sonhos, de Gaston 
Bachelard.182 
Já, para Castor Bartolomé Ruiz, o imaginário “corresponde ao aspecto insondável do ser 
humano, em que se produz, além de todos os condicionamentos psíquicos e sociais, o elemento 
criativo”, que constitui o “sem-fundo inescrutável da pessoa humana, que possibilita a 
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imaginação e também a racionalidade como dimensões próprias do humano”183 O autor afirma 
que a racionalidade pertence à dimensão do imaginário. “É o poder criador do imaginário que 
capacita o logos para pensar a novidade sócio-histórica e criar além do já existente.”184 
Imaginação e racionalidade seriam as duas faces de um mesmo movimento, que podem receber 
valorações diferentes de acordo com o momento da cultura e grupo de referência no poder. 
Torna-se importante aqui aportar alguns conceitos discutidos por Isaac Epstein, em sua 
Gramática do Poder, para alargarmos os horizontes da compreensão em relação à produção e 
consumo da obra literária, a importância das narrativas como arma de superação das 
desigualdades sociais e seu papel nas classes subalternas. Esse pensador fala do espaço do saber 
mágico e místico como um recurso psíquico do escravo em defesa do ego. Podemos aqui abrir 
exceção para as tradições, que podem apresentar mitos de origem, sagas de um determinado 
povo, e que antecedem a condição subalterna, num momento dado. Para o autor, os Códigos 
Fortes, que regem as práticas das técnicas e ciências hegemônicas, são concebidos 
univocamente, em contraposição ao Código dos Fracos, dominados física e culturalmente, e que 
apresentam tendência equívoca.185 É curioso observar, que esse processo de dessacralização da 
vida, como era vivida nas sociedades antigas e clássicas, em que a arte ocupava lugar de 
relevância no contexto social, juntamente com as questões práticas da existência, tem um 
componente ideológico. À medida as sociedades avançam, a arte passa a perder o seu espaço no 
centro das relações sociais. É relegada a um mero deleite, que não deverá se misturar com as 
coisas ditas sérias. Na Modernidade, o discurso dominante passa a ser o da ciência, da técnica, 
do acúmulo de capital e do progresso, tudo que atende ao centro de poder com seu código 
unívoco, que exclui outras possibilidades de organização social. Teria, nesse contexto, a arte, à 
exceção daquela que consegue sobreviver como mercadoria, ficado como atestado da rebelião 
dos dominados, mesmo que seja uma rebelião silenciosa, como fala Epstein, para a defesa do 
ego? 
Vimos que a capacidade do homem de criar algo além de si e do que se apresenta no mundo, 
leva o homem à transcendência de sua condição animal, empreendendo a criação da idéia de 
humano. Mas essas pretensões constantemente tropeçam no esgotamento do discurso que as 
sustenta. Constatamos que as origens da literatura se confundem com a própria origem do 
homem. Trata-se de uma construção que se vai efetuando à medida em que o homem avança na 
compreensão e projeção das forças que interagem para formar seres e coisas, os mistérios da vida 
e da própria emergência humana, com status diferenciado dos demais animais. A literatura e o 
homem nasceram como tentativa de explicar a origem e os mistérios. O homem, provavelmente, 
se revela como o fruto do querer saber, do querer imitar e do querer ir além da criação natural, ou 
pela impossibilidade ou irrelevância do copiar, o que o faz valorar aquilo que não sendo uma 
cópia do real, guarda traços de semelhança que lhe aportam a dignidade de objeto estético. 
Parece não ter tanta relevância a mais acabada das verdades, diante das possibilidades encenadas 
pelo jogo de representação-apresentação. O poder de atração da obra de arte literária parece 
residir nessa retomada dos mistérios primordiais, questões jamais respondidas, como a da origem 
e o que somos. A literatura, nascida da conjunção de mitos e ritos, encenando a criação, 
explicando e recriando ao seu modo a forma como tudo se passou, ainda guarda esse poder que 
dela faz um instrumento de conhecimento e de elucidação, enquanto atende à chamada dimensão 
lúdica da existência. O narrador, assim, apresenta seus personagens, seres imaginários, que 
fazem o leitor esquecer a própria condição, para viver vidas com as quais possa dialogar em 
perspectiva, olhando para o outro e para si de forma distanciada e podendo se recriar.  
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A DIMENSÃO SECRETA DO LUGAR  
Coordenação: Tania da Rocha Pitta (CeaQ/Sorbonne - Atelier de Portzamparc), Fabiano 
Sobreira  (UniCEUB),  Julieta Leite (CeaQ/Sorbonne – França) 
 
 
 
O percurso de um lugar a outro lugar 
Tania da Rocha Pitta (Arquiteta – Ecole d’Architecture de Grenoble/CeaQ/Sorbonne /Atelier de 
Portzamparc/ NIPI - UFPE)   Architecte DPLG et docteur en Sciences Sociales – Sorbonne 
 
 

L’architecture comporte un aspect sacré et par la même, qu’elle reflète le monde. 
Mircea Eliade 

 
 
Especialista dos lugares habitados, o arquiteto está sempre em relação com o ritmo. Ele deve 
levá-lo em conta se desejar ser útil aos moradores, pois alguns problemas de desespacialisação 
da nossa época, tudo o que chamamos de subúrbio, condomínio, etc., é também resultado de uma 
ruptura de ritmo na cidade e exige logicamente uma atenção particular. Não se deve confundir 
ruptura e pausa; a pausa é harmoniosa, feita num lugar onde parar permite passar um momento 
agradável enquanto que uma ruptura é uma quebra que, no percurso, incomoda. A luz e o ar 
agem de maneira importante no espaço, mas bem tratar estes dois elementos independentemente 
do ritmo não é suficiente. Moradores de nossas cidades contemporâneas sofrem por causa destes 
lugares sem alma onde a estrutura rígida dos edifícios e os efeitos estéticos e simbólicos das 
formas não têm nada à transmitir. 
O universo, assim como nosso corpo, nossos órgãos ou nossos movimentos, nossa história, 
nossos passos, segue um ritmo. O ritmo governa o universo, e o homem, morador, está no ritmo 
da sua vida, estreitamente ligado à arquitetura; em seu cotidiano ele sempre mora em algum 
lugar. Os lugares onde moramos devem ter sentido, para que o morador torne seu este lugar 
carregado de sentido. Como diz Heidegger “nós nos encontramos frente a uma dupla exigência: 
primeiro pensar o que chamamos a existência do homem partindo da moradia; em seguida pensar 
o ser da poesia como um “fazer morar”, como um “construir” (Bauen), talvez como o construir 
por excelência. Se procurarmos nesta direção o ser da poesia, nós chegaremos ao ser da 
moradia”186. 
No construir, depois no morar, temos ritmo. O ritmo se encontra “a meio caminho entre uma 
compreensão objetivante que visa quantificar e uma fenomenologia, pois o trabalho da alteridade 

186 HEIDEGGER, Martin, p. 227 
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na repetição só será bem medido se for através do filtro da receptividade “estética” de um sujeito 
(sensação, emoção, afeto)” 187. A receptividade do espaço pelo morador é essencial e o lugar, 
pela sua musicalidade, vai então transmitir sua dimensão a mais escondida, seu segredo. 
Quando o arquiteto valoriza o percurso, a musicalidade do lugar se torna ainda mais rica. No 
percurso, dois ou mais ritmos podem se superpor, criando assim um tipo de fuga arquitetônica. A 
fuga na arquitetura é uma forma que vai chamar outras formas situadas em diferentes lugares do 
edifício. Uma outra forma distinta retoma o tema em “cânone”. Desta maneira, durante o 
caminhar que leva de um lugar a um outro, aquele que deambula compõe com a musicalidade do 
espaço, com suas pausas, seus contrastes, suas harmonias... ele compõe em tempo real com a 
arquitetura. A fuga permite a inserção do plural, em uma lógica estrutural e funcional, diferentes 
efeitos acabam de ser criados188. 
O lugar, para ser compreendido, deve ser vivido, interpretado. Numa arquitetura que se percorre, 
as formas se multiplicam para criar diferentes vivências, surpresas, emoções. O segredo 
descoberto de um lugar onde moramos, se torna nosso segredo íntimo, nosso mundo; como diz 
Heidegger, “são os homens enquanto mortais que começam por obter o mundo como mundo nele 
morando”189.  O ritmo criado no percurso se enriquece com a fragmentação. Entre as formas, o 
encontro entre moradores pode ocorrer. Descreveremos sucintamente dois lugares que se 
percorrem, a Cidade da Música em Paris e a Cidade da Música no Rio de Janeiro, todos dois 
projetados por um mesmo conceptor, o arquiteto Christian de Portzamparc. 
Fragmentados em diversas partes, estes dois lugares dedicados à música são compostos por 
vários edifícios-tema. Cada um conta sua própria história, e juntos, eles contam uma só história. 
Estes dois lugares foram concebidos a partir de um mesmo programa e sob um mesmo espírito, 
juntar num mesmo lugar os amadores, os estudantes e os profissionais da música. 

Cada fragmento ou edifício-tema tem sua própria estética e responde a uma parte do programa. 
Ele é antes de mais nada, um lugar. Não esqueçamos que nossas lembranças sempre se referem a 
um espaço. Quando nos lembramos de alguma coisa, ela sempre aconteceu em algum lugar, e 
nestes diferentes lugares da vida “a memória é poder de organização de um todo à partir de um 
fragmento vivido”190. A arquitetura é o continente desta vivência. O fragmento evoca o 
funcionamento de uma ordem vital, no sentido Bergsoniano, que não é vivido somente 
funcionalmente mas livremente. Como mostra muito bem Bachelard na Poética do Espaço, o 
imaginário trabalha o espaço com liberdade. 
Moramos em formas, materiais, cores, neles passeamos, deixamos o tempo passar ou nos 
apressamos, felizes ou tristes. Neste tempo da contemplação, o lugar nos transmite sua história, 
que é próxima do mito, e que desenvolve vários temas, fragmentos de programa transformados 
em lugar. Estes lugares, juntos, formam um edifício, uma unidade, uma só história. Tão rico 
simbolicamente quanto o mito, e controlando a angústia e re-atribuindo significado às bases 
culturais através do espaço e do tempo, o lugar não procura dar explicações sobre a vida, pois 
sendo ligado aos órgãos sensoriais (kinestesia), ele, enquanto lugar, eufemiza a angústia que 
temos face à morte. O lugar nos transforma em seres essenciais face ao universo e nos convida a 
viver o cotidiano. Na explosão da forma, a explosão da vida. 
Um edifício formado por diversos fragmentos-temas cria então uma arquitetura complexa onde a 
criação de um todo, de um lugar que faz a unidade a partir de diversos fragmentos, é mais difícil 
de projetar do que um lugar global, como um templo que percebemos no seu conjunto logo que 
entramos. Como diz Venturi, em um dos seus capítulos intitulado O compromisso para com o 
todo difícil, “Mas uma arquitetura de complexidade e contradição tem uma obrigação especial 
em relação ao todo: sua verdade deve estar em sua totalidade ou em suas implicações de 

187 WUNENBURGER, Jean Jacques, Le rythme 
188 Sur le rythme voir, GUINZBOURG, M. la. – Le rythme en architecture, In Folio2011, titre de l’édition 
originale : Rithm v Architekture, p. 78 
189 HEIDEGGER, p. 218 
190 Structures anthropologiques de l’imaginaire, p. 467 
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totalidade. Deve consubstanciar a difícil unidade de inclusão, em vez da fácil unidade de 
exclusão”191. E para responder à famosa divisa de Mies Van der Rohe : Less is more, Venturi vai 
dizer: More is not less. É esta arquitetura complexa que responde às necessidades da nossa 
época. 
Nas páginas que se seguem veremos sucintamente para cada um dos projetos citados acima 
alguns lugares guardados em segredo à nossa abordagem, e que se descobrem ao longo do 
percurso. 
 
Estouro / unidade e pluralidade 
 
O Conservatório Nacional Superior de Música e de Dança de Paris – CNSMDP, é composto de 
onze fragmentos criados por adição. Os onze fragmentos são compostos de cento e oitenta e seis 
salas de música, de três salas de concerto e de seis salas de orquestra, estes, se alinham sobre o 
plano diretor de quatro paralelas, com este tipo de composição arriscava-se que cada fragmento 
se ignore completamente. 
Mas estes onze fragmentos se aproximam e se falam através de um jogo de inflexões que se 
concedem o diálogo das partes entre elas e das partes com o todo. Venturi diz que “a inflexão 
permite distinguir as diferente partes implicando ao mesmo tempo uma continuidade. Ela impõe 
a arte de utilizar um fragmento”192. Quando “a obliqua da sala de orgão, encontra a vertical de 
uma coluna e em seguida uma outra obliqua que beira um pastel verde sob o telhado ondulante, 
os três edifícios que trazem cada um destes elementos formam um todo bem superior à soma de 
suas partes”193.  No croquis seguinte, temos « ainda uma imagem enquadrada. Em um mesmo 
ponto, três linhas, sobre três corpos afastados uns dos outros, se encontram. Os corpos se 
aproximam. O plural se torna singular”, em seguida, no último croquis percebemos, “a trama 
ortonormal das plantas sombrias que a enquadram, fazem a curva expressiva, sensual e 
extremamente viva”194.  Na seqüência destes fragmentos a arquitetura está em suspensão; ela é 
sempre descoberta de forma impressionante, de forma surpreendente. 
 

      195 
 
Na avenida, um grande alpendre une os quatro fragmentos formados pelos edifícios-temas que o 
compõem. “A ligação dominante do alpendre não sustenta os quatro blocos mas, três e um. 
Dramaturgia para marcar uma entrada que não vemos automaticamente, mas também pontuação, 
bastante parecida com a composição da área “Guglielmo do Cosi fan Tutte”, ele se nega a entrar 
na brincadeira e de formar um quarteto de união e alegria “ah, elas deveriam engolir veneno, 
estas malandras sem honra””196. Seria melhor falar de unicidade do que de unidade porque na 
unicidade temos “um redondo pontilhado no qual a coerência existe, mas deixando margens, 
espaços de liberdade, “buracos” pelos quais podem se exprimir as diferenças e as relações se 
enriquecerem. A pós-modernidade, é unicidade, enquanto que a modernidade reivindica unidade, 

191 VENTURI, Robert, Complexidade e contradição em arquitetura, p. 2 
192 VENTURI, Robert, De l’Ambiguïté en architecture, p. 93 
193 BEAU, B., Archives ACDP 
194 BEAU, B., Archives ACDP 
195 Ces trois images montrent l'utilisation de l'inflexion pour faire l'unité avec les parties diverses, cr. BEAU, B. 
196 BEAU, B., Archives ACDP 
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o fechado, o cercado”197. Como numa partitura, é entre as quatro seqüências de edifícios que se 
encontram as circulações. Os onze edifícios-tema alinhados se comunicam por inflexão e são 
percebidos dependentes uns dos outros. 

Como numa ilha, o acesso é feito através de uma ponte que religa, por cima da água, o exterior 
ao interior. A ponte do Conservatório é o primeiro lugar que atravessamos e que moramos. A 
ponte convida. Ela simboliza a ligação, a integração, ela “exprime a expansão da vontade no 
espaço,”198 enquanto que ter projetado diretamente uma porta teria simbolizado a separação. 
Convidados, atravessamos a ponte. Dentro, o morador percebe ao longo do seu passeio 
diferentes lugares, sejam eles interiores (o Conservatório) ou exteriores (a cidade). Na 
arquitetura de Christian de Portzamparc, o dentro e o fora não se opõem, mas em um jogo 
rítmico de complementaridade, alegram o espaço. 
Na sua complexidade o Conservatório recita o tempo, o da formação dos músicos e dos 
dançarinos. Os alunos, segundo sua especialidade, são marcados por lugares diferentes; os que 
fazem música barroca, por exemplo, não freqüentam as mesmas salas que os que fazem música 
eletroacústica. Ao contrário das salas isoladas acusticamente, as circulações recebem a luz do 
dia, no entre dois respiramos, vemos a cidade, estamos dentro e ao mesmo tempo fora, nos 
encontramos. Neste lugar, “o trabalho sobre as tribos veio então se completar com a noção de 
sub-conjunto  e de particularidade, cada grupo de músico teve sua casa; e a idéia de percurso, se 
tornou o ordenador da planta”199. 
Entre os fragmentos, como uma jóia em seu estojo, o foyer dos estudantes. Sob um altíssimo pé 
direito o mobiliário do foyer, desenhado pelo arquiteto homenageia Kandinsky. Ele sempre é 
visto de cima, na chegada pela ponte, e durante o percurso dos alunos, que vão, que vêm, que 
sobem, que descem... na luz, na sombra, na penumbra, na luz... no silêncio, no barulho. Este 
lugar é o coração do Conservatório. 

200 
Do outro lado da praça, na continuidade do Conservatório, a Cidade da Música, é composta de 
quatorze edifícios-temas, instalados uns ao lado dos outros por subtração de cheio. O vazio 
formado é o da Rua Musical, em espiral ou em clave de Fá, ela recita um outro espaço. O 
percurso nesta rua com alguns degraus de escada é feito sob a luz do dia e é concretamente 

197 MAFFESOLI, Michel, Une société équilibrée intègre notre part d’ombre, in. CLES : Retrouver du sens ‹ 
www.cles.com – 2006 
198 SIMMEL, Le Pont et la porte in La Tragédie de la culture, Rivages, 1993, première édition, 1909 
199 PORTZAMPARC, Christian de, Leçons du Collège de France. 
200 PORTZAMPARC, Christian de, Croquis pour le mobilier de la « Chapelle » ou Foyer des étudiants, comme un 
tableau habité, ce lieu est vu depuis différents endroits du Conservatoire. 
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aberta à cidade; uma grande parede de vidro, fechada no inverno, se abre no verão e o dentro 
também se torna fora. 
Cor e transparência foram particularmente tratados neste conjunto para encadear as partes em um 
todo. “Existe um encadeamento lógico como uma máquina e na máquina eu criei uma espécie de 
base de extensão que vai ser muito importante e que vai simbolizar a vida”201. A forma, como a 
concha de um caracol, se entrega ao ritmo da vida. O lugar estrutura seu relato através de um 
equilíbrio dinâmico de repouso e de deambulação, proposto pela arquitetura e pela música. 
Como nos faz perceber Gilbert Durand, “a forma helicoidal da concha do caracol terrestre ou 
marinho constitui um glyphe universal da temporalidade, da permanência do ser através das 
flutuações da mudança” 202. 

O centro da espiral, a sala de concerto de forma oval acolhe o público e, no intervalo, a Rua 
Musical é o grande foyer, onde o bar e a recepção compõem as pausas no percurso desta rua. No 
lugar, para assistir a um concerto, compomos com estes diferentes lugares. 

Tensão no interior 
 
Do outro lado do equador e vinte anos mais tarde, Christian de Portzamparc projeta a Cidade da 
Música, não fixada no solo como a de Paris, mas descolada do solo, sobre um terraço a dez 
metros do solo. Sobre o terraço, em torno de um vazio, quatro edifícios estão próximos um ao 
outro, a Grande Sala de Concerto de Ópera, a Sala de Música de Câmara, Jazz e Bossa Nova, os 
cinemas e a sede da Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro. O acesso é feito por 
rampas que levam o visitante ao terraço. O percurso é valorizado antes da chegada. Neste 
projeto, o arquiteto procurou valorizar a sombra, enquanto que na França, a luz. Encontramos 
nos dois edifícios um jogo de união e de separação destes opostos. 
O segredo deste lugar está na união dos quatro edifícios-tema, em volta do vazio. Quando 
estamos no centro do terraço, a dez metros de altura, frente ao vazio que permite ver o jardim de 
água no nível do solo, sentimos uma tensão entre os volumes internos e, é neste lugar que nos 
sentimos importante face ao universo. A angústia frente à passagem do tempo e a morte são 
eufemizados. 
 
A fragmentação, uma abertura universal ao encontro 
 
A arquitetura de Christian de Portzamparc é um relato que se percorre, ela é marcada pela 
suceção de percepções, de emoções, que ficam na nossa memória. Sua arquitetura tem uma 
particularidade que é a da fragmentação para encontrar a unidade. Também encontramos esta 
atmosfera em Roma, Simmel diz sobre Roma que “porque todos os conteúdos de Roma tendem à 
unidade, o todo se torna solidário de cada um dos seus elementos, Roma inteira se sustenta sobre 
o menor dentre eles, e o dá para nós uma riqueza de associações bem maior do que se o 
contemplássemos isoladamente ou dentro de relações mais indiferentes ou mais soltas” 203. 
A arquitetura fragmentada tem como uma as suas grande qualidades o fato de contar várias 
pequenas histórias, fragmentos de lugares, e todas as histórias formam uma só, o Lugar. 
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Arquiteturas Itinerantes e Efêmeras na construção do imaginário204 
Andrea Dias Peres (USP/ UPC - Cataluña) 
 
 
 
 

“Acredito que o lugar e o tempo são a primeira condição da arquitetura e portanto, 
a que apresenta maiores dificuldades.” 205 
“…Até que as pessoas entrem no edifício, subam suas escadas e tomem posse do 
espaço, na aventura humana que se desenvolve no tempo, a arquitetura não existe, é 
um frio esquema inumano.” 206 
 

As citações acima, de Aldo Rossi e Lina Bo Bardi, exemplificam e reiteram a importância de 
dois pontos fundamentais em arquitetura, que são o contexto e o usuário. Partindo da afirmação 
de que a arquitetura se justifica no espaço vivido e na relação com seu entorno, faz-se essencial o 
estudo das variáveis do espaço e tempo, assim como das relações cruzadas e implicações em 
relação ao homem. Neste trabalho parte-se da análise de duas características arquitetônicas 
específicas – Itinerância e Efemeridade, para estudar arquiteturas de contexto variável. 
No que diz respeito a essa variação espaço-temporal, pode-se dizer que tanto a arquitetura 
efêmera como a itinerante lidam com uma questão latente que é o tempo, no que toca a duração, 
a existência física dessas arquiteturas. Pode-se dizer também que há uma qualificação, mutante, 
do espaço durante e após a existência física dessas arquiteturas. 
Posto isso, propõe-se o estudo de arquiteturas de contexto variável na expectativa de encontrar 
relações expostas de maneira contundente neste contexto restrito, limitado, de tempo e espaço, e 
que possam ser exportadas para um contexto amplo da arquitetura. Que relações seriam essas? 
 
Conceitos fundamentais 

204 Este artigo foi desenvolvido com base na pesquisa de doutoramento “Dimensión Espacio-Temporal: 
Arquitecturas Itinerantes y Efímeras; Lugares Multidimensionales” em desenvolvimento na Universidad Politécnica 
de Cataluña - UPC, apoiada pelo consórcio internacional Euro-Brazilian Windows II, com bolsa sanduíche na 
Universidade de São Paulo - USP. A comunicação, de mesmo nome, foi apresentada no Congresso Internacional - 
XVI Ciclo de Estudos sobre o Imaginário - Recife, out - 2011. 
205 ROSSI, Aldo. Autobiografía Científica. Gustavo Gili, Barcelona, 1984 (original de 1981) p. 66 (tradução livre) 
206 BARDI, Lina Bo. “Arquitetura como movimento. Nota sobre síntese das artes. Salvador, 1958” apud: 
OLIVEIRA, Olivia de. Subtle Substances. The Architecture of Lina Bo Bardi. Gustavo Gili. 2006. p. 358 (tradução 
livre) 
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Dentro deste panorama e para entender essas arquiteturas, a fundamentação teórica proposta 
pede o estudo desses dois conceitos considerados fundamentais, que são o Espaço e o Tempo e a 
partir daí, duas derivações que vão buscar dar conta das transformações e mudanças no Lugar, no 
decorrer do Tempo, nesse movimento, chamado aqui de “Cinética” da arquitetura e a Dialogia, 
que tratará dos sistemas de relações verificados entre esses dois conceitos, dentro do panorama 
da arquitetura, da obra e do usuário. 
Nesta análise, esses conceitos, Espaço, Tempo, Cinética, Dialogia, são usados também para 
construir a idéia de imaginário, dentro do contexto arquitetônico. 
 
Valores do lugar 
 
Uma das primeiras perguntas que se poderia fazer sobre o tema é: Como se constrói o lugar? O 
homem é um animal gregário e como ser social, define e qualifica o espaço que habita, seu lugar. 
Lugar pode ser entendido como Espaço com atributos, com características específicas que o 
diferencia de outros lugares vizinhos. 
Em seu momento, a paisagem natural foi suficiente para servir como atrativo ao homem e 
justificar sua habitabilidade. O deserto, foi e segue sendo para algumas tribos nômades, o seu 
habitat. Os beduínos reconhecem a paisagem e sabem onde devem construir a tenda para que 
esteja protegida dos ventos. A água e a vegetação local continuam sendo suficientes para 
estabelecer a habitabilidade do Lago Titicaca, por meio das ilhas flutuantes. 
Nos dias de hoje - dentro do panorama de uma revolução tecno-científica, e da existência da 
idéia de espaço global, homogeneizado - o lugar é aquele que, de acordo com suas 
singularidades, é mais adequado à aplicação de uma tecnologia ou outra, ao investimento em um 
tipo de trabalho ou outro. 
Voltando ao contexto do deserto e do lago, um morador de uma grande cidade que chegasse a 
um desses locais, provavelmente não saberia abrigar-se ou se sentiria desconfortável, pois essas 
duas realidades não fazem parte de seu imaginário, do seu conhecimento, que permita o uso e 
apropriação desse lugar. 
Segundo Ézio Manzini207, este saber identifica um conhecimento especifico que permite atribuir 
um valor habitável ao lugar, que tem a ver com a idéia de ninho, de criar o seu ninho. 
No contexto atual, a maior parte da população mundial se concentra em ambientes artificiais, 
projetados pelo homem. Nas cidades, a construção do “ninho” ocorre num ambiente já 
construído e em constante transformação. Cada nova construção está pensada para um uso e esse 
uso determina o valor do lugar. Uma obra nova pode absorver um uso, promover um novo uso, 
ou até mesmo eliminar a habitabilidade do lugar. 
 
Efemeridade da obra e permanência do conceito 
 
Uma maneira de trabalhar com o conceito de tempo é isolar, no espaço habitado, um lugar 
construído, transformado pelo homem e observar as transformações sofridas dentro de um dado 
período, sobre o que existe fisicamente e sobre o que deixa de existir fisicamente e passa a ser 
uma memória. 
Em arquitetura, as obras são feitas para ter uma duração. Mesmo a arquitetura efêmera tem sua 
duração. Grandes construções, como é o caso das Pirâmides do Egito e/ou da Muralha da China, 
foram pensadas para serem magníficas, monumentais, para advertir, dizer algo. Mas sua 
permanência até os dias atuais, a transcendência da historia e do tempo as eleva a uma qualidade 
de símbolo de poder, de superação humana e tecnológica. 

207 MANZINI, Ezio. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial. Celeste Ediciones y Experimenta Ediciones 
de Diseño. Madrid. 1992 (original de 1990). p. 111. 
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Alguém pode se perguntar: Quais são os valores que determinam a permanência? Por quê 
algumas construções ficam e outras não? Umas falam e outras não? 
Num contexto de rápida evolução tecnológica a idéia do novo, do obsoleto e do descartável são 
mesmo concatenadas – muitas vezes, a vida útil de um objeto é igual ao intervalo de tempo do 
uso do mesmo208. Pode-se dizer que o permanente está mais vinculado ao questões etéreas, como 
ao afeto, que à funcionalidade e a materialidade do objeto. 
Por quê a idéia da Torre de Babel ou dos Jardins Suspensos da Babilônia é mais presente e 
enraizada no imaginário coletivo do que tantas outras obras construídas nos dias de hoje? Que 
relações são essas que permitem a permanência da idéia, ainda que da inexistência física da 
obra? 
Transportando esse contexto e essas perguntas para o contexto da arquitetura efêmera, quê se 
poderia dizer de arquiteturas que trazem em si o destino imediato de sua extinção física? O 
arquiteto que projeta um pavilhão de exposições, dentro de um período limitado, precisará 
estabelecer relações mnemotécnicas evidentes e contundentes afim de gerar diálogo com o 
usuário. 
 
Cinética arquitetônica 
 
Assim como o lugar construído é transformado pelo homem, a arquitetura habitada também sofre 
mudanças ao longo do tempo e do uso. Portanto, este movimento, essa cinética arquitetônica, 
compreende, fundamentalmente, a vivencia verificada e incorporada ao objeto arquitetônico. 
Essa vivencia que não é um momento isolado, um instante, é uma acumulação de momentos e irá 
também construir uma memória. 
Aos lugares e aos objetos, lhes conferimos uma memória.  E a memória também é relativa a cada 
usuário. Por exemplo, toda cidade medieval tem uma praça, com uma igreja, onde 
provavelmente, algum dia da semana se monta uma feira. Esse conhecimento nos leva à criação 
de lugares análogos em nosso imaginário e permite o re-conhecimento desses lugares dentro de 
um conjunto de praças, com variantes específicas, que compõe as distintas esferas da memória 
de cada indivíduo. Um usuário local, um morador, saberá qual o dia em que há feira nessa praça, 
que além da feira, é ali que se iniciam as festas de primavera e onde se reúnem os moradores 
para praticar as danças locais. 
Alguém poderia se perguntar: Pode uma ação repetida gerar uma nova memória? Como uma 
arquitetura de contexto variável pode interferir na construção deste imaginário local? Quais são 
as possibilidades do lugar? 
 
A relação entre objeto-sujeito, lugar-tempo 
 
Segundo Muntañola209 é papel da arquitetura definir as “razões do lugar”, e do arquiteto em 
trabalhar segundo uma “modernidade co-construtiva dos lugares habitados”, onde a história - do 
lugar, do ambiente construído - e o projeto - de arquitetura, da construção - são responsáveis por 
essa co-construção. 
O lugar dialógico é o lugar onde se desenvolvem essas possibilidades, de acordo com as 
necessidades sociais, culturais e econômicas. Onde o projeto que se desenvolve, não se impõe, e 
sim permite variações, seja de uso, ou de forma, na apropriação do espaço. O lugar se verá 
constantemente re-configurado em sua historia por um novo objeto e pelos usos decorrentes dele. 
No texto “A cultura popular na Idade Media e Renascimeto: o contexto de François Rabelais”, 
Bajtin210 evidencia o papel do riso e do escárnio bufanesco na cultura medieval como uma 

208 MANZINI, op. cit, pg. 192. 
209 MUNTAÑOLA, Josep. Topogénesis: Fundamentos de una nueva arquitectura. Ed. UPC, Barcelona. 2000. 
210 BAJTÍN, M.M. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacmiento: El contexto de Francois Rabelais. 
Alianza Editorial, Madrid, 2003. 
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ferramenta de confronto e ao mesmo tempo de renovação do status quo, uma vez que a figura do 
bufão, um palhaço, era a única que poderia, com certa leveza, escachar a figura do Rei. 
Fazendo um paralelo dessa situação com as arquiteturas de contexto variável, espera-se encontrar 
essa mesma potencia dialógica, que sirva para colocar em evidencia e/ou confrontar o status 
oficial. Sua condição de suspensão espaço-temporal – se comparada à uma obra permanente – 
permitiria entender o lugar, suas necessidades e possibilidades. A hipótese é que estas variações 
possibilitam a geração de relações, de uma maneira especial, que se desenvolvem em um 
contexto restrito, que, ao mesmo tempo que pode ser entendido como um limitante, é o que põe 
em manifesto temas como espaço, tempo, vivencia e arquitetura. 
 
Exemplos 
 
A respeito de alguns exemplos dessas arquiteturas de contexto variável que entre outras coisas, 
trabalham na construção do imaginário, atribuindo também novas funções e qualidades aos 
lugares da cidade, poderia ser feita uma separação por diferentes tipologias, dentro do enfoque 
proposto: 
A arquitetura itinerante tem a característica de interagir com distintos lugares, lugares que 
qualifica momentaneamente. Em seu construir, qualificar, deixar o lugar e se re-construir em 
outro lugar, remete à idéia de movimento, percurso, deslocamento, chegada e partida, entre 
outros. 
Há uma grande variedade de estruturas relacionadas ao tema do itinerante: abrigos de tribos 
nômades, tenda de circo, navios de cruzeiros são alguns exemplos. Se buscou analisar um 
exemplo importante que concentrasse a questão do habitar, um habitar momentâneo, exagerado, 
até mesmo incomum, que deixasse algo ao lugar e levasse algo consigo. 
O “Teatro del Mondo”, de Aldo Rossi, foi um teatro sobre o mar, transportado por um 
rebocador, projetado para a bienal de Arquitetura e Teatro de Veneza do ano 1979. Deixa 
Veneza e segue viagem pelo Mar Adriático, até chegar a Dubrovnik, na Croácia. Em 1981 é 
desmontado em definitivo. Esse Teatro pôde se deslocar, ir de uma paisagem à outra, 
confundindo-se com o entorno e ao mesmo tempo evidenciando um novo objeto arquitetônico. 
 

“(…) José Charters me escreveu dizendo que o que mais lhe havia impressionado 
era, precisamente, essa chegada do teatro para ficar convertido numa peça 
fronteiriça entre a terra e o mar. Lhe recordava seu país e as palavras do poeta 
nacional português: ‘Portugal é o país que se encontra em um lugar em que acaba a 
terra e começa o mar’.” 211 
 

O edifício era composto por um prisma de base quadrada de 9,5m de lado por 11m de altura, 
seguido por outro prisma de base octogonal de 6m de altura, e este, por sua vez, seguido por uma 
pirâmide, também de base octogonal, de 8m de altura, com uma bandeirola em sua extremidade. 
Coroando o prisma inferior existia um balcão, uma varanda, que dava acesso visual aos entornos, 
sendo Veneza, Dubrovnik, ou qualquer outro. O palco estava disposto no percurso entre a 
entrada e a face oposta a esta, onde foram dispostas janelas para o exterior, e onde encontram-se 
as escadas de acesso para os demais níveis de platéia, ao todo três galerias e o balcão exterior, ou 
seja, o entorno, a paisagem estavam sempre presentes. 
 

“(…)Pela janela do teatro, que flutuava na água, via passar os ‘vaporetti’ e as 
barcas, como se também eu estivesse em uma delas e essas barcas se introduziam na 
imagem do teatro, constituindo a verdadeira cena, fixa e móvel, ao mesmo 
tempo(…)” 212 

211 ROSSI, Aldo. op. cit. p. 81/82. (tradução livre) 
212 ROSSI, Aldo. op. cit. p 79. (tradução livre) 
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O arquiteto trabalha com formas simples e de conhecimento ordinário, formas incorporadas ao 
inconsciente do espectador e que também se reconhecem em outras obras do arquiteto. Rossi 
trabalha com analogias e alusões. Leva o tipológico a uma identidade universal. O teatro pode 
ser uma torre, um moinho, um farol. 
Segundo Rossi, a mudança e a permanência fazem parte das coisas e neste caso, da arquitetura. 
Talvez por isso trabalhe tanto com a memória, usado-a como estratégia frente ao tempo. O 
exercício de desterritorialização do objeto arquitetônico tem o efeito de transportar o usuário 
para a historia do objeto e do lugar onde ele se encontra naquele momento, conduzindo-o ao 
espetáculo e ao usufruto do lugar. 
 

 
Figura 01 - Teatro del Mondo,  
visuais exteriores. 

 
Figura 02 - Teatro del Mondo, visuais exteriores. 

 

 
Figura 03 - Teatro del Mondo, visuais exteriores. 
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Figura 04 - Teatro del Mondo, interiores: 
entrada e janelas e platéia 

 
Figura 05 - Teatro del Mondo, interiores: 
janelas opostas à entrada e platéia 

 
Figuras 01 a 05 Visuais do pavilhão: (Rossi, 1982) 
 
A arquitetura efêmera expõe a relação entre lugar e tempo que se dá de uma maneira distinta 
da observada na arquitetura de um modo geral - distinto entendido não como oposto e sim 
divergente. Nesta última, num momento inicial temos um espaço livre e num segundo momento 
temos uma arquitetura somada a este espaço, que passa a ser um lugar qualificado por esse novo 
objeto arquitetônico, assim como este objeto é também qualificado por esse lugar. No contexto 
efêmero, o lugar e o objeto arquitetônico são qualificados momentaneamente um pelo outro e 
num segundo momento, lugar e objeto estão fisicamente independentes um do outro e muitas 
vezes, o objeto deixa de existir fisicamente. 
São exemplos de arquitetura efêmera os pavilhões de feiras e exposições mundiais, os mercados 
e feiras livres de rua, estruturas sazonais, principalmente de verão, que possibilitam uma 
ocupação diferenciada de rios e praças. A pergunta que surge aqui é se esse diálogo, gerado 
momentaneamente, possibilita contribuições futuras e incorporações tanto ao lugar como à 
própria arquitetura efêmera. 
O Pavilhão Suíço para a Exposição de Hannover, em 2000, do arquiteto Peter Zumthor, também 
conhecido como Swiss Sound Box, era uma estrutura construída principalmente em madeira e 
alguns elementos de aço, numa área de aproximadamente 3000 m2 e 9 m de altura. 
Considerando os pavilhões de exposição como um dos exemplos da arquitetura efêmera, pode-se 
dizer que proporcionam um ambiente aberto a experimentação e inovação. Neste contexto de 
limitação temporal é possível propor com maior liberdade, vincular, com leveza, tradição e 
modernidade num mesmo projeto. 
O tema da exposição Universal de 2000 foi “Homem, natureza e tecnologia – origem de um 
novo mundo”. Zumthor parte do material e da lógica física e construtiva deste mesmo material, a 
função que o pavilhão deve desempenhar, para então resolver o projeto. Investindo na tecnologia 
do material escolhido e numa arquitetura estimulante ao usuário, trata dos temas da identidade 
suíça através de apelo sensorial por meio da música, da comida, do conforto visual de um espaço 
ordenado e até mesmo da própria madeira e seu cheiro. 
Segundo o arquiteto, o que buscava com esse pavilhão era “um Oasis para o descanso, a 
reflexão e a contemplação, um lugar de serenidade e abertura, uma discreta, não-didática 
presença” 213 em contraste ao ruído e à agitação dos habituais ambientes de feiras. 

213 ZUMTHOR, Peter et. al. Swiss Sound Box: A Handbook for the Pavilion of Swiss Confederation at Expo 2000 
in Hanover. Birkhäuser. Berlin 2000. (tradução livre) 
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O pavilhão foi construído em tábuas de madeira aplanadas, empilhadas, atadas por cabos de aço 
engastados em molas. Esse sistema de aço e molas exercia uma força de compressão sobre as 
madeiras empilhadas, que por não terem sido tratadas, iam perdendo umidade ao decorrer do 
período da exposição e desta maneira o conjunto do pavilhão ia diminuindo em altura, o que 
também terminava por evidenciar a passagem do tempo. 
 

“Me preocupa muito o envelhecimento de meus edifícios, que seja barato mantê-los. 
Eu persigo, com minha arquitetura, que durem, que perdurem, mas me agrada 
introduzir elementos e fenômenos naturais em minhas obras que manifestem a 
passagem do tempo.” 214 
 

A planta é simples. O arquiteto faz uso de símbolos conhecidos, como a cruz suástica e a espiral, 
para construir os corredores de blocos de madeira empilhada e nos entroncamentos localiza as 
unidades de serviço, bares, espaços de música e aberturas zenitais. Assinala os acessos com 
prolongamentos da cobertura em chapa dobrada. Proporciona um lugar de reconhecimento e 
apropriação por parte do usuário, contribuindo assim para a vivencia e a transcendência do 
efêmero. 
Por ter sido construído em um local destinado ao uso ferial não se pode avaliar a proposição de 
um novo uso, no entanto se podem observar as estratégias propostas pelo arquiteto para 
promover o uso de seu pavilhão. Desenvolve um projeto permeável, que convida o usuário a 
usufruí-lo e desvendar seus segredos, seus espaços, seus cheiros e músicas, como estava previsto 
para o pavilhão. 

 
Figura 06 - Croquis para o 
Pavilhão: estudo para os 
cruzamentos e vazios da 
estrutura. (Zumthor, 2000). 

214 ZUMTHOR, Peter apud Franzoia, Elena, P. Zumthor Swiss Pavilion at Expo 2000 in Hanover. 2002. Artigo 
publicado em: http://www.floornature.com/projects-commerce/project-p-zumthor-swiss-pavilion-at-expo-2000-in-
hanover-4032/ (tradução livre) 
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Figura 06 - Acesso. 
 

 
Figura 07 - Detalhe de estrutura. 

 
Figura 08 - “Klangraum” – espaço para música. 

 
Figura 09 - Bar. 
 

Figuras 06 a 09 Visuais do pavilhão: (www.urbanity.es y www.floornature.biz) 
 
Por lugares multi-vocacionais se entendem esses lugares que admitem, ou inclusive estimulam, 
uma variação funcional, ao longo do tempo. São usos para além do oficial e que se manifestam 
em composições efêmeras, por vezes sazonais, em função de uma demanda da cidade e do 
usuário desta cidade. 
Ainda que fisicamente não exista a memoria fisica de uma arquitetura efêmera que tenha 
reconfigurado um lugar, psicologimente, a memoria está criada. São lugares de convivencia 
gerados fisico/efemeramente e psico/perenemente. Essa vivencia sugere reflexos a respeito do 
lugar (espaço vivido), da arquitetura (da relação gerada, espaço-usuário) e das possibilidades 
sociais (no âmbito do individuo e da cidade). 
O vazio do MASP é parte do projeto do edifício do MASP, do ano de 1968, da arquiteta Lina 
Bo Bardi. O vazio surge de uma exigência de projeto, de manutenção da vista da Avenida 
Paulista para o Vale e dessa limitação surge uma das potencias da obra. 
O edifício do MASP, além de museu, constrói esse espaço conhecido como “Vão do MASP”. 
Ali, não só existe a possibilidade contemplativa, como em situações especiais, apresenta usos 
especiais. Aos domingos monta-se a feira de antiguidades, no verão, os cinemas ao ar livre. É 
também um espaço cobiçado como ponto de partida das manifestações populares de cunho social 
ou político. 
O Vão, um espaço de 29 m x 70 m x 8 m (de altura), não é apenas o que separa – e ao mesmo 
tempo conecta – os dois blocos do museu – a caixa suspensa e a semi-enterrada – ou 
simplesmente a continuidade visual da paisagem urbana onde se insere o projeto. É um lugar 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 208

http://www.floornature.biz/


ininterrupto que conecta o objeto arquitetonico à cidade. Nas palavras da propria arquiteta “é um 
lugar aberto à possibilidade e à ambiguiedade”. 
Lina buscava não um museu, mas um novo museu, onde a espetacularização e a separação entre 
obra de arte e usuario fosse convertida em diversão, em escola, num lugar público, onde se 
pudesse apreciar o trabalho de arte. Neste sentido, o “Vão” desempenha um papel 
importantíssimo à escala do objeto arquitetonico e também à escala da cidade. É uma das únicas 
pausas, numa avenida de fluxo intenso, tanto pedestre como motorizado, que convida ao uso e à 
apreciação do lugar. 
 

“(…) no Trianon me agradaria pensar em encontrar as pessoas, ver a exposição ao 
ar livre, conversar, ouvir música, ver a um filme. Gostei dos meninos estarem 
jogando ao sol pela manhã e à noite.’ 215 

 
O “Vão” é um lugar pensado para ter usos além do uso oficial. A arquiteta assinala essa intenção 
já em seus croquis para o projeto. Com o passar do tempo, essa vontade se vê confirmada e 
desenvolvida, constrói uma memória diversa, a partir da vivência e do imaginário gerado pelos 
usuários e nos usuários. Este lugar é Ágora, é também teatro, é também feira. 
 

 
Figura 10 - Proposta de uso temporário para o 
“vão” do MASP. Arq. Lina Bo Bardi. 1968 – 
museu. 
 

 
Figura 11 - Proposta de uso temporário para 
o “vão” do MASP. Arq. Lina Bo Bardi. 1968 
– recreação. 

 
Figura 12 - Distintos usos e ocupações para o 
“vão” – praça. 
 

 
Figura 13 - Distintos usos e ocupações para o ‘vão’ 
– museu. 

Figuras 10 a 13 (Oliveira, 2006) 

215 BARDI, Lina Bo. O Novo Trianon. In: ‘Mirantes das Artes’. São Paulo. Nº5. set-oct 1967 apud.‘Lina Bo Bardi 
architetto’.Cood. Antonella Galeo. Manilio Editore. Venecia. 2004. p. 101/102. (tradução livre). 
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Figura 14 - Distintos usos e ocupações para o ‘vão’ 
– museu. (arquivo pessoal). 

 
Figura 15 - Distintos usos e ocupações 
para o ‘vão’ – cinema. 
(coisasdesaopaulo.wordpress.com). 
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O Vazio como possibilidade do imaginário 
Carolina Becker Peçanha (UFSC), Júlia de Fáveri (UFSC) 
 
 
 
Introdução 

 
A busca da significação do espaço conceitual ocorre primeiramente a partir da visualização do 
espaço como um campo tridimensional e infinito, fluido e sem vínculos afetivos. Segundo o 
filósofo alemão Immanuel Kant o espaço conceitual não é um conceito empírico sentido de 
experiências externas. Em contraposto ao espaço real, apesar de fluido tem dimensões limitadas 
à característica física de si mesmo. Um espaço dentro da dimensão do real é uma representação 
necessária básica para todas as instituições externas; não podemos nunca dizer que não haja 
espaço. Este espaço pode ser considerado um lugar se carregado de algum tipo de significado 
social, ou de algum tipo de vínculo com os indivíduos. 
O espaço real pode se assemelhar muito com o lugar, porém são diferentes na questão da 
importância do significado agregado ao lugar, que não existe em qualquer espaço real. Um bom 
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exemplo de espaço real oposto ao lugar é o espaço vazio, este é isento do significado 
determinado pelo senso comum, isento do significado comum identificado por um grupo de 
pessoas sobre um espaço-lugar. Porém este espaço oposto, não é isento de significado, pois é no 
seu vazio que a significação pode existir, é no seu vazio que a possibilidade de imaginação 
acontece, que experiências são projetadas em forma de imagem em ação.  
O espaço vazio em questão é baseado nas relações admitidas pela modernidade e vida liquida 
segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, como espaço penetrável, fluido, flexível, que é 
estimulado no Ocidente pela incessante vontade de preenchimento deste espaço que se encontra 
na inércia de uma vida baseada no movimento e na rápida renovação das coisas.  
Transparente, visível e possível de interferir. A significação deste espaço vazio não é baseada no 
vazio que descreve Bauman como “espaço publico, mas não civil”, que dispensa as interações 
humanas e a capacidade de interagir com estranhos. Este espaço vazio não é um espaço neutro 
politicamente, nem nele existe a impossibilidade de interação entre pessoas e fatores do contexto 
em que está inserido, mesmo que em alguns casos não seja um espaço acessível fisicamente, 
possui acessibilidade imaginativa. 
A forma com que opera a imaginação por meio de um espaço vazio pode ser entendida por Kant, 
o qual procura entender o que são e o que fazem as condições da experiência, como podemos 
afetar os objetos a nossa volta ou mesmo criá-los e como o espaço e o tempo são ferramentas a 
nos ajudar a criar esta forma de experiência. Portanto nos ajudaria a entender como funciona o 
imaginário, por qual processo o sentimos para podermos vivenciar os objetos que criamos no 
espaço do imaginário. 
 
Uma Breve Noção de Vazio do Oriente 
 
Ao construirmos nossos espaços edificados pensamos nas estruturas formais que concretizam os 
espaços de convívio, de produção das relações sociais, dos sentimentos, das memórias. Este 
espaço onde as relações se criam é o espaço da possibilidade do acontecer: o espaço vazio. 
Porém, se faz necessário lembrar que este espaço vazio tem significados diferentes no modo de 
pensar construído no Ocidente e no modo de pensar oriental.  
Segundo a escritora Adriana Lisboa, para o Oriente a concepção de espaço vazio tem uma 
relação muito forte com a filosofia taoísta e zen-budista : Diferentemente do Ocidente, no Oriente 
não se quer preencher o vazio, pois é como se ele já estivesse preenchido; o vazio não é visto 
como um objeto concreto ou algo a ser finalizado, ele possui um significado por si só: 
Estamos diante de um vazio que não se quer preencher. [...] O famoso (e inquietante) sorriso no 
rosto do mestre plenamente realizado tem esse significado: a transcendência do dualismo, a 
experiência do vazio como meta realizada e não como ponto de partida ou lacuna funcional 
(LISBOA: 2006)216. 
No livro de Carmen da Poian, intitulado “Formas do Vazio: Desafios do sujeito contemporâneo” 
o filósofo da UFRJ Luiz Carlos de Oliveira Marinho, também traz o significado do vazio para a 
cultura oriental, em seu ensaio, “O Vazio no Budismo” em que Buda descreveria o vazio como 
acontecimento dos fenômenos materiais, sejam as sensações, as ideias, as vontades, as 
expressões de consciência, vazias de substância. A própria matéria seria feita de vazio, operado 
por energias, seria um agente de potências, da forma que o vazio seria considerado um elemento 
de energia transformadora. Portanto para o Budismo este vazio seria preenchido, como citado 
por Lisboa, com uma finalidade em si mesmo217. 
Um exemplo da representação prática moderna da manifestação do significado do vazio para a 
cultura oriental pode ser retratada pelo minimalismo apresentado pelo arquiteto japonês Tadao 

216 LISBOA, Adriana. Oriente, Ocidente e a experiência do vazio. In: X CONGRESSO INTERNACIONAL DA 
ABRALIC: "O Lugar da Filosofia na Teoria da Literatura". Rio de Janeiro: UERJ, agosto de 2006. 
217 MARINHO, Luiz Carlos de Oliveira. O Vazio no Budismo. In: POIAN, Carmen Da (org). Formas do vazio: 
desafios ao sujeito contemporâneo. São Paulo: Via Lettera, 2001, p.44 
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Ando, em que o espaço vazio lhe induz à reflexão e o jogo de luz lhe permite o exercício da 
imaginação: 
 

            
Figura 1: Koshino House de Tadao Ando - Hyogo, Japão 
Figura 2: panorâmica interna da Koshino House de Tadao Ando 
 
A repulsa ao vazio: a fluidez do ocidente na modernidade e vida líquida. 
 
No Ocidente o vazio é o espaço a ser preenchido, na inquietude da vida liquida ocidental todo e 
qualquer lugar precisa de uma identificação, uma representação de uso para ser utilizável, é visto 
como um espaço a se tornar algo, já que todo e qualquer espaço é comerciável e desejado. O 
espaço vazio é terra que move economia, que dá lucro aos especuladores. Que pelo estado vazio 
representa algumas vezes abandono ou está impedido pelo estado de propriedade formado por 
barreiras físicas ou morais e proporciona a possibilidade imaginativa à população que o observa 
e o vivencia, mas não o usufrui. 
Em sentido lato, o vazio nos soa quase sempre como um (...) desafio. Um impasse, que tanto 
pode ser paralisante quanto estimulante, mas que, de qualquer modo, precisa ser superado. Num 
movimento saudável, deveria acionar as molas de nossa criatividade, incumbida então de buscar 
novos caminhos, novas formas de expressão. Vazio, para o pensamento ocidental, é o oposto de 
pleno. Menos é menos. Corremos do vazio. Precisamos preenchê-lo. Precisamos ocupá-lo, 
ocupar nossas incertezas e nossos silêncios, disfarçar nossos limites, nossa fragilidade e nossa 
irremediável incompletude, sob pena de sermos transpassados pela angústia (LISBOA, 2006). 
Muito diferente do Oriente, o espaço vazio no mundo Ocidental nos traz a noção de ausência, 
ausência que deve ser preenchida, mas constantemente renovada por signos que representam 
utilidade e são descartáveis. 
Nada melhor para preencher estes espaços dotados de ausência do que a vida líquida que 
permeia os espaços vazios adquire e readquire forma, constante e volátil. Protagonizada pelo 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a vida líquida é como uma vida baseada na fluidez, 
representada por uma variedade dos fluidos: 
 

“os líquidos [que] diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. 
Os fluidos, por assim dizer, não fixam espaços nem prendem o tempo.” (BAUMAN: 
2001, p. 08)218. 

 
A vida líquida é uma sucessão de reinícios, correndo no tempo ocidental moderno, não há 
espaços para perdas de tempo; os finais rápidos e indolores são valorizados e livrar-se das coisas 
tem prioridade sobre adquiri-las. Portanto, estamos sempre mudando nossas identidades e aquilo 
que nos identifica, passando por diferentes ressignificados, o que nos definia enquanto tal já não 
nos serve mais.  

218 BAUMAN, Zygmunt. Tradução de Plínio Dentzien. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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A “vida líquida” é uma forma de vida que tende a ser levada adiante numa sociedade líquido-
moderna. “Líquido-moderna” é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus 
membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em 
hábitos e rotinas, das formas de agir (BAUMAN: 2009, p. 07). 
Não é importante nem necessário aos membros desta vida líquida saber como iniciar ou abrir 
novas identidades, relações, gostos ou desgostos, mas saber como encerrar ou fechar, para que dê 
espaço à novos inícios. Neste tipo de vida líquido-moderna a indústria do lixo e da reciclagem é 
de extrema valorização e quanto mais rápido a remoção deste lixo e dos detritos, torna-se mais 
útil e eficaz. Sem deixar que nada indesejado transpareça, existe uma pressa em que as coisas e 
as pessoas não cheguem a se tornar indesejáveis. Sendo a máxima do mundo líquido-moderno 
evitar o indesejável, a máxima da vida líquida seria então não se tornar o indesejável. Por isso a 
constância e a viscosidade tornam-se fatais a quem vive neste mundo, quando renovar-se é o 
objetivo. 
Portanto, na vida líquida é necessário “modernizar-se ou perecer”, no qual entende-se por despir 
do que já não é útil para a sociedade moderna, “repelindo as identidades que atualmente estão 
sendo montadas ou assumidas” (BAUMAN: 2009, p. 09) 219. 
Este modo liquido-moderno de viver é caracterizado por Bauman através de fluidos [que] se 
movem facilmente (...) e diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos – contornam 
certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. Do encontro com os 
sólidos emergem intactos, enquanto os sólidos que encontraram (...) são alterados- ficam 
molhados ou encharcados. (BAUMAN: 2001, p. 08). 
Como um negativo fotográfico em que a “mancha fotográfica” contorna os obstáculos dos 
edifícios concretos e inundam os espaços vazios, o líquido fluído toma forma sem se tornar 
sólido. 
 

          
Figura 3/4: Negativo fotográfico centro de Montevidéu – Uruguai. 

 
De acordo com Bauman (2001: p.15) “a modernidade começa quando o espaço e o tempo são 
separados (...) entre si”. A relação entre espaço e tempo antes era marcada por um espaço 
determinado pouco mutável e um tempo visto como variante do acontecer. Mas com as 
mudanças em relação ao encurtamento do mover-se, ou a rápida mobilidade no percorrer de 
grandes distâncias, o espaço, assim como o tempo antes, também tornou-se variável de um 
acontecimento e pode não ser mais o foco do mesmo. 
Na modernidade liquida de Bauman o tempo tem história, uma história diferente da que tarda a 
passar em que o processo histórico é lento e marcado por grandes acontecimentos. A noção de 
tempo de criação da história na modernidade liquida acontece de forma alongada, porém em 
pequenos trechos. Acontece a cada momento, você vê e cria história através da capacidade de 

219 BAUMAN, Zygmunt. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Vida Líquida. 2ª Ed. rev. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009. 
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carga e da acumulação de fatos vividos e criados ao longo de um trecho em um percurso. O 
simples ato de passar, cruzar, atravessar, estar em movimento possibilita que uma história 
aconteça em cada individuo. 
O tempo adquire história uma vez que a velocidade do movimento através do espaço 
(diferentemente do espaço eminentemente inflexível, que não pode ser esticado e que não 
encolhe) se torna uma questão do engenho, da imaginação e da capacidade humana (BAUMAN: 
2001, p. 16). 
Além da negação da solidez e da confiabilidade das identidades e da revisão dos conceitos de 
espaço e tempo, outra característica da modernidade a ser ressaltada é o ataque consistente e 
sistemático aos “assentados” convertidos ao modo sedentário de vida, que já não se sustenta mais 
no mundo liquido-moderno. No qual, cada vez mais se afirma o estilo de vida nômade, 
“completamente alheios às preocupações territoriais e de fronteiras do emergente Estado 
moderno [que são os Estados globalizados]”220.  
È importante ressaltar que na modernidade o nomadismo pode ser testemunhado pela vingança 
contra o assentamento e o princípio da territorialidade, que é dominado pela elite nômade e 
extraterritorial221. Sendo assim, “mover-se leve (...) é hoje recurso de poder”222. 
 
O Acontecimento do Imaginário no Espaço Vazio 
 
Fluir pela cidade pode ser o que nos possibilita observar, pensar, criar sobre. Por um trajeto você 
cria história e é o espaço vazio que possibilita essa criação, afinal o espaço do trajeto é 
permeável, um espaço fluido, um espaço líquido. Dessa forma, possui um caráter efêmero que 
possibilita as pessoas-líquidas construírem vontades e desejos permanentemente passageiros. 
Sendo assim, a imaginação que por si só já possui um caráter efêmero, permite aos que vivem na 
fluidez líquida criarem seus sonhos, suas vontades, suas possibilidades conforme seus desejos 
voláteis. 
Kant fala sobre o espaço e o tempo enquanto proporcionadores da experiência e da formação de 
conhecimento. Segundo ele, a capacidade de dar significados aos modos como somos afetados 
aos objetos chama-se sensibilidade, e a experiência da sensibilidade é o que ele chama de 
intuição, poderíamos vincular com o imaginário em um espaço, que só pode ocorrer a partir da 
existência do espaço vazio. Se a intuição é a forma como experimentamos os objetos, “el efecto 
del objeto sobre la capacidad de representación, encuanto somos afectados por el, es sensación” 
(KANT: 1998, p. 41)223. 
Partindo do princípio que no Ocidente o espaço vazio é um espaço a ser completado, ele é um 
espaço onde a “imaginabilidade” é possível, onde seu “recheio” (preenchimento obsessivo da 
cultura ocidental) pode ser a própria construção física e social projetada da imaginação. Esta tem 
caráter volátil, já que a imaginação é caracterizada pela sua rapidez em ambientar. Tal 
ambientação que pode ser modificada a partir de qualquer mínimo estímulo externo. Seriam 
estes ambientes líquidos por serem facilmente modificáveis. 
A imaginação é a primeira etapa que passa pelo processo externo/interno marcado espacial e 
temporalmente e depois por um processo externo que é o momento em que se faz a ligação entre 
o espaço vazio físico e o seu imaginário. Como princípio do conhecimento, através de uma 
intuição sensível, destaca-se a importância do espaço e do tempo. Todas as representações 
externas não poderiam ser assimiladas sem uma forma espacial, enquanto que nossa percepção 
interna dos mesmos objetos fica impossível sem uma forma temporal. 

220 BAUMAN, Zygmunt. Tradução de Plínio Dentzien. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
221 Elite esta que no mundo globalizado tem facilidade de conquistar espaços, através da desterritorialização, do 
acesso aos meios de mobilidade pela imagem de um mundo único, sem fronteiras. Enquanto que a “classe” dos 
assentados permanece cada vez mais à margem da liquidez deste mundo globalizado. 
222 BAUMAN: 2001, p. 21 
223 KANT, Immanuel. Tradução de Francisco Larroyo. Crítica de La Razón Pura. 10 ed. México: Editorial 
Porrúa, 1998. 
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“El espacio no es outra cosa que la forma de todos los fenómenos del sentido 
externo, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad, bajo la cual tan solo es 
posible para nosotros intuición externa.” (KANT: 1998, p. 45) 

 
Quando o espaço, seja ele vazio ou não, já possui um significado, nossa imaginação é 
direcionada e conduzida a dar um único significado àquele espaço. Quando este mesmo espaço 
vazio é apropriado com algo concreto, é imposto à nós um significado já pronto e dotado de 
significados próprios e induzíveis. Que, mesmo cada um tendo suas diferentes interpretações 
sobre o mesmo significado do espaço, nossa imaginação fica limitada e não podemos pensar 
nada mais além daquilo. É a nossa subjetividade que constrói o significado imaginário do 
espaço, seja ele individual ou coletivo. Em uma imaginação compartilhada cada ser representa 
no vazio a sua forma de ver a vida através da sua representação imaginativa dos signos, (ex: 
cavalo, casa, rua - substantivos ligados a relações afetivas) também relacionados à vivência e 
memória de cada indivíduo. 
Portanto, para que o exercício do imaginário se opere, antes é necessário haver um espaço que 
possibilite a sensação dos fenômenos reais – como a intensidade de vento que o espaço 
proporciona, possuir vegetação ou não, haver sons – ou imaginários – que produzem sensações e 
experiências externas a partir de concepções internas.  
 

El espacio no representa ninguna propriedad de cosas em si, ni em su relación 
recíproca, es decir, ninguna determinación que este y permanezca em los objectos 
mismos aún haciendo abstracción de todas las condiciones subjetivas de la intuición 
(KANT: 1998, p. 45) . 
Es considerado, pues el espacio como la condición de la posibilidad de los 
fenómenos y no como uma determinación dependiente de éstos, y es uma 
representación a priori, que necesariamente está a la base de los fenómenos externos 
(KANT: 1998, p. 43). 

 
Um centro urbano é muito complexo e cheio de informações, ou seja, o vazio ou o espaço de 
circulação e de possibilidades do acontecer imaginário é quase inexistente, já que no Ocidente a 
busca pelo preenchimento é extrema. Em alguns casos o preenchimento é tanto que chegamos a 
ter poluição visual nos espaços permeáveis, que pode prejudicar também a legibilidade e a 
“imaginabilidade” de um lugar. Mas são também nos centros urbanos que vemos a expressão 
imaginativa ser exposta e entrar em diálogo com outros imaginários – como é o caso das pessoas 
que fazem Graffite. 
 

     
Figura 5: Terreno baldio privado, bairro Santa Mônica – Florianópolis 
Figura 6: Detalhe do graffite de uma zebra, bairro Santa Mônica – Florianópolis 
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O graffite, por sinal é um retrato do imaginário muito interessante, pois toda a sua possibilidade 
de acontecer e o próprio imaginário criado pela pessoa que faz o graffite ocorrem no espaço 
vazio, em que este desperta sensações e possíveis vivências, mas que sua marca fica no espaço 
concreto, na parede (temporariamente) fixa e imutável. Uma característica marcante do graffite é 
a sua liquidez e mutabilidade224, ao observarmos atentamente um graffite, novos desenhos são 
feitos um em cima do outro, um em diálogo com outro, um substituindo outro – por cores mais 
vivas. 
 

 
Figura 7: Terreno baldio acessível, bairro Santa Mônica – Florianópolis. 
 

       
Figura 8/9: Na foto à esquerda detalhe do graffite de uma onda, à direita, detalhe de um boneco subindo a escada. 
 
Um exemplo, a ser considerado no Brasil, da possibilidade do espaço vazio pode ser visto em 
Brasília, onde a composição de espaços vazios, no qual o imaginário acontece intermediado 
pelos desejos dos manifestantes, ou pela simples passagem de um cidadão pelo eixo principal da 
cidade. O vazio de Brasília também é uma representação clara de hierarquias de poder através da 
paisagem delineada, mas seus espaços vazios retratam diariamente imaginários lutadores ou 
distraídos. Nela temos a representação de um espaço vazio acessível e com um tratamento que 
não inibe a imaginação. 
 

224 Fazendo apenas uma reflexão pontual talvez seja por isso que esta forma de arte vem ganhando um espaço 
significativo no cenário do mundo atual. 
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Figura 7: ‘Eixão’ de Brasília 

 
Considerações Finais 
 
Se para a vida líquida, as relações humanas são vivenciadas de forma fluida, o que significaria 
este espaço vazio para esta sociedade que vive na modernidade líquida, em que os corpos fluidos 
modificam-se no espaço e modificam o próprio vazio? 
Concluímos que é impossível conhecer os objetos externos sem ordená-los em uma forma 
espacial - e de que nossa percepção interna destes mesmos objetos fica impossível sem uma 
forma temporal. Por isso que o imaginário necessita de um espaço vazio que não condiciona a 
nossa experiência externa, mas condiciona a nossa experiência interna. 
Além disso, espaço e tempo preexistem como faculdades do sujeito quando eliminamos os 
objetos da experiência. Por isso, segundo Kant, espaço e tempo são atributos do sujeito e 
condições de possibilidade de qualquer experiência. 
Sendo assim, a relação imaginativa apresentada em um espaço vazio, é a representação mais 
pura da caracterização do lugar como espaço de significado na modernidade líquida ocidental. Já 
que este é o espaço que engloba toda e qualquer possibilidade, de forma que satisfaz as 
necessidades de uma vida líquida.  
Este é o vazio que nos concerne. Através dele, ao olhar algo, enxerga-se memórias, aspirações ou 
qualquer outro elemento existente em nosso subjetivo, projetado e fixado no objeto observado. 
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O Lugar da Dimensão Secreta 
Maria Dulce Albuquerque de Figueiredo (Arquiteta - Associação Ylê Setí do Imaginário / UFPE) 
 
 
 
1. Introdução  

Pessoalmente, tenho uma preferência por história e organizações secretas. Para mim, o segredo 
para a escolha do tema foi juntar as duas coisas no âmbito da arquitetura. Veio-me, então, a idéia 
de escolher uma organização secreta cujo cerne fosse a própria arquitetura. 
Ao longo da história da humanidade, a arquitetura sempre apresentou dois aspectos com relação 
ao edifício construído: um lado interior, pressentido, cheio de significados e símbolos, e um lado 
exterior, visível e formal. 
Nos tempos antigos, quando o ser humano se sentia unido ao Cosmo (homo religiosus), a 
arquitetura era um meio de representar a ordem universal. Era uma forma de trazer o céu para 
perto da humanidade. Os deuses, que eram seres perfeitos e sagrados, criaram o mundo e os 
homens e estes constituíam uma unidade. O céu visto dessa maneira era a morada dos deuses; a 
Terra era habitada pelos homens; e o Inferno era a região das profundezas, habitado pelas almas 
condenadas.  Como havia o anseio de estarem mais próximos aos deuses, os homens trouxeram o 
Céu para a Terra através dos edifícios sagrados que passam a ser a sua representação física. Daí 
foi sendo elaborado o que ficou conhecido como arquitetura sagrada e o templo é o edifício 
sagrado por excelência. O Sagrado equivalia a poder, à suprema realidade. Então, construir para 
os deuses era uma forma de ter um pouco de seu poder, de sua sacralidade. Cada civilização 
desenvolveu seus próprios meios de acesso ao sagrado. Assim, formaram-se grupos que se 
organizaram segundo suas práticas em: escolas de mistérios, para aqueles que enveredavam pelo 
caminho da religião; escolas filosóficas para aqueles que dedicaram ao estudo metafísico; e as 
sociedades secretas que contemplavam um conhecimento específico, como é o caso dos 
alquimistas, a maçonaria, entre outros.  Em todos os tempos, o acesso ao conhecimento para se 
chegar ao sagrado era realizado de duas maneiras: existia a abordagem exotérica, dirigida a 
todos, de um modo geral e superficial, levando mais em conta aspectos morais; por outro lado, 
havia a abordagem esotérica, dirigida a um pequeno grupo, onde se aprofundava esse 
conhecimento. Tratando-se de uma matéria abstrata, o silêncio tornou-se necessário já que este 
aprofundamento poderia ser desvirtuado em sua natureza interior.   
A prática da iniciação ou admissão nos mistérios sagrados, ensinada pelos hierofantes ou 
sacerdotes sábios dos templos, é uma das mais antigas. Era praticada por quase todas as antigas 
religiões. Os mistérios representavam a passagem da vida mortal para a imortalidade, e as 
experiências da alma e dos espíritos desencarnados no mundo da subjetividade. Ninguém pode 
alcançar os sublimes mistérios dos Mestres, sem antes, pela cerimônia da iniciação, passar pela 
porta que conduz a uma vida duradoura. Toda esta configuração se passava sob o juramento de 
guardar segredo, com o risco de perder a própria vida caso este fosse, de alguma forma, 
revelado. 
Iniciar é, de certo modo, fazer morrer, provocar a morte. Mas a morte é considerada uma saída, a 
passagem de uma porta que dá acesso a outro lugar. O iniciado transpõe a cortina de fogo que 
separa o profano do sagrado, passa de um mundo para outro, e sofre, com esse fato uma 
transformação, muda de nível, torna-se diferente. Todos os rituais comportam processos 
particulares com relação à morte iniciática. A morte iniciática prefigura a morte física, que deve 
ser considerada como a iniciação essencial para aceder a uma vida nova. 
 Houve tempos em que a arquitetura era a depositária de conhecimentos ditos secretos, que 
plasmavam na matéria a estrutura do Universo. A essência dessa questão dizia respeito ao 
Sagrado, e isto se referia diretamente ao conhecimento da estrutura do universo - Céu, Terra e 
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Regiões Inferiores - e suas devidas correspondências com o mundo e com o ser humano. Esta 
sempre foi a sabedoria de todos os tempos. Como nem todos poderiam compreender o seu 
profundo significado, era preciso manter este conhecimento oculto, sendo transmitidos a 
pequenos grupos, de mestre a discípulo, sob o juramento de não divulgá-lo. 
O céu era grande referência para a humanidade: o sol e sua luz diurna; a lua e luz noturna; as 
estrelas como sinais de acontecimentos; as estações e a medição do tempo. Tudo isso era 
articulado pelos deuses para que os homens tivessem uma vida sagrada. E todo este 
conhecimento era atributo dos intérpretes oficiais: os hierofantes, e os sacerdotes dos templos.  
Como toda civilização está subordinada à arte da Arquitetura, ela está intimamente associada à 
criação das cidades e à construção de grandes monumentos. A Arquitetura está incluída entre as 
artes, mas ela é um conhecimento multidisciplinar que inclui em suas bases muitos dos conceitos 
das artes liberais. 
A Arquitetura vem, assim, ocupar este espaço entre o céu e a terra. Para isso, ela se valeu de 
outro instrumento simbólico – a geometria sagrada. Além do mais, todos os grandes 
monumentos arquitetônicos foram erigidos com base nas técnicas construtivas de cada época e 
com os materiais disponíveis em cada lugar. 
Segundo o Prof. Evaldo Coutinho, “o fundamento da arquitetura reside no espaço interior”. Este 
conceito dito desta forma é relativamente recente, mas ele exprime algo que define uma 
percepção presente na humanidade desde sempre. 
 
2. ESPAÇOS SAGRADOS E SECRETOS – O TEMPLO 
Em suas origens, a Arquitetura destinava-se a construções de grande porte. Todo edifício, 
construído de acordo com os dados tradicionais, apresentava, na estrutura e na disposição das 
diferentes partes de que se compõe, uma significação cósmica, ou seja, era a repetição do modelo 
celeste, era a representação do macrocosmo no microcosmo, deixando visível a relação 
mundo/homem. Isso era válido, em princípio, para os templos e outros edifícios que tinham uma 
destinação sagrada. Em razão desse simbolismo, a construção arquitetônica é em essência a 
realização artesanal de um modelo cósmico. Vale a pena lembrar que é em razão de 
considerações dessa ordem que os ofícios de uma civilização tradicional possuem um valor 
espiritual e, na verdade, um caráter sagrado, sendo isso o que normalmente os habilita a servir de 
suporte para uma iniciação. Entre o Céu e a Terra, o domínio da cosmologia estende-se 
igualmente sobre a superfície da Terra habitada; ela implica uma “geografia sagrada” que 
comanda a escolha de lugares propícios à instalação humana e à construção de cidades.  
O templo é um reflexo do mundo divino. Sua arquitetura existe à imagem da representação que 
os homens têm do divino. São como réplicas terrestres dos arquétipos celestes. O próprio 
universo é concebido como um templo e os místicos farão da alma humana o templo do Espírito 
Santo.  
A própria palavra templo está ligada à observação do movimento dos astros. Primitivamente, 
templum se referia ao setor celeste que a ágora romana delimitava com o auxílio de seu bastão e 
em que observava, seja os fenômenos naturais, seja a passagem dos pássaros; chegou a designar 
seu lugar ou seu edifício sagrado, onde era praticada essa observação do céu. A palavra templum, 
assim como a grega temenos, vem do mesmo radical tem (cortar, dividir, delimitar), significava o 
local reservado aos deuses, o recinto sagrado que cercava um santuário e que era um local 
intocável. 
Originalmente, era um local de culto ao ar livre, principalmente em cavernas e bosques ou sobre 
montanhas. A partir de formas transitórias simples (tenda, cabana), o templo foi erigido em 
pedra, como demonstração da perenidade. Como Arquitetura sacra é imagem do cosmos e 
associado à axis mundi. O Santo dos Santos, com a imagem de culto ou com o símbolo da 
divindade, encontra-se muitas vezes, em escuridão total. O verdadeiro templo não consiste em 
pedras terrestres mas no corpo de Cristo. 
O templo é a habitação de Deus sobre a terra, é o lugar da Presença Real. Todo templo situa-se, 
também, no equilíbrio do Palácio Celeste e portanto no centro do mundo. Todos os templos 
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estão no centro do mundo. O espaço nasce deles e neles se resume. Donde a importância da 
orientação, que é, em todas as regiões, um dos principais elementos de construção do templo. 
Este é feito segundo o modelo divino: a planta do templo de Jerusalém foi revelada a David. 
O plano quadrangular, a quadratura do templo, é obtido a partir do círculo traçado em torno de 
um quadrante solar, cuja sombra determina sucessivamente os eixos cardeais: determinação do 
espaço e fixação do tempo. A recepção da influência celeste requer, por vezes, particularidades 
arquitetônicas, como por exemplo, o teto redondo como o céu que recebia a divindade.  
Além de resumo do macrocosmo, o templo é também a imagem do microcosmo é, 
simultaneamente, o mundo e o homem. O templo é também o corpo da Pessoa divina: o corpo de 
Cristo estendido sobre o plano cruciforme da igreja, cuja cúpula representa o coração. A 
caminhada do homem em direção ao templo é sempre um símbolo de realização espiritual: 
participação na Redenção ao aproximar-se do altar cristão; retorno ao centro do ser e acesso à 
hierarquia dos estados superiores na circum-ambulação hindu. Lugar da descida e da atividade 
divinas, o templo é a via por onde o homem pode elevar-se à divindade. 
Falar das hierofanias e dos pontos magnéticos subterrâneos. 
3. O TEMPLO DE SALOMÃO 
O templo que o Rei Salomão edificou para Jeová é um modelo de simbolismo geométrico. O 
santuário foi designado para comportar a arca da aliança. O interior, em forma cúbica havia 
dois querubins em madeira de oliveira selvagem. O Santo dos Santos apresenta então um 
volume cúbico perfeito; o altar em madeira de acácia. As dimensões quadradas e duplo-
quadradas, habituais à Bíblia, são encontradas em numerosas igrejas romanas. Nos 
manuscritos referentes às corporações medievais, o templo de Salomão é sempre citado como 
modelo. 
O templo de Salomão não é o único a envolver um simbolismo cósmico. Todos os templos 
autênticos o fazem. Entrada no Ocidente e o trono no Oriente, ou seja, das trevas à luz. 

4. A LINHA DO TEMPO 

Os compêndios de história da arquitetura descrevem minuciosamente a volumetria, as 
dimensões, as disposições em planta baixa, ornamentos, as técnicas construtivas e os materiais 
de construção empregados nos edifícios de cada época. Todos esses aspectos se referem a uma 
exterioridade, àquilo que é visível. Contudo, para além de toda visibilidade, existia uma 
dimensão simbólica, interior e esotérica, implícita na forma visível. Todas as tradições dizem 
que existe uma tradição primordial, um único tronco que deu origem a todas as religiões e 
mitologias. Por causa dessa linha comum, embora com diferentes roupagens, foi possível 
recompor as vias que mostram o retorno ao divino. 

Então, para a arquitetura formal, a linha do tempo tomou a seguinte configuração: 

Egípcia Início: 5000 a.C. Término: 100 d.C. 

Oriente Próximo             4000 a.C.                  400 a.C. 

Grega             3000 a.C.                  150 d.C. 

Romana               750 a.C.                  360 d.C. 

Paleo-Cristã               400 d.C.                 1200 d.C. 

Bizantina               320 d.C.                 1500 d.C. 

Românica               800 d.C.                 1200 d.C. 

Gótica             1200 d.C.                 1500 d.C. 
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Renascentista             1500 d.C.                 1600 d.C.          

Barroca             1600 d.C.                 1700 d.C. 

Neo-clássica             1700 d.C.                 1900 d.C. 

Moderna             1900 d.C.                  Dias atuais 

 

5. O FIO CONDUTOR DO SEGREDO 

Para efeito de estudo sobre o segredo na arquitetura, é necessário lançarmos um olhar para certos 
pontos de importância crucial. Tendo em vista o anseio do ser humano de se aproximar do 
divino, podemos identificar os seguintes pontos: 

5.1- Moisés (século XII a.C.) recebe as tábuas da lei no Monte Sinai. Nelas estão contidos os 10 
mandamentos. Recebe também instruções divinas para construir uma arca para abrigar essas 
placas e um tabernáculo para abrigar a arca. As dimensões e os materiais a serem empregados 
também são revelados em detalhes. O tabernáculo seria um templo móvel, para ser usado 
enquanto os hebreus atravessassem o deserto. 

5.2- Rei David (século X a.C.) é orientado por Javé para que construa um templo para abrigar a 
arca. Ele também recebe o esquema da planta baixa bem como as dimensões apropriadas. Mas a 
época do Rei David foi turbulenta, com muitas guerras e não lhe deu um tempo de paz para 
construir o templo. Esta tarefa foi delegada ao seu filho Salomão. 

5.3- Salomão (século X a.C.) governa num período de paz. Ele recebe de seu pai os planos e os 
recursos financeiros para empreender a obra. Em seguida, conta com a participação de Hiram 
Abiff, arquiteto conhecedor dos símbolos sagrados e secretos, para dirigir os operários e a 
construção. Nesta ocasião, Hiram Abiff é assassinado por três operários que ambicionavam o seu 
conhecimento. Ele preferiu morrer a revelar tais segredos. Estes fatos se tornaram depois, no 
século XVIII, o mito fundador da Maçonaria. Depois de pronto, o templo abrigou não apenas a 
Arca da Aliança como também outros documentos secretos.  

5.4- Os Templários (século XI) descobrem o lugar secreto da arca e dos outros documentos que 
são retirados e levados para a Europa. Durante sua estadia na Palestina, os templários entraram 
em contato com outras culturas e com outras técnicas de construir. De volta à Europa com esses 
novos conhecimentos e alguns operários treinados, eles introduziram um novo estilo 
arquitetônico – o gótico. 

5.5- Esses operários da construção, os pedreiros livres, se organizaram em corporações e se 
tornaram o que ficou conhecido como companheiros, que se deslocavam pelas cidades para 
construir as catedrais.    

5.6- A Maçonaria surgiu no século XVIII, mas nessa época eles já não construíam. Passaram a 
usar os conhecimentos da construção de forma especulativa e não mais operativa. A maçonaria 
ainda persiste embora com menos força que no passado. 

6. O GÓTICO 

Em meados do século X, a Europa se encontrava em um estado crítico e a autoridade do rei era 
questionada. A partir do século XII, a França conheceu transformações importantes, 
caracterizadas pelo desenvolvimento comercial e urbano.  
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O estilo gótico apareceu no século XII e vai até o século XV, quando dá lugar ao estilo 
renascentista. A arquitetura gótica foi desenvolvida na França em pleno período medieval. 
Originalmente se chamou “obra francesa”. 

7. AS FORMAS SAGRADAS 

A geometria – termo que significa “a medição da terra” – talvez tenha sido uma das primeiras 
manifestações da civilização. Nos tempos antigos, a magia, a ciência e a religião eram 
inseparáveis, faziam parte do conjunto de habilidades possuídas pelo sacerdócio. As religiões 
mais remotas da humanidade estavam concentradas naqueles lugares naturais em que a qualidade 
numinosa da terra pode ser mais sentida: entre árvores, rochas, fontes, em cavernas e lugares 
elevados. 
A geometria sagrada está inextricavelmente ligada a vários princípios místicos. A geometria 
sagrada diz respeito não só às proporções das figuras geométricas obtidas segundo a maneira 
clássica com o uso da régua e compassos, mas também às relações harmônicas entre as partes do 
corpo humano; à estrutura das plantas e dos animais; às formas dos cristais e dos objetos naturais 
– a tudo aquilo que for manifestação do continuum universal. 
Os princípios que norteiam a geomancia, geometria sagrada, a magia ou a eletrônica estão 
fundamentalmente ligados à natureza do universo. Os princípios norteadores da geometria 
sagrada transcendem as religiões sectárias. Por ser a geometria uma imagem da estrutura do 
cosmos, ela pode ser facilmente utilizada como um sistema simbólico para a compreensão de 
várias estruturas do universo. Pelo fato de as complexidades e as verdades abstratas expressas 
pela forma geométrica só poderem ser explicadas como reflexos das verdades mais íntimas da 
substância do mundo, elas eram consideradas como mistérios sagrados da ordem mais elevada e 
eram ocultadas dos olhos profanos. Um conhecimento especial era exigido para se desenhar tais 
figuras e sua importância mística era ignorada pelas massas sem instrução. Os conceitos 
complexos eram transmitidos de um iniciado a outro por meio de símbolos geométricos 
individuais, ou combinações deles, sem que o ignorante nem ao menos suspeitasse de que estava 
ocorrendo uma comunicação. 
Toda forma geométrica está investida de significado psicológico e simbólico. Assim, tudo aquilo 
que é feito pelas mãos do homem e que incorpora esses símbolos de uma maneira ou de outra 
torna-se um veículo para as idéias e as concepções corporificadas em sua geometria. Através dos 
tempos, as geometrias simbólicas complexas agiram como base para a arquitetura sagrada e 
profana, variando a geometria de acordo com a sua função. Algumas geometrias continuam 
sendo ainda hoje poderosas imagens arquetípicas da fé, como a cruz e o hexagrama. Outras 
geometrias foram menos conhecidas pelo público, sendo usadas para indicar àqueles que 
“estavam a par” de alguma verdade esotérica, como o vesica piscis. 
O vesica é o ponto prático de partida do qual derivam todas as outras figuras geométricas. Além 
do mais, ele é fundamental em todas as práticas de orientação. 
8. O DESDOBRAMENTO DA ARQUITETURA SAGRADA225 
 
CONCLUSÃO 
O sagrado na arquitetura perdurou até o Renascimento quando o fio condutor foi enfraquecendo. 
O segredo foi sendo desvelado até se tornar uma transparência no seu sentido formal. Na nossa 
época dessacralizada já não há espaço para o sagrado e muito menos para o segredo. Não nos 
tornamos divinos nem nos sentimos unos com o Cosmo. Etimologicamente, a palavra 
ARQUITETO, palavra de origem grega, é formada pelo vocábulo arché, que significa 
PRIMEIRO, PRINCIPAL, SUPERIOR; e tékton que significa construir. Assim, arquiteto era o 
construtor, o mestre-de-obras.  

225 A publicação deste texto é um homenagem póstuma à nossa preciosa colaboradora: deste modo, não houve 
revisão feita pela autora e o texto está inacabado e sem bibliografia. 
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Para Vitrúvio, toda arte, todo ofício, podia servir para a realização do homem, pois sempre há a 
correspondência entre a ordem cósmica e a ordem humana, podendo ser uma forma de iniciação 
nos mistérios. Assim, o ofício podia ser encarado como um verdadeiro sacerdócio e uma 
autêntica vocação (chamado). Neste sentido, a qualificação profissional confunde-se com uma 
qualificação iniciática. A obra que nasce de um ofício torna-se o campo de aplicação de um 
conhecimento, tornando-se sua expressão simbólica. Todo ofício pode servir de suporte para 
uma via iniciática quando possui um caráter tradicional. Lendas atribuem a origem das artes, das 
ciências e dos ofícios a uma iniciativa divina, protótipo de uma iniciação artesanal. 

Arquiteto, o manipulador dos segredos na construção. 
 
 
 
Segredos, Sentidos e Sensibilidades da Cidade Imaginária 
Valéria Cristina Pereira da Silva (UFGO)226 
 
 
 
Partimos do pressuposto que essa cidade composta de fluxos e fragmentos, autopistas, terrenos 
vagos e Shopping Centers contém infinitos outros recortes menores e mais intimistas que 
sobrevivem devido a cidade imaginária: uma praça, um jardim, uma travessa onde se localiza um 
boteco, uma igreja, janelas coloridas, casas com varandas que dão vista para a rua. Na paisagem 
das grandes cidades há também uma secreta cidade imaginária com sua praça central, suas 
catedrais, seus folguedos e lugares de alteridade, localizáveis e de dimensões humanas. Para 
trazer este conteúdo à tona e revelá-lo é preciso uma viagem iniciática em busca da narrativa 
sobre a cidade e os lugares. O método é ir decifrando a escrita secreta das paisagens, traçando o 
horizonte onde as diversas linguagens da cidade se cruzam. Saber que uma casa que compõe a 
paisagem urbana conta uma história sobre ela mesma, sobre o lugar, dialoga com os outros 
artefatos que estão na cidade e fala  sobre os seus moradores, atuais, e aqueles que a tenham 
habitado  no passado. É um ponto de conexão com a rua, com o bairro, com aqueles que passam 
e carregam essa imagem na memória dando-lhe novos sentidos. Desvendar o segredo é ir atando 
os nós, as pontas dos fios e ir tecendo e revelando a trama, numa narrativa coesa feita de infinitas 
narrativas menores, inscritas numa multiplicidade temporal e espacial desta cidade que está, 
sobretudo, dentro de nós. 
 
1. Cidade, Imaginação e Sentido 
 
Caminhar pela cidade é deparar-se com sentidos advindos de signos e símbolos que nos 
convidam a imaginação, a envolvência, ainda que estejamos diante de uma paisagem urbana 
singela. Na cidade tudo é texto - escadarias, faróis, luminárias, vitrines, calçadas, ruas, os passos 
apressados dos passantes numa inesgotabilidade de formas, de movimentos – um feixe infinito 
de signos. Os signos integram e interagem com os símbolos – monumentos, marcos que 
designam tempos múltiplos e porlimórfos– a cidade é o espaço textural por onde a imaginação é 
nutrida.  
Na perspectiva bachelardiana os sonhos e as fantasias não se modernizam tão rápidos como 
nossas ações e para aquele que sonha o tempo é lento.  O tempo aprofunda as imagens e as 
lembranças se reúnem, o poeta une o que vê ao que viu, conhece a fusão de imaginação com a 
memória. A cidade é o espaço, além da casa, o qual voltamos sempre para sonhar, para recordar, 

226 Professora Adjunta da Universidade Federal de Goiás – GO. Docente vinculada ao IESA – Instituto de Estudos 
Sócio-Ambientais – onde desenvolve pesquisas ligadas às temáticas Imaginário da Cidade, Cultura e Sensibilidades 
Urbanas Contemporâneas. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 223



suas paisagens convertem-se em imagens espacializadas, suficientemente atraentes para fixar a 
fantasia. A cidade convertida na multiplicidade de lugares sensíveis  figura entre o museu 
imaginário e o empório de objetos oníricos. Cada ponto da cidade pode ser ligado a memória e 
ser um espaço de acesso ao passado,  ao mesmo tempo que é possível fazer-se de texto, como 
mosaico mágico que expressa  tanto a  imaginação como o imaginário. 
A imaginação na perspectiva bachelardiana é a usina que imagina incessantemente e se 
enriquece de imagens arquetípicas para gerar imagens novas. Na obra a poética do espaço, 
Bachelard (2000) deteve-se no espaço da intimidade e a partir da imagem da casa inaugura uma 
fenomenologia associada a psicanálise e a psicologia das profundidades. As imagens da casa 
figuram como a topografia do ser, invólucro de múltiplas representações: 
 

Não reencontraremos em nós mesmos, sonhando em nossa simples casas os 
confortos da caverna? Foi a torre de nossa alma arrasada para sempre?... Não apenas 
nossas lembranças, mas também os nossos esquecimentos estão aí “alojados”. Nosso 
inconsciente está alojado. Nossa alma é uma morada. E quando nos lembramos das 
“casas” dos “aposentos” aprendemos a morar em nós mesmos (BACHELARD, 1974, 
p. 355) 

 
Imaginação e memória modelam nossa percepção e o espaço constrói-se com esses elementos 
que solicitam intervenção interpretativa. Desde os estudos sobre os devaneios inspirados pelas 
matérias elementares, compreendemos  que a obra de Bachelard (1974, 2000) explora a textura 
do espaço simbólico e as formas às quais ele apresenta-se, num amplo espectro de sentido. 
Matizes de signos e de tempos que vão se somando as imagens novas. E é nesta perspectiva 
teórica e metodológica que buscaremos conduzir nosso trabalho. 
 
2. Cidade e Imaginário Literário 
 
O imaginário urbano apresenta-se a partir de várias manifestações: na narrativa sobre os espaços, 
nas imagens que habitam nosso cotidiano, na literatura sobre a cidade e partir de distintas formas 
nas quais estão presentes a imaginação e a memória. Os lugares imaginários e o imaginário de 
um dado lugar, bem como seus segredos são possibilidades de exploração, de descoberta que 
toda cidade em maior ou menor grau possui. 
Seguindo o reino da fantasia bachelardiana, como base para interpretar o espaço simbólico,  foi 
sem muito esforço que estabelecemos um diálogo interessante entre a topofilia presente na obra 
de Bachelard e o tema baudeleriano do flâneur, trabalhado por W. Benjamim (1989), a partir 
desse encontro feliz inauguramos mais uma possibilidade de compreensão da sensibilidade que a 
cidade desperta no observador, no poeta e de formas distintas em todos nós. 
O escritor colocava o pé no mercado e ficava a olhar a vista como um panorama, segundo W. 
Benjamim (1989), ele exercia a sua botânica do asfalto, porém, antes de Haussmann, na cidade 
de Paris, eram raras as calçadas largas e as estreitas. As que haviam, ofereciam pouca proteção 
contra os veículos. Deste modo, as passagens foram fundamentais para a flanerie alcançar sua 
plenitude. As passagens eram vias cobertas de vidro e revestidas de mármore, por onde se 
sucediam refinadas lojas, por elas o flâneur perambulava e sentia-se em casa, a rua tornava-se 
sua moradia: 
 

... a rua torna-se moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, sente-se 
em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes.  Para ele, os letreiros 
esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que a 
pintura a óleo no salão do burguês; muros são a escrivaninha onde apoia o bloco de 
apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés são as 
sacadas de onde, após  o trabalho, observa o ambiente (W. Benjamim, 1989 : p. 35). 
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Por entre os paralepípedos e ruas cinzentas pelas quais perambulava o flâneur, figurava o 
pensamento secreto, que a partir da cidade e de seus sentidos nutriam-se os textos do poeta. Fez-
se a partir deste itinerário uma verdadeira fisiologia das grandes cidades. 
A literatura, assim, fixou lugares, revelando retratos e ao mesmo tempo dinamizando os sentidos 
secretos que uma cidade detém.  De forma polifônica a literatura articula a mediação entre o real 
e o ficcional e expressa, por vezes, em linguagem poética, o imaginário, hidratado de emoção e 
intuição. Bachelard (2002) apresenta a obra literária como o verdadeiro campo da imaginação. 
As palavras que os poetas aplicam às coisas, poetizam as coisas e valorizam-nas num sentido que 
não se pode fugir completamente das tradições, da cultura, do tempo. Como afirma Bachelard 
(2002:140) o poeta mais inovador, que explora o devaneio mais livre dos hábitos sociais, 
transporta para seus poemas germes  que vêm do fundo social da língua. 
 
3. Goiânia: dobras, rendas, cores e outras poéticas da experiência 
 
Com base nas referências acima e no intuito de trabalhar as distintas formas pelas quais a 
imaginação comparece na cidade é que trazemos como possibilidade a análise da imaginação na 
cidade de Goiânia. A cidade é também um texto que nasce do encontro entre as imagens-
palavras e o olhar. Goiânia, é uma cidade radiosa projetada na década de 1930 para cinquenta 
mil habitantes. Hoje, possui um milhão,  duzentos e oitenta mil habitantes aproximadamente. É 
uma cidade que aos 77 anos detém uma pequena temporalidade e conserva significativos traços 
do estilo Art Déco em imagens sépia, tanto das fotografias que lhe retratam, como nas dobras dos 
seus monumentos.  
 

 
Figura 4: Cartão Postal com vista aérea da Praça Cívica em Goiânia 
 
 

Goiânia, como toda cidade planejada e/ou projetada surge cercada de palavras, textos, 
impressões que na mescla de temporalidades forma um caleidoscópio fluído.  Retomamos a 
sensibilidade da flanerie para revelar os segredos fixados  em suas ruas, fachadas, sebos e 
crônicas urbanas secretas que emergem e se dissolvem no fazer cotidiano. 
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Figura 5: Estação do Trabalhador (Antiga estação ferroviária). Autor: Givaldo Corcinio. Out/2011 

 
Por entre os monumentos as cores da cidade revelam-se e percebemos  Goiânia como uma 
cidade amarela, embora contenha o tom arlequinal de suas feiras e o verde dos Parques que se 
multiplicam pela cidade,a antiga Estação Ferroviária da Praça dos Trabalhadores desdobra suas 
franjas imponentes e faz de Goiânia uma cidade predominantemente amarela. As tintas da 
Estação espalham-se por toda cidade, todos os matizes do amarelo moram em Goiânia, essa cor 
desfila  seus tons na rua em amarelo ouro, que incendia a cidade antes das águas227, amarelos 
pastéis, amarelos vivos, amarelos palha, amarelos art-deco  banham a cidade.  
Goiânia é também a cidade  de Parques e das feiras do movimento incessante das pessoas nesses 
espaços abertos que vai muito além, no caso da feira, da compra e venda de mercadorias, vão a 
feira para o lazer, o encontro, a comida e para viver a rua. Os Parques são brechas verdes no 
concreto espesso, hidratados por lagos, fontes e refrescantes sombras por onde as pessoas 
caminham, descansam, alimentam os macacos, que correm livres, e é também o lugar onde 
fazem piqueniques debaixo da copa das árvores. 
Contudo, Goiânia nem sempre teve esse revestimento agradável que só os anos atribuem às 
cidades, esse sentido de identidade e pertencimento que afloram nos gostos e gestos coletivos. 
Ela surge de um projeto e no início de sua construção também com a narrativa que lhe teceu 
Lévi-Strauss (2004:119) 

 
Visitei Goiânia em 1937. Uma planície sem fim, que lembrava um terreno baldio e 
um campo de batalha, espetado por postes de eletricidade e por fixas de agrimensura, 
deixava entrever uma centena de casas novas espalhadas pelos quatro quantos do 
horizonte. A mais importante era o hotel, paralelepípedo de concreto que, no meio 
daquela monotonia, evocava um aeródromo  ou um fortim; de bom grado poder-se-ia 
aplicar-lhe a expressão “bastião da civilização”, num sentido não mais figurado, mas 
próprio, que adquiria no caso um valor singularmente irônico. Pois nada podia ser tão 
bárbaro, tão desumano, quanto essa implantação no deserto. Essa construção sem 
graça era o contrário de Goiás; nenhuma história, nenhuma duração, nenhum hábito 

227 O clima do cerrado onde a cidade se localiza é basicamente dividido em duas estações: a estação seca e a 
chuvosa, também conhecida por estação das águas. 
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lhe saturava o vazio o lhe suavizara a rigidez; ali nos sentíamos como numa estação 
de trem ou num hospital, sempre passageiros e nunca residentes. Só o receio de um 
cataclismo podia justificar aquela casamata. De fato, produzira-se um, cuja ameaça 
era prolongada pelo silêncio e pela imobilidade reinantes. ... o civilizador, semeara os 
dentes do dragão. Numa terra esfolada e queimada pelo sopro do monstro, esperava-
se para ver os homens crescerem. 

 
A fala de Lévi-Strauss (2004) guarda o choque ao deparar-se com a criação das cidades do 
tempo ausente228. Essas são cidades que provocaram no contexto de sua construção um 
significativo impacto na sensibilidade (social, perceptiva, cultural). O olhar estrangeiro de de 
Lévi-Strauss articula essas impressões num texto forte e impressionante advindo do próprio 
contato com esse acontecimento. 
Ao longo das décadas que se seguiram os efeitos dessa ausência do tempo, que o autor percebe 
na fundação da cidade, foi se diluindo nas dobras dos anos, das  setes décadas em que a cidade 
passa a acumular sentidos, temporalidades e novas imagens. 
 

 
Figura 2: Monumento às Três Raças. Autor: Givaldo Corcinio. Out/2011. 
 

228 O conceito de tempo ausente foi elaborado para compreender a relação espaço-tempo na formação do 
imaginário de cidades planejadas e (ou) projetadas tais como: Goiânia, Brasília, Palmas. Esse conceito foi 
trabalhado no livro: Palmas, a úlitma capital projetada do século XX: uma cidade em busca do tempo, publicado em 
2010 pela editora Cultura Acadêmica. 
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Figura 3: Relógio Art-deco. Autor: Givaldo Corcinio. Out/2011. 
 
 

4. Por entre ausências e segredos: sentidos em trânsito 
 
O ponto de intersecção entre a teorias do imaginário é o reconhecimento que o imaginário é 
criação e nesta perspectiva, procuraremos abordar a importância do imaginário e da imaginação, 
na perspectiva bachelardiana para a compreensão do espaço simbólico.  Espaço cujo sentido 
liga-se as representações daqueles que o habitam e compõem paisagens. Assim, a contribuição 
de Bachelard para pensar a dinâmica da imagem e da imaginação e as possibilidades deste 
conteúdo nos estudos que tem o espaço como foco é primordial. As  imagens se concretizam, 
não raramente, por meio de palavras. Bachelard (2005) afirma que nos deparamos com o espaço 
fibrado percorrendo os simples impulso das  palavras vividas. O pesquisador diante da galeria de 
imagens – produto direto da imaginação – depara-se com a galeria de palavras. Na poética do 
espaço, o exame de imagens simples apresentam os espaços de afinidade – topofilia – e 
possibilitam determinar o valor humano dos espaços habitados. Por outro lado, os espaços hostis 
– topofobia- são geradores de outras imagens e signos, aos quais ainda hoje existem poucas 
interpretações.  O espaço urbano também na obra de W. Benjamim (1989) é fundamental nesta 
relação entre a imagens urbanas, a criação artística e a formação do imaginário. Estar na cidade, 
por exemplo, é perceber  a origem, a profissão e o caráter e o modo de viver dos transeuntes; 
esses elementos eram para os escritores algo a ser decifrado, consistia no segredo a ser 
sutilmente desvendado, pois, consistia no gênio, que as fadas conferiam de berço ao habitante da 
grande metrópole. A literatura, assim, detinha-se na multidão, nas suas solidões e ausências ao 
mesmo tempo em que se atinha aos aspectos inquietantes e ameaçadores da vida citadina – este 
aspecto está na origem da história de detetive. Estar na metrópole é ter a oportunidade de romper 
sigilos, descortinar o seu ensegredamento e de desempenhar o papel de detetive e é a flânerie o 
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que  dava a melhor chance para o escritor desempenhar esse papel; como afirmara Baudelaire o 
observador consegue estar incógnito em toda parte: 
 

o flâneur se torna sem querer detetive, socialmente a transformação lhe assenta muito 
bem, pois justifica a sua ociosidade. Sua indolência é apenas aparente. Nela se 
esconde a vigilância de um observador que não perde de vista o malfeitor. ...Capta as 
coisas em pleno voo, podendo assim imaginar-se próximo ao artista. Todos elogiam 
o lápis veloz do desenhista. Balzac quer associar, de modo geral, o gênio artístico à 
apreensão rápida. (W. Benjamim, 1989, p. 38-39) 

 
Na forma do detetive, se vê os vastos campos da sensibilidade do  flâneur para o domínio da 
gramática da cidade grande, aguçando a sua percepção ele segue em busca de aventuras, atrás de 
uma fita de papel que ele mesmo deixou-se ser levada pelo vento. Qualquer pista seguida pelo  
flâneur  vai conduzí-lo aos segredos que a cidade esconde, seja esses segredos, os crimes, as 
fantasmagorias ou os  prazeres secretos que se involucram na textura urbana. Tudo interessa ao  
flâneur , transeuntes, lojas, luminárias, um homem que se apoia na janela, uma folha flutuante, 
assim como tudo na cidade é matéria para a poesia, para o romance, para o conto em um 
atmosfera preenhe de emoção. 
Nada mais atual, no decurso da pós-modernidade, o método sensível da montagem, de 
perspectiva benjaminiana, pois a análise da literatura na cidade funde-se a da cidade. 
De acordo com Mafesoli (2004: 32) à imagem arquitetural sobre o pós-modernismo e a pós-
modernidade nascente é uma construção plural, composta de pedaços distintos de fragmentos, 
que põe em xeque a prática individualista e instaura a importância do lúdico e a função do 
arquétipo, opondo-se ao racionalismo e revelando uma razão sensível; nesse interlúdio o espaço 
e suas formas, suas identidades, suas imaginações transformam-se em lugar, o vivido, afetivo, o 
memorável que faz o elo sensual e sincrético dos tempos recém chegados com tempos antigos, 
tempos velhos em suas hesitações de partida, resistência e recusa.  
 
5. Conclusão 
 
O encontro entre o sentido e o sensível, introduz levezas,  do mesmo modo que a cidade nutre a 
poesia e o poeta, faz entre a brisa das ruas e o sonho, entre a arquitetura dos lugares, as árvores e 
o vento; também cremos que a poesia salta do livro e inunda o mundo. O segredo está nas 
dobras, nas trocas, nas invenções entre a cidade, o poeta e a poesia. “Sensível” é uma palavra que 
hoje, soa e repica  na ciência, como um sino em badaladas lentas, doces, de uma sonoridade leve 
e reiterada, quase brincante. Numa fase compreendida como de “crise da razão”, nada mais 
oportuno do que o surgimento dessa palavra que começa a figurar no cenário científico, 
desdobrando-se e tornando-se um conceito. Na obra de Michel Maffesoli (1998) ela ganha 
consistência, profundidade elaborada na forma de uma razão sensível na qual se descortina a 
pós-modernidade. 
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Espaço-movimento e a produção de uma arquitetura-que-vaza 
Mariana Ribas Cordeiro (UFBA) 
 
 
Arquiteturas, capital e insônia 
 
Nesta última semana foram todos demitidos. Mas não demitidos propriamente porque ninguém 
tinha direito trabalhista algum. Encontrei uma ex-colega de trabalho na rua, com muito pesar e 
várias caixas cheias de pertences espalhadas por seu carro. Acabara de sair do escritório, sem 
rumo, ia pra casa tentar pensar. Fecharam as portas do escritório, mas assim que possível eles 
reabrem e tornam a nos chamar. Dos 18 arquitetos que trabalhavam lá, nenhum era funcionário. 
Só entravam para a equipe no momento que tivessem em mãos uma carteira de autônomo, com 
devidos impostos de autônomos pagos em separado, arquitetos autônomos. Não desejavam 
configurar nenhum vínculo empregatício, apesar dos meses ou anos a fio. O escritório recolhia 
nossos impostos. Tudo a depender do projeto em questão. Vocês terão que se comprometer 
conosco. Comprometer seus dias, suas famílias, seus romances, seus filhos, suas noites, sua 
alimentação, seus sonhos, sua saúde, seus desejos. Assentimos. Claro. Quem não queria trabalhar 
alí? Aquele era o arquiteto comunista mais ativo que povoava nossa memória. Uma oportunidade 
única. Uma vida única. 
Quando algum de nós pensava em não ir trabalhar num domingo à tarde logo pesava a 
consciência. Passada a hora do almoço, o cafezinho com chocolate belga tinha um sabor de 
pressa, pouco digestivo, afinal deveria fechar aquela tabela dentro de algumas horas. Trabalhava-
se cerca de doze horas por dia no escritório do arquiteto comunista de renome. O produto em 
questão era resultante de nossa própria potência de vida, mas era um tipo de potência cafetinada. 
Nossa capacidade criativa de resolver problemas, mas nada que excedesse os direcionamentos 
dados pelo chefe. E aí? Já terminou? Havia uma vida além daquelas janelas de película lilás que 
eu não estava participando. Aquelas janelas eram minha fuga, nos dias que conseguia me dar 
conta que eram cinco e meia da tarde, parava e olhava o skyline através da película lilás, sem 
tirar as mãos do teclado e de frente ao monitor, um lindo pôr-do-sol. Ah... Pronto, de volta ao 
trabalho. Nem eu nem meus colegas tínhamos tempo de apostar naquela vida além da película, 
em pouco tempo viraríamos irmãos de lamúrias, só tínhamos uns aos outros. Ninguém fora dali 
alcançava o porquê de estarmos vivendo daquele modo. Nem nós. 
A arquiteta dos pertences espalhados pelo carro estava desolada. Há alguns meses chegara ao 
desatino de comprar uma ducha quente e instalá-la no banheiro feminino do escritório. Isso lhe 
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daria mais tempo entre o dormir dentro do carro na garagem do edifício e o bater o ponto para 
dar início a sua contagem de horas. Ela havia personalizado seu posto de trabalho. Apropriara-se 
daquele canto como se fora seu. Perto dos pés da cadeira que levava seu nome, roupas e 
sandálias em sacolas nada discretas, discos, objetos pessoais e dois aparelhos de celular de 
última geração sobre a mesa. Tomava café da manhã numa padaria ali perto, almoçava e jantava 
ali perto também.  Era comum trazer tudo e comer na pequena copa sem constrangimentos. Não 
havia porta, tudo se sabia, os cheiros percorriam e alertavam a todos nós, também sem 
constrangimentos. Dela tudo se sabia também, mesmo que não quiséssemos. Seus aparelhos 
tecnológicos lhe asseguravam o aval para exibição diária, sua voz aguda nos atingia 
indiscretamente. A moça havia convencido a mãe a se mudar para um apartamento próximo ao 
escritório, isso lhe evitava maiores transtornos com o trânsito, perdia menos tempo. Parou de 
dormir no carro. Por pouco tempo.  
Este tem sido o regime de trabalho dos escritórios de arquitetura de Salvador, se você não 
aceitar, outro aceitará. Pensar uma vez só, afinal você tem contas a pagar e cada vez mais.  Eu 
não sei se o arquiteto dito comunista sabia disso, mas estava trabalhando para mais voraz de 
todos os sistemas. Em outros tempos construíra um restaurante bem freqüentado, eu soube, 
sarcófago para enterrar toda a burguesia da cidade dentro. Hoje, está ele mesmo sendo 
consumido e enterrado pela máquina voraz da qual faz parte, subjetivamente, é claro.  
A moça dos pertences espalhados no carro e dona da ducha quente me havia confessado sua 
vontade de ser professora de arquitetura, e por contar especificamente com a possibilidade de 
uma renda “mais certa”, começara a dar aulas numa escola particular. Ali dentro pelo menos três 
eram professores universitários, pelo menos cinco davam aulas em cursos de especialização e 
pelo menos um era seguido por uma multidão de admiradores. Recém-formados, especialistas, 
mestres, doutores, filhos de doutores, pais. Profissionais vindos de vários lugares do país, todos 
eram muito bons em suas atribuições, talvez os melhores em suas limitações. Mas o mais sempre 
era de menos.  
A crise dos desejos investida pelo capitalismo atual nos incita diariamente a fazer escolhas não 
tão acertadas, em nada ponderadas, simplesmente vamos ou entramos na onda normalizante. “O 
vampiro de nossos dias é insone e fashion, não repousa nunca.” “Sua insônia é a sua força. [...] 
Parece enfim, plugado a todo ser vivo, como uma larva banal, explorando não apenas as 
realidades e fatos, mas, também, virtualidades e processos” (SANT’ANNA, 2007). A moça era 
apenas mais uma entre as tantas pessoas que fazem do delírio do reconhecimento social seu 
objetivo de vida, em maior ou menor escala. Naquele momento ela apenas desejava 
ardentemente um carro novo, grande, robusto e prateado, com tração nas quatro rodas. Sempre 
mais tecnologia, sempre mais alto, sempre mais brilhante. Era o coroamento de seu sucesso 
individual, o seu poder.  
Onde será que nos perdemos? Não é certo que possamos responder a esta indagação, nem ao 
menos saber se de fato nos perdemos de algo. Desde sempre a arquitetura ocidental que tomamos 
como referência esteve relacionada aos detentores do poder e o seu desdobramento dentro do 
capitalismo contemporâneo não poderia ser diferente.  
A experiência do texto acaba por tocar o modo de vida e trabalho de centenas de arquitetos e 
urbanistas brasileiros, seus desdobramentos dentro das escolas de arquitetura e os projetos de 
cidade nos quais estão envolvidos. Submersos por movimentos de limitação que são força 
produtiva do regime de acumulação capitalista no qual estamos imbricados, na grande maioria 
das vezes, acabam por reproduzir arquiteturas igualmente limitadas. Onde, envolvidas pelas 
forças hegemônicas, seu grande trunfo é a criação de imagem e a representação de ideais 
pastorais e consensuais que corroboram para a criação ou para a afirmação de identidades 
estáveis e confortáveis, ou seja, uma arquitetura que fixa. 
Este modo de produção engendra diversos procedimentos e dispositivos de apaziguamento das 
pulsões humanas e introduz pacotes de significações para que se produzam seres e espaços na 
medida em que se deseja. Investindo-se numa espécie de terrorismo subjetivo onde as pessoas 
devem responder por identidades pré-fabricadas. 
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Que tipo de arquitetura está sendo produzida e incentivada? Produzida em função deste 
indivíduo pacificado por blocos de preferências. Incentivada como resposta às frentes abertas 
pelo mercado imobiliário e para a criação de identidades locais, para o espetáculo, para a 
exibição, para a marca. Arquitetura Imagem carente de potência produtiva. Arquitetura que 
auxilia na manutenção do status quo. Arquitetura produtora de subjetividades parciais 
dominantes.  
Ainda que o trabalho do arquiteto seja caracterizado predominantemente pela sua materialidade, 
para ser produzido ele exige acima de tudo a subjetividade de quem o produz, incluindo até os 
seus sonhos e suas crises, tudo é posto a trabalhar, e por outro lado, o que é produzido por ele, 
seus fluxos, de imagens, informações, serviços, atingem, afetam e formam parcialmente a 
subjetividade de quem os consome. A subjetividade está nas duas pontas do processo de 
produção deste trabalho, desde a sua concepção até onde se destina, ou seu consumo.  
Lefebvre já nos ensinava em 68 que a arquitetura não pode existir senão enquanto prática social. 
Sem esta encarnação ela não passa de pura retórica gráfica, desenho oco, estéril. Por isso mesmo 
a forma espacial abstrata por si só não pode garantir coisa alguma sobre o conteúdo social, 
político ou ético das relações que constroem aquela forma. “‘As formas que as pessoas 
constroem, seja na imaginação ou no concreto, surgem dentro do fluxo das atividades em que 
estão envolvidas, nos contextos relacionais específicos de seus envolvimentos práticos com 
aquilo que as rodeia’” (MASSEY, 2009, p. 215). Ou como na questão insistente de Foucault: 
“toda forma é um composto de relações de forças” (DELEUZE, 2005, p. 132). 
Decidimos, pois, não situar o debate sobre abertura/fechamento do espaço da arquitetura em 
termos de formas espaciais abstratas, mas exatamente em termos dos poderes que incidem sobre 
ele e das relações sociais através das quais os espaços e sua consequente abertura/fechamento 
são constituídos, sempre móveis geometrias de poder e espaço-tempo. 
Esta proposta tem relação íntima com a mudança de perspectiva arquitetônica, onde se muda o 
enfoque para as relações de forças, para as simultaneidades, para as contingências. A 
experimentação espacial pessoal e coletiva é imprescindível na construção da cidade, e o caráter 
subjetivo do próprio ato não é passível de programações ou de projeto. O espaço construído, a 
arquitetura e a cidade, consistem em feixes de trajetórias, superfícies relacionais específicas. E 
que mesmo independente de nós, continuam a mutar constantemente. Se nos damos conta da 
impossibilidade de fechar o espaço, de reduzi-lo à ordem restrita, temos a esperança de sempre 
haver rachaduras na forma.  
É possível que o caminho para livrarmos a arquitetura da doença que se opõe ao trabalho da 
obra, que a impede de existir enquanto autônoma, seja o fato de que devemos ter em conta que 
arquitetura não deve ser tratada enquanto uma representação passiva, mas de um “vetor de 
subjetivação” (GUATTARI, 2008a, p. 38). O edificado, o vivido e o incorporal se relacionam 
invariavelmente, ainda que a sociedade capitalística suprima continuamente de sua arquitetura e 
de seu urbanismo qualquer risco de singularização subjetiva, em detrimento de uma severa 
transparência funcional, plástica ou comunicacional.  
Apesar de todas as programações, de seus códigos generalizantes, das comportas de vedação 
capazes de conter qualquer ameaça de transbordamento. Apesar de toda comodidade que nos 
leva para bem longe da vontade de criação, da força do hábito cotidiano que não dá lugar para 
desestabilizações e se organiza na idéia de fixidez, nos oferecendo um espaço para cada coisa, 
um destino, uma pré-determinação. Apesar da redução das coisas aos seus suportes, promovida 
pela própria idéia de representação, e de seu desdobramento numa sociedade ébria de códigos. O 
lugar da escrita da arquitetura na cidade é este espaço que não para de conectar-se e deslocar-se, 
onde cada deslocamento provoca um novo tipo de movimento.  
Esta abordagem requer que observemos a arquitetura enquanto campo ampliado da própria 
cidade, sob o foco de sua produção subjetiva. Onde a cidade é ao mesmo tempo condição e 
objeto da produção arquitetônica. Nesta arquitetura o corpo não borra o projeto e o projeto é 
resultante do próprio corpo. Vale lembrar que nossa própria agência é resultante de tudo que nós 
dobramos sobre nós mesmos em nossa história e em nossas práticas. Ou seja, das resultantes 
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produzidas através dos processos empreendidos pelas relações de força circunstanciais em nós 
mesmos. De todo o fora que se dobra em nós e se cristaliza até que se forme outra agência. 
A arquitetura não está convocada a funcionar encerrada sobre si mesma, mas como operador 
capaz de desencadear reações em diversos modos de semiotização que sejam capazes de nos tirar 
de nós mesmos e nos abra campos inéditos de possibilidades. E o arquiteto só será capaz de 
trabalhar na reconstrução de territórios existenciais quando puder explorar o conjunto de pontos 
de singularidades, a partir da singularização de si mesmo. Ativar permanentemente uma atitude 
crítica de nosso ser histórico é o que se solicita, não para nos aventurarmos numa descoberta do 
que seja o nosso eu, do eu arquiteto, porque podemos cair nas armadilhas identitárias do gênio 
criador, do demiurgo, mas para uma invenção de nós mesmos na experimentação e produção 
destes seres que somos, de cenas e textos urbanos. Os amolecimentos se produzem na medida em 
que se experimentam as coisas que não estavam dadas, apenas traçadas.  
Esta comunicação é uma aposta no incômodo, na desestabilização e no desassossego. No sufoco.  
Apostar na vulnerabilidade do ser humano significa exatamente se despir das fortalezas e 
certezas, partes de nossa formatação pessoal e profissional, para que se possa convocar neste 
corpo, no corpo que somos cada um de nós, a capacidade de produzir diferenças. Na experiência 
do sensível enquanto transtorno e risco do corpo e do pensamento. 
Todos produzimos constantemente, mesmo que não estejamos diretamente vinculados a qualquer 
processo produtivo. Produzimos a nós mesmos, inventamos novos desejos, novas crenças, novos 
segredos, novas associações e formas de cooperação. “Cada variação, por minúscula que seja, ao 
propagar-se e ser imitada torna-se quantidade social, e assim pode ensejar outras invenções e 
novas imitações, novas associações e novas formas de cooperação” (PELBART, 2009, p. 23). 
Nesta economia afetiva entre nós, seres de carne, paixão e técnica, “a subjetividade não é efeito 
ou superestrutura etérea, mas força viva, quantidade social, potencia psíquica e política” 
(PELBART, idem). 
A produção social da existência é se dá em meio à multiplicidade das relações de forças 
presentes no homem e as forças do mundo, pelos encontros provocados por essas ações, quer 
sejam humanas ou não-humanas. Onde possamos ser contaminados pelo outro através dos 
conflitos, tensões e estranhamentos que se nos apresentam e que são capazes de nos tirar da 
apatia confortável do lugar modelado. O sujeito se autoproduz e se reinventa a cada momento, e 
este processo tem entradas para múltiplos engendramentos na constituição de si quando se 
encontra na presença de outros sujeitos, ou inclusive entidades incorporais, máquinas abstratas, 
que concorram para produção de subjetividades parciais como é o caso da arquitetura. 
A construção do conhecimento em arquitetura está intimamente vinculada à questão da vida em 
sua intensidade, onde os modos de relacionamento entre o viver e o conhecer os tornam produto 
e produtores do mesmo processo, de uma recriação dos sistemas. Onde o eu cria e recria a sua 
vida ao mesmo tempo onde há recriação do saber em si. Pensar deste modo nossas construções 
sociais aplicadas implica pensar na possibilidade em que mudar o mundo parte de uma mudança 
em nós. O viver-conhecer é a contínua atualização do sistema.  
Investir na autonomia de nossas próprias práticas arquitetônicas significa compartilhar nossos 
sentidos de existência desencadeando novos devires sempre em relação. Recriar-nos a partir de 
nossas vivências promovendo experimentações arquitetônicas capazes de gerar um sistema 
crítico-reflexivo e autônomo, de potência criadora, em favor da construção do conhecimento 
arquitetônico considerando sua indissociabilidade com a produção de subjetividades na produção 
da cidade. Onde possamos ser capazes de resignificar a própria noção da arquitetura 
desumanizada enquanto arquitetura que fixa.  Em favor de uma arquitetura-que-vaza, no entre do 
direito às desestabilizações em arquitetura, em busca de uma política relacional do espaço.  
Tudo isso envolve muito mais coisas do que um compromisso pessoal com a produção da cidade 
ou de uma evolução pessoal individualizada. E isso se aplica a qualquer arquiteto, 
independentemente da escala de sua intervenção ou seu reconhecimento. Mesmo que pareça 
carismático, comunista ou todo-poderoso, está envolvido com a construção de mundo “com o 
objeto de moldar os outros a se adaptar a suas concepções e desejos pessoais e particulares” ou 
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às concepções dadas pelo projeto. Apesar disto, devemos “desejar, pensar e sonhar a diferença” 
(HARVEY, 2006). 
As arquiteturas vazam constantemente e não podemos mais contê-las. O ponto de chegada da 
arquitetura é o mesmo de onde partimos e é nele mesmo, no ser humano, em sua potência 
criadora e autoprodutora, que reside a possibilidade que temos de re-significá-la. Sem esta 
capacidade teremos apenas os mesmos mecanismos de repetição vazia e reprodução mimética a-
crítica. Somos convocados a desestabilizar nossos enquadramentos ideológicos e identitários 
para participar de um campo de diferenciação capaz de liberar ou produzir paixão. Onde sejamos 
capazes de investir na imaginação enquanto força agente dos processos de atualização. Em 
condições que nos permitam uma produção subjetiva de singularidades criativas em arquitetura. 
Onde esteja alinhada cuidadosamente em favor do acionamento dos planos de intensidades 
afetivas. Uma arquitetura onde os corpos não sejam definidos pelo que crêem que são, mas pelo que podem, pelo que são 

capazes, por suas paixões e suas ações.  

Nosso desafio segue e esta breve conversação sobre teoria crítica da arquitetura e da produção de 
cidades infiltrada pela filosofia e pela psicologia, não tem como foco traçar soluções objetivas de 
cunho prático-resolutivo que sejam capazes de responder projetualmente sobre esta produção, 
mas incentivar desestabilizações e fissuras para que se possa crer numa outra arquitetura. 
As arquiteturas, assim como as palavras, tomam rumos que nós mesmos não somos capazes de 
significar, tantas vezes quantas forem suas leituras, recepções e interpretações, tantas vezes 
quantas forem as incursões criativas que poremos sobre cada uma delas, a qualquer tempo, em 
qualquer corpo. São frutos da construção coletiva e por isso mesmo, a depender do arranjo, 
tendem a tomar outras configurações. Deixemos que as palavras reverberem. As arquiteturas 
vazam constantemente e não podemos mais contê-las. 
 
 

Bibliografia 
 
DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
GUATTARI, Félix. Caosmose: Um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Editora 34. 2008. 
LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Editora Ática, 1991. 
MASSEY, Doreen B. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2009.   
PELBART, Peter Pal. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2009. 
SANT’ANNA, Denise. Transformações do corpo: controle de si e uso dos prazeres. Colóquio 
Foucault-Deleuze, UNICAMP. Revista Aulas n.3. Campinas: UNICAMP, 2007.  
 
 
 
 
Narrativas Tecnológicas: o Lugar do Com-texto Digital  
Adriana Anunciação Ramos (USP) 
 
 
 
As estruturas narrativas e suas dinâmicas são fundamentais para compreender a expressão 
humana objetiva e subjetiva em seus diferentes contextos. Quando novas tecnologias da 
comunicação surgem, estas provocam mudanças no modo de viver e pensar do homem, sendo as 
narrativas as primeiras refletoras desse processo de mudança. 
 As características que os diferentes tipos de narrativas apresentam refletem o tipo de experiência 
social vivida e, por meio delas, podem-se observar mais diretamente os aspectos de 
interatividade entre narrador e o contexto social em que a narrativa se produz. A compreensão do 
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lugar fundamental das tecnologias da comunicação e dos aspectos interativos que engendram 
elucida suas influências nessa experiência social. 
Neste sentido, partindo do contexto das culturas orais ocidentais, Walter Ong (1998) aponta para 
a importância da narrativa em todas as culturas, afirmando que a mesma constitui um gênero de 
extrema importância da arte verbal que esteve sempre presente, desde as chamadas culturas orais 
primárias até as culturas da escrita e do processamento eletrônico da informação.  
A narrativa oral, encontrada em todas as culturas, é especialmente funcional nas chamadas 
culturas orais primárias. De acordo com a definição de Walter Ong (1998, p.19) a oralidade 
primária é aquela de uma cultura que não tem nenhum conhecimento da escrita ou da impressão, 
diferentemente da oralidade secundária da cultura contemporânea de alta tecnologia em que 
elementos como o telefone, o rádio, a televisão e demais dispostivos eletrônicos podem alimentar 
uma nova oralidade, porém esta tem sua existência e funcionamento com dependência da escrita 
e da impressão em seus processos de base. Há ainda a definição de oralidade primária como 
aquela que remete ao papel da palavra numa sociedade antes que esta tenha adotado a escrita, e 
que a oralidade secundária se relaciona ao estatuto da palavra como complementar ao da escrita 
(LÉVY, 1993, p.77).  
A tentativa de análise das narrativas orais, bem como de imaginar a oralidade primária, sempre 
se deu por meio da escrita e por isso mesmo sempre apresentou grandes dificuldades. Ao 
contrário das palavras da tradição oral, as palavras dos textos e livros estão armazenadas em 
depósitos. Embora não existam depósitos na tradição oral, produziram-se conceitos na tentativa 
de abarcá-la que, em lugar de abranger sua complexidade, somente destacaram a incapacidade de 
compreender uma situação em que a verbalização não se assemelha a nada do tipo.  
O discurso oral só pode ser relacionado com o texto no sentido da raiz desse termo, que significa 
tecer, ou ainda definido como alinhavar – rhapsoiein – fazer rapsódias, que em grego significa 
basicamente alinhavar canções – mas não definido pela palavra texto quando esta se refere a uma 
analogia à escrita. Citando o exemplo de Homero, e partindo das descobertas de que o traço 
distintivo da poesia homérica se devia aos métodos orais de composição, Ong (1998, p. 30) 
observa que o poeta oral costurava sua história de maneira diferente a cada narração, já que os 
poetas orais não memorizavam palavra por palavra: Homero costurava partes de cantos pré-
fabricados, clichês. Esses clichês eram valorizados porque o mundo do pensamento na oralidade 
se apóia na constituição formular do mesmo, ou seja, na cultura oral, o conhecimento quando 
adquirido tem que ser repetido constantemente ou se perde, é esquecido. Os padrões e 
pensamentos formulares são essenciais à sabedoria e à administração eficiente. 
O padrão formular consiste de frases ou expressões prontas, como provérbios, por exemplo, 
repetidas de modo mais ou menos exato que tem uma função essencial na cultura oral, já que 
caracteriza não somente a poesia, mas também o pensamento e expressão da cultura oral 
primária. A palavra proferida, por sua evanescência característica do som, não pode ser detida, 
resiste completamente a uma imobilização, é um evento e também um modo de ação que acaba 
quando termina de ser pronunciada. 
Nas culturas primárias, portanto, para que o conhecimento se mantenha e que o pensamento se 
mantenha cuidadosamente articulado, este tem que ser exercido de acordo com padrões 
mneumônicos, estruturados para a repetição oral imediata. O pensamento deve surgir, portanto, 
de maneira fortemente rítmica, equilibrada. Para tanto, estratégias como repetições ou antítese, 
aliterações e assonâncias, expressões epitéticas ou outras expressões formulares são combinadas 
em conjuntos temáticos padronizados, em provérbios aos quais todos os integrantes da 
comunidade são constantemente expostos. Dessa maneira, essas formulações, esses provérbios, 
se apresentam de forma a serem lembrados prontamente, de “virem prontamente ao espírito”, já 
que são modeladas para a retenção e a rápida recordação – ou em outra forma mnemônica (ONG, 
1998, p. 45). 
Logo, o pensamento prolongado fundado na oralidade, principalmente os mais complexos, tende 
a ser muito fortemente rítmico, em estruturas formulares constantes, para que possa ser 
lembrado: a experiência é intelectualizada mnemonicamente. A função básica da palavra nessas 
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culturas é, portanto, a gestão da memória social, que excede seu uso como expressão das pessoas 
ou comunicação prática cotidiana. Numa sociedade oral primária, a memória exerce papel 
fundamental dado que quase todo o edifício cultural esta fundado sobre as lembranças de seus 
integrantes: “a inteligência, nestas sociedades, encontra-se muitas vezes identificada com a 
memória, sobretudo com a auditiva” (LÉVY, 1993, p. 77). 
 As definições da mente oral estão, portanto, centradas em termos operacionais, ou seja, os 
integrantes de uma sociedade oral remetem às experiências situacionais para reflexão sobre os 
problemas, utilizando um conhecimento que vai além das próprias palavras. Essas culturas 
tendem a usar conceitos mediante quadros de referência operacionais que exigem o mínimo de 
abstração possível. 
Por isso, em uma cultura oral primária, o pensamento e a narrativa tendem a ser mais aditivos do 
que subordinativos, pois muitas vezes consideram a pragmática em lugar da sintaxe – 
organização do próprio discurso –, ou seja, estão apoiados nos contextos existenciais que ajudam 
a determinar os significados do discurso oral. A referência ao cotidiano da vida humana, da vida 
de seus integrantes, é essencial para a cultura oral primária, visto que todo o seu conhecimento é 
conceitualizado e verbalizado com referência a esse cotidiano: 

 
“assimilando o mundo estranho, objetivo, à interação imediata, conhecida, de seres 
humanos” (ONG, 1998, p. 53). 
 

A percepção se apresenta como aspecto dominante nesse contexto, ou seja, os integrantes 
confiam nos seus sentidos mais do que no significado para dar sentido à realidade. A narrativa 
oral apresenta direções e aponta caminhos para a ação humana, que dialogam diretamente como 
o cotidiano. 
A narrativa característica das culturas orais primárias é agregativa, no sentido que agrega aos 
termos ou expressões atributos que facilitam sua memorização, característica que está 
diretamente ligada às estruturas formulares. Isso se faz necessário, pois a narrativa oral 
desaparece tão logo é pronunciada, ou seja, não há como voltar ao que já foi proferido, daí a 
importância da redundância, da repetição do que já foi dito: para manter tanto o falante quanto o 
ouvinte na pista certa as palavras estão sempre em circulação contínua, não têm descanso, sendo 
necessário, por isso, muita repetição e expressões formulares. 
A originalidade da narrativa oral reside na administração da interação entre narrador e a contexto 
social vivido, por isso, muitas vezes, um mito varia de acordo com o número de vezes em que é 
narrado, ou seja, de acordo com a situação existencial em que é narrado, visto que a narrativa 
está sempre no presente, reflete valores culturais atuais, presentes, em lugar de valores do 
passado. As rapsódias serão diferentes a cada vez, sendo que a narrativa depende muito da 
empatia, da conexão entre narrador e público, e é muito participativa: 
 

“nas sociedades orais primárias o contador adaptava sua narrativa às circunstâncias 
de sua enunciação, bem como aos interesses e conhecimentos de sua audiência” 
(LÉVY, 1993, p.89). 

 
Ao contrário das culturas escritas, as sociedades orais podem ser caracterizadas como 
homeostáticas, ou seja, não têm o passado como arquivado e uma propulsão ao futuro, mas 
vivem preponderantemente num presente que mantém equilíbrio ou homeostase, descartando-se 
de memórias que já não se aplicam ao momento e à situações e ambiente social em que vivem. 
Isso porque a mente oral encontra o significado das palavras, de uma narrativa, pelas situações 
reais da vida, no seu habitat real que inclui gestos, inflexões vocais, expressão facial e o cenário 
humano e existencial presente. Daí a consideração de que as sociedades orais eram sociedades do 
contexto – não do texto – que viviam num presente prolongado, de certa maneira condicionadas 
a viver num mundo no qual o corpo também faz o trabalho de lembrar, já que o suporte de 
memória verbal era restrito: 
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“Situações orais implicam intersubjetividade, que é a co-presença do tempo real dos 
sujeitos que falam” (KERCKHOVE, 2003, p.9). 

 
Os significados nascem sempre do presente, aqui e agora. 
Neste sentido, o passado não existia como tal para essas sociedades: em lugar de estudá-los, elas 
tornavam-no presente. Para que mantivessem o contexto vivo, o ritualizavam e o reforçavam 
para que a coletividade pudesse lembrá-lo: a sobrevivência delas se baseava e dependia de uma 
experiência em comum, compartilhada, da interação entre seus integrantes.  
Esse tornar-se presente, portanto, dava-se principalmente por meio da atuação de seus 
integrantes, que observavam, escutavam, repetiam, imitavam, ou seja, atualizavam o que estava 
sendo transmitido. Kerckhove salienta que tais sociedades eram “religiosas” quase por 
necessidade, não por escolha: 
 

“Elas reverenciavam os seus ancestrais que lhes mostravam as regras operacionais da 
sua principal referência, Deus (deuses), o ur-contexto” (2003, p. 8). 

 
O surgimento de novas tecnologias modificaram significativamente esses nossos primeiros 
relacionamentos com a linguagem e o processo de interação engendrado pela narrativa oral: a 
escrita e a eletricidade. Para o autor, o tipo de tecnologia que sustenta ou gerencia a linguagem 
afeta também a mente, dado que a linguagem é um sistema para a articulação da mesma e possui 
estreita relação com nossa sensibilidade interna e com o conteúdo e estrutura de nossas mentes. 
Ong (1998, p. 98) afirma que as tecnologias são artificiais, mas que a artificialidade é natural aos 
seres humanos e que, aquela, quando interiorizada, acentua a vida humana em lugar de rebaixá-
la: 
 

Dizer que a escrita é artificial não é condená-la, mas elogiá-la. Como outras criações 
artificiais e, na verdade, mais do que qualquer outra, ela é inestimável e de fato 
fundamental para a realização de potenciais humanos mais elevados, interiores. As 
tecnologias não constituem meros auxílios exteriores, mas, sim, transformações 
interiores da consciência [...]. 

 
Conseqüentemente, os seres humanos inseridos no mundo da escrita, funcionalmente letrados, 
são seres que têm processos de pensamento estruturados pela tecnologia da escrita. Além de 
qualquer outra invenção, a escrita foi responsável pela transformação da consciência humana. 
Neste sentido, a escrita possibilita uma emancipação do homem com relação ao contexto do 
discurso, ou seja, este não pode ser diretamente contestado, como na oralidade, porque se separa 
o narrador de seus ouvintes, não depende mais da interatividade em co-presença da narrativa 
oral. Kerckhove (2003, p. 8) salienta que a utilização da escrita para armazenar a linguagem 
auxilia o individuo a transformar o contexto em texto, a separar o texto do contexto e, 
conseqüentemente, a separar a si próprio do contexto. 
A escrita viria a viabilizar, dessa forma, uma prática de comunicação radicalmente nova que se 
caracterizou especificamente pela separação do discurso, daquilo que se narra, da circunstância 
em que foi produzido. A mediação humana, indispensável no contexto oral onde as mensagens 
transmitidas eram adaptadas ao contexto social em que se produziam, é eliminada. 
Diferentemente da enunciação oral, onde um indivíduo vivo, real, se dirigia a outro(s) 
indivíduo(s) vivo(s), real (ais) num tempo específico e num contexto real, existencial, que ia 
além da própria enunciação, o texto escrito está isolado do contexto em que é produzido. O autor 
está igualmente isolado, sozinho, o que caracteriza o ato da escritura um ato de isolamento e 
solitário em contraposição à interação imediata da enunciação oral (ONG, 1998, p.117-118). 
O contexto extra-textual, dessa maneira, está ausente para escritor e leitor: é necessário que o 
escritor construa uma ficção de estado de espírito, um papel ao qual leitores ausentes e muitas 
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vezes desconhecidos possam se moldar, bem como o leitor também deve construir uma ficção 
para o próprio autor, já que no momento em que o texto será lido, o estado de espírito daquele 
que escreveu pode estar completamente diferente. 
Lévy (1993, p.89), salienta que, como resultado da ausência de co-presença, os hipertextos do 
autor e do leitor podem ser tão diferentes quanto possível. Logo, autor e leitor devem ter a 
capacidade de ficcionalização para a escritura e leitura do texto escrito. A oralidade relega o 
significado em grande parte ao contexto, enquanto na escrita deve-se fazer com que a linguagem 
se torne clara por si mesma: 
 

“Ao separar o conhecedor do conhecido, a escrita permite uma articulação crescente 
da introspecção [...]” (ONG, 1998, p. 122). 

 
A escrita, em especial a escrita alfabética, é uma tecnologia e seu processo de registro da língua 
falada é guiado por regras conscientemente planejadas e inter-relacionadas: o alfabeto opera 
diretamente sobre o som, reduzindo-o a equivalentes espaciais e a unidades menores, mais 
analíticas e manipuláveis. O alfabeto implica no fato de que as palavras deixam de ser eventos 
para que se tornem marcas imóveis, que podem ser cortadas em pedaços.  
O registro escrito alfabético representa o som em si, transformando o mundo evanescente do som 
no mundo espacial mudo, paralisado. A espacialização da palavra traz uma ampliação quase 
ilimitada do potencial da linguagem, reestrutura o pensamento. A entrada num novo mundo de 
conhecimento foi realizada dentro da consciência humana com a escrita. 
Esta última pode ser definida como um sistema codificado de marcas visíveis por meio do qual 
um escritor foi capaz de determinar as exatas palavras que um leitor geraria a partir do texto 
escrito. Os textos são imóveis, portanto disponíveis para análises e retrospectivas, fator 
inexistente nas chamadas culturas orais primárias. Para Kerkhove, mais do que quaisquer outros 
sistemas de escrita, o alfabeto inteiramente fonético criado pelos Gregos estimula a atividade do 
hemisfério esquerdo do cérebro e, de acordo com as bases neurofisiológicas, favorece o 
pensamento analítico, abstrato (KERKHOVE apud ONG, 1998, p.106). 
Infere-se, desse modo, que, ao considerarmos o modo como as tecnologias afetam a mente e a 
estruturação do pensamento, enquanto na oralidade as relações perceptuais ou perceptivas eram 
favorecidas, a escrita encoraja a predominância de referências conceituais. Em lugar do contexto 
proporcionado pelas narrativas orais, nas narrativas escritas estabelecem-se conexões referentes a 
padrões e modelos abstratos para que se dê sentido à realidade. A mente dos leitores do texto 
escrito é dominada por conceitos, o que acarreta a abstração cada vez maior da sociedade. 
A atribuição de sentido, portanto, começa a ocupar lugar central no processo de comunicação. 
Por meio de processos de interpretação dos textos está a tentativa de diminuir a distância entre 
narrador e leitor, já que a interpretação visa exatamente revestir os escritos de circunstâncias, 
experiências e discursos que possam lhes dar sentido, reconstruindo o contexto, mesmo que se 
corra o risco de que este tenha pouquíssimas relações com o contexto do autor no qual foi 
escrito. 
Segundo Lévy (1993, p. 90), a escrita, pela impossibilidade de interação no contexto para a 
construção do conhecimento, suscitou o aparecimento de saberes que pretendiam autonomia 
diante das situações em que eram elaborados, ou seja, discursos que se bastavam a si mesmos. A 
intenção teórica, na ciência ou na filosofia, implicava exatamente a autonomia em relação à 
tradição, representada pela transmissão pessoal sobre um fundo de experiência compartilhada 
tipicamente oral. 
A ascensão do gênero teórico, e a correspondente queda da transmissão oral, se dão também pela 
radical transformação no processo de armazenamento das informações, anteriormente 
dependentes dos ritos e mitos para sobreviverem. Os heróis das culturais orais primárias, 
representados nas aventuras narrativas míticas, começam a ser traduzidos pela nascente cultura 
alfabética grega em idéias e princípios abstratos imutáveis. A escrita pode estender 
indefinidamente a memória de trabalho biológica, já que as representações perduram em 
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formatos diferentes do canto, do rito e do mito, e podem ser transmitidas e durar de forma 
autônoma (LÉVY, 1993, p. 91-92). 
A partir desse dessa mudança, as narrativas se tornam cada vez mais modulares e livres, fora de 
contexto, e a encenação compartilhada dá lugar a disposições sistemáticas de informações. Os 
números e as palavras podem ser dispostos em listas e tabelas: a escrita tornou possíveis os 
registros, dos quais o calendário é um exemplo: ela foi inventada em boa medida para registrar. 
Num passo à frente, a impressão prepara também psicologicamente o cenário para o surgimento 
do leitor solitário que se isola num local calmo para uma leitura silenciosa: a impressão constitui 
fator essencial da percepção da privacidade pessoal moderna. O conhecimento se tornou cada 
vez mais individual. Em lugar da introdução ao conhecimento oralmente por um mestre, o leitor 
passa a receber um texto que lê e interpreta sozinho, tornando-se um indivíduo isolado que lê em 
silêncio. 
Esse processo aponta para o desenvolvimento de narrativas cada vez mais fechadas, dado que, ao 
isolar o pensamento em uma superfície escrita, que não está mais em presença de nenhum 
interlocutor que possa discutir, concordar ou enfrentar o narrador, a escrita apresenta a 
enunciação e o pensamento como autônomos e indiferentes à críticas, de algum modo auto-
cerrados, completos. Acentuadas pela impressão, esse processo vai ainda mais longe na sugestão 
de auto-encerramento.  
As profundas mudanças que a escrita e sua crescente interiorização por meio da impressão 
acarretaram, geraram novas estruturas e procedimentos mnemônicos, se manifestando em seus 
efeitos sobre a narrativa. A escrita, ao permitir o registro ao qual se volta e o qual pode ser 
modificado, inicia um processo altamente organizado de narração, com começo, meio e fim 
definidos em uma seqüência correspondente à dos acontecimentos narrados. 
Numa cultura oral, tal linearidade incessantemente progressiva e extensa não existia, as coisas às 
quais a narrativa se refere não eram ordenadas cronologicamente: se apoiavam em estruturas 
formulares e sem referência temporal, como mostra o descaso dos poetas épicos com a seqüência 
temporal (ONG, 1998, p. 160). 
A narrativa organizada, seletiva e em ordem cronológica rígida surge com a escrita em virtude de 
um controle consciente crescente da expressão e pelo distanciamento cada vez maior entre 
expressão e vida real, propiciado pela mesma. Segundo ONG (1998, p. 166), a narrativa se trata 
de uma sequência temporal de eventos, logo, em todas as narrativas existe algum tipo de enredo 
que, após descrever uma sucessão de eventos, gera uma situação final que é subseqüente ao que 
se descreveu no início. A diferença entre a narrativa oral e a narrativa escrita quanto a esse 
aspecto está no que se detalha: o poeta oral se vale da memória para apresentar os 
acontecimentos, o que muitas vezes tem pouco a ver com uma apresentação linear estrita dos 
acontecimentos em sequência temporal: ele pode se deter com mais afinco à descrição de um 
detalhe como o escudo do herói e perder completamente o fio da narrativa.  
Tal processo não é observado nas culturas escrita, tipográfica e até eletrônica. Pelo contrário, a 
correspondência exata entre a ordem linear de elementos no discurso e a ordem referencial, a 
ordem cronológica no mundo ao qual se refere esse discurso é fielmente seguida. A narrativa 
oral não está se detém ao paralelismo seqüencial exato entre a sequência narrativa e a seqüência 
em referentes extra-narrativos. No entanto, esse paralelismo se torna o objetivo central da cultura 
letrada moderna. 
Cada nova tecnologia tende a um aumento de força e velocidade dentro dessas estruturas 
narrativas e com o surgimento da eletricidade, mais uma vez se observam mudanças que 
provocam ruptura nos processos lineares e auto-cerrados característicos da cultura escrita 
moderna. A velocidade elétrica descentraliza e coloca em xeque a homogeneidade do texto 
escrito, trazendo impactos sem precedentes com a inserção das inter-relações instantâneas e 
orgânicas proporcionadas pela eletricidade, em especial pelos novos meios de comunicação e 
suas novas linguagens. Dentre as principais práticas que sofrem transformações visíveis com a 
inserção dessas novas tecnologias de comunicação está a narrativa, tradicionalmente literária e 
fundamentada no livro. 
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Os meios elétricos tendem a criar uma espécie de dependência mútua entre todas as esferas e 
instituições da sociedade, fator que começa a superar a inorganicidade mecanicista, o que 
caracteriza os novos meios elétricos é exatamente a consideração dessa ação como um sistema 
integrado de manipulação da informação (McLUHAN, 2007, p. 278): 
 

“[..] os meios elétricos criam, instantânea e constantemente, um campo total de 
eventos interagentes do qual todos os homens participam”. 

 
Isso porque a característica essencial da comunicação elétrica é a simultaneidade, que torna cada 
um presente e acessível a qualquer pessoa e em qualquer contexto. Essa possibilidade de co-
presença em todos os lugares, e ao mesmo tempo, constitui um novo tipo de experiência 
incomparável àquelas proporcionadas pelas tecnologias de comunicação precedentes. 
A simultaneidade significa exatamente o oposto da seqüencialidade, o fim do ponto de vista da 
era da escrita. Nesse sentido, no que se refere às narrativas nesse contexto, a possibilidade de 
participação em grau mais elevado, na medida em que as pessoas também respondem e 
contribuem instantaneamente para o que está sendo transmitido, traz o contexto das mesmas para 
aquilo que se expões. O conhecimento não se concentra mais unicamente no papel, além de se 
desvincular de grandes agentes centralizadores e limitadores para sua interpretação. A nova 
estruturação e configuração elétricas da sociedade se opõem crescentemente aos velhos 
instrumentos lineares e fragmentários de análise puramente abstrata. 
Depois do telégrafo, rádio e televisão operaram possibilidade de sincronização instantânea 
narrativa estabelecendo uma nova inter-relação entre indivíduos de uma audiência por meio de 
novos processos não-hierárquicos e multidirecionais. Esse processo é denominado pelo autor 
como automação: 
 

A automação traz uma real “produção em massa” – não em termos de tamanho mas 
de abrangimento inclusivo e instantâneo. Este também é o caráter dos “meios [de 
comunicação] de massa”. Eles indicam, não o tamanho de suas audiências, mas o 
fato de que todo mundo se envolve neles ao mesmo tempo. Dessa maneira, sob a 
automação, as indústrias de utilidades compartilham do mesmo caráter estrutural das 
indústrias do entretenimento, naquilo que ambas se aproximam da condição da 
informação instantânea (McLUHAN, 2007, p. 392). 

 
Para o autor, a própria idéia de comunicação como inter-relação é inerente à eletricidade, que é 
responsável pela combinação de energia e informação na sua multiplicidade concentrada. Nossas 
concepções ocidentais lógicas e lineares, baseadas na palavra escrita, são consideravelmente 
afetadas por tecnologias como o telefone, o rádio e a televisão que aceleraram o ritmo de uma 
cultura anterior. O telégrafo, que revolucionou o modo de captação e transporte de informações – 
estas passaram a se constituir em si próprias o tráfego mais importante –, abriu o caminho para o 
surgimento de novas linguagens que impactaram de forma irreversível a seqüencialidade linear 
da tradicional narrativa moderna. 
O grande desafio trazido pelas novas linguagens eletrônicas foi justamente o desenvolvimento de 
vocabulários e conceitos adequados aos novos meios de comunicação, capazes de reconhecer 
suas especificidades, as maneiras distintas em que suas camadas de código se correlacionam 
através de regras de correspondência e diferem das marcas duradouras da impressão. 
A narrativa em contexto eletrônico difere significativamente da tradição da narrativa literária 
como se desenvolveu nos estilos impressos. Com a eletricidade, a narrativa forma uma rede de 
possibilidades ao invés de uma seqüência linear pré-definida de eventos. Segundo Hayles (2001, 
p. 23), com o surgimento das novas tecnologias eletrônicas estabeleceu-se um caminho de maior 
abertura para um processo de criação mais colaborativo, menos individualista do que a escrita. 
Um exemplo desse tipo de criação está na produção cinematográfica, que se transforma numa 
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forma de arte coletiva na qual vários indivíduos contribuem para orientar a cor, a iluminação, o 
som e até mesmo a interpretação e a fala. 
Para Hayles (2001, p. 22), as novas tecnologias eletrônicas propiciaram maior abertura às 
imagens e outros efeitos multimídia, além da possibilidade de disseminação instantânea através 
do mundo, que intensificou o processo de aceleração da circulação de conteúdo. As novas 
materialidades expandiram o espaço da narrativa para além das duas dimensões da página 
achatada do livro, transformando-a de uma sequência linear de letras, palavras e frases em 
espaços topográficos em camadas, abertos para uma exploração mais livre. 
 Nesse sentido, a narrativa se abre às contribuições de diversos integrantes da sociedade, antes 
incapazes de produzirem suas próprias narrativas e dependentes do domínio de uma linguagem 
escrita elitizada para interpretar o conhecimento transmitido através dos textos. A grande 
emancipação proporcionada pelos novos meios de comunicação eletrônicos, além de 
proporcionar diversas linguagens de maneira muito mais acessível e pouco hierarquizada – 
imagem, som, vídeos, etc. – proporciona a interação e compartilhamento com os demais 
integrantes da sociedade, abalando as estruturas de uma narrativa extremamente auto-cerrada, do 
texto, para narrativas capazes de retomar o sentido do contexto, no sentido de produzir junto, 
mas também no sentido de produzir de acordo com as relações cotidianas, com o contexto social 
dos indivíduos. 
O processo de aceleração das mudanças trazidas pela eletricidade se dá com o desenvolvimento 
das tecnologias da informática, Com o desenvolvimento destas, as sociedades desenvolvem cada 
vez mais a habilidade de troca de informações de modo que se tornam instantaneamente 
disponíveis em diferentes formas nos mais diversos lugares. A era digital torna-se a era do 
acesso, dado que o conhecimento deixou de ser passível de posse para se tornar acessível: a 
cultura digital representa a cultura do acesso, o que indica não somente uma revolução técnica 
como uma sublevação cultural crescente (SANTAELLA, 2003, p. 180).  
A cultura dos bits, capaz de dissolver as mais diversas linguagens, desde a linguagem impressa, à 
música, à fotografia e ao cinema, resultou numa transformação cultural inigualável: 
 

Os cérebros dos computadores, antes fechados em bancos de dados com acesso 
limitado, deslocaram-se para as periferias, para a extremidade inferior da hierarquia, 
para o terminal do usuário, para o recinto do cliente [...] A aliança entre 
computadores e redes fez surgir o primeiro sistema amplamente disseminado que dá 
ao usuário a oportunidade de criar, distribuir, receber e consumir conteúdo 
audiovisual em um só equipamento. Uma máquina de calcular que foi forçada a virar 
máquina de escrever há poucas décadas, agora combina as funções de criação, de 
distribuição e de recepção de uma vasta variedade de outras mídias dentro de uma 
mesma caixa. (SANTAELLA, 2003, p. 20) 

 
Considerando a cultura humana como existente num continuum que é cumulativo embora não 
num sentido linear, mas “no sentido de interação incessante de tradição e mudança, persistência 
e transformação” (SANTAELLA, 2003, p. 57), as diferentes culturas e linguagens não se 
excluem, num processo em que se constituem umas às outras. O cenário cultural contemporâneo 
se situa sob influência da revolução digital reflete os deslocamentos, a pluralidade espaço-
temporal característicos da cultura pós-moderna. As características da cultura digital 
contemporânea, portanto, transcendem aquelas das culturas midiáticas que a precederam. A 
dinâmica social dos usuários, bem como os processos narrativos na cultura digital, não podem 
ser analisados de acordo com antigos parâmetros.  
O ponto central dessa revolução se apresenta como a possibilidade oferecida pelo computador de 
converter todo tipo de informação e linguagem na linguagem dos bits. Essa linguagem permite a 
digitalização e a compressão de dados os mais diversos – som, imagem, vídeo, texto, programas 
informáticos, etc. – que podem ser traduzidos, manipulados, armazenados, reproduzidos e 
distribuídos digitalmente.  
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Todo esse processo de remixagem, em associação com as redes de transmissão, acesso e troca, 
constitui novas formas de socialização e cultura: a chamada cultura digital ou cibercultura. Para 
Lemos (2006, p. 1), a cibercultura se caracteriza como um território recombinante que tem raízes 
fincadas no processo de remix. O autor ressalta que o processo de recombinação, cópia, 
apropriação e mescla de vários elementos dentro de uma cultura não é um processo inusitado: as 
culturas não são herméticas, fechadas em si, mas antes de tudo são híbridas, ou seja, constroem-
se mediante a formação de hábitos, costumes e processos estabelecidos a partir do acolhimento 
de diferenças e do diálogo com outras culturas. 
Os contextos culturais e a ação social interagem de maneira decisiva com as novas tecnologias 
de comunicação e informação, que têm base na lógica da transformação de todos os tipos de 
dados num sistema comum, a digitalização de todas as fontes de informação, e que é capaz de 
processar quantidades de dados cada vez maiores numa velocidade cada vez mais rápida. 
 

“[...] diferentemente de qualquer outra revolução, o cerne da transformação que 
estamos vivendo na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, 
processamento e comunicação” (CASTELLS, 1999, p. 68). 

 
Lemos (2006, p. 1) identifica a liberação do pólo da emissão de conteúdo – característicos das 
culturas escrita e elétrica, onde a produção ainda era limitada a alguns –, a conexão em rede e a 
reconfiguração sociocultural por meio de novas práticas produtivas e recombinatórias como os 
princípios norteadores da cibercultura: 
 

“O princípio que rege a cibercultura é a “re-mixagem”, conjunto de práticas sociais e 
comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de informação a partir das 
tecnologias digitais” (LEMOS, 2005, p.1). 

 
Se na chamada cultura de massa a construção das narrativas começa a se libertar das amarras de 
uma linguagem exclusivista, os princípios da cibercultura potencializam fortemente as 
modificações no processo de construção das narrativas dado que nela o indivíduo não só 
manipula dados – como editar um vídeo, por exemplo – mas tem o acesso aos programas para 
dominar a linguagem e pode atuar em todo o processo de produção. 
Numa cultura contemporânea que é fundamentalmente uma cultura de remix, na qual os 
indivíduos adquirem autonomia para produzir e publicar informações em tempo real, modificar, 
adicionar e colaborar com demais indivíduos por meio da interação em rede, as narrativas se 
multiplicam e se ressignificam diante das possibilidades de produção, manipulação e 
compartilhamento do conhecimento. 
Tudo isso graças ao tratamento digital de todas as informações convertidas numa linguagem 
universal, traduzida por um fluxo de bits, ou seja, um fluxo de código binário representado pelos 
números 0 e 1. A linguagem dos bits revoluciona, na medida em que o fluxo binário pode ser 
tratado em qualquer computador, fator que descentraliza a antiga posse da informação, do 
domínio dos processos produtivos e distributivos das mesmas: o código binário é alterado e 
disponibilizado para novas modificações em escala planetária (LEMOS, 2006, p. 2). 
Se a indústria cultural massiva ainda se caracterizava por uma estrutura piramidal de produção e 
difusão dos produtos e serviços culturais, bem como conteúdos educativos e de informação, 
exigindo a centralização dos meios e o controle do pólo de emissão, a cultura digital aparece com 
uma estrutura reticular de integração e interatividade em tempo real (SANTAELLA, 2003, p. 
82). Nesse contexto, cada integrante da sociedade pode produzir e compartilhar conhecimento de 
modo dinâmico, utilizando-se de linguagens diversificadas. As narrativas contemporâneas, 
portanto, refletem o dinamismo e a criatividade característicos da cultura digital, tendo como 
principal elemento a interação em tempo real entre os indivíduos. 
Aliado ao movimento da quebra da hierarquia na produção e disseminação da informação está o 
princípio da conexão: o compartilhamento em rede é o motor da cibercultura. Lemos (2006, p. 2) 
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aponta para esse aspecto fundamental da cultura digital quando afirma que “É preciso emitir em 
rede, entrar em conexão com os outros, produzir sinergias, trocar pedaços de informação, 
circular, distribuir”. A conexão em rede telemática impulsionou as formas de produção livre e 
compartilhamento de conteúdos, nas quais a interação e o colaborativismo entre os indivíduos se 
estabelecem num fluxo contínuo. 
A rede só existe mediante esses valores de não-linearidade, estrutura não-piramidal e mutante:  
 

“Uma rede acontece quando os agentes, suas ligações e trocas constituem os nós e 
elos de redes caracterizadas pelo paralelismo e simultaneidade das múltiplas 
operações que aí se desenrolam” (SANTAELLA, 2003, P. 89). 

 
Castells (1999, p. 565) também identifica a tendência das funções e dos processos cada vez mais 
organizados em torno de redes, sendo que estas constituem a nova morfologia social de nossas 
sociedades. A lógica das redes traz mudanças substanciais para a operação e os resultados dos 
processos produtivos e da experiência, do poder e da cultura. O autor afirma que, ainda que 
formas de organização social em redes tenham ocorrido em outros tempos e espaços, é mediante 
as novas tecnologias de informação que tal tipo de organização tenha expansão penetrante em 
toda a estrutura social. 
Além disso, eu afirmaria que essa lógica em redes gera uma determinação social em nível mais 
alto que a dos interesses sociais específicos expressos por meio das redes: o poder dos fluxos é 
mais importante que os fluxos do poder. A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 
cada rede em relação às outras são fontes cruciais de dominação e transformação de nossa 
sociedade: uma sociedade que, portanto, podemos apropriadamente chamar de sociedade em 
rede [...]. (CASTELLS, 1999, p. 565) 
As novas tecnologias da informação e da comunicação, estabelecendo uma nova configuração 
em rede que se estende a todos os processos de nossa existência individual e coletiva, alteram os 
processos de comunicação, de produção, de criação e de circulação de conteúdos e serviços. 
Refletindo essas carcaterísticas marcantes, as narrativas, bem como os processos, tornam-se 
reversíveis, reorganizáveis, reconfiguráveis reforçando as transformações e as possibilidades do 
remix da cibercultura. 
A narrativa da cultura digital se dá, conseqüentemente, como estrutura aberta, que favorece a 
flexibilidade, é descentralizada, se adaptada à desconstrução e às reconstruções contínuas através 
do remix. O remix tornou-se crucial para a transformação de narrativas engessada, chegando aos 
contextos contemporâneos, onde a realidade é completamente remixada. 
A mixagem por meio da tecnologia digital mostra-se fundamental para a produção de 
narrativascem que há o intercâmbio das linguagens - como a música, a fotografia, o vídeo – em 
que se trabalha com referências fragmentadas e de diversas fontes,  proporcionando novas 
experiências sensoriais e significados. A hibridação das diversas linguagens é, portanto, inerente 
a essas novas narraivas, aliada à inovação e criatividade dos indicíduos que, com seus 
conhecimentos dos equipamentos, programas de edição e tratamento multimídia, produzem 
narrativa que não deixam início, meio e fim tradicionais para refletir novos modos de leitura ou 
fruição.  
Independente do formato em que se apresenta a narrativa, ela deixa de ser fundamentalmente 
linear pré-definida e distanciada do contexto social como aquelas propostas pela literatura e 
cinema tradicionais. Por ser um processo aberto, ela depende da interação, interação essa que 
traz na contribuição de cada indivíduo um pedaço representativo do contexto social em que vive: 
caminhado em direção de algo como uma metanarrativa. 
Daí a importância da interatividade, pois transforma em contexto aquele texto configurado sobre 
sua pré-ordenação de sentido, definido e inalterável. Desta forma, a narrativa resultante dessa 
cultura digital é oposta a àquela de um sistema fechado pois permite modificações e interações 
diretas do usuário durante seu desenvolvimento, um diálogo em que se inscrevem os possíveis 
percursos de fruição e interpretação oferecidos pela mesma. 
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Essa narrativa aproxima o indivíduo de sua construção, dado que o desvincula da 
intencionalidade do texto unidirecional, seja ele escrito ou audiovisual, produzido por outrem. 
Além disso, ela aumenta a variedade de interpretações possíveis, bem como a indeterminação de 
um final único. 
Num texto tradicional, o narrador coincide com um saber e com um complexo de modalidades 
estruturadas de forma definitiva no texto. Com a tecnologia digital, no entanto, tornam-se 
prevalentes estratégias potenciais previstas como possibilidades oferecidas pelo software do 
computador, mas que sofrem atualização pelas escolhas do usuário. Logo, o saber e o complexo 
de modalidades não são estruturados somente em partes, não mais de forma definitiva. Nesse 
processo, a figura daquele que narra fonte e origem do conhecimento, bem com da interpretação 
de conteúdos, é modificada, na medida em que há um indivíduo ativo influenciado a construção 
narrativa e que o próprio narrador acaba também por encerrar o comportamento fruitivo daquele 
que seria seu receptor. 
Nessa nova relação com a narrativa, o indivíduo tem a possibilidade de intervir e colaborar de 
fato com a produção do sentido da mesma. Num texto tradicional a relação ocorre por meio de 
um conjunto de elementos de tipo cognitivo, enquanto na produção digital existe uma interação 
que implica uma verdadeira ação por parte do usuário do computador. Como conseqüência, o 
usuário passa de um comportamento passivo, característico da experiência dos textos 
tradicionais, em que aguarda para receber conteúdos e interpretações prontos por parte daquele 
que narra, para um comportamento em que de fato opera uma série de escolhas sucessivas que 
gerarão uma narrativa nova e originarão uma situação não codificada por completo: os resultados 
dependem de operações que vão sendo pouco a pouco realizadas pelo usuário de um computador 
e conservam então uma ampla margem de imprevisibilidade. Nesse sentido, o indivíduo adquire 
cada vez mais autonomia, num movimento de transição de uma cultura fortemente textual para, 
mediante suas articulações e interação em rede, fazer parte de uma cultura digital que caminha 
rumo ao com-texto. 
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A Dimensão Mística do Espaço Sagrado Virtual 
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Introdução: Sagrado, Espaço e Mídia 
 
A discussão da dimensão mística das arquiteturas sagradas digitais remete diretamente à relação 
entre a religião e o espaço. Tradicionalmente esta relação é pensada sobretudo em três sentidos, a 
saber:  na  expansão da religião no espaço; na influência do espaço geográfico nas religiões e por 
fim, no impacto da religião sobre o espaço (USARSKI, 2007). Acreditamos que um importante 
elemento desta relação são as tecnologias de comunicação, assim, admitindo a não neutralidade 
destas tecnologias é de se esperar que a introdução de novas possibilidades comunicativas 
modifique esta relação. Um exemplo privilegiado deste poder da mídia e que pode nos ajudar a 
entender o impacto do digital na relação espaço e sagrado, pode ser apresentado pelo impacto da 
introdução da escrita no campo religioso. 
A introdução da escrita transformou a relação da religião no espaço. A escrita inaugura uma 
nova relação com o sagrado, possibilitando o advento e a consolidação das chamadas grandes 
religiões do livro. Cristianismo, Islamismo e judaísmo têm na escrita um dos seus elementos 
centrais, isto é, tem no livro o grande alicerce,“... nas religiões mundiais mais abrangentes, 
produzem-se textos sagrados nos quais o sentido do sagrado está igualmente ligado à palavra 
escrita” (Ong, 1998, p. 88). A passagem da oralidade para a escrita é também  a passagem da 
predominância do animismo e do panteísmo para o monoteísmo dualista, no qual as leis eternas e 
universais do criador estão fixadas pela escrita. A palavra escrita, ao privilegiar o sentido visual, 
limita a capacidade expressiva e comunicativa da experiência do sagrado, da sua densidade e 
pluridimensionalidade. Assim, se a religiosidade da oralidade é marcada pelo enigma, na cultura 
quirográfica – devido ao poder da escrita – a religião pode ser caracterizada como uma religião 
normativa. As religiões reveladas, ao serem estabelecidas em textos escritos, ditam as normas, 
como os dez mandamentos. Neste caso há um ponto de referência externo e permanente que 
funciona como um mecanismo de regulação autoritária, fixando regras, condutas, normas. 
Além dessas influências, a escrita muda radicalmente a relação da religião com o espaço. Na 
oralidade, as religiões eram étnicas, ligas ao contexto. A escrita criou as condições de 
possibilidade de que as religiões não só alcançassem a estabilidade, mas ainda o status de 
religiões universais se emancipando dos contextos particulares:  
 

[...] as religiões letradas tendem a encontrar-se associadas a mais de um lugar, a mais 
de um tempo, a mais de um povo. Isto significa que os seus preceitos relativamente 
ao comportamento são inevitavelmente situados num enquadramento mais vasto do 
que é provável encontrar num culto puramente local (GOODY, 1986, p. 27) 

 
As religiões universais são, em princípio, independentes do lugar geográfico e dos modos de 
vida, isto é, são todas baseadas em texto que estabelecem normas aplicáveis a várias sociedades, 
portanto, são descontextualizadas, sua influência não se limita a um lugar particulares. Como 
destaca Goody (1986, p.19), “... talvez seja significativo o fato de ter sido apenas com a escrita 
alfabética que algumas religiões quebraram decisivamente as suas fronteiras nacionais para se 
tornarem religiões de conversão”. Só a escrita permite a experimentação da fé num espaço ultra-
geográfico, afinal, com a escrita, emissores e receptores já não mais, necessariamente, 
comungam do mesmo contexto. A escrita, ao separar as mensagens religiosas das situações nas 
quais são empregadas e produzidas, suscita a ambição da universalidade. Contudo, vale lembrar, 
como bem assinala Levy (1999, p. 115), “... a escrita não determina automaticamente o 

229 Comunicação apresentada no Fórum “A Dimensão Secreta do Lugar” do XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE 
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universal, ela o condiciona (não há universalidade sem escrita). Antes da tecnologia da escrita – 
havia a plena identificação do local e sua específica religião.” Destacando essas possibilidades 
abertas pela escrita no campo religioso, Pierre Levy (1997, p. 91) coloca que é perfeitamente 
possível a conversão ao islamismo em Berlim, mas por outro lado se desejássemos praticar a 
religião dos Bororós seria imperativo viver com eles, pois sua cultura é totalmente oral. 
Essas religiões escapam da dependência do contexto particular e podem pleitear a 
universalidade, “Graças ao regime de verdade que se apóia num texto-revelação, as religiões do 
livro se libertam da dependência de um meio particular e tornam-se universais.” (Levy, 1999, 
p.115). Por isso, é possível a conversão ao islamismo em Berlim ou em Tóquio. O significado 
das mensagens religiosas do islamismo e de toda religião baseada em textos sagrados é o mesmo 
não só em qualquer parte, como também em qualquer tempo, o que não acontecia com as 
religiosidades da oralidade primária. 
 
Digital e a religião desterritorializada 
 
A relação entre religião e espaço sempre é afetado pela introdução de uma nova tecnologia de 
comunicação. O exemplo da escrita que permitiu a expansão de religião para além da tribo é um 
exemplo privilegiado. Assim, é de se esperar  que análises recorrentes nos estudos da relação 
entre religião e internet abordem a constante relativização do espaço e a quebra de barreiras 
geográficas e territoriais que a introdução da comunicação digital vem provocando no campo da 
religião, o que exige uma urgente atualização dos estudos da intersecção entre religião e espaço.  
Essa desterritorizalização e a crise da importância no espaço físico no campo da religião – além 
de ser entendida como a possibilidade de evangelização global, isto é, a expansão da religião no 
espaço já não encontraria barreiras territoriais e físicas – são entendidas principalmente em 
outros dois sentidos primordiais pelos pesquisadores da área. 
Um primeiro sentido, amplamente mais estudado é a abertura de possibilidades de congregação 
de grupos religiosos minoritários dispersos no planeta, isto é , as barreiras geográficas são 
praticamente eliminadas com o digital, o que permite que grupos religiosos dispersos pelo globo 
possam se congregar por meio da rede, ou ainda seitas isoladas geograficamente possam 
propagar suas crenças tornando o elemento territorial algo de irrelevante, como entende o 
pesquisador brasileiro Rafael Shoji (2007, p. 245) para quem com a internet “...as barreiras 
geográficas são praticamente eliminadas, possibilitando que grupos dispersos adquiram uma 
coesão social por meio da rede, uma característica especialmente significativa para grupos 
étnicos em diáspora”, ou como analisado por Krogh e Pillifant (2004) que entendem que a 
internet favorece o rápido crescimento de novos movimentos religiosos que até então tinha 
pequeno alcance. De todo modo, ainda para Shoji (2007, p. 243), “... a internet oferece um 
espaço de convivência para grupos que encontram dificuldades em ter um espaço físico, devido 
a distância física ou custo financeiro, como é o caso de muitos grupos heterodoxos ou religiões 
alternativas”. Pensamento similar ao de Lovheim e Linderman (2005) que entendem que um 
aspecto chave das possibilidades abertas pela comunicação digital é justamente “... a 
acessibilidade de certas redes para pessoas que no contexto local não pode encontrar pessoas 
com certas afinidades com quem possam compartilhar suas crenças e práticas religiosas” 
(LOVHEIM & LINDERMAN, 2004, p. 132, tradução nossa).  
Outra linha de estudos, e que nos interessa em particular nesta comunicação, é em direção a 
tendência do digital em promover outra relação com os chamados territórios sagrados e que nos 
suscita o debate sobe a dimensão mística do espaço sagrado virtual. Macwilliams (2004) 
denomina esses novos espaços de devoção, de peregrinações ou romarias virtuais. O autor 
observa que a maioria das grandes peregrinações e romarias religiosas possui um site – oficial ou 
não – o que significa a abertura de novas possibilidades desterritorializadas de acesso a lugares 
até então acessíveis com grande sacrifício físico em todo senso inerente as peregrinações. Nesse 
contexto também se enquadra as visitações virtuais a templos e outras arquiteturas religiosas. A 
internet, portanto, abre a possibilidade de crentes em localizações remotas no mundo, a 
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oportunidade de visitação on-line de espaços sagrados. Como analisa Brasher (2004), o 
deslocamento das arquiteturas sacras para as redes amplia o seu alcance de modo exponencial, o 
número de pessoas que acessam um tour virtual em um templo Hindu em um dia pode ser 
superior as visitações presenciais a tal arquitetura em um ano. Para O´Leary (2005) há uma 
importância ainda muito evidente no lugar físico que dado site simula. Um próximo passo para o 
autor seria o ciberespaço ser nele mesmo o local de peregrinação e o foco central da devoção. 
Em todas essas análises, certas questões são recorrentes, por exemplo, a questão da 
autenticidade, isto é, seriam essas experiências verdadeiras ou falsas? Macwilliams (2004) 
observa que tal valoração depende do enfoque dado a essas experiências. Se se valoriza os 
aspectos físicos, sobretudo aqueles ligados ao sacrifício do corpo, o selo de falso será atribuído a 
essas experiências, ao contrário, se se valoriza os aspectos espirituais, no qual a própria 
peregrinação ou arquitetura tem antes uma dimensão simbólica do que factual, o selo de 
verdadeiro será atribuído. Macwilliams recorre ao exemplo da via crucis católica que simula 
simbolicamente o trajeto seguido por Jesus Cristo carregando a cruz que vai do Pretório até o 
Calvário. Ou seja, a experiência religiosa, que já é simbólica por natureza, não teria perdas 
qualitativas com seu deslocamento para as redes. Contudo, lembra o autor, aumentaria um grau a 
mais o nível de abstração.  Entretanto, reconhece o autor, as árduas viagens para lugares 
distantes, e as práticas ascéticas, tão importantes em peregrinações penitenciais, não podem ser 
experienciadas nas redes. 
 
O Catolicismo Desterritorializado 
 
Exploraremos nesse tópico o catolicismo desterritorializado, isto é, o acesso a espaços sagrados 
pelas arquiteturas digitais. Tais exemplos podem ser encontrados entre as próprias iniciativas 
oficiais da cúria, no link do site oficial da Santa Sé que permite ‘Tour Virtual’ a capelas e 
Basílicas papais. Com a iniciativa da cúria romana, é a aberta a possibilidade de católicos do 
mundo todo não só ter acesso a fotos daqueles espaços sagrados da Igreja, mas a interações 
muito mais significativas com tais arquiteturas. 
O link do site oficial possibilita o acesso a uma página na qual é possível navegar 
interativamente por oito basílicas e capelas papais. Entre os oito espaços disponíveis para 
visitação virtual se destacam a Necrópole Vaticana; a visita a São Paulo Fora dos muros e a 
visita virtual a capela sistina que rapidamente se tornou bastante popular na internet.  

 
Imagem 01: Visita Virtual a necrópole Vaticana 
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Fonte: < http://www.vatican.va/various/basiliche/necropoli/scavi_english.html> 
 
A visita virtual a necrópole vaticana é uma visita altamente interativa no qual o usuário conduz 
um avatar- peregrino por toda a arquitetura. Ao acessar o link para a visita virtual desse meta-
espaço sagrado e informativo abre-se a página inicial da romaria e um vídeo introdutório, no 
qual um homem aparece do lado externo da basílica adentra a esse espaço, descendo ao subsolo. 
Logo em seguida aparece outro vídeo no qual um clérigo do vaticano explica em italiano e 
legendas em inglês a historia daquele espaço. 
Após essa etapa introdutória a arquitetura informativa de navegação interativa surge na tela e o 
usuário é convidado a explorar a necrópole. A imagem acima mostra o avatar iniciando sua 
peregrinação virtual pela necrópole vaticana, no subsolo da basílica de São Pedro. A partir da 
planta da necrópole, o avatar se localiza e pode navegar em uma imagem panorâmica que gira 
360º e para cima e para baixo. Por todo o espaço há ícones nos quais é possível clicar e obter 
mais informações sobre determinado objeto. 
Além da visita à necrópole vaticana, que sem dúvida é a proposta mais interativa, se destacam 
outras duas visitas, que não são tão interativas, mas são de qualidade gráfica bastante 
significativa. Trata-se da visita virtual a São Paulo fora dos muros e a visita virtual a capela 
sistina, ilustrados nas imagens abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Imagem 02 - Visita Virtual a São Paulo Fora Muros  
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Fonte: http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/Media/VR/St_Paul_Tomb/index.html 
 
Imagem 03 - Capela Sistina 
 

 
Fonte: http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 
 
A imagem 02 ilustra o interior de São Paulo fora dos muros, com uma qualidade gráfica bastante 
significativa. Toda essa arquitetura é dividida em nove espaços. Cada um desses nove espaços 
possui um link que se clicado dá acesso a um deslocamento a uma imagem panorâmica e em alta 
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definição que gira em todas as direções, que se distancia e se aproxima com alta riqueza de 
detalhes. Toda essa visita é acompanhada pelo canto gregoriano ao fundo.  
Já a imagem 03 ilustra a capela sistina. De modo similar ao exemplo anterior, na capela sistina é 
possível navegar por todo o interior dessa obra arquitetônica e artística de tamanha importância 
para a história da humanidade. Acionando o mouse ou as setas do teclado o internauta navega 
numa fotografia panorâmica e pode apreciar todos os afrescos de modo bem aproximado sem 
perder a definição e dispondo de todo tempo necessário para tal visita, sem a lotação e o tempo 
cronometrado das visitas presenciais. 
Esses dois exemplos, São Paulo fora dos muros e a Capela Sistina retratam um tipo de interação 
com o espaço que supera aquele conhecimento por fotografias, afinal, o deslocamento pela 
imagem é sempre singular, um acontecimento que depende da interação com o usuário. 
Juntamente com o primeiro exemplo estudado (necrópole vaticana), são também exemplos de 
como o catolicismo vem se tornando desterritorializado nesse sentido de acesso remoto a lugares 
sagrados a partir de uma arquitetura informativa. 
 
Islamismo desterritorializado 
 
No caso do Islamismo optamos por pesquisar nas redes por iniciativas não oficiais. Iniciamos 
essa busca no Wikipédia a partir do verbete Hajj230, e encontramos informações básicas a 
respeito desse pilar do islamismo: é a peregrinação à cidade de Meca, obrigatório a todo 
muçulmano, uma vez na vida, desde que tenha condições financeiras e físicas para empreendê-la, 
e que mobiliza cerca de dois milhões de pessoas anualmente. Particularmente nos interessa nesse 
verbete são as ligações externas. Um desses sites, justamente, promete a experiência de um hajj 
virtual: 
 
Imagem 04 - Virtual Hajj 
 

  
Fonte:< http://www.pbs.org/muhammad/virtualhajj.shtml> 
 

230 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hajj. Acessado em 29/03/2010. 
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Apesar da promessa, trata-se de uma experiência de peregrinação virtual bastante simples. Na 
tela inicial há um vídeo e um texto explicativo que introduzem o internauta ao Hajj e um mapa 
pelo qual o internauta vai vivenciar essa experiência virtual. Nesse mapa se destacam cinco 
áreas, que correspondem as cinco etapas do Hajj, sendo necessário clicar em cada uma dessas 
etapas para prosseguir nessa peregrinação virtual. Com o clique, surge uma  foto e um texto 
explicativo daquela etapa, conforme a figura acima. 
Insatisfeitos com esse resultado, optamos por uma busca no motor de busca Google com a 
palavra chave “Hajj virtual”, com o intuito de encontrar iniciativas qualitativamente mais 
significativas e inovadoras. Dos resultados que encontramos no Google o mais significativo, no 
nosso entender, foi um vídeo no youtube que demonstra um Avatar empreendendo a 
peregrinação à Meca na plataforma digital Second Life231: 
 
Imagem 05 - Virtual Hajj no Youtube 
 

 
Fonte:< http://www.youtube.com/watch?v=eNNqd2AxxyM> 
 
Trata-se de um vídeo editado de cerca de oito minutos extraído da peregrinação virtual nos meta-
espaços sagrados do second life, revelando os elementos principais de tal peregrinação. O vídeo 
revela claramente as possibilidades inovadoras abertas por essa plataforma, na qual há uma 
grande comunidade islâmica de residentes de todo o mundo. Evidentemente, cabe assinalar, que 
poderíamos nós mesmos empreender essa peregrinação virtual pelo Second Life, contudo por se 
tratar de uma arquitetura informativa que exige habilidades que só uma vivência contínua como 
residente em tal plataforma fornece, acreditamos que a análise do vídeo postado colabora para os 
objetivos dessa pesquisa por relatar com detalhes a peregrinação virtual de um avatar residente e 
experiente no Second Life. 

231 O Second Life é um ambiente virtual e tridimensional que simula, além do espaço social geográfico,  alguns 
aspectos a vida real e social. Pode ser encarado como um jogo, um mero simulador, um comércio virtual ou uma 
rede social. O nome "second life" significa em inglês "segunda vida" que pode ser interpretado como uma "vida 
paralela", uma segunda vida além da vida "principal", "real". É tido pelos participantes como “metaverso”, isso é, 
um meta universo, totalmente criado por seus residentes.   
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O vídeo mostra o avatar iniciando sua peregrinação entrando  no estado de Ihram, uma espécie 
de estado sagrado, vestindo as roupas que usará durante a celebração dos rituais virtuais: duas 
peças de tecido brancas e sandálias.  A imagem acima ilustra o avatar no início da sua 
peregrinação virtual, ainda com roupas comuns. Na imagem abaixo, o avatar já está vestido com 
a iharam, que são as roupas especiais, vestimentas simples que eliminam as distinções de classes 
e cultura, fazendo com que o peregrino adote uma identidade universal de uma pessoa que é 
dedicada a Deus: 
 
Imagem 06 -  Avatar efetuando o tawaf  
 

 
 
A Imagem acima também ilustra o avatar efetuando o tawaf. Depois de ter adentrado na Grande 
Mesquita de Meca o avatar-peregrino dá sete voltas à Kaaba no sentido anti-horário (indicado 
pelas flechas verdes). No Vídeo, inclusive, fica evidente que as primeiras três voltas são dadas 
em um passo mais acelerado, conforme a prerrogativa da tradição.  
Em seguida o avatar peregrino percorre um corredor entre os montículos de Safá e Meruá, ainda 
dentro da mesquita, de novo sete vezes. Em seguida recita o talbiya, uma oração na qual declara 
que faz o Hajj unicamente em honra de Deus. Depois do pôr-do-sol, inclusive com o ambiente 
virtual ficando escuro, o peregrino dirige-se para Mina, um local perto de Meca, onde acampam 
e passam a noite. 
 
Imagem 07 – Tendas para repouso noturno dos avatares- peregrinos.  
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Em seguida, o avatar peregrino deixa Mina em direção a Arafat, para consagrar o dia à oração, à 
leitura do Alcorão e ao pedido de perdão a Deus pelos pecados cometidos. Após o pôr-do-sol, o 
avatar peregrino se direciona a Muzdalifah, para passar a noite em tendas e fazer suas orações 
noturnas. O vídeo inclusive mostra o avatar recolhendo pequenas pedras que serão usadas num 
ritual posterior.  
Antes do nascer do sol, com o ambiente virtual simulando o amanhecer, o avatar parte para 
Mina. Em Mina os peregrinos atiram sete pedras contra três bétilos, que são pedras que eram 
adoradas como divindades nos tempos pré-islâmicos, conforme a imagem abaixo: 
 
Imagem 08 - Avatar atirando pedras contra os três bétilos 
 

 
 
O vídeo ainda mostra o avatar peregrino, depois de atirar as pedras, se encaminhando para uma 
espécie de estábulo, pois deve sacrificar um animal, carneiro ou bode: 
 
Imagem 09 - Avatar escolhendo um carneiro para o sacrifício. 
 

 
 
Assim, o vídeo, depois de mostrar essas etapas elementares da Hajj pelo Second Life, termina 
com o avatar peregrino efetuando as tarefas finais do Hajj e despedindo-se de Meca.  
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Sem dúvida o Second Life é um contexto privilegiado que revela que o deslocamento do 
islamismo para as redes digitais não está exclusivamente atrelado ao paradigma da web 1.0, 
afinal, o tipo de experiência religiosa que o Second Life permite é qualitativamente superior no 
que diz respeito ao caráter colaborativo e interativo do que o acesso a uma sorte infinita de 
conteúdo e informações sobre o islamismo.  
 
Imagem 10 -  Avatar Mulçumana 
 

  
Fonte:< http://www.youtube.com/watch?v=sr2Scu-vQp4&feature=related>  
 
E as possibilidades de experiências islâmicas no second life não se restringem ao Hajj virtual 
conforme outros vídeos no youtube, como o vídeo no qual extraímos a imagem acima da avatar 
mulçumana, revelam. É possível visitar mesquitas e cidades sagradas, além de existir espaços 
para reuniões entre mulçumanos, grupos de estudos sobre alcorão, entre outras possibilidades. 
 
Considerações Finais: A mística do espaço virtual. 
 
Nesta comunicação exploramos as experiências das arquiteturas sagradas virtuais da igreja 
católica e do Hajj Virtual através do second life como exemplos da relação entre religião e 
espaço influenciado pelas novas tecnologias. Não se trata de experiências que substituem a 
presencial, tão pouco são experiências que emulam ou simulam a dita realidade, afinal, A 
virtualidade não é uma simulação, uma imitação, uma mimese de realidade, mas o ingresso em 
outra dimensão, por assim dizer, ontologicamente diferente.” (PERNIOLA, 2005, p. 47).  
O virtual entendido não como o oposto do real, mas como uma experiência de outra natureza 
sugere que essas experiências, antes de ser meros simulacros, inauguram uma nova vivência 
religiosa e é exemplar de uma nova relação com o sagrado na chamada pós-modernidade. Se, 
como sustenta Michel Maffesoli, a pós-modernidade é a sinergia entre o arcaico e o 
desenvolvimento tecnológico, defendemos que essa nova sensibilidade espiritual é fruto dessa 
sinergia. A espiritualidade pós-moderna resgata o arcaico e está em sintonia com a tecnologia, 
sobretudo as comunicativas digitais. Há na contemporaneidade uma nova sensibilidade 
espiritual, uma revitalização do sagrado como elemento fundamental do estar-junto 
contemporâneo. O surgimento das novas tecnologias digitais cria uma ecologia midiática que 
forja uma situação próxima aquela da oralidade. Walter Ong (1982) denomina esta nova situação 
como oralidade secundária. Essa oralidade secundária resgata a mística participativa da oralidade 
primaria. 
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A mística do espaço sagrado virtual é a mística do acesso, da oferta e disponibilidade contínua 
do espaço sagrado. São espaços que funcionam como uma ruptura efêmera e provisória no fluxo 
normal do cotidiano, uma espécie de hierofania digital. Assim, podemos arriscar interpretar que 
o advento das comunicações digitais possibilita uma sacralidade digital que não favorece a 
religião, que diz o que o sagrado é, revela o sagrado, ocultando a sua virtualidade ao 
impossibilitar qualquer outro tipo de atualização. Ao contrário, o digital favorece uma postura de 
constante construção de inúmeras representações e atualizações transitórias do sagrado, 
devolvendo sua virtualidade que as religiões tradicionais haviam ocultado. Dessa forma, o digital 
marca um retorno as origens, potencializando a revirtualização do sagrado e passamos, portanto, 
de uma experiência do sagrado atrelada essencialmente a sua indisponibilidade, para uma 
experiência de sua oferta e disponibilidade contínua. 
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Bens Materiais e Imateriais o Segredo da sua Preservação 
Alba Maranhão (UFPE/Pesquisadora da Associação Ylê Seti do Imaginário) 
 
 
 
Introdução 
 
A globalização consiste em articular conceitos globais como também locais, onde o sistema 
capitalista mundial se encontra presente, a idéia é que o mundo se tornou um só lugar. 
Segundo Edgar Morin (2007: p. 39): o que chamamos de globalização hoje em dia é o resultado, 
no momento atual, de um processo que se iniciou com a conquista das Américas e a expansão 
dominadora do ocidente europeu sobre o planeta. 
Para Zygmunt Bauman (2005, p. 16/17)) utilizando o termo de Marshall McLuhan, o mundo é 
uma aldeia, uma aldeia global que está se tornando rapidamente globalizada. E nesta vida 
globalizada a vida líquida, isto é, a vida precária e vivida em condições de incertezas, é uma vida 
de consumo: 
 

A vida líquida [...]”. Projeta o mundo e todos os seus fragmentos animados como 
objetos de consumo, ou seja, objetos que perdem a utilidade (e, portanto o viço, a 
atração, o poder de sedução e o valor) enquanto são usados (2005, p.16/17). 
 

Conforme Jean Baudrillard (1981) a sociedade contemporânea é uma sociedade do espetáculo, o 
fenômeno midiático contamina todo o ambiente, dessa maneira, vivemos numa sociedade da 
comunicação e isto se torna um “fenômeno extremo”, fenômeno este que é uma característica da 
pós-modernidade. 
Na visão de Anthony Guiddens (1999), atualmente a modernidade vive seu limite, a isso ele 
denomina de alta modernidade: um estágio de modernização levado ao seu mais alto grau, no 
qual os riscos possuem uma dimensão incalculável, como: um colapso dos mecanismos de 
crescimento econômico, de um conflito nuclear e desastres ecológicos. 
Corroborando com esse pensamento, Peter Berger (2004) diz que: no mercado financeiro 
existem riscos que podem atingir a vida de milhões de pessoas, a permanência constante de um 
certo grau de controvérsia sobre as informações dadas provoca também uma curiosa forma de 
sentimentos de insensibilidade perante o aspecto ameaçador das circunstâncias em que vivemos 
e isto não é um fato individual, mas sim global. 
Segundo esse autor, [op. cit.] os antigos sistemas de valores e de interpretações são 
descanonizados. A desorientação do indivíduo e de grupos inteiros por causa disso já é um fato, 
assim categorias como alienação e anomia marcam as dificuldades que os indivíduos têm de 
encontra um rumo nesta modernidade. 
Nesse sentido, nos parece que no mundo contemporâneo o risco social e cultural que foi se 
formando no decorrer dos anos, possibilitou para com que o indivíduo passasse a se ver 
restringido a um mero coadjuvante diante dessa realidade. 
E ainda como diz Baudrillard (1991): vivemos num tempo em que o sentido é um elemento 
escasso. 
Dessa maneira, verificamos que a civilização moderna ocidental desenvolveu-se em um 
sentimento material, o mundo globalizado contribui para com que as sociedades modernas se 
desenvolvam, cresçam rapidamente, e com isso possibilita a ocorrência de grandes 
transformações em todos os setores da vida do homem. 
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Enfatizando esse pensamento Peter Berger (2004) diz que: uma das características de nosso 
tempo é a compreensão das identidades nesse mundo globalizado. Pois, as sociedades do mundo 
contemporâneo fragmentaram as paisagens culturais, etnia, raça, gênero, sexualidade e 
nacionalidade, levando as transformações, mudando nossas identidades pessoais. 
Na visão de Stwart Hall (1992, p. 13): 
 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida que os sistemas de significações e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante 
de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 
menos temporariamente. 
 

Assim, para Hall: 
 

“[...] as identidades neste mundo contemporâneo estão sendo descentralizadas, 
deslocadas ou fragmentadas”. 

 
Conforme Baumam (2004) existem vários fatores que contribuem para com que a identidade se 
encontre fragilizada, pois ela está ligada ao colapso do Estado de bem-estar social e ao posterior 
crescimento da sensação de insegurança, com a corrosão de caráter que a insegurança e a 
flexibilidade no local de trabalho têm provocado na sociedade.  
Assim este fato contribui para abalo da idéia de que temos de nós próprios como sujeitos 
integrados e como conseqüência leva a perda de um sentido de si, esta que é denominada de 
descentralização dos indivíduos, e por conta disso leva o indivíduo a uma crise, esta que se 
constitui na consciência humana, na consciência do indivíduo, que se individualizou, na 
sociabilidade e na formação histórica-social da identidade pessoal. 
Dessa forma, entendemos que a identidade se encontra sempre numa relação dialética com a 
sociedade, podendo então se cristalizar, modificar ou mesmo ser remodelada pelas relações 
sociais as quais são marcantes na formação e conservação da identidade. 
Nesse sentido, entendemos que a identidade vai se formando a partir da interação entre o eu e o 
meio. O sujeito tem um núcleo ou essência interior, isto é o eu, este que é  formado e modificado 
num diálogo contínuo com os mundos culturais (interior e exterior). 
Segundo Ferreira (2004) essa relação vai articulando o micro-social com o macro-social, sendo 
mediada essa interação através dos processos simbólicos do fenômeno cultural. 
Dessa forma, a identidade, nessa concepção sociológica e antropológica, preenche o espaço entre 
o mundo pessoal e o mundo público. O fato é que projetamos a nós próprios nessas identidades 
culturais ao internalizamos os significados e os valores socioculturais, estes que passam a fazer 
parte de nós. 
A identidade, então, costura o sujeito à estrutura social e ainda vai amarrando os sujeitos aos 
seus ambientes culturais o qual foi socializado. 
Assim, a identidade nacional não é algo que se nasce com ela, pois ela é formada a partir do 
conjunto de significados socioculturais que leva o indivíduo a se identificar com o local. A nação 
não é apenas uma entidade política, ela vai produzir um sentido, pois ela é um sistema de 
representação. 
Dessa forma, as pessoas não são apenas cidadãos de uma nação, elas se encontram presentes na 
idéia da nação tal como representa em sua cultura nacional. A nação tem o poder de gerar um 
sentimento de identidade e lealdade. 
A formação de uma cultura nacional contribui para a criação de padrões nacionais, que vai gerar 
uma única língua que por sua vez vai dominando o meio de comunicação em toda a nação. 
Dessa forma, todo conhecimento que guardamos é registrado na memória, tanto na memória 
individual como coletiva. 
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Desse modo, podemos verificar que a memória coletiva não só vivência a tradição, como 
também representa um sistema estruturado, no qual os atores sociais desempenham seus papéis.  
A cultura nacional, ao produzir sentido sobre a nação, possibilita a construção da identidade 
nacional 
Pois, a nação é narrada tal como ela é contada e rememorada nas histórias, nas literaturas 
nacionais, na cultura popular (crenças, festas etc.), e nesse relato, é passado uma série de estória 
e história, imagens, crenças, símbolos e rituais nacionais que representam as partilhas, as perdas 
e vitórias que vão dar sentido à nação e significados a nossa vida.  
A tradição ao ser transmitida vai enfatizar a identidade nacional, essa que pontua o passado e o 
futuro e muitas vezes possibilita a restauração das identidades passadas. 
Nesse sentido, a nação é constituída pela herança que recebeu, e a memória nacional é da ordem 
da ideologia, ela é o produto de uma história social. Assim, como se sabe, o Estado integra os 
elementos concretos da realidade social e ele vai delinear o quadro de construção da identidade 
cultural. Dessa maneira, é através de uma relação política que se constitui a identidade nacional, 
essa relação vai estruturar a interação entre o nacional e o popular, que pode ser representado em 
vários setores, por exemplo os bens materiais e imateriais. 
Nesse sentido, uma das características da nossa cultura popular é o fenômeno da apropriação de 
manifestações particulares, que se tornaram símbolos nacionais, por exemplo: os bens materiais 
e imateriais. 
A cultura popular tem o enfoque estético lúdico, muitos foram os intelectuais que se inspiraram 
para fazer as sua criações, como foi o caso de Heitor Villa Lobos que compôs cantigas populares 
infantis.  
Ela também foi pontuada no setor da economia e da política mostrando o poder e a força da 
cultura popular como um veículo de transformações sociais, na educação das comunidades rurais 
nordestinas onde se valorizou os elementos culturais nativos e tradicionais que possibilitaram a 
ampliação do saber popular contribuindo assim para a promoção do indivíduo. 
O processo de estetização transforma a realidade mais bonita, as novas tecnologias propiciam a 
criação e recriação da realidade, esse processo vai adaptando conforme a lógica de 
representação, toma um sentido de um grande espetáculo, embora reduza a ideologia. 
Para Edgar Morin (2005, p.77): 
 

É através dos espetáculos que seus conteúdos imaginários se manifestam [.....] A 
relação estética reaplica os mesmos processos psicológicos da obra na magia ou na 
religião, onde o imaginário é percebido como tão real, até mesmo mais real do que o 
real [....]. 
 

E esse processo de criação e recriação vai permitir deixar em efervescência a memória cultural 
de um povo. 
Dessa forma, podemos entender que a preservação do patrimônio histórico/cultural deve estar 
calcada na vivência e nas identidades daqueles pertencentes à mesma cultura. Tomemos por 
exemplo: o museu, ele envolve a questão da cidadania e da identidade, este abre uma janela 
mostrando para as pessoas o passado, o presente, o mundo, isto é, os lugares e a arte da 
arquitetura, os monumentos, em tempos e culturas diferentes. Ele mostra um sentido em cada 
artefato que é exposto, pleno de significado, reencantando assim o passado e encantando o 
presente. 
A memória que ele pontua é uma construção social que edifica identidades distintas e 
patrimônios de culturas diversas, assim a memória dar identidade e sentido a vida do indivíduo. 
Dessa maneira, a nação não é vista num olhar homogêneo, mas sim através da diversidade, por 
um conjunto de diferenças e multiplicidades presente no território do país. 
Nesse sentido, tanto o patrimônio material, como também “[...] o patrimônio imaterial vão 
englobar todas as formas tradicionais e populares de cultura transmitidas oralmente ou por 
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gestos, que com o passar do tempo são modificadas pelo processo de recriação coletiva (Marcos 
F. Santos, 2004, 141)``. 
Assim, pontuamos que essas recriações são decorrentes das mutações, experiências entre as 
comunidades e os grupos que convivem num dado espaço social. 
Conforme Ferreira (2004, p. 142): ``Existe um fluxo vital mobilizado por um impulso criador 
que é, por sua vez, recriado, cotidianamente``. 
Isto se deve segundo Pitta, e conforme Durand, ao poder criador da imaginação  que  chega a 
enriquecer e a transformar as imagens. 
As múltiplas cenas da vida cotidiana levam os indivíduos a experiências plurais, onde muitas 
vezes são contraditórias a sua pessoa, e os papeis sociais são endossados pelos indivíduos, daí o 
indivíduo assumir papeis de acordo com a experiência vivida, experiências essas que perpassam 
toda a identidade do indivíduo. 
Assim, nos parece que nesta dinâmica, a ação social é caracterizada pelo sentido que é dado a 
ela, pois a ação humana é formada pelas múltiplas significâncias da experiência. 
Esta que pode ser entendida como atividade cognitiva, uma forma subjetiva de construção, e o 
Eu, possibilita o sentido dessa experiência. 
Experiência essa que segundo Michel Maffesoli (2007)  tem um poder cognitivo, este poder que 
ultrapassa as construções racionalizantes.  
E o patrimônio, tanto material como imaterial, é uma das formas de produzir sentido e 
significados ao indivíduo e à nação. Assim, a construção de um patrimônio é uma representação 
simbólica de uma identidade cultural, a sua preservação, seus registros, os elementos culturais, 
particulares e universais que formam esse universo, sensibilizam a diferentes identidades. 
Nesse sentido, as mudanças neste mundo secularizado não devem fazer com que o homem 
esqueça a sua história, a sua herança cultural, esta que é formada a partir das manifestações dos 
saberes dos grupos sociais. É por meio dos monumentos, ícones, arquitetura, artefatos, danças e 
outros objetos que a cultura vai tomando forma e vai relatando esses saberes.  
O conceito de patrimônio histórico-cultural é vinculado à formação dos estados-nações. Os 
relatos sobre o patrimônio são realizados a partir da autoridade da nação, dessa maneira, é 
essencial para qualquer cidade a valorização do seu patrimônio cultural. 
Dessa forma, pensamos que é possível que nas interações, nas criações e recriações, na 
preservação dos patrimônios que resida o segredo, o segredo do sentimento de pertencimento, é 
ele, o elemento chave para querermos manter a nossa cultura e a nossa história. 
Por isso mesmo Gaston Bachelard vai pontuar que a faculdade humana por vezes esquecida pode 
fazer nascer, renascer e criar novas formas de vida e de interioridade, portanto, pensamos que a 
partir deste pensamento podemos compreender a importância da preservação e memória do 
patrimônio. 
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Juventude e pertencimento: o segredo sobre o lugar 
Maria das Graças Guerra Lessa (UECE) 232 
Luiz Fábio Silva Paiva (UFAM/ PPGS-UFC) 233 
 
 
 
Percursos Metodológicos 
 
O princípio norteador foi realizar a pesquisa dentro do território estabelecido pela divisão oficial, 
porém algumas pessoas, mesmo não morando no território oficialmente234 definido como Bom 
Jardim, sentem-se pertencentes ao local pela alusão ao nome, não compreendendo os limites 
oficiais estabelecidos. Assim foi levada em consideração também a identidade dos moradores. 
Quando falamos de sentimento nos remetemos à emoção, trata-se de algo diretamente ligado à 
subjetividade do indivíduo. Paiva (2004) diz que a fértil qualificação das identidades aponta para 
a dimensão psicossocial da identidade que é a pertença das pessoas a um determinado grupo. 
A identidade resulta da tomada de consciência de se pertencer a um grupo e de não se pertencer a 
outro. Essa tomada de consciência realiza-se pela categorização, critério que discrimina os 
grupos como próprio e alheio, (ingroup e outgroup), e localiza o indivíduo no grupo próprio. 
Como motivação subjacente ao processo de categorização, postula-se a auto-estima: para 
adquiri-la ou mantê-la, a pessoa se engaja na comparação entre os grupos, o que lhe permite 
construir seu grupo como superior aos grupos dos quais, "pré-reflexivamente", não faz parte e a 
que, reflexivamente, passa a não pertencer. Conforme se mostrarem capazes de confirmar, 
diminuir ou negar sua auto-estima, a pessoa tenderá a manter-se nesses grupos, eventualmente 

232 Bacharel em Ciências Sociais. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Sociedade da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE). Pesquisadora do Observatório de Recursos Humanos em Saúde 
ObservaRH CETREDE Ceará. Email: gracinhalessa@yahoo.com.br 
233 Professor de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas. 
Pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV) e do Laboratório de Estudos e Pesquisas da 
Conflitualidade e Violência (COVIO). Bacharel em Ciências Sociais. Mestre em Sociologia e Doutorando em 
Sociologia no Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (PPGS-UFC). Email: 
luizfabiocs@yahoo.com.br 
234Refere-se a à divisão oficial segundo a Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
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modificando-os, ou então procurará reduzir sua participação ou mesmo se afastar (PAIVA, 2004, 
p. 21-22). 
Na medida em que o indivíduo vê em um grupo a confirmação da sua auto-estima, a tendência 
deste é manter-se no grupo, afirmar-se como pertencente. Como parte desse grupo o indivíduo 
estabelece integração e interação. Modifica o grupo e também é por este grupo modificado 
(KUORY, 2005). 
A juventude é uma categoria social e essa definição faz com que ela seja algo mais do que uma 
faixa etária ou uma “classe de idade” (GROPPO, 2000). Foi a partir desse conceito que se 
estabeleceu o critério de escolha dos participantes da pesquisa. O fato de eles próprios possuírem 
essa identidade jovem.  
A juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos 
sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de 
comportamentos e atitudes a ela atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum 
por certos indivíduos (Mannheim apud GROPPO, 2000, p. 8). 
O ser jovem é uma identidade reconhecida e internalizada pelos grupos. Daí a importância de se 
considerar essa identificação para a escolha do público. É importante compreender como as 
representações sociais que são construídas sobre o Bairro, onde esses indivíduos moram e sobre 
eles mesmos, são internalizadas e experimentadas pelos jovens moradores, e como vêm revelar 
seus sentimentos de afirmação ou de negação no tocante ao lugar. 
O trabalho de campo compreendeu o período de julho de 2006 a julho de 2007. No período em 
que foram realizadas as visitas exploratórias para o conhecimento e reconhecimento do campo, 
foram utilizados recursos etnográficos no tocante a observação e o registro no diário de campo, o 
que proporcionou identificar depoimentos, relatos e aspectos considerados como relevantes para 
o estudo e se fizeram indispensáveis para compor o trabalho de campo. Após certa maturação do 
campo foram identificados jovens para serem entrevistados através de um roteiro previamente 
elaborado que a finalidade de conduzir a entrevista. Foram entrevistados dez jovens na faixa 
etária de 18 a 28 anos. Sendo quatro homens e seis mulheres.  
Os jovens participantes (entrevistados e observados) foram identificados com nomes de flores. A 
opção por identificá-los assim se fez pelo fato de essas pessoas serem, em grande parte, sementes 
plantadas e germinadas no solo de um lugar considerado como jardim, que mesmo ao longo do 
tempo tendo se tornado um nome carregado de estigma, jardim é um lugar onde brotam plantas 
com flores e estas são utilizadas geralmente para decorar ambientes por se tratar de objetos de 
extrema beleza. 
Além do trabalho de campo foi realizada pesquisa documental em instituições do Bairro e 
demais instituições da Cidade que pudessem fornecer subsídios para o estudo, assim como 
também foi realizada pesquisa hemeroteca nos dois principais jornais do Estado (Jornal O Povo e 
o Diário do Nordeste) das últimas cinco décadas com a finalidade de obter notícias publicadas 
sobre o Bairro. 
 
2 Algumas Considerações Sobre o Lugar 
 
O Bom Jardim localiza-se na região Oeste de Fortaleza, uma área periférica da cidade. O Bairro 
é parte constituinte da região do Grande Bom Jardim (GBJ), que se encontra sob administração 
da Secretaria Executiva Regional V (SER V)235. O termo Grande Bom Jardim aparece como uma 
espécie de espaço ampliado simbolicamente pela integração do nome Bom Jardim à forma de 
nomear os demais Bairros da Região (Siqueira, Granja Portugal, Granja Lisboa e Canindezinho). 
Desta forma, outras áreas passam a compor um cenário simbólico que, na prática, não está 
integrado de forma harmoniosa, principalmente para os moradores de outros Bairros que vêem o 
Bom Jardim como a área de concentração dos “sujeitos perigosos”. Apesar disso, o termo 

235 Em 1990 um projeto de gestão administrativa de Fortaleza dividiu o município em seis Secretarias Executivas 
Regionais, conhecidas pela sigla SER. Fortaleza está dividida em seis SER. 
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Grande Bom Jardim, que surgiu como forma de fornecer uma idéia de unidade aos movimentos 
sociais da Região (CDVHS/GPDU, 2004), também permite a articulação de sentimentos de 
pertença, embora sejam as comunidades locais os espaços privilegiados de integração em torno 
da pertença.  
Através da Figura 1 se pode verificar a região do GBJ em relação a Fortaleza (destaque em 
verde) e na Figura 2 vê-se a localização do Bom Jardim no mapa que a partir da divisão oficial 
realizada pela prefeitura de Fortaleza, fica no centro dos outros quatro bairros que compõe a 
Região. A denominação de Bom Jardim fora idéia de João Gentil (proprietário de imobiliária que 
começara a lotear a Região) devido o lugar ser arborizado e ter aparência de um jardim. A partir  
de sua divisão em loteamentos na década de 1960, foi que surgiram os atuais nomes utilizados 
em suas identificações cotidianas. 236 
 

 
 

Figura 1        Figura 2 
 
Com o loteamento da Região a partir da década de 1960, os lotes disponíveis eram vendidos a 
preços acessíveis. No período entre 1989 e 1984 a Região recebeu uma população de migrantes 
do interior do Estado do Ceará atingida pelo êxodo rural. Esse fenômeno, em partes foi 
responsável pelo aumento populacional da Região do GBJ (CDVHS/GPDU, 2004). 
Do total da população do Bom Jardim segundo o Censo Demográfico do IBGE do ano 2000, 
12.841 pessoas compreendem o grupo etário entre 0-15 anos, que corresponde 37,21% da 
população. O grupo etário de 16-24 anos é representado por 6.283 pessoas, correspondendo 
18,21%. Já as pessoas entre 25-59 anos são em número de 13,360 e representam o maior 
contingente que é 38,72%. As pessoas a partir de 60 anos correspondem ao número de 2,023 e 
representa 5,86% do total da população. 
De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza 
(CDVHS)237 e pelo Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão em Gestão Pública e 
Desenvolvimento Urbano NEPE-GPDU238 em 2004, o Bom Jardim é o terceiro bairro mais 
populoso da Região com 100% de sua área urbanizada. De acordo com a mesma fonte a média 
de pessoas por domicílio é de 4,29 e que 21,89% dos domicílios abrigam mais de cinco pessoas. 

236 Referências obtidas no caderno "O Povo nos Bairros" publicado pelo jornal O POVO na data de 3 de dezembro 
de 1994, na ocasião da comemoração dos 42 anos do Bom Jardim. 
237 Organização Não Governamental existente do bairro desde 1994. O CDVHS desenvolve um Programa 
designado DLIS - Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. A produção do Diagnóstico fez parte das 
atividades do DLIS.  
238 O Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão em Gestão Pública e Desenvolvimento Urbano NEPE-GPDU é um 
dos Grupos de Estudos integrantes da coordenação do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). 
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Verificou-se ainda que na região do Grande Bom Jardim, 44,94% dos respondentes afirmaram 
existir cinco ou mais pessoas por domicílio. 
Existem comunidades localizadas dentro do Bom Jardim que adquirem pertencimento específico 
como é o caso das Comunidades Santa Cecília e Parque Santo Amaro, inclusive sendo 
consideradas por moradores da Região como Bairros e aparecendo em mapas da cidade de 
Fortaleza como áreas autônomas. 
Comunidades são consideradas bairros - Os cinco bairros que constituem o Grande Bom Jardim 
possuem várias localidades, consideradas, pelos moradores como bairros, como: Parque Santa 
Cecília, Parque São Vicente, Parque Santo Amaro, Belém, Novo Mundo, Parque Jerusalém, 
Jardim Jatobá, Comunidade Nazaré, Parque São João, Sumaré, Santa Luzia, Nossa Senhora 
Aparecida e Inferninho, entre outras. Algumas localidades, como Sete de Setembro, Oito de 
Dezembro, Nova Canudos, Marrocos e Pantanal, foram constituídas nos anos 90. (Parte de uma 
matéria do Diário do Nordeste em 30/04/2007) 
Eu morava no bairro Santa Cecília. Fui criada lá até 12 anos de idade. Eu vim pro bairro Santo 
Amaro com treze anos. Atualmente estou com vinte e oito anos. (Rosa) 
Outras comunidades integram, mesmo que em parte o Bom Jardim é ainda Parque São Vicente, a 
Ocupação Pantanal e a Ocupação Marrocos. Cada uma dessas localidades possui um sentimento 
de pertença específico, pelo qual seus moradores se conhecem e se reconhecem como moradores 
de determinado lugar existente no interior do Bairro. Importante na observação das Ocupações 
do Bom Jardim é o fato delas se integrarem ao Bairro, em primeiro momento, como áreas 
distintas do entorno, sendo, inclusive, negado o seu pertencimento ao Bairro. 
O Marrocos ali não é Bom Jardim. Aquilo ali não tava ali quando o Bairro foi criado não. 
Apareceu! Foi uma invasão de um pessoal de fora que ocupou ali a Mata do Lobo. Mas aquilo ali 
não é Bom Jardim, pode perguntar pra qualquer um! Eu moro ali no Bom Jardim faz uns quinze 
anos e aquela área ali tem nem cinco anos, não é Bom Jardim não o Marrocos. (Narciso)  
A fala de Narciso é interessante porque ele é morador do Santo Amaro, uma área que outrora foi 
uma das primeiras Ocupações do Bom Jardim. Considerável parte do território do Bom Jardim 
foi ocupada através de processos de invasão, mas as mais antigas aparecem na fala dos 
moradores como territórios estabelecidos, ao contrário de Ocupações recentes como a Marrocos 
que tem pouco mais de cinco anos e é vista por muitos como uma das áreas mais perigosas do 
Bom Jardim. A discriminação em relação a essa Ocupação pode ser visualizada em fatos como a 
recusa de funcionários do Posto de Saúde do São Vicente em atender moradores da Marrocos 
(PAIVA, 2007). Estes acontecimentos colaboram para formação de uma população 
extremamente heterogênea e que interage focada nas orientações fornecidas pelo sentido 
presente no conhecimento e reconhecimento da pertença de múltiplos grupos de moradores que 
vivem no Bom Jardim. 
Uma das maiores reclamações dos moradores do Bom Jardim é a falta de saneamento básico no 
Bairro que proporciona alagamentos de algumas áreas na época das quadras invernosas e o 
constante esgoto a céu aberto. Isso associado à exposição do lixo foi citado pelos moradores 
como fatores preponderantes para a constituição de uma imagem ruim do local de moradia 
mediante visitas de parentes ou amigos oriundos de outros lugares, confirmando então a alusão 
de “favela” que os moradores tanto rejeitam. Em geral esse termo é utilizado pra designar um 
lugar pior do que aquele em que moram. 
 

Se tivesse uma opção melhor, mas a única opção é essa! Eu moro no Bom Jardim 
não é por opção é porque o meu pai não tem condições de comprar uma casa num 
lugar melhor. Então a gente é obrigado a morar aqui. Infelizmente. (...) Também tem 
a questão de moradia, você viu as condições dessa rua né? Não tem asfalto, não tem 
sistema de esgoto. Por causa disso. Todos os bairros, a maioria tem rede de esgoto, 
tem uma iluminação boa, mas aqui não tem. Aí nenhum gatinho de longe vem pra cá 
não por causa da rua, por causa do bairro! (Margarida) 
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Para algumas pessoas, as condições estruturais que o lugar de moradia oferece é um fator muito 
importante para constituição da identidade delas com lugar. O morador de um grande centro 
urbano como Fortaleza, na sua interação diária com a Cidade visualiza diversos padrões da 
estética urbana. Margarida todos os dias realiza um itinerário que a permite observar muitos 
pontos da Cidade, tendo em vista que a mesma trabalha no bairro Papicu239. Além disso, realiza 
visitas a outros bairros da cidade onde moram parentes e amigos. Na comparação desses outros 
lugares com o Bom Jardim, Margarida vê que seu Bairro se encontra numa condição 
desprivilegiada em relação a outros. A rua onde mora, assim como muitas do Bairro, não conta 
com pavimentação e saneamento básico. Para a jovem aquele aspecto lhe tirava completamente o 
desejo de morar naquele lugar, já que a situação em que se encontra a sua rua é, para ela, a 
situação em que se encontra todo o Bairro, completamente abandonado. Dessa forma a moradora 
não vislumbra possibilidades de estabelecer e intensificar relações com quem mora fora do 
Bairro, dado que ela própria já internalizou uma classificação negativa do lugar e determinadas 
sociabilidades tais receber como uma visita em sua casa torna-se algo quase impossível de 
acontecer. 
 

Fica difícil! (risos) Você mora onde? No Parque Santo Amaro. Ah! Vou não! Prazer 
em conhecer (risos). Meu namorado é do Conjunto Ceará240. Não sei qual o milagre 
dele vir aqui! (...) Lá onde ele mora é muito bom, muito bem iluminado, se tu vê é 
lindo lá, mas o Bom Jardim Ave-Maria, tem cada rua pior do que a outra. 
(Margarida) 
 

Tendo em vista a sociabilidade no campo das relações amorosas são relevantes para a juventude, 
algo que afeta essa interação se torna objeto importante a se considerar quando se estuda a 
juventude. A moradora ainda traça como modelo a estética de outro bairro, que “é lindo, bem 
iluminado” em contraste com as ruas do seu bairro que “cada uma é pior do que a outra”. Esse 
fator se torna relevante nas sociabilidades com pessoas moradoras de outro bairro, 
principalmente os que estão dentro de um padrão de estética oposto ao padrão do Bom Jardim.  
As vezes eu tenho muita vontade de sair daqui. Principalmente quando eu estou esperando um 
ônibus. Tem dias que eu tenho raiva e falo que vou sair daqui.  
 
Por que? 
 

Pela situação do bairro mesmo, das ruas, das pessoas jogarem lixo na rua, jogar o 
esgoto na rua, pela falta de transporte, essas coisas. (Azaléia) 
 

A precariedade de infra-estrutura de um lugar é algo significativo porque afeta o bem estar do 
morador e a sua relação afetiva com o lugar. A espera por um transporte coletivo passa a ser 
caracterizado pela jovem como algo que motiva sua vontade de não morar mais no Bairro. 
Nas incursões realizadas pela internet foram encontradas algumas comunidades do ORKUT241, 
referentes ao Bairro. Uma que fora criada em outubro de 2006 por um usuário chamou a atenção 
por ser dedicada a uma das linhas de ônibus que ali prestam serviço. A comunidade que contava 
com 78 membros que expressam o mesmo sentimento pelo equipamento em questão, tem o 
seguinte título: EU ODEIO O BOM JARDIM-CENTRO e o criador a descreve da seguinte 
maneira:  
 

239 O bairro Papicu se localiza numa Região que permite que o morador do Bom Jardim faça um percurso de 
aproximadamente 25 km e perceba diversas estéticas da Cidade. 
240 Conjunto Ceará – Bairro da periferia de Fortaleza, sob a administração da SER V, assim como o Bom Jardim.  
241 Uma das redes que integra a rede mundial de computadores (internet) que tem como objetivo facilitar a criação 
e a manutenção de amizades e relacionamentos entre os seus membros. 
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É muito difícil encontrar uma pessoa que mora no bom jardim que goste de andar na 
linha 333, ou seja, BOM JARDIM-CENTRO. Este ônibus roda demais dentro deste 
bom jardim... além das peças engraçadas que a gente encontra dentro deste ônibus... 
Se vc tem algum motivo para odiar o BJ centro entre nesta comunidade vc será bem 
vindo!!! 

 
Alguns depoimentos dos membros nos fóruns de discussão da comunidade: 
 

É muito difícil encontrar uma pessoa que mora no bom jardim que goste de andar na 
linha 333, ou seja, BOM JARDIM-CENTRO. Este ônibus roda demais dentro deste 
bom jardim... além das peças engraçadas que a gente encontra dentro deste ônibus... 
Se vc tem algum motivo para odiar o BJ centro entre nesta comunidade vc será bem 
vindo!!! 
O novo nº da besta ao invés de 666 podia ser 333 q é a linha daquele inferno!!! quem 
concorda? 
apoiado meu parcero!!!! ali dentro é o inferno!!!! 
Éee... 333...metade de 666... talvez seja sócio do lá d baixo e fizeram uma espécie de 
meio a meio na divisão d responsabilidade d lah hehehe! 
 

As insatisfações dos moradores do Bom Jardim são fatos que merecem atenção quando 
queremos tratar de sentimentos responsáveis pela identificação destes com o lugar onde moram. 
Nas falas apresentadas, os jovens demonstram sua insatisfação com uma das principais linhas de 
ônibus responsável pelo transporte da população do Bairro em direção ao Centro da Cidade. A 
analogia da linha de ônibus com o inferno aparece nos depoimentos como forma de destacar o 
grau de insatisfação do jovem com o serviço de transporte público. 
Em outra comunidade intitulada como GALERA DO BOM JARDIM, com 278 membros, existe 
um fórum com uma chamada de um dos participantes que demonstra o sentimento de 
insatisfação ligado a essa vontade de mudança do lugar que é considerado como “seu”. 
 

URGENTE VAMOS LUTAR PRECISAMOS NOS UNIR E LUTAR 
 
Precisamos nos unir e lutar por segurança vamos marcar um encontro na quadra de 
um colégio e chamar a imprensa o barra móvel e tentar uma resposta do secretário de 
segurança e do governo da ronda quarteirão q nunca existiu. Temos pessoas no nosso 
bairro q são vereadores. Só na oscar araripe tem dois q já estão ai pra tentar se re 
eleger e o nosso bom jardim zero de segurança. Queremos uma resposta temos 
projetos pra segurança do nosso bom jardim pois é o nosso bairro e de todos nossos 
familiares. Sou locutor dos supermercados principais do nosso bairro creio q este 
grande encontro eles vão nos apoiar a voz do sbpv na oscar araripe é minha, 
mercadinho daniel na virgilio também é minha. Todos ana risorlange e portugal. 
Vamos nos encontrar e lutar! Não vamos esperar estes políticos q não sofrem 
insegurança como nós sofremos vamos nos encontrar dê seu voto q vc vai estar 
provavelmente no lireda na quadra. Vou criar uma enquete responda sim ou não e dê 
sua opinião pro dia. Espero q vc participe.  

 
É necessário destacar que nem sempre os sentimentos de inconformação demonstram 
negatividade dos moradores em relação ao seu bairro. Muitas vezes essas manifestações de 
desencanto, de indignação, mesmo em se tratando de discursos bem humorados, denotam o 
desejo de uma mudança que possa tornar o Bairro no “lugar dos sonhos” dos moradores, já que 
ele também representa para alguns um referencial de vida, que é constituído de sentidos que 
justificam o modo de cada um está ali. 
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3 Indicativos da Negação de Pertencimento 
 
A história de cada indivíduo está em conexão com o lugar onde ele vive. Segundo Mayol (1996), 
o bairro está inscrito na história do sujeito como uma marca de uma pertença indelével. Essa 
"marca" pode gerar tanto uma afirmação de pertencimento, uma identidade, como pode deixar 
registrada uma negação, dado as representações que são construídas.  
O momento inaugural do estudo se deu frente à negação de pertencimento por parte de uma 
jovem moradora do Bom Jardim. No ambiente de trabalho, durante conversas entre colegas cujo 
assunto era saber do local de moradia dos envolvidos, a jovem em questão se identificou como 
moradora do Conjunto Ceará. Posteriormente, declarou-se moradora do Bom Jardim, 
justificando que outrora não se identificara como tal, por receio de ser motivo de gozação e/ou 
discriminação.  
Porém a negação de pertencimento não está somente em declarações que omitem o verdadeiro 
local de moradia o substituindo por outro que o morador considera como não degredado 
simbolicamente. A não identificação ou a manifestação do desejo de saída do lugar são maneiras, 
assim como a explícita negação, que revelam a repulsa que o morador pode ter em relação ao seu 
local de moradia. 
 

Quando alguém me pergunta onde eu moro, eu digo que é perto do Conjunto Ceará. 
Não digo nem a pau que é no BJ (risos). (Jasmim) 
Se a gente tivesse a opção de morar lá no Henrique Jorge, já teria indo faz tempo. 
Ninguém morava aqui de jeito nenhum. (Margarida) 
Eu não gosto e nem desgosto. Acho bom que a minha família tenha uma casa pra 
morar, mas eu não gostaria que fosse aqui. (Magnólia) 
O meu sonho é me mudar daqui. Eu não gosto daqui de jeito nenhum. (Cravo) 
 

As falas demonstram sentimentos diversos quanto a lugar de moradia. A primeira demonstra a 
negação da moradora que “nem a pau” diz que mora no Bom Jardim, afirmando que ao ser 
perguntado onde ela reside, recorre à idéia de que mora em outro lugar, não definido na sua fala, 
mas possivelmente, menos degredado simbolicamente que o seu real local de moradia. Isso lhe 
possibilita uma interação com outras pessoas não condicionada pelo fato de pertencer a um lugar 
degredado simbolicamente no contexto da cidade de Fortaleza. Observa-se nessas narrativas a 
insatisfação e desprendimento dos jovens com relação ao lugar, onde o fato de está morando ali 
representa não mais do que uma contingência relacionada à sua história de vida.  
Um dos fatores observados em relação à degradação simbólica do Bom Jardim refere-se ao fato 
das condições objetivas e subjetivas da violência no Bairro. Segundo Paiva (2007), os moradores 
do Bom Jardim, assim como outros bairros periféricos de grandes centros urbanos, vivem 
situações tanto de vitimização objetiva, quanto processo de estigmatização relacionada ao fato de 
serem moradores de um lugar “perigoso” e “violento”. Pesquisas realizadas sobre o Bairro e a 
Região do GBJ, retratam as representações pertinentes à imagem de um lugar “perigoso” e 
“violento” que são construídas e reproduzidas por moradores do próprio Bairro, por moradores 
de outros bairros (até mesmo outros bairros tão estigmatizados quanto o Bom Jardim) e por 
veículos da comunicação (impressa e mídia televisiva de Fortaleza) que reforçam a idéia de que 
ali é um lugar propenso a acontecimentos ligados ao crime, assim como também lugar de 
“moradia de bandidos” (ALVES, 2007, PAIVA, 2007). Tais representações são percebidas por 
alguns moradores locais como “verdadeiras”, imprimindo nas mentes uma idéia de inferioridade 
social relativa ao lugar e consequentemente para quem vive nele. 
Na pesquisa realizada pelo CDVHS/GPDU aponta que o binômio segurança/violência é 
considerado por 50,38% das pessoas que responderam a pesquisa na região do GBJ, como um 
problema relevante. Outras pesquisas realizadas na Região também fazem alusão a essa 
problemática (ALVES, 2007 e PAIVA, 2007). 
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O Bom Jardim por fazer parte da região do GBJ, inclui-se nessa estatística e se sobressai pelo 
fato de o nome do próprio bairro ser quase sinônimo de lugar “perigoso” e “violento”. Com 
efeito, esse problema influi diretamente no sentimento de pertença de seus moradores e ainda 
mais forte quando se refere aos jovens, tendo em vista que os mesmos necessitam de espaços de 
socialização e sociabilidade tanto dentro quanto fora do Bairro. No momento de estar fora do 
bairro, as representações que são construídas sobre o lugar, interferem na maneira desses jovens 
interagir com pessoas de outros cantos da Cidade. 
 

Meu tio sempre morou aqui, então eu vinha algumas vezes pra cá. Mas eu sempre 
vinha com medo porque as pessoas sempre falavam que o Bom Jardim era muito 
perigoso e que só tinha bandido. Lá no Conjunto Ceará [bairro onde Azaléia morava 
antes de mudar para o Bom Jardim] as pessoas falam que os ladrões que roubam lá, 
são do Genibaú ou são do Bom Jardim. Então eu vinha com um pouco de medo, mas 
nunca aconteceu nada comigo e nem com meu tio e com a família dele não. (Azaléia) 

 
Conforme Wacquant (2005) é uma característica dos centros urbanos ocidentais, a existência de 
territórios estigmatizados, ou seja, áreas das cidades degredadas simbolicamente e que têm sobre 
si a representação de serem locus privilegiados dos grupos marginalizados. Em Fortaleza, o Bom 
Jardim se caracteriza com um desses lugares que agrega sobre si características negativas, que 
em muitos casos, são incorporados por seus moradores, fomentando a idéia de ser algo 
depreciativo, no contexto de determinadas interações, pertencer ao referido Bairro. 
 

(...) como qualquer outro bairro tem os locais específicos lá que se você passar lá é 
sagrado, você vai ser roubado. Tem o XXXXXXXX, o famoso YYYYYYYYYY. 
Eu sei que quando eu passo lá eu me benzo logo. Eu morro de medo. Apesar dos 
moradores... tenho amigos que moram por lá e dizem: não, é tranqüilo aqui, passar 
aqui. Mas eu não confio não, eu acho sempre... é esquisito né. Mas eu não deixo de 
andar lá por causa disso não, se tem alguma necessidade de eu andar lá, de visitar um 
amigo, eu vou. Se for assaltado leva e tal, acabou (risos). (Girassol) 
 

Mesmo admitindo que o Bairro onde ele mora é violento como qualquer outro lugar, Girassol faz 
uma alusão a um lugar que é muito mais perigoso e que é possível que se sofra um assalto, se 
passar por lá. Os moradores do lugar dizem que é tranqüilo, mesmo assim ele não acredita e 
apela para força divinas para o proteger. Isso é mais um exemplo de como um lugar e sujeitos do 
lugar podem ser estigmatizados. O mesmo é dito do Bom Jardim e os moradores que gostam de 
lá não querem que seja difundida essa imagem que traz o estigma, porém no caso do morador 
específico, elege um lugar “propenso” a ser “perigoso”. Para Wiervioka (1997) isso é um 
processo de “diabolização” do outro, tendo em vista a diferença de qualquer tipo que vem gerar 
medo. Aqueles que são “diabolizados” lhes são imputada uma “violência virtual”, quase natural, 
entretanto muitas vezes os diabolizados mantém distância dessa violência ou então essa violência 
nem exista (id.ib.). 
 

(...) porque as pessoas falam que o bairro é perigoso e tudo. Acho que todos os 
bairros hoje em dia têm um pouco de perigo. Aos meus olhos eu não vejo como um 
bairro violento como a gente vê nos noticiários de TV que por um ponto eles 
generalizam bastante. De ter um homicídio num bar tal, numa rua tal, numa 
localidade assim. Eles generalizam bastante de dizer que o bairro do Bom Jardim é 
violento, mas eu não vejo isso porque eu vejo um crescimento bastante do nosso 
bairro. (Rosa) 
(...) é violento como qualquer outro bairro é. Como não é só o Bom Jardim como é 
taxado, mas eu fico frustrado com isso eu falo mesmo, eu comento. Não gosto não. 
(...) Porque o que é transmitido, a imagem dele é unânime isso. Transmitido pela TV 
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como aqueles jornais, jornais não que eu não considero jornalismo aqueles 
programas 190, Rota 22, enfim esses programas aí. Porque se rola um acidente, ou 
algum assalto, ou uma morte aí diz logo: esse Bairro que é extremamente perigoso. 
Fica criando uns jargões lá que pega isso. Aí quem mora nos outros bairros meio 
distante, considera logo: aí é periferia, é favela. Lá só tem isso e aquilo outro. Sem 
mesmo conhecer, sem andar lá. (Girassol) 
 

Nas falas acima, os dois jovens se referem aos noticiários de TV que generalizam os 
acontecimentos ocorridos no Bairro, contribuindo para que o mesmo adquira a característica de 
bairro violento. Porém alguns moradores tratam de resignificar problemas que são tratados de 
forma generalizada. Segundo esses, os problemas da violência e da falta de segurança existem, 
mas consideram que o lugar está inserido num contexto de violência similar ao de outros lugares 
da Cidade. 
 

Eu acho que a moradia nesse bairro não é muito boa não. Por causa que realmente 
tem muito assalto, é perigoso. A pessoa não pode sair só. Aqui onde a gente mora 
acontece muito assalto. Tanto faz ser de dia como de noite, eles não respeitam e são 
pessoas que a gente conhece. Pessoas que cresceram com a gente mesmo. Então eu 
não gosto de morar aqui não. Porque aqui a gente não pode nem comprar as nossas 
coisas. Eu já fui roubado. A gente trabalha, se sacrifica e quando consegue comprar 
as nossas coisas vem alguém e rouba, isso desmotiva. (Cravo) 

 
Para esse morador, o lugar conta com falta de segurança, o que é visto como um problema que 
afeta a possibilidade de viver tranqüilamente, de se deslocar pelo Bairro sozinho, de interagir 
com outros atores e até mesmo de consumir. O fato é que, para ele, as pessoas que partilharam 
do mesmo convívio deste a infância, não respeitam a regra de proteger a vizinhança242. Isso 
provoca, dentre outras coisas, uma quebra significativa nas possibilidades de criação de laços de 
confiança e, conseqüentemente, afeta as redes de reciprocidades entre moradores do Bairro, 
principalmente quanto estes passam a trabalhar não para melhorar as condições de moradia do 
Bairro, mas apenas a sua própria condição. 
 

É porque ele [o Bairro] é violento mesmo. A gente passa por isso mesmo. A minha 
irmã morava aqui em frente, ela tava dormindo, pegaram invadiram a casa dela. Os 
meninos que foram criados com a gente invadiram a casa dela. Ficou por ficar 
porque não resolveram nada. Levaram televisão, levaram som, levaram celular, 
levaram muita coisa lá. Um está preso e os outros estão aí vivendo como pode. Tinha 
provas, só que ela ficou com medo porque eles disseram que se acontecessem 
alguma coisa com eles, eles vinham prestar conta com ela. (Tulipa) 

 
A exposição contínua a situações ligados a crimes como assalto a mão-armada, furtos, 
arrombamentos e assassinatos realizados por membros do próprio grupo, cria também a 
necessidade simbólica do indivíduo se distinguir dos outros que não são mais seus parceiros, mas 
pessoas que atuam contra a sua integridade física, material e psíquica. Desta maneira, a negação 
da pertença ao lugar representa a afirmação do morador não ser e não se reconhecer como 
alguém capaz de realizar dano moral, físico ou psíquico a outro. Pensar que existem assaltantes, 
latrocidas e homicidas no Bairro, parece ser algo extremamente perturbador das identidades em 
processo de construção de alguns dos jovens que participaram da pesquisa. Diante disso, negar 
pertencer ao Bairro é negar a possibilidade de ser reconhecido como sujeito potencialmente 
perigoso. 

242 “Um bandido ‘formado’ não mexe com o trabalhador de sua área, mas o respeita e o defende nesse vácuo 
deixado por uma ação policial e judiciária ineficiente e pervertida.” (ZALUAR, 2000: 138).  
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Certamente nem todas as regiões do Bom Jardim experimentam tão de perto acontecimentos 
desagradáveis quanto os narrados por alguns desses jovens. Através das buscas por informantes 
nas diversas áreas do Bom Jardim, percebeu-se que em algumas, a existência de práticas 
criminosas são mais latentes. O que torna a população ali residente mais vulnerável a tais 
acontecimentos e contribuindo para que tal população resignifique sua identificação com o lugar 
através da negação. 
As transformações pelas quais o Bairro passou são percebidas pelos moradores e trouxeram na 
vida dos mesmos uma significativa importância, principalmente porque passou de um “lugar 
tranqüilo”, onde permitia a estada de pessoas nas calçadas, de crianças brincando no meio da rua, 
para um lugar com certa inquietude e desconfiança. Para contar a história do lugar as pessoas 
pegam emprestadas suas próprias lembranças, assim como as lembranças de outros moradores, 
inclusive os mais antigos. Para Halbwachs (1990) a memória individual não está isolada, ela 
toma continuamente como referência pontos externos ao indivíduo e tem como suporte as 
percepções produzidas pela memória coletiva. A memória apóia-se sobre o passado vivido, o 
qual permite a constituição de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva. 
Dado que a memória coletiva do GBJ é refletida numa vida rural, onde a tranqüilidade em 
exercer as sociabilidades era uma máxima, retratada pelas práticas de estadas nas calçadas, as 
portas e janelas das casas sempre abertas, caminhadas para visitar os parentes e amigos, 
empréstimos de gêneros alimentícios aos vizinhos, relações pautadas na confiança na vizinhança, 
a chegada de uma nova realidade em que as portas e janelas devem ganhar grades com cadeados 
sempre trancados, não está na rua em determinados horários, ser vítima de crimes praticados por 
pessoas da própria vizinhança, torna mais perceptível a mudança, ao mesmo tempo gera 
inconformação por parte dos moradores por terem sidos obrigados a modificar seus hábitos de 
convivência no lugar. 
 

Que ta muito violento que não era assim antes. Era mais calmo. Agora ta muito 
violento os jovens de antes não era como agora. Antes a gente podia brincar na rua, a 
gente podia ficar na rua até tarde e agora a gente não pode mais. (...) Eu acho que é 
devido às drogas porque hoje todo jovem ter acesso às drogas e antes não tinha. Hoje 
todo mundo se quiser usa e pra usar tem que ter dinheiro e pra ter dinheiro eles têm 
que roubar porque eles não trabalham, a família não tem dinheiro! (Papoula) 
Eu me sinto bem de morar aqui no bairro apesar da violência. 

 
E na sua opinião porque existe violência aqui? 
 
Acho que é por causa do desemprego, falta de perspectiva de vida das pessoas também. Porque 
há alguns anos não era tanto assim, era bem tranqüilo. O que mais afeta mesmo é as drogas, o 
tráfico de drogas é bastante alto aqui, como eles falam as bocadas. O comércio de drogas é 
bastante amplo. Acho que tudo isso também aumenta a violência. E o desemprego também, as 
pessoas não têm perspectiva de vida, aí cometem pequenos furtos com os próprios moradores 
mesmo do bairro. (Rosa) 
Apesar de eu nunca ter gostado daqui, de uns tempos pra cá foi que essa onda de violência 
cresceu. Quando eu era criança eu lembro que aqui era bem calmo. A minha avó falou que antes 
não era assim. 
 
Você lembra quando mudou? 
 
Não. Mas eu acho que tem haver com o desemprego. Aqui os jovens é tudo desempregado. Eu 
estou desempregado. To recebendo seguro, mas já estou colocando currículo, mas é muito difícil 
(...) Aqui tem muitos jovens e todos despreparados, sem estudo. Também tem muitos jovens que 
usam drogas e isso eu acho que ajuda muito nessa coisa de eles viverem roubando por aí. 
(Cravo) 
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Os jovens moradores perceberam a mudança de lugar “calmo” e para lugar “violento” a partir 
das próprias vivências e a partir também de relatos de pessoas que viveram “outros tempos” no 
Bairro. As memórias dos jovens se remetem às diversas brincadeiras de infância, porém com 
acontecimentos considerados negativos, mesmo os moradores de áreas onde não há uma 
freqüência desses fatos, tomaram uma série de cuidados baseados nas histórias que com o tempo 
foram difundidas sobre o Bairro. 
 Importante observar que nos relatos essa mudança acontece tendo dois motivos principais: as 
drogas e o desemprego. Na percepção dos jovens entrevistados no Bom Jardim, tanto o uso 
quanto o tráfico de drogas são fatores que estão relacionados com as mudanças ocorridas no 
lugar. Pelo fato de o tráfico ser uma atividade ilegal, não dispor de meio jurídico de realizar 
cobranças dos devedores, o meio de garantir a prestação de contas é através da arma de fogo, “a 
máquina” (ZALUAR, 2000, p. 151). O fato é que o uso de arma de fogo pode ser feito tanto para 
um “acerto de contas” do traficante com quem não cumpre o contrato, ou por usuários que não 
encontram outro meio de pagar o que consomem, senão realizando furtos ou assaltos mediante 
uso excessivo da força. Nesta configuração a população ver-se diante de uma conjuntura de 
problemas relativos às drogas (tráfico e consumo) que os afeta objetiva e subjetivamente de 
maneira direta. 
A entrada no mercado de trabalho trata-se de outro fator relevante na vida dos jovens das classes 
populares, tendo em vista que eles têm a necessidade de consumir bens e serviços que estão em 
constante exposição. Dado o estabelecimento de uma estética juvenil globalizada, a juventude 
pobre sente o desejo de se inserir na lógica da sociedade de consumo e em virtude da sua 
condição social é através do trabalho que esses jovens podem atender de maneira socialmente 
“correta” esse anseio (DIÓGENES apud OLIVEIRA at all, 2004). 
No tocante ao binômio Jovem/Trabalho, Novaes (2003) chama atenção para a discriminação por 
endereço. Segundo a pesquisadora, certos endereços nas cidades trazem consigo o estigma das 
áreas urbanas subjugadas pela violência e a corrupção dos traficantes e da policia (id. ib., p. 
122). Isto implica de forma significativa na formação de pré-condições e pré-conceitos relativos 
ao jovem candidato a uma vaga em determinada empresa. Desta forma, o “endereço” torna-se 
um critério de seleção (id. ib., p. 122). Os jovens entrevistados reconhecem o fato de que morar 
em um lugar estigmatizado conta na hora de pleitear uma vaga no mercado de trabalho fora do 
Bom Jardim.  
O jovem do Bom Jardim está totalmente sem perspectiva. Os jovens que moram perto da minha 
casa tá tudo desempregado. Meu irmão está procurando emprego e deixando currículo em todo 
canto. Um dia chamaram ele pra uma entrevista na Pague Menos, aí a mulher perguntou pra ele 
onde ele morava e ele disse que era no Bom Jardim. Aí ela: Meu filho você mora no Bom 
Jardim? Mas lá é muito perigoso. Aí meu irmão disse: Não é não. Só sei que até hoje ele não foi 
chamado. (Camélia)243 
Novaes (2003) destaca que muitos jovens fazem usos de estratégias para ocultar o lugar onde 
moram, desde o uso de endereços de parente que morem em outros bairros ou até mesmo de 
caixas postais. Essa situação também foi observada nesse estudo. Alguns afirmaram darem 
endereços de parentes em outros Bairros de Fortaleza. Outros disseram que preferem se 
apresentarem nas entrevistas de emprego como moradores do Bairro Santa Cecília, São Vicente 
ou Santo Amaro e não do Bom Jardim por acreditarem que esta última denominação causa maior 
“espanto” nos responsáveis pelas seleções.  
Para jovens moradores, que não partilham de nenhuma identificação com Bom Jardim, o 
trabalho não deixa de representar a possibilidade de uma mudança de vida, inclusive porque 
poderá proporcionar a realização do desejo de sair do Bairro. 

243 Esta fala não consta nas entrevistas, porém ao percebê-la registrei no diário de campo, por se verificar sua 
importância para o objetivo desta pesquisa. 
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Eu pretendo terminar meus estudos, me profissionalizar pra ajudar minha mãe porque eu sei que 
ela precisa muito, minha irmã mais velha que nesse momento está precisando muito da ajuda da 
gente. (...) E uma das minhas primeiras metas é me mudar daqui assim que eu puder. (Tulipa) 
Eu quero ter um emprego bom que eu possa comprar minha casa e sair daqui. Curtir a vida ter a 
minha independência. (Cravo) 
Esse desejo de mudança para residir em outro lugar reafirma o sentimento negativo de 
pertencimento a um Bairro que inscreveu na vida desses jovens uma característica depreciativa. 
Isto tornou, em certos casos, a situação de pobreza material ainda mais penosa devido a 
impossibilidade de mobilidade social, criando ou reforçando a idéia de que tudo tende a 
continuar como está ou até piorar significativamente em relação ao como se está vivendo neste 
momento. 
Tendo em vista as situações estruturais enfrentadas pelos jovens pobres, na busca de trabalho, 
deve-se ressaltar ainda o fato desses jovens serem moradores de lugares estigmatizados, que os 
proporciona maior dificuldade na entrada no mercado de trabalho devido às generalizações já 
estabelecidas sobre essas áreas. Esse fato como foi demonstrado constitui fator preponderante 
para a negação do morador em relação ao local de moradia.   
 
Considerações Finais 
 
O Bom Jardim está inserido no contexto da cidade de Fortaleza ocupando uma extensão 
territorial tida como periferia. Nesse espaço são vivenciadas experiências pelos moradores locais 
que, de certo modo, definem a construção da identidade dos mesmos com o Bairro. Diante disso 
se viu a possibilidade de realizar este estudo tendo como objetivo principal compreender o 
sentimento de pertença dos jovens residentes no Bom Jardim. 
Através da observação e da vivência com alguns jovens em espaços onde estes exerciam as suas 
sociabilidades e socializações, foi possível perceber como o processo de interação e integração, 
com o Bairro e com a cidade de Fortaleza, reflete na forma desses jovens se perceberem 
enquanto moradores de um bairro da periferia da Cidade e do seu papel nesse espaço urbano.  
O Bom Jardim se constitui por um território com limites oficiais e limites sentimentais, portanto 
não importa em que lugar o morador esteja, quando ele quer pertencer ao Bom Jardim os limites 
são totalmente ignorados e não adianta se discutir, ele sempre tem razão. Trata-se de 
sentimentos. Assim como está dentro do território oficialmente definido, quando não se quer 
pertencer não adianta explicar, mostrar o mapa, trata-se de sentimentos. 
A pesquisa não pode dar conta das inúmeras formas de viver no Bairro e dos inúmeros 
sentimentos que permeiam a vida de cada morador jovem daquele lugar. Quanto ao sentimento 
de pertença, não existem formas absolutas de viver, ver e pensar o Bom Jardim. Ao mesmo 
tempo em que se encontra o desamor ao Bairro por parte de alguns jovens, encontra-se também o 
amor demonstrado através da defesa que fazem frente às representações depreciativas que são 
construídas sobre o lugar. 
O desamor pelo Bairro é declarado como uma forma de se negar a pertença. Geralmente esse 
sentimento é expresso nas falas quando os moradores não visualizam condições favoráveis ao 
seu bem-estar por morarem em um lugar degradado tanto no aspecto físico, estrutural, quanto no 
aspecto simbólico.  
Dessa forma a negação ao lugar se caracteriza como um segredo que alguns moradores guardam, 
pois para esses indivíduos em específico o lugar não oferece mais nenhuma condição de se 
realizarem ou se sentirem realizados de acordo com os referencias relativos ao exercício legítimo 
da cidadania. Fazem parte do conjunto de situações desagradáveis enfrentadas pelos moradores 
do Bom Jardim questões como a violência, a insegurança, a precariedade da infra-estrutura, que 
são constituintes de uma imagem negativa que se tem do lugar. Nas relações que os jovens 
moradores do Bom Jardim realizam com o restante da Cidade, a imagem negativa do lugar é 
responsável muitas vezes para que essas relações não aconteçam de forma harmoniosa. Nesse 
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caso, geram sempre um trauma para os moradores locais que sofrem discriminação por pertencer 
a um lado “ruim” da Cidade. 
Dentre as questões iniciais deste trabalho que foram levantadas, algumas encontram respostas, 
mas ao longo do percurso foram encontradas novas questões que proporcionaram a percepção e a 
busca por entendimento da diversidade de acontecimentos existentes no Bom Jardim. Portanto 
espera-se que este possa contribuir para outros estudos sobre a temática. 
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O fenômeno da criatividade e suas germinações 
Sophia Costa (UFPE), Santino Mendes (UFPE) 
 
 
O fenômeno da criação artística está vinculado à mente humana, estando assim presente nos 
momentos e nas circunstâncias do dia a dia do artista. Não raro acontecem situações da própria 
rotina do artista em que o fenômeno ocorre inusitadamente, seja ao longo de uma viagem de 
ônibus, numa mesa de bar, até mesmo em sono profundo, onde os elementos, aparentemente 
desconexos, interligam-se, formando um todo, um conjunto conexo. 
A abstração do artista é o terreno fértil para a germinação das estruturas culturais que originam a 
obra, que deriva também de seu interior. A cultura local na qual o artista está inserido torna-se o 
leito onde as águas de sua imaginação irão transitar, sedimentando em seus veios matrizes que, 
futuramente, hão de insurgir em ocasiões inesperadas e até inóspitas. 
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Baseado nessa concepção, este trabalho tem como propósito promover algumas considerações 
sobre como a criatividade se dá ou se manifesta em trabalhos artísticos e outros projetos, como, 
por exemplo, no design. Nossa proposta é percorrer os misteriosos caminhos que levam à criação 
de um objeto de expressão visual. Para isso, pretendemos transitar por áreas de estudo como a 
percepção visual, partindo daí para um olhar sobre as imagens da arte, que acreditamos ser 
resultado da ebulição nos mais profundos espaços de nossas mentes, tanto da consciência como 
do inconsciente do artista. Isso nos permite estabelecer uma correlação entre a teoria e a prática 
da criação. A título de ilustração, apresentaremos também o depoimento de um artista plástico e 
estudante de design revelando seu trajeto antropológico e a efervescência de seus momentos de 
criação. 
Para finalizar o nosso percurso, adentraremos nas teorias e seus pensadores que desde tempos 
primordiais empreenderam a busca para a questão: o que é a estética? E como ela se comporta 
em nossa atualidade, qual a sua relação com a arte/design? 
 
Criatividade 
 
A criatividade é um instrumento de defesa do ser humano. Através dos milênios, foi o que nos 
proporcionou a superação das adversidades do clima, da escassez de alimento e demais 
circunstâncias provenientes do convívio em sociedade. Muito se tem falado sobre criatividade. 
Diversos pesquisadores, das mais amplas áreas buscam uma resposta para o que seja tal atividade 
humana. Sergio Navega, em seu artigo intitulado De onde vem a criatividade? (2000), apresenta 
algumas definições, com base em diferentes perspectivas, mas conclui o tópico afirmando que, 
como quase todas as definições, estas são “opacas e difíceis de entender”, embora sirvam para 
demonstrar como é vasto o repertório de ideias que podem ser postas em conjunto para tentar 
explicar o que é o fenômeno criativo. 
Por que criatividade é tão importante? Será que todos nós somos criativos? É algo que vem de 
berço ou se aprende? Pode ser cultivada, incentivada? O que é afinal criatividade? Tais perguntas 
têm ecoado por longo tempo e até os dias de hoje não se chega a um conceito definitivo sobre a 
criatividade. No entanto, dentre os vários artigos encontrados e autores pesquisados, há um ponto 
em comum: a percepção visual. Navega apresenta em seu artigo um tópico sobre este assunto. 
Segundo ele, é a Ciência Cognitiva que estuda, entre outras coisas, como o cérebro humano 
desenvolve progressivamente sua capacidade perceptual. Usa como modelo o aprendizado de 
uma criança, como ela aprende com o tempo a perceber expressões faciais de seus pais quando 
eles estão, por exemplo, zangados ou impacientes. A percepção é uma atividade contínua do 
cérebro e para identificar os diversos objetos e eventos com que uma criança tem que lidar, 
muito de seu aprendizado depende de correlacionar coisas que acontecem em frente a seus olhos, 
ouvidos e mãos. Para executar essa correlação, a criança precisa ser ativa, precisa interagir com o 
ambiente e testar seus limites, precisa verificar se aquilo que aconteceu ontem também vai 
acontecer hoje. Dessa forma, ele conclui que isto é, na essência, um dos procedimentos 
fundamentais da criatividade, o desenvolvimento (através de testes e observação) de uma 
capacidade perceptual apurada através da atitude ativa (NAVEGA, 2000). 
Porém, todo esse desenvolvimento da criança é descartado ao longo do seu crescimento e 
acabamos nos tornando adultos visualmente analfabetos (DONDIS, 1997). Rudolf Arnheim, em 
seu livro intitulado Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora (2008), diz que 
somos herdeiros de uma situação cultural que, além de insatisfatória para a criação, ainda 
encoraja o modo errado de considerá-la. Temos negligenciado o dom de compreender as coisas 
através dos nossos sentidos. Por isso, sofremos de uma carência de ideias exprimíveis em 
imagens e de uma capacidade de descobrir significado no que vemos (ARNHEIM, 2008, p. 
XIII). Para tanto, ambos os autores apresentam em seus livros metodologias que instigam a 
ampliação da criatividade tanto no design, como na arte, respectivamente. 
Assim, a expressão visual, que consideramos uma das germinações da criatividade, está 
subjugada a outros fatores além da essência do pintor ou designer. Por nossa experiência em sala 
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de aula, desde 2006, lecionando o componente curricular Sistema de Representação 
Bidimensional (Design, criatividade e planejamento visual), pudemos observar nos alunos 
calouros do curso de Design (CAA – UFPE) que a visão comum sobre criar, sobre arte, está 
relacionada a uma expressão muito pessoal do autor de uma determinada obra. Antes de ter 
contato com conteúdos sobre criatividade, é comum os alunos entenderem que criatividade está 
ligada a algo sobrenatural, a uma personalidade exótica, à genialidade de poucos, etc. 
Com base na leitura da introdução do livro Sintaxe da linguagem visual (DONDIS, 1997), 
conseguimos introduzir os alunos no universo do processo criativo, e a primeira lição a ser 
aprendida é bem traduzida pelo título utilizado pela autora: “Quantos de nós vêem?”. 
Para entender a profundidade dessa pergunta, encontramos no livro Mitolusismos de Lima de 
Freitas uma crítica acirrada de Gilbert Durand aos movimentos modernistas e pós-modernistas 
do século XX. Segundo ele, o que caracteriza o conjunto desses movimentos é a irresistível 
deriva para o extremo da abstração, em que a figuratividade é reduzida brutalmente à página 
branca ou à parede vermelha ou à tela uniformemente azul... (DURAND, 1987, p. 9). Para o 
autor, nos nossos tempos há uma sede de retorno à figuratividade, porque o sentido não se dá, 
não se comunica, não se partilha senão pela figura: a figura é o que tem a ver conosco 
(DURAND, 1987, p. 10). 
A recusa de Durand aos movimentos modernistas e seu apego ao figurativo o leva, neste caso, a 
analisar a obra de Lima de Freitas seguindo a metodologia da mitocrítica, onde ele aborda três 
níveis: o nível inconsciente (também chamado de nível das imagens obsessoras); o nível que se 
situa na integração consciente da arte, através de técnicas diversificadas, como ilustração das 
“obras” de cultura; e, por fim, o nível da supraconsciência do artista, em que a remitologisação 
consentida forja uma filosofia, ou melhor, uma espiritualidade. No interior desses três níveis, o 
autor aborda também a história e a biografia, após elucidados os enquadramentos estruturais-
figurativos, os quais são o que importa como mensagem universal para perenidade da obra 
(DURAND, 1987, p. 13). Ainda para Durand, a análise desses três níveis é a condição para que a 
pintura moderna — e com ela toda a criatividade — saia da recusa do sentido, que foi o 
modernismo. 
A representação do espaço e do tempo na imagem é quase sempre uma operação determinada 
por uma intenção mais global, que se trata de representar o espaço e tempo diegéticos, e o 
próprio trabalho da representação está na transformação de diegese em imagem. A diegese é uma 
construção imaginária, um mundo fictício que tem leis próprias, próximas das leis do mundo 
natural, ou pelo menos com a concepção (variável) que dele se tem. Toda construção diegética é 
determinada em grande medida por sua aceitabilidade social, por convenções, por códigos e 
pelos simbolismos em vigor numa sociedade (AUMONT, 2005, p. 248). Assim, também, o 
Design, como forma de expressão figurativa, está impregnado dos sentidos dos nossos tempos. O 
designer, como autor, tem sua individualidade fecundada pelos símbolos (inconsciente coletivo) 
que navegam na bacia semântica de nossos tempos. Uma logomarca não é simplesmente a 
representação de um desejo do cliente, mas também a manifestação de elementos culturais. Seja 
ela com traços locais ou globais, seu sentido estará não só nas mãos de quem produz, mas 
principalmente de quem vê. E ver, aqui, se conecta com a perspectiva de Dondis: é olhar uma 
obra de arte ou projeto visual (cartaz, outdoor, panfleto, etc.) e compreender sua mensagem, é a 
epifania dos símbolos que emergem da sintaxe visual — formas, cores, texturas, imagens, 
tipografias... — para comunicar algo ao observador. 
 
Arte, consciência e inconsciente 
 
A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir uma significação simbólica: objetos 
naturais ou fabricados pelo homem ou mesmo formas abstratas. Todo o cosmo é um símbolo em 
potencial. Com sua propensão para criar símbolos, o homem transforma inconscientemente 
objetos ou formas em símbolos, conferindo-lhes enorme importância psicológica, e lhes dá 
expressão tanto na religião como nas artes visuais. Estas estão interligadas na história e 
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remontam a tempos pré-históricos. Os registros deixados por nossos antepassados são símbolos 
que tiveram especial significação para eles. E essa interação entre religião e arte continua a 
existir: ambas são expressões do sagrado e misterioso para o homem, como afirma Aniela Jaffé 
(2001, p. 232). 
Sabemos que mesmo a pedra não trabalhada tinha uma significação altamente simbólica para as 
sociedades antigas. Pedras naturais em forma bruta, muitas vezes eram consideradas morada de 
espíritos ou deuses. Também eram usadas como lápides, marcos ou objetos de veneração 
religiosa. Desde muito cedo o homem começou a tentar exprimir aquilo que sentia ser a alma ou 
o espírito de uma rocha trabalhando-a de forma distinta. Em muitos casos, a forma era uma 
aproximação da figura humana. A animização da pedra é explicada como a projeção de um 
conteúdo mais ou menos preciso do inconsciente sobre a pedra. Essa tendência antiga da 
figuratividade, conservando muito da forma natural dos materiais (como a pedra) pode ser 
encontrada nas esculturas atuais. Há a preocupação do artista em manter a “expressão própria” 
da pedra ou do material utilizado. Usando-se uma linguagem mitológica, permite-se que a pedra 
“fale por ela mesma” (JAFFÉ, 2001, p. 232-234). 
No tópico intitulado “A alma secreta das coisas”, em seu artigo O simbolismo nas artes 
plásticas, Jaffé nos brinda com uma excursão pelos vários artistas modernos do começo do 
século XX. Em determinado ponto, ela diz que os pintores começaram a pensar a respeito do 
“objeto mágico” e da “alma secreta” das coisas. Paul Klee, por exemplo, diz que “O objeto 
expande-se além dos limites da sua aparência pelo conhecimento que temos de que ele significa 
mais do que o que vemos exteriormente, com os nossos olhos”. Essa sensação é compartilhada 
por muitos artistas da época, como escreveu De Chirico, pintor italiano de temperamento 
místico, em seu auto-retrato: “E que devo eu amar, senão o enigma?”. De Chirico foi o fundador 
da chamada pintura metafísica, a qual afirma que todo objeto tem dois aspectos: o comum, visto 
em geral e por todos; e o fantasmagórico, que só raros indivíduos em momentos de clarividência 
metafísica poderiam ver. Segundo Jaffé, esse “aspecto fantasmagórico” das coisas são 
transposições sonhadoras da realidade que surgem como visões do inconsciente. Tanto que, nas 
obras de De Chirico, sua abstração metafísica é expressada numa forma que toca as raias do 
pânico, e a atmosfera de seus quadros é de pesadelos e de melancolia ilimitada (JAFFÉ, 2001, p. 
254). 
Mesmo diante de tais expressões, outros artistas surgiam com outros dilemas relacionados à 
compreensão do simbolismo na arte moderna: que forma toma o relacionamento entre 
consciência e a inconsciência na obra do artista? Ou, melhor ainda, onde fica o homem nisso 
tudo? Podem-se encontrar respostas para essas indagações no movimento Surrealista. André 
Breton, considerado o fundador do movimento, após tomar conhecimento da obra de Freud, 
afirma “Creio que o antagonismo aparente entre sonho e realidade será resolvido por uma 
espécie de realidade absoluta — o surrealismo”. Se observarmos quadros surrealistas, podemos 
sentir a riqueza da fantasia e a pujança das imagens inconscientes desses artistas, ao mesmo 
tempo constatamos o horror e o simbolismo de um fim para todas as coisas que emanam de 
tantos deles (JAFFÉ, 2001, p. 257). 
O inconsciente é natureza pura e, como a natureza, distribui prodigamente as suas dádivas. Mas, 
entregue a si próprio e sem a reação humana da consciência, pode (como a natureza) destruir 
seus dons e, mais cedo ou mais tarde, aniquilá-los (JAFFÉ, 2001, 257-258). O homem possui 
uma consciência que não apenas percebe, reage e experimenta, mas que é capaz também de 
voltar ao vivido e percebido e dar-se conta do que está experimentando. Ela tem a faculdade de 
reflexão e compreensão e, através do reconhecimento do mundo exterior e interior, de auto-
ampliação e autotransformação (JAFFÉ, 1995, p. 139). A consciência dispõe de duas maneiras 
para representar o mundo: uma direta, como na percepção ou na simples sensação; e a outra 
indireta, quando a coisa não pode se apresentar “em carne e osso” à nossa sensibilidade. O objeto 
ausente é re-presentado na consciência por uma imagem, no sentido muito lato do termo 
(DURAND, 1993, p. 7). Como afirma Mircea Eliade (2002, p. 7), “o símbolo, o mito, a imagem 
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pertencem à substância da vida espiritual, podemos camuflá-los, mutilá-los, degradá-los, mas 
jamais poderemos extirpá-los”. 
Dessa forma, o pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do 
desequilibrado (como supunham hermenêuticas redutoras): é consubstancial ao ser humano; 
precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade — os 
mais profundos — que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos 
não são criações irresponsáveis da psique; respondem a uma necessidade e preenchem uma 
função: revelar as mais secretas modalidades do ser (ELIADE, 2002, p. 8-9). 
 
Um artista e seu trajeto antropológico – a experiência de Santino Mendes 
 

“No futuro, folhas de papel em que gravamos nossa história serão o ouro da 
atualidade. Origamis serão templos. E a simplicidade voltará, realmente, a ser 
tudo.”  
Santino Mendes 

 
Nesta parte do trabalho, buscamos apresentar um relato pessoal para uma geral compreensão do 
processo de criação, que é um campo de extraordinária imaterialidade, inserido — como já 
explicado — numa psique que nos une, através de imagens mentais, sensações, formando o 
corpo da coletividade. Assim, será útil uma análise exemplificativa do processo de criação que 
eclode na mente humana. 
As incursões que me atrevi a aventurar no meio artístico foram basicamente empíricas, 
principalmente, algo que só foi possível porque no campo da arte não existem regras tão rígidas 
como no meio científico, por exemplo. Por mais que o círculo cromático imponha seus limites 
técnicos, o ser humano, com sua essência desbravadora, sempre pode incutir novos arranjos e 
uma repaginação em cima do conceito abstrato de arte. 
Inicialmente, no seio da família, não tive influências artísticas diretas, como um pai escultor e/ou 
uma mãe atriz, porém, desde antes de aprender a escrever eu tentava reproduzir o que via na TV, 
nas tirinhas de jornais, inclusive o próprio nome Bozo, que chamava todas as crianças para frente 
da telinha, nos enfeitiçando no começo dos anos 1980 (sem esquecer o famigerado Pica Pau). 
Logo surgiria como referência para minha veia artística a figura de Daniel Azulay, trazendo 
novidades e despertando minha curiosidade (esta como um dos elementos que impulsionam a 
criatividade). 
Anos se passaram e as figuras, que via na TV e nos papéis, assumiam formas cada vez mais 
aperfeiçoadas, mais próximas da realidade do que os rabiscos que eu registrava. Nasceu, então, a 
vontade de me tornar um desenhista da Marvel Comics, em especial do Homem-Aranha, 
personagem com o qual tinha afinidade. Comecei, então, a colecionar suas edições publicadas 
pela Editora Abril. Ao passo que a coleção ia tomando forma, fui aperfeiçoando o traço da 
personagem, analisando as linhas e tendências dos desenhistas, percebendo uma sensação 
estranha de realização pessoal à medida que o desenho escolhido era reproduzido cada vez mais 
fiel ao original, numa espécie de mímese. 
Permeando essa fase, algo interessante sobressaiu: as aulas de Educação Artística no antigo 1º 
grau (Ensino Fundamental). Nos anos 1980, prestes a entrarmos num dia dos pais ou das mães, 
elaborávamos artefatos criativos a partir de um objeto já produzido, sejam os simples porta-lápis 
(com latas) ou arranjos florais. Essas técnicas de reaproveitamento de materiais causaram forte 
impacto em mim, pois eu via utensílios descartados, a caminho do lixo, se tornarem algo que 
valoramos e nos identificamos a ponto de guardá-los com carinho.  
Então, utilizando-me de uma matéria prima mais barata — o sabão em barra —, fui talhando em 
busca de uma escultura em forma humanóide. Era Eddie, outro ícone de arte gráfica que tinha 
marcado na mente, pelas pinturas de Derek Riggs, nas capas dos long-plays da banda britânica 
Iron Maiden. 
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Bons e maus resultados eram notados. Alguns maus foram tratados como uma positiva lição para 
novas investidas, já que tinha acesso a produtos como o adesivo epóxi, suprindo, assim, a falta de 
argila e poupando um processo mais longo. Ao criar a escultura que chamo de O Mago, tentei 
reutilizar materiais primários da Terra: casca de noz, areia, pedra e raiz — materiais que 
transmitem a energia do planeta e são simbolicamente perenes. Ao adesivo epóxi, cabia apenas 
se moldar na figura que completaria a composição: o bruxo, trazendo ainda mais misticismo e 
coerência ao trabalho. 
Com o passar dos anos, fui apreciando artistas como Todd Mcfarlane, Alex Ross, Jim Lee, Adam 
Kubert e, cada vez mais, referências na arte antiga (principalmente renascentista). A pintura a 
óleo me fascinava, mas, ao mesmo tempo, era uma incógnita para mim quanto ao processo a ser 
empreendido na sua produção. 
Então, através de meu irmão Sérgio (que teve experiências amadoras como pintor), tive contato 
com as paletas de tinta a óleo. Ele me iniciou na pintura ensinando o básico quanto às misturas 
de catalisadores. Assim, tentei as combinações de cores para os quadros experimentais. Um 
deles, A Rosa Negra, foi decorrente de uma falha na técnica de finalização da cor da rosa. 
Mesmo sendo a rosa branca, ainda transmite uma negritude que foi proporcionada de forma 
acidental pela mistura da cor preta com branca ao criar a sombra da pétala. Considero um 
acidente feliz. 
De modo experimental, eu criava algumas telas, mesmo sem uma metodologia específica e 
praticamente nenhuma técnica no uso das cores. Porém, algo encantador me arrebatava: ao pintar 
a tela mais rudimentar ou amadora que fosse, eu estaria praticando algo que remetia aos 
primórdios da raça humana, quando os homens pré-históricos faziam suas pinturas rupestres no 
interior das cavernas, seja por questões de crenças em mitos ou por uma necessidade 
incontrolável de se comunicar e registrar sua passagem pela Terra. De fato, esse pensamento era 
por demais envolvente: imortalizar-se numa tela para todo o sempre enquanto a Terra existir ou 
até alguém jogar fora o quadro. 
Após diversas investidas empíricas, resolvi matricular-me no Curso de Desenho e Pintura de 
Cleuton Azevedo, em Gravatá, Pernambuco. Lá aprimorei questões de ordem de perspectiva, luz 
e sombra, combinações de cores, além da habilidade em desenhos a grafite (ou similares) e em 
pinturas a tinta acrílica, enfatizando as questões espaciais dos objetos.  
Durante todo esse trajeto antropológico, fui adquirindo as referências mentais quanto ao modelo 
de estética que me agrada, o qual fui refinando à medida que as técnicas utilizadas nas telas eram 
mais arrojadas e condizentes com os motivos das obras. 
Outro aspecto que tangencia o processo criativo se refere à realização que o artista sente no 
momento em que está empreendendo sua obra. O tempo parece deixar de existir. Um turbilhão 
de pensamentos concatenados vai se formando à medida que o trabalho vai surgindo. Problemas 
vão aparecendo durante a produção e são necessárias soluções que não afetem o resultado final 
do trabalho, colocando à prova, assim, a criatividade.  
Ao término da obra, com o resultado esperado obtido, floresce uma sensação de êxtase 
completamente autônoma: a não necessidade de reconhecimento quanto à obra por parte de 
outrem. O produto final é o ponto máximo de toda a minha efervescência criativa enquanto 
artista. Se o mesmo me agrada, não há porque esperar enaltecimento da obra por críticos, amigos 
ou admiradores da arte. Exemplificando esse sentimento, pode-se fazer menção aos artistas de 
idos tempos que não eram reconhecidos enquanto vivos, sendo até rechaçados pela crítica, 
porém, o artista não deixava de criá-los.  
Passado os anos, nos desvios que a vida costuma trazer, iniciei os estudos no Bacharelado em 
Direito, porém, tal curso não promoveu a efetiva realização que minha personalidade criativa 
ansiava. Desta forma, ousei investir, em 2009, numa nova graduação quando descobri o curso de 
Design (CAA – UFPE). Logo no início senti um choque, quando a filosofia cartesiana do 
bacharelado em direito (positivismo) incutida em mim entrou em conflito com a fluidez do 
pensamento criativo no curso de Design. No componente curricular Sistema de Representação 
Bidimensional (Design, criatividade e planejamento visual), foram trabalhados textos sobre 
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criatividade nos quais percebi a minha dificuldade em expressar minhas próprias concepções 
acerca do tema devido ao tempo em que estive restrito à letra da lei. No componente curricular 
Estética e Plástica, pude entrar em contato novamente com meu espírito criativo, descobrindo 
que eu poderia me valer de meus antigos conhecimentos das artes plásticas. Desde então, tenho 
encontrado nos conteúdos de design o renascimento da minha personalidade criativa.  
   
Por fim, não seria exagero dizer que todo o processo criativo, as fases de seu desen-volvimento, 
transpassando pelos problemas a serem solucionados, culminando na obra de arte que o artista 
plástico vislumbrou em sua mente ou no projeto idealizado pelo designer, enfatiza, a meu ver, 
uma libertação do espírito. No ambiente abstrato da criação, o artista se revela e olha para dentro 
de si por instantes, fazendo uso da tela como o espelho que reflete sua alma. 
 
Estética: a expressão do belo 
 

“É verdade, nascemos com nossos olhos, mas só lentamente eles se abrem para a 
beleza, muito mais lentamente do que se pensa.”  
Jan Tschichold (2007) 

 
Após falarmos sobre criatividade e a psique do artista, seguindo o plano deste trabalho, não 
poderíamos deixar de nos ater a um ponto que consideramos essencial no decorrer do traçado 
estrutural ao qual esse texto se dedica a apresentar: a questão Estética na expressão visual. 
Empreenderemos, então, dentro de tão vasto assunto, expor os pontos sobre Estética que se 
conectam com nossa proposta. Sendo assim, partiremos de algumas questões, como se segue. 
A partir do exposto, perguntamos: o que é a obra de arte em si mesma? Quais são as razões pelas 
quais alguma coisa é considerada artística, enquanto outras não? Por exemplo, por que os 
rabiscos de uma criança não são considerados artísticos, mas seriam se levassem a assinatura de 
Picasso? Quando um artista produz uma obra de arte, o que ele faz, precisamente: cria ou imita, 
inventa ou copia, exprime-se a si mesmo, aos próprios sentimentos, ou corporifica valores 
universais intuitivamente perceptíveis por todo homem? Muitas dessas questões já foram 
perpassadas durante este trabalho, mas, como diz Battista Mondin (1980, p. 139), essas são 
interrogações que vêm à mente quando nos deparamos com uma obra de arte.  
Para tomar consciência da arte, não é necessário nenhuma preparação especial e nenhum grau 
elevado de cultura, como afirma Immanuel Kant “a experiência do belo não comporta nenhum 
tipo de conhecimento, seja ele histórico, científico ou filosófico” (apud DONDIS, 1991, p. 8). 
Porém, a resposta não é propriamente óbvia e muito frequentemente nem as mentes mais agudas 
e preparadas estão em condições de encontrar uma solução satisfatória. 
Segundo Mondin (1980, p. 139), o problema estético está entre os primeiros que se apresentaram 
à reflexão dos gregos, pela necessidade de entender, antes de tudo, como se pode antepor um 
mundo de poesia a um mundo de ideias. Esse problema apaixonou principalmente a Platão, o 
qual tratou de resolvê-lo no contexto da sua teoria das Ideias, fazendo da estética uma espécie de 
contraprova dessa teoria. A arte é entendida por Platão como imitação da natureza e esta, por sua 
vez, é concebida como imitação das Ideias. O objeto da imitação é a beleza. No Banquete, Platão 
ultrapassa a concepção mimética da arte e formula uma teoria da arte entendida como criação, 
uma produção do âmago, um “parto”. Quando alguém anseia por gerar, procriar, somente então 
se lança à busca do Belo e, encontrando-o, gera e procria aquilo que há muito tempo estava 
prenhe. Também para Aristóteles a arte é essencialmente imitação da natureza. A imitação, 
entretanto é entendida como emulação da natureza, considerada mestra. Aristóteles distingue a 
beleza do “bem” e do “prazer”. Para ele o belo interessa às faculdades cognoscitivas. Os 
elementos fundamentais que contribuem para tornar algo belo, ou seja, artístico, são: a ordem, a 
simetria e a determinação (MONDIN, 1980, p. 140). 
Mondin (1980, p. 140) afirma também que a concepção mimética da arte é retomada também 
pelos filósofos cristãos, porém seu objeto de imitação é o próprio Deus. A arte humana deverá 
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ser imitação do ato com o qual Deus cria a natureza. Os pensadores cristãos, tanto do ponto de 
vista subjetivo como objetivo, seguem Aristóteles na sua definição de beleza, como uma relação: 
belo é aquilo que agrada à vista. Durante o Renascimento, que é também a época de ouro das 
artes figurativas, não podiam faltar indagações sobre a natureza da obra de arte. Tais indagações 
são expostas por autores de algumas das mais célebres obras-primas, como Leon Batista Alberti, 
Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari, etc. e referem-se tanto a Aristóteles quanto a Platão, 
particularmente as doutrinas sobre o amor (Eros), a geração criadora (tokos) e o entusiasmo 
lírico (mania) (MONDIN, 1980, p. 141). 
Uma singular teoria da natureza na obra de arte foi elaborada por Kant na Crítica do Juízo. 
Nesse escrito, o autor tenta mostrar que a obra de arte é fruto do sentimento, é onde se percebe e 
expressa o universal no particular, o inteligível no sensível, o número no fenômeno. Desse modo, 
faz surgir o prazer estético que satisfaz todo o homem enquanto produz uma profunda harmonia 
entre as faculdades opostas dos sentidos e do intelecto (MONDIN, 1980, p. 142). 
O significado espiritual da obra de arte foi repetidamente colocado em questão durante o último 
século por autores que se inspiraram mais ou menos diretamente no positivismo. Contra as 
interpretações positivistas, tomaram posição os filósofos da Gestaltschule (escola da forma). 
Segundo eles, o conhecimento das condições histórico-psicológicas não favorece propriamente a 
compreensão de uma obra de arte. A única coisa que importa é a figura sensível, onde os 
elementos são tomados como um todo, e não fragmentariamente (MONDIN, 1980, p. 142). 
Segundo Mondin (1980, p. 143), o que se pode recolher das várias correntes filosóficas, ao final, 
é que a obra de arte não é uma simples imitação de idéias arquetípicas ou de fatos naturais. Para 
ser caracterizada como esteticamente bela, uma obra de arte deve ser algo além e diferente 
daquilo que já existe no mundo da natureza e da cultura. Para haver obra de arte é necessário 
originalidade, criatividade. O objeto da atividade estética é o belo. O artista, quando faz uma 
obra de arte, propõe-se antes de tudo a dar expressão sensível à beleza. Os filósofos na 
antiguidade atribuíram à obra de arte também outras finalidades, mas hoje estas são consideradas 
secundárias e geralmente se afirma que a arte possui uma função autônoma, que é um fim em si 
mesma. 
Dentre tantas teorias, chama-nos atenção um filósofo que se apresenta com uma perspectiva mais 
próxima da essência misteriosa da estética: Johann Wolfgang Von Goethe. A separação 
fundamental entre Natureza e espírito não corresponde à visão dele, visto que ele contempla o 
mundo como uma grande totalidade. Aí se encontra o que é autêntico para Goethe, transcender a 
Natureza sem se afastar do que constitui sua essência. Ele se aprofunda na realidade para 
encontrar em sua contínua transformação, as leis imutáveis; ele se põe diante do indivíduo para 
nele contemplar o arquétipo. Os arquétipos de Goethe não são esquemas vazios, e sim as forças 
que impulsionam por detrás dos fenômenos. Ele afirmava que o homem necessitava de um novo 
reino em que o indivíduo já se apresenta de uma forma que expressa o caráter da universalidade 
e da necessidade: o mundo da Arte (STEINER, 1998, p. 16-20). 
Steiner (1998, p. 20) diz que, para Goethe, a Estética tem a tarefa de compreender a Arte como 
esse reino. O divino, do qual as coisas da Natureza carecem, tem de ser implantado pelo próprio 
homem — e aqui resulta uma importante tarefa para o artista. Através de que um objeto se torna 
belo? Eis a questão básica de toda a Estética. Goethe acreditava que o que importa na arte é a 
transformação da realidade sensória. O artista, porém, deve remontar o que se lhe apresenta 
como a tendência própria da Natureza: “Não paro antes de encontrar um ponto pregnante a partir 
do qual se possa deduzir muita coisa”. Para o artista, todo o lado externo de sua obra tem de 
expressar o interior (STEINER, 1998, p. 29).  
Não existe uma estética pura, intrínseca ao mundo, nem tampouco uma estética determinada 
conscientemente pelo indivíduo ou pelo contexto social. O que faz mais sentido é encarar o 
senso estético como uma misteriosa característica inconsciente do ser humano em se tornar 
um espelho do mundo, conforme metaforiza Von Franz (apud BECCARI). Até o momento, nos 
concentramos em apresentar as mais diversas teorias filosóficas sobre a estética e a arte, que 
assim como a criatividade, não se chega a um consenso, ou conceito definitivo sobre o que seja 
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cada um. Em diferentes épocas, os diversos ramos das ciências humanas encaram a estética 
conforme seus cânones vigentes. 
Da mesma forma acontece com o design gráfico. Segundo Rudinei Kopp (2004), a estética do 
design gráfico hoje (assim como a arte) é cambiante. As identidades culturais solaparam a ideia 
de unidade em nome da identificação instantânea, conveniente, descontraída e por tempo 
indeterminado. O design espelha o contexto social no qual está inserido. Resultado da 
combinação entre técnicas artísticas, tecnologias de produção/reprodução e objetivos 
mercadológicos, o design gráfico é tão inovador ou retrógrado quanto a sociedade que 
representa. Portanto, a estética que nos oferece atualmente, pode não ser uma prática ou 
estratégia hegemônica. Não foi adotada por um grande número de designers ou empresas e não 
sabemos se um dia isso acontecerá. O princípio da originalidade é uma pretensão modernista, e o 
cambiamento não está mais “naturalizado”: seu trânsito constante de significantes procura 
significar algo através do conjunto. Procurar o significado isoladamente não revela mais do que o 
instante (KOPP, 2004, p. 124-126). 
Na concepção de Kopp, o design gráfico é dionisíaco, suas definições nos escapam. Ele é 
polimórfico, morre e renasce várias vezes. É complexo e fugidio. As metamorfoses de Dionísio 
servem de metáfora para o design gráfico que nega se solidificar e não é retido por correntes ou 
amarras. Dessa maneira, a estética contemporânea na arte e no design gráfico se apresenta 
misteriosa, posto que em sua essência mutável, incorpora significados diversos, por vezes 
antagônicos. A estética ainda configura-se, assim, como o fim almejado pelas artes visuais, 
germinando da expressão sensível dos artistas (KOPP, 2004, p. 126-127). 
 
Considerações Finais 
 
A partir do que abordamos, pudemos observar que o processo criativo é algo inerente ao ser 
humano, e que se pode desenvolver e ampliar. Os segredos deste processo estão relacionados às 
visões de mundo de cada artista/designer, intrínsecos em seus inconscientes e consciências, por 
seu trajeto antropológico, isto é, suas experiências empíricas e sensoriais. 
Do ponto de vista da estética, o design e arte plástica se coadunam, pois ambos, dentro de seus 
contextos de criação, se empenham em revelar aquilo que lhes é mais caro: a beleza de suas 
obras. Por mais que o design e a arte tenham papéis diferentes, onde uma trabalha com a forma e 
função e a outra com expressões pessoais, a estética é a germinação misteriosa que ambos 
procuram como “graal” do processo criativo. Um produto de design que possua uma boa função, 
mas que careça de estética é, a nosso ver, um produto mutilado. Nas artes, a falta de estética 
numa obra é um assunto ainda mais delicado, visto que, como a arte prescinde, em sua essência, 
de uma função, o que lhe resta é a expressão do belo (e aqui não falamos de gosto pessoal) como 
finalidade de existência.  
Desta maneira, entendemos que ambas as expressões visuais necessitam da estética como um 
corpo necessita de seus membros. Seguindo esta metáfora, o belo seria então o emprenhamento e 
o parto (germinação) de seus processos criativos. A concepção é um segredo, estar prenhe é 
esconder dentro de si vida, pulsação, energia de um ser que quer vir á luz, assim, a beleza de uma 
obra, gerada na mente do artista, quando chega aos nossos olhos, é o filho do parto de sua 
criatividade. 
Como bem mostramos no trajeto deste trabalho, o artista e designer Santino Mendes mostrou que 
desde o início, a busca pelo belo, pela transcendência, era o fio condutor de seu percurso como 
artista. As técnicas mudam e evoluem, as visões de mundo se transformam, no tempo e no 
espaço se alteram os mitos diretores da cultura, mas a busca pelo belo permanece como objetivo 
no trajeto antropológico do artista, como foi bem demonstrado por Santino. 
Enfim, o objetivo deste trabalho não é lidar com ideias determinadas. São discussões que exigem 
aprofundamento e nossa proposta é levantar questionamentos, mostrar nossos pontos de vista, 
que se podem redarguir; suscitar debates sobre o papel da criatividade na arte e no design, e 
tentar desvendar o segredo da estética como parte do resultado do processo criativo. 
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Devaneio, imaginário e criação em  promethea, de Alan Moore e J. H. 
Williams III 
Renata Oliveira dos Santos (IPUSP) 
 
 
 
1. Uma breve história dos quadrinhos, do autor e da obra 
 
A utilização de imagens, no sentido de representações da realidade (tanto factual quanto 
psíquica), na história da humanidade é tão antiga quanto as inscrições rupestres, ou talvez até 
mais antiga do que sabemos, pois tais inscrições são apenas os vestígios que permaneceram. Há 
ainda a influência de tudo que se esvaiu nas malhas do tempo, à margem da memória. Da 
primeira vogal com sentido compartilhado, pronunciada por um símio humanoide em seu bando 
ao primeiro risco feito na terra para representar a ideia de limite para um outro a quem se quer 
fazer compreender, muito aconteceu. Os detalhes destas mudanças, revoluções – há quem chame 
de evolução – estão perdidos para sempre, sabidos somente pelo tempo e pelo lugar onde 
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ocorreram. Ao longo da pré-história e da história humana as imagens se fizeram presentes, se 
condensando e se deslocando entre outras linguagens, como “linhas que evoluem e se tornam 
elas próprias símbolos ao dançarem com símbolos mais jovens chamados palavras” 
(McCLOUD, 2006, p. 2). 
Como instrumentos de comunicação elas emergiram nas mais variadas sociedades e épocas em 
diferentes níveis de complexidade e importância, com fins ainda mais vários. Utilizadas como 
símbolos sagrados, ancestrais, em algumas culturas, nas pichações das paredes do império 
romano, nas tapeçarias medievais, nos retratos das aristocracias, nos livros ilustrados, nas 
caricaturas do vaudeville, nos jornais e revistas, nos outdoors, no grafittti contemporâneo, na 
tatuagem as imagens sempre tiveram a instantaneidade dos fatos de seu tempo, e a eternidade do 
registro de um zeitgeist inerente a sua própria existência. 
O desenho, a pintura, a xilogravura, a fotografia, a literatura, a dança, as artes marciais, o teatro, 
o cinema e várias outras manifestações artísticas das mais variadas culturas influenciaram e 
foram influenciadas por este filão mais jovem no mercado das artes constituído pelas histórias 
em quadrinhos, também conhecidas por comics ou, simplesmente, HQs, que hoje ostentam o 
posto de 9ª Arte. Do pejorativo termo gibi ao elevado status de arte sequencial, as histórias em 
quadrinhos surgiram em tímidas tiras semanais nos jornais do fim do século XIX, como afirma 
Silva: 
 

“Em 1895 Richard Fenton Outcault cria a série panfletária Yellow Kid e revoluciona 
as caricaturas e charges ao introduzir falas nos desenhos, no entanto, o processo seria 
aprimorado nas décadas seguintes com criações como Little Nemo, de Winsor 
McCay, Mutt and Jeff, de Bud Fisher e Krazy Kat, de George Herriman, iniciando 
assim o processo de expansão e refinamento dos quadrinhos como mídia” (2009, p. 
2). 

 
A primeira década do século XX funcionou como uma incubadora perfeita para o gênero 
quadrinístico. O humor, a fantasia, o non-sense e o traço primitivo – ora rude, ora delicado – 
marcam os trabalhos da época. 
A história da mídia que, apesar de ter se espalhado pelo mundo e se adaptado sincreticamente 
nas mais diversas nações, permanece tendo os Estados Unidos como centro de referência, está 
diretamente ligada à história americana. Paralelamente à evolução dos quadrinhos, o mundo 
passava pela Primeira Guerra Mundial e subsequente crise de 1929. Além de toda a devastação 
material e psicológica causada pela guerra, o crack da bolsa de Nova Iorque levou a uma crise 
econômica e social sem precedentes na história. Estes infelizes fatores contribuíram para a 
popularização dos quadrinhos. Assim, as pulp magazines, revistas tanto em prosa ilustrada como 
em quadrinhos, por serem feitas com papel de má qualidade, se tornaram uma alternativa de 
entretenimento de baixo custo, acessível à maioria da população. 
O surgimento do gênero dos super-heróis, no fim da década de 1930, serviu de bálsamo a uma 
população fragilizada, que aos poucos recuperava seu orgulho e sua esperança. Na dura realidade 
do período entre-guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, atuando também como um forte 
instrumento ideológico, as revistas em série da Era de Ouro, povoaram não somente o 
imaginário americano, mas de todo o mundo ocidental com ideais de força, moral, justiça e 
segurança encarnados em suas maravilhas mascaradas ou não. Como se já não bastassem as 
dificuldades econômicas e políticas contra as quais os quadrinhos tiveram que lutar, um inimigo 
ainda mais poderoso sepultou a Era de Ouro: O lançamento do famigerado livro A Sedução dos 
Inocentes, do psicólogo Fredric Wertham, em 1950, pintou as HQs como uma verdadeira ameaça 
aos valores da sociedade norte-americana. Para ele, a violência e obscuridade contidas em muitos 
comics eram responsáveis por grande parte da preguiça, corruptibilidade, delinquência e apatia 
da juventude de sua época. A popularização dessas ideias na sociedade e, sobretudo, o apoio de 
subcomissões do senado americano levaram à formação de um “corpo de autocensura chamado 
Comics Code Authority (CCA, ou Código de Ética dos Quadrinhos)” (KNOWLES, 2008, p. 
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158), constituído pelos principais editores americanos, em 1954. A partir de então, o lado oculto 
ou obscuro da humanidade, com todo o seu horror e irracionalidade, foi banido das histórias. 
Já no pós-guerra, percebe-se uma certa renovação do ideal americano. Encontrando brechas nos 
mais longínquos limites do CCA, emergem com ainda mais força os super-heróis tecnológicos, 
da ficção científica, da mitologia, do espaço sideral. Tinha origem a Era de Prata, que começou 
em 1956 com a publicação de DC Comics' Showcase 4, trazendo a origem de Barry Allen, o 
novo Flash.  
Após esse boom de renovação, seguiu-se um período de roteiros sem tantas inovações, a criação 
e produção dos quadrinhos pareciam estagnadas. No entanto, como afirma Greenberger, “os 
Estados Unidos padeceram de certa crise de identidade nos anos 60, como o assassinato do 
presidente Kennedy e a desilusão com a Guerra do Vietnã” (2008, p. 6). Então, gradativamente, 
as histórias começaram a se tornar mais politizadas, críticas e profundas. Grandemente 
influenciados pelo espírito subversivo e indignado da vanguarda de Greenwich Village, os super-
heróis passam a se questionar, a questionar seu lugar e função na sociedade, no mundo. É neste 
cenário que irrompe a Era de Bronze, paralela à qual se desenvolviam os quadrinhos alternativo 
e autoral emergentes. Ainda neste período, o aumento do preço do papel e da qualidade das 
revistas elevou o custo dos quadrinhos e, como passou a ser menos acessível financeiramente, a 
mídia deixou de ser, como em seus primórdios, um meio de comunicação para a grande massa, 
tornando seu público consumidor mais seleto e exigente.  
A influência das discussões éticas, políticas, sociais e até existenciais trazidas ao público nesse 
período se estendeu até meados da década de 1980, onde a desconstrução do conceito de herói 
teve seu ápice. Emergindo numa época em que muitas das ilusões perdidas começavam a ter de 
se reciclar para continuarem vivas no imaginário (como parece acontecer ciclicamente nas mais 
variadas instâncias da cultura) a Era Moderna dos super-heróis sofreu influências de todos os 
tempos e tem como marcas o revisionismo do conceito de herói, a emergência do conceito de 
anti-herói e as inovações trazidas à América pela invasão britânica244, como a sofisticação e o 
experimentalismo do quadrinho europeu, a influência da cultura pop e da contracultura, da 
fantasia e da “explosão ocultista vitoriana” (KNOWLES, 2008). Movimento que se iniciou com 
a introdução de autores britânicos como Alan Moore, Neil Gailman e Grant Morrison no 
mainstream dos quadrinhos, a invasão britânica foi uma das maiores revoluções na história do 
gênero. Com o lançamento de obras como Watchmen e O Cavaleiro das Trevas pela DC, a 
consolidação de anti-heróis como Wolverine e Justiceiro na Marvel, as produções independentes 
de quadrinhos autorais e graphic novels,  bem como o surgimento da Image e da Dark Horse 
Comics como concorrentes de peso no mercado editorial dos quadrinhos, o conceito de herói é 
radicalmente desconstruído da década de 1990 aos dias atuais. 
Num processo cada vez mais evidente de intercâmbio semiótico, a mídia dos quadrinhos desde 
seus primórdios trocou experiências, influências e concepções artísticas no campo narrativo com 
diversas outras mídias, o que pode ser visto de forma ainda mais frequente nos dias de hoje. Não 
podemos negar que o cinema, a música, a computação gráfica, a literatura, a fotografia e diversos 
outros produtos da arte se assemelham entre si, em alguns aspectos, como filhos de um mesmo 
espírito de época e espaço. Entretanto, apesar da descrição e caracterização das diferentes eras 
dos quadrinhos feitas até aqui, as controvérsias são constantes, uma vez que em se tratando de 
crítica, a posição subjetiva do crítico diante de cada obra perpassa fatores que envolvem sua 
bagagem cultural, inclinação ideológica, contexto político e paradigmas sociais mais variados 
ainda. Diante da escassez de material teórico unânime que faça tal catalogação, bem como da 
fluidez de informação e valores culturais disponíveis, qualquer classificação/cartografia dos 
quadrinhos se tornaria arbitrária e parcial, pois cada artista é singular e o mérito de sua obra pode 
ser negligenciado caso esta seja observada apenas enquanto parte de um movimento ou de uma 
corrente estilística.  

244 A designação invasão britânica é abertamente repudiada por Alan Moore no documentário The Mindscape Of 
Alan Moore. 
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Se infiltrando e sobrevivendo do bom-gosto de consumidores específicos e exigentes, como 
mitos contemporâneos e eternos no conturbado e apocalíptico fim do século XX, os heróis e anti-
heróis dos quadrinhos perduram no imaginário coletivo, criando toda uma classe de seguidores, 
dos meros simpatizantes aos fanáticos pelos personagens. Concordando com Knowles (2008) em 
seu Nossos deuses são super-heróis, acreditamos que estes personagens terminam por ocupar, 
principalmente na cultura ocidental, o lugar que um dia já foi ocupado pelos deuses pagãos, 
pelos santos cristãos e pelos mais variados ideais modernos, se manifestando através da 
linguagem com uma autonomia que chegaria a ser imanente, não fossem as conhecidas 
criatividade, inteligência e perspicácia dos bons autores, ou melhor, dos narradores 
contemporâneos. Mas, como adverte Sigmund Freud em seu ensaio Escritores Criativos e 
Devaneio, de 1907, 
 

“Não devemos esquecer, entretanto, de examinar aquele outro gênero de obras 
imaginativas, que não são uma criação original do autor, mas uma reformulação de 
material preexistente e conhecido. Mesmo nessas obras o escritor conserva uma certa 
independência que se manifesta na escolha do material e nas alterações do mesmo, às 
vezes muito amplas. Embora esse material não seja novo, procede do tesouro popular 
dos mitos, lendas e contos de fadas. Ainda está incompleto o estudo de tais 
construções da psicologia dos povos, mas é muito provável que os mitos, por 
exemplo, sejam vestígios distorcidos de fantasias plenas de desejos de nações 
inteiras, os sonhos seculares da humanidade jovem” (1996, p. 141-142). 

 
Observamos nesta colocação a importância não somente da criatividade, mas do devaneio como 
porta de acesso a este “tesouro popular” que, além dos mitos e lendas, traz em si a memória do 
desejo humano, que se renova a cada grande narrativa e sobrevive no museu do imaginário, 
nutrindo o talento inventivo (como afirma Jung, “a própria palavra 'inventar' deriva do latim 
invenire e significa 'encontrar' e, portanto, encontrar 'procurando'” [2008, p. 99]) dos nossos 
narradores.  
 
1.1. Alan Moore: um mago da linguagem, um narrador 
 
Alan Oswald Moore nasceu em 1953, em Northampton, uma das regiões mais antigas e pobres 
da Inglaterra. Era lá onde acabavam as famílias rurais que deixavam suas pequenas propriedades 
para trabalhar nas cidades na época da Revolução Industrial. Séculos depois o lugar, conhecido 
como The Bourroghs (Os Burros), não oferecia muitas perspectivas brilhantes de futuro para os 
que lá cresciam. Diante desse cenário hostil, em uma realidade ainda mais desanimadora, a única 
chance do menino Alan sair daquele limbo obscuro foi seu mindscape (escape da mente, 
paisagens/imagens mentais). Ele buscou refúgio em sua imaginação e em seus devaneios. 
Quando criança lia gibis e era fã do Spirit, de Will Eisner (VYLENZ & WINKLER, 2003). 
Depois de um brilhante ensino fundamental, devido a divergências entre seus valores e a política 
educacional, além, é claro, do fato de ter sido encontrado fumando maconha em um dos 
banheiros, o jovem Moore foi expulso da escola em que terminaria o ensino médio. Este fato 
colocou um ponto final em sua educação formal. Ao se tornar um rapaz, teve que recorrer a 
empregos informais. Trabalhou lavando banheiros em um hotel e como auxiliar em um curtume 
(do qual foi despedido por fumar maconha no local de trabalho). 
Foi um longo e tortuoso caminho até que Alan Moore começasse a trabalhar como escritor e 
desenhista de fanzines na década de 1970. Seus primeiros trabalhos sérios foram nas revistas 
Embryo e Sounds, nesta última, como cartunista, escreveu e desenhou Roscoe Moscou. 
Entretanto, como revelaria em várias entrevistas nos anos seguintes, insatisfeito com seu traço e 
com sua baixa produtividade como ilustrador, decidiu concentrar-se na criação de roteiros para 
quadrinho. A seguir trabalhou para revistas como Doctor Who Weekly e 2000 A.D., onde criaria 
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importantes trabalhos de ficção científica como SKIZZ, D.R. & Quinch e A Balada de Halo 
Jones. 
Logo depois foi convidado pela revista Warrior, onde produziu duas significativas séries: V de 
Vingança e Marvelman, sendo premiado (por ambos os trabalhos) com o título de melhor 
escritor de quadrinhos nos anos de 1982 e 1983 pela British Eagle Awards. Tal projeção 
catapultou-o para a DC Comics, que procurava novos talentos capazes de salvar algumas de suas 
séries em franca decadência. 
Em 1982, após 19 números, a Saga of the Swamp Thing (A Saga do Monstro do Pântano) era 
uma sequência de histórias que apresentava baixas vendas e pouca receptividade por parte do 
público. Somente a “mistura profana de terror à Lovecraft, ficção gótica do Sul e especulação 
geológica” (KNOWLES, 2008, p. 221) que Moore empregou na renovação do “avatar do verde” 
foi capaz de alavancar a série que, apesar de estar inserida em um conjunto de histórias 
publicadas periodicamente por um grande selo, conseguiu destacar-se por abordar temáticas mais 
maduras e profundas, trazendo em sua composição muito da marca pessoal e visão de mundo de 
seus autores. 
Após a compra dos personagens da antiga Charlton Comics pela DC Comics, Moore foi 
encarregado de reanimá-los. Daí resultou Watchmen que, de acordo com Knowles, “mudou a 
fisionomia dos quadrinhos pelos quinze anos seguintes” (idem). Em seguida, seu Crepúsculo dos 
Super-Heróis foi vetado pelos diretores da DC por ser considerado muito “radical”. 
Possivelmente, este veto foi o motivo de sua saída dos quadrinhos convencionais e de seu longo 
exílio nos quadrinhos independentes, época em que produziu Do Inferno, obra em que questiona 
a própria realidade e se configura como um marco em sua carreira. A respeito deste período, 
Knowles afirma que “antes, ele professara a visão de mundo típica de um boêmio inglês de 
esquerda – niilista, materialista, e reducionista. Agora, ele mergulhava de cabeça no mundo do 
tarô, da Cabala e da magia ritual” (idem). Tal despertar ocultista levou-o a produzir obras 
importantes como Supremo, de Rob Liefeld, e 1963, onde homenageia a inocência dos heróis da 
Era de Prata. 
Em seguida, idealiza a linha de revistas America's Best Comics (ABC) que “brincava com os 
arquétipos básicos dos super-heróis” (idem) denunciando a profunda influência do pulp em sua 
carreira. Daí surgiram obras e personagens de espírito aventureiro e saudosista como o núcleo 
familiar de Tom Strong, a equipe secreta de super-heróis da literatura que compõe A Liga 
Extraordinária, o futurista distrito policial Top Ten, e seu consequente Smax, a antologia 
Tomorrow Stories, revista de quatro histórias desenhadas por diferentes artistas e Promethea, 
objeto de análise do presente estudo. 
Dentre os inúmeros gênios de nossa época, Alan Moore se destaca como um visionário. Tendo se 
autorizado mago ao completar 40 anos de idade, o sutil, politicamente lúcido, eticamente sóbrio 
e incisivamente crítico autor, afirma exercer seus poderes através do instrumento mágico da 
linguagem. Desde então, tem lançado trabalhos magistrais, que envolvem o leitor em atmosferas 
numinosas, prenhas de sentidos, ora ocultos, ora explícitos, em páginas transbordantes de 
informação, a exemplo do especial A Piada Mortal, da criação do mago da classe operária 
londrina Constatine, no Monstro do Pântano, e da obra prima Lost Girls, uma história 
pornográfica245, na qual Doroty, do Mágico de Oz; Wendy, de Peter  Pan; e Alice, de Lewis 
Carrol se conhecem e trocam experiências sexuais – o autor vê o sexo como uma expressão pura 
e saudável de uma certa “pulsão de vida” –  num hotel em Viena, durante a Primeira Guerra 
Mundial – a guerra aparece como a contrapartida destrutiva, a “pulsão de morte” –, na qual fez 
parceria com sua namorada Melinda Gebbie. 
Atualmente, além de se dedicar a diversas performances ao lado de músicos como David J, do 
Bauhaus, e Tim Perkins e à literatura em prosa como em A Voz do Fogo, Alan Moore faz 

245 O próprio Alan Moore prefere este termo, afirmando que vemos com olhos estreitos e preconceituosos a beleza, 
a naturalidade, a sacralidade e o que de saudável o sexo tem, no documentário The Mindscape Of Alan Moore. A 
esse respeito, recentemente lançou uma obra chamada 25000 Years Of Erotic Freedom. 
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intervenções visuais e sonoras em teatros e boates de Londres, concebendo ambientes 
psicodélicos e sinestésicos, com o objetivo de criar diferentes estados de percepção e consciência 
para os privilegiados expectadores de sua obra (VYLENZ & WINKLER, 2003). 
 
1.2. O mistério de Promethea 
 
Alan Moore é um escritor profundamente envolvido em experimentar todas as possibilidades de 
significação que as narrativas possam provocar no leitor, bem como em explanar suas crenças e 
filosofia, preocupação quase que simbiótica de suas obras. Cumprindo o papel de um verdadeiro 
narrador, ele valoriza o efeito poético da fantasia, a emoção ligada à identificação afetiva do 
leitor com as mais variadas situações, e, acima de tudo, transmite uma experiência numa obra 
que, como os contos de fadas, nos fala, simultaneamente, a todos os níveis da personalidade 
(BETTELHEIM, 2007, p. 12). 
Como afirmamos anteriormente, é através de seu trabalho como escritor e roteirista de 
quadrinhos que ele exerce seus poderes de mago. Promethea, série mensal que se desenrola em 
32 números246 maravilhosamente complexos, foi lançada originalmente em agosto de 1999, pela 
Americas's Best Comics, e é particularmente clara nesse sentido, pois ao misturar inúmeros 
elementos mitológicos e símbolos originários das mais variadas culturas e tempos – da 
antiguidade helênica ao, então, futuro ano 2000 – numa história composta por retalhos de outras 
histórias intrincadas e interdependentes, Moore, em perfeita sintonia com o artista da série, J. H. 
Williams III, explora um universo estranho e familiar a todos nós, o da imaginação, da fantasia, 
do devaneio e da criação. 
O nome da heroína é uma referência direta ao mito grego de Prometeu, filho do titã Jápeto. Ele e 
seu irmão Epimeteu, o “inábil” ou o “retardado”, foram incumbidos de fazer o homem e os 
outros animais, bem como de assegurar-lhes as faculdades necessárias à sobrevivência. Epimeteu 
distribuiu com tanta prodigalidade os dons a cada animal, que quando chegou a vez do homem, 
todos os dons haviam se esgotado, então, pediu ajuda a seu irmão Prometeu, que, com o auxílio 
de Minerva, acendeu sua tocha no “carro do sol” – ou, em outra versão, na “forja de Hefesto” –, 
roubando o fogo solar e trazendo-o para o homem. Como punições, Zeus/Júpiter enviou Pandora, 
a primeira mulher, a Epimeteu e acorrentou Prometeu a um rochedo, onde será roído pelo 
Abutre, filho de Equidna, por toda a eternidade (BULFINCH,1999, p. 19-22; DURAND, 1996, 
p. 92-93). 
O texto O Enigma de Promethea de autoria de Sophie Bangs, abre a narrativa. Nele se 
encontram todas as informações que nossa aprendiz conseguiu catalogar sobre aquela que, até 
então, nada mais é que uma enigmática figura folclórica que misteriosamente aparece de tempos 
em tempos na literatura norte-americana. 
Em 411 d.C., em Alexandria, no sincrético Egito helênico, um mago, alquimista hermético, pai 
da pequena Promethea, a envia ao deserto sob a prometida proteção de seus deuses, para minutos 
depois ser morto por uma turba de cristãos fanáticos por ter sido identificado com o paganismo. 
O mesmo fim trágico de sua mãe, Hipátia, filosofa de Alexandria muito bela e reverenciada por 
sua inteligência e eloquência, nascida aproximadamente em 370 d. C. e assassinada em 415 d. C. 
(MOORE & WILLIAMS, 2008, p. 9). 
A história da pequena Promethea, em Alexandria, corre paralela à de Sophie, na Nova Iorque de 
1999. Por vezes, a cena de uma história reflete sentimentos impressões e emoções da outra, 
funcionando como uma metáfora ou analogia de um contexto a outro, mesmo que ambos estejam 
distantes quase 10000 quilômetros no espaço e 1588 anos no tempo. Essa técnica, na qual a 
mesma ideia fundamental se refrata em duas (ou mais) possibilidades – como uma trama 
composta por fios narrativos que vêm de longe, no tempo e no espaço, e se entrecruzam, 

246 Além do limite prático do número de páginas do artigo, optamos por delimitar a análise apenas ao primeiro 
número, Promethea #1 – A Radiante Cidade Celestial, também por percebermos que a ideia central contempla tanto 
o microcosmo de uma história, como traz em si o macrocosmo, a unidade significativa que é a série completa. 
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formando um ponto de convergência que é o enlace da história – é uma estrutura narrativa 
abundantemente utilizada por Alan Moore, como afirma em seu texto Writing For Comics (2010, 
p. 15).  
Promethea é vista por alguns de seus inimigos, que são elementos essenciais na saga de qualquer 
herói, como a última maldição que seu pai conjurou ao mundo dos homens e sua influência 
haveria de ser responsável por trazer o apocalipse. Atuando de forma semelhante ao oráculo da 
Licaônia, 
 

“dirigido pela ninfa Érato, a quem Pã inspirava, tal como Apolo inspirava as 
pitonisas em Delfos [… ou como] os êxtases dos rituais orgiásticos (sic) de Pã ao 
lado do êxtase de Cibele, do frenesi bacante de Dionísio, do frenesi poético inspirado 
pelas Musas, do frenesi guerreiro do deus Ares (Marte) e, acima de tudo, do frenesi 
do amor, como exemplos daquele divino 'entusiasmo' que supera a razão e libera as 
forças da escuridão destrutivo-criativa” (CAMPBELL, 2007, p. 85) 

 
ela é a representação viva de todas as potencialidades da mente humana, em todas as suas 
nuances. Nesse sentido, Moore explora todo o poder criativo e, paradoxalmente, destrutivo que o 
“fogo da imaginação” inspirado por esta história viva pode ter. Entretanto sua influência, mais 
que um apocalipse, parece promover uma Apokatastasis, ou seja, uma restituição (JUNG, 2008, 
p. 88-89) da subjetividade e da inventividade de seus protegidos; um eterno renovar-se, ideia 
bem distante da fatalista certeza de um fim apocalíptico. 
Promethea é uma musa cujo poder se constitui da fé, do entusiasmo e da criatividade daqueles 
que a trazem a este mundo através de sua imaginação. Ela é esta misteriosa figura feminina que 
aparece de forma recorrente no folclore, como uma Calíope ou uma Mnemosyne (BENJAMIN, 
1994, p. 211) que não somente inspira, mas se presentifica, como uma pulsão “construtiva e 
poética (poiesis: 'criação')” (DURAND, 2004, p. 37), sempre descrita com paixão e entusiasmo 
pelos artistas que a deram vida, como uma “padroeira” do devaneio, da fantasia e da criação. 
Nesta história, roteirista e artista experimentam juntos todas as possibilidades narrativas dos 
comics, como linguagem, e provam que os quadrinhos têm o mesmo poder de debater conteúdos 
sérios, denunciando, satirizando, ironizando o absurdo da realidade, e de se tornarem clássicos 
como qualquer outra literatura canonizada. 
Acompanhando os passos de Sophie Bangs no primeiro número de Promethea, A Radiante 
Cidade Celestial, pretendemos, através de uma apreciação feita desse local de “entre-saberes” 
(DURAND, 1996, p. 231), baseada em autores que vão da psicanálise à filosofia, mergulhar no 
emaranhado narrativo do presente futurista de Moore e Williams III, proporcionando uma leitura 
dos quadrinhos, para além do entretenimento. 
 
2. A jornada de Sophie Bangs 
 
Para adentrar de forma suave o labirinto conceitual que se desvelará na análise mais adiante, se 
faz necessária a elaboração de algumas “noções”. Utilizamos, por exemplo, o conceito de 
jornada como uma metáfora aos variados processos reais, simbólicos e imaginários que marcam 
cada sujeito ou o mito/herói que é cada um em sua história individual. Uma jornada, no sentido 
dado à palavra no presente escrito, é antes uma etapa, já que, como a banda de Moebius, se 
desenvolve intermitentemente e não carece da obrigatoriedade do sistema início-
desenvolvimento-conclusão247. Ao se desenrolar no campo da fantasia, do devaneio, a circulação 
das ideias não obedece à linearidade do tempo, ou seja, é relativizada pelas impressões, diria 
inclusive pelas intuições, do indivíduo, como pontua Freud: 

247 Como na própria edição de apresentação de Promethea #1, que começa com um artigo de Sophie Bangs, pula 
para a Alexandria de 411 d. C. e, em seguida, para a Nova Iorque de 1999, em páginas transbordantes de informação 
e referências às mais variadas culturas e tempos, constituindo uma narrativa alinear e polifônica. 
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“Não devemos supor que os produtos dessa atividade imaginativa – as diversas 
fantasias, castelos no ar e devaneios – sejam estereotipados ou inalteráveis. Ao 
contrário, adaptam-se às impressões mutáveis que o sujeito tem da vida, alterando-se 
a cada mudança de sua situação e recebendo de cada nova impressão ativa uma 
espécie de ‘carimbo de data de fabricação.’ A relação entre a fantasia e o tempo é, 
em geral, muito importante. É como se ela flutuasse entre três tempos – os três 
momentos abrangidos pela nossa ideação. O trabalho mental vincula-se a uma 
impressão atual, a alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar 
um dos desejos principais do sujeito. Dali, retrocede à lembrança de uma experiência 
anterior (geralmente da infância) na qual esse desejo foi realizado, criando uma 
situação referente ao futuro que representa a realização do desejo. O que se cria então 
é um devaneio ou fantasia, que encerra traços de sua origem a partir da ocasião que o 
provocou e a partir da lembrança. Dessa forma o passado, o presente e o futuro são 
entrelaçados pelo fio do desejo que os une” (1996, p. 138). 

 
Dessa forma, em um universo arrematado pelo desejo que une todos os tempos, a busca, 
digamos, uma pulsão por algo maior, que tenda ao infinito, existe enquanto existir o sujeito.  
Nesse sentido, poderíamos entender uma jornada de forma análoga a uma narrativa, que, ao 
longo do caminho e da experiência de cada ser capaz de imaginação e memória, é escrita a ferro 
e fogo na psique individual e, em alguns casos, em todo o imaginário de uma época, de um povo, 
de uma ou mais culturas... Nas palavras de Durand, “[...] todo imaginário humano articula-se por 
meio de estrutura plurais e irredutíveis, limitadas a três classes que gravitam ao redor dos 
processos matriciais do 'separar' (heroico), 'incluir' (místico) e 'dramatizar' (disseminador), ou 
pela distribuição das imagens na narrativa ao longo do tempo” (2004, p. 40), assim, a circulação 
dessas imagens que acontece intermitentemente nos processos metafóricos e metonímicos de 
condensação e deslocamento do inconsciente, comporiam as grandes narrativas mantenedoras da 
cultura. 
Entretanto, já em 1936, Walter Benjamin sinalizava que essas grandes narrativas e a “arte de 
narrar estavam em vias de extinção (1994, p. 200-201). Para ele, “a experiência que passa de 
pessoa para pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores” (idem, p. 198). Experiência é 
um conceito nodal neste estudo, pois inclusive o próprio Alan Moore afirma que “a ideia 
germina em um ponto de fertilização cruzada entre as influências artísticas e a experiência do 
escritor. Não há substituto para a experiência” (2010, p. 7). O ato criativo ou a poiesis nos parece 
brotar do fértil terreno do imaginário humano como uma semente que se nutre do devaneio, da 
memória e, sobretudo, da experiência para crescer e se desenvolver.  
Porém, nos dias de hoje “é como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia 
segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1994, p. 198). Em 
contrapartida, o filósofo alemão pontua:  
 

“Esse processo [em que as experiências estão deixando de ser comunicáveis, 
intercambiáveis] vem de longe. Nada seria mais tolo que ver nele um 'sintoma de 
decadência' ou uma característica 'moderna'. Na realidade, esse processo, que 
expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá 
uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido 
concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas” (idem, 
p. 200-201). 
 

O fracasso desse intercâmbio de experiência é também o fracasso da grande narrativa – que nos 
primórdios das civilizações guardavam a memória, a tradição e a identidade dos diferentes 
povos, o saber e o espírito de sua época, fazendo parte da formação para a vida dos indivíduos  –, 
o que, por sua vez, dialeticamente, origina vivências cada vez mais pobres de significado. Como 
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aponta Gangnebin, Benjamin estabelece um laço “entre o fracasso da Erfahrung248 e o fim da 
arte de contar, ou, dito de maneira inversa [...], a ideia de que uma reconstrução da Erfahrung 
deveria ser acompanhada de uma nova forma de narratividade. Uma experiência e uma 
narratividade espontâneas […]” (1994, p. 9). A narrativa, que nos primórdios da cultura emergia 
das camadas artesanais da comunidade, com o avanço da reprodutibilidade técnica na 
modernidade e depois, passa a se “refinar” cada vez mais, deixando pelo caminho toda a 
sensibilidade/sensitividade e experiência que outrora transmitia, até virar o romance burguês 
esteticamente agradável, mas vazio de ensinamentos. 
Assim, tomando parte na tradição contemporânea como uma forma realmente nova e 
contextualizada de narratividade – formadora e veiculadora de uma experiência, de uma ideia 
(MOORE, 2010, p. 8-9), de um ensinamento –, a ficção científica de investigação, (re)escrita e 
magia, que conta a história de transformação de Sophie Bangs, compõe uma jornada através da 
qual a protagonista parece conseguir “ultrapassar o dualismo de interioridade e da exterioridade, 
quando percebe a unidade de toda a sua vida (BENJAMIN, 1994, p. 212)”, transcendendo os 
limites estreitos de uma existência autocentrada (BETTELHEIM, 2007, p. 10). Portanto, 
entendemos aqui que uma jornada se conclui quando um indivíduo passa a, novamente, e de 
outra forma, conhecer e reconhecer em todas as dimensões o mundo à sua volta e o mundo 
dentro de si, passando do sentimento de um eu à totalidade experiencial de um si-mesmo (JUNG, 
1990, p. 1-33), assim como aconteceu à Sophie.  
 
2.1. O chamado da aventura249 
 
O texto O Enigma de Promethea de autoria de Sophie Bangs – uma universitária em busca de 
dados para seu trabalho final da faculdade em uma Nova Iorque futurista e polifônica, com 
letreiros coloridos e fluorescentes, carros sem rodas, discos voadores da polícia, prédios de todas 
as formas e inúmeras passarelas vertiginosamente altas que funcionam como outros andares da 
cidade –, abre a narrativa. Nele se encontram todas as informações que nossa aprendiz conseguiu 
catalogar sobre aquela que, até então, nada mais é que uma enigmática figura folclórica que 
misteriosamente aparece de tempos em tempos na cultura norte-americana. Desde sua primeira 
aparição como uma das quatro ninfas da Rainha Titânia, no épico de fantasia romântica Um 
Romance da Fadas, de Charlton Sennet (1800); ou a benigna e maternal fada princesa, da série 
dominical Little Margie na Misteriosa Terra Encantada, de Margaret Taylor Case (1919); ou 
Uma Rainha Guerreira de Hy Brasil, na publicação pulp Estórias Fabulosas, de Marto Neptura, 
pseudônimo de uma série de roteiristas fantasmas (1924); ou ainda como atração principal da 
revista Smashing Comics (1941), ganhando um número próprio em 1946 e se tornando uma 
heroína científica quando relida por William Woolcott na América contemporânea; até a mulher 
inteligente e terna, de pele “lustrosa como madeira de lei” (idem), do roteirista Steven Shelley, 
Promethea se apresenta como esta misteriosa heroína que aparece de forma recorrente, sempre 
descrita com paixão pelos artistas que a nutriram de vida. 
Como toda ou quase toda aventura a de Sophie Bangs começa com uma busca, para os mais 
supersticiosos, um chamado, e ao longo do caminho, percebe-se que atender a este chamado, 
analisando-se a situação de forma objetiva, realista e sóbria, foi um erro. Segundo Campbell, 
(2007, p. 60). “Um erro – aparentemente um mero acaso – revela um mundo insuspeito, e o 
indivíduo entra numa relação com forças que não são plenamente conhecidas”, exatamente como 
aconteceu à nossa aspirante à heroína. Seguindo este raciocínio, “Como Freud demonstrou, os 
erros não são um mero acaso; são, antes, resultado de desejos e conflitos reprimidos” (idem). 

248 Experiência em alemão, conceito problematizado por Benjamin, direta ou indiretamente, em textos como A 
crise do romance […] (1930), Experiência e pobreza (1933), O autor como produtor […] (1934), A obra de arte na 
era de sua reprodutibilidade técnica (1935/1936) e outros. 
249 CAMPBELL, 2008, p. 59-60. 
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Barbara Shelley (viúva de Steven Shelley, roteirista que substituiu William Woolcott após sua 
súbita e bizarra morte em 1970. Inspirado por sua amada e vivaz esposa hispânica, Steven deu à 
Promethea um tom de pele “lustroso como madeira de lei”. Sophie não sabe, mas Barbara é 
aquela que foi veículo de Promethea pela última vez, até então.) parecia saber muito bem disso, 
pois quando Sophie foi até seu apartamento a fim de entrevistá-la para sua pesquisa, ao perceber 
o profundo envolvimento da jovem com seu trabalho, arrependeu-se de ter concordado com a 
entrevista e a alertou sobre os perigos de investigar o desconhecido: “Você não quer ir atrás de 
folclore. E não vai querer que o folclore venha atrás de você.”250 (fala da viúva Shelley, em 
MOORE & WILLIAMS III, 2008, p. 15), dispensando nossa heroína.  
Observamos aqui certa continuidade no pensamento sobre o desconhecido, traduzido de forma 
simplista na fala de Barbara como “folclore”, e compreendido por Jung da seguinte maneira: 
 

“O desconhecido se divide em dois grupos: o concernente aos fatos exteriores que 
podemos atingir por meio dos sentidos, e o que concerne ao mundo interior que 
pode ser objeto de nossa experiência imediata. O primeiro grupo representa o 
desconhecido do mundo ambiente, e o segundo, o desconhecido do mundo 
interior. Chamamos de inconsciente a este último campo.” (1990, p. 1) 

 
Este mergulho no desconhecido acontece sempre que cada um de nós, tanto na vida real como na 
ficção, se entrega a uma empreitada qualquer. De uma pesquisa ou processo terapêutico, à 
participação em algum reality show ou criação de uma obra de arte, ou qualquer outra atividade à 
qual nos dediquemos de forma intensa e verdadeira ou para a qual canalizemos nossas energias, 
somos meio que guiados por um desejo cuja fonte, objeto e alvo, no mais das vezes, ignoramos. 
Este mergulho no escuro parece ser o primeiro passo da aventura, da jornada de Sophie. 
 
2.2. A sombra 
 
Após a entrevista frustrada, a caminho do espetáculo da banda The Limp, na rua St. Mark, 
Sophie é abordada pelos Cinco Caras Bacanas, os heróis científicos residentes da cidade que 
foram guiados por um “flash psíquico” de Kenneth, um sensitivo capaz de pressentir possíveis 
perturbações provocadas por criaturas extraterrestres, conspirações governamentais, seitas 
demoníacas e outras coisas do tipo. Verificando que a garota estava bem e nada, além do seu 
trabalho final, a afligia, os vigilantes seguem sua patrulha (MOORE & WILLIAMS III, 2008, p. 
18-19). 
Extasiada pelo encontro com os heróis, que àquela altura já eram celebridades, Sophie não 
percebe que uma sombra, que não é a sua, a persegue. Sobe as escadas e chega ao lote 25, onde 
sente uma certa presença e, a fim de verificá-la, diz “O-olá?”. Uma voz sinistra responde 
“<Olá.>” e a sombra põe a mão em seu ombro. Ela corre desesperada, aos gritos “Meu Deus, 
Jesus, Mãe, Buda... O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada! Eu sou uma universitária! Tudo que 
eu fiz foi ler livros! O que foi que eu... fiz?” (MOORE & WLLIAMS, 2008, p. 20-21). A sombra 
a pendura pelo calcanhar, na sacada de uma passarela, responde “<Os livros errados.>” (idem, p. 
21) e a solta no abismo. 
Esta sombra lacônica, que julga e sentencia a protagonista como um impiedoso e kafkiano 
censor, tange os contornos definidos por Jung para a sombra enquanto um arquétipo do 
inconsciente coletivo que existe a priori, antes do próprio inconsciente e da consciência 
individuais (JUNG, 1990, p. 6). “O arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva, tão 
marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho e o das formigas para se organizarem em 
colônias” (idem, 2008, p. 83) e se apresenta semelhantemente ao que “Freud chamava de 

250 Tanto nesse trecho quanto nas citações subsequentes, as palavras destacadas nas falas dos personagens (em 
negrito, entre <...> ou tachadas) estão dessa forma pois recebem tal destaque na obra. Reconhecemos a dificuldade 
de falar a respeito de uma mídia como os quadrinhos sem abusar das descrições. 
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'resíduos arcaicos': formas mentais cuja representação não encontra explicação alguma na vida 
do indivíduo e que parecem, antes, formas primitivas e inatas, representando uma herança do 
espírito humano” (idem, p. 82). 
Ao lado do animus a da anima, a sombra é um dos arquétipos que se caracteriza mais 
nitidamente, carregando todos os traços obscuros e inferioridades do indivíduo, influenciando ou 
perturbando frequente e intensamente o eu. Para ele, “a sombra constitui um problema de ordem 
moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar 
consciência dessa realidade sem despender energias morais” (idem, 1990, p. 6). Talvez Sophie 
nunca tenha dispendido tantas energias, não só morais, mas também pulsionais, emocionais e 
imaginativas, como fará ao longo desta empreitada... 
 
2.3. A anima 
 
De volta à história. No meio da longa queda, Sophie é apanhada por uma mulher robusta, 
morena, de cabelos negros, com elmo, braceletes, espada e cinta dourados, como uma guerreira, 
que a salva e enfrenta a sombra, que agora é conhecida como SMEE (Semi-Mindless Elemental 
Entity). Depois de jogar o SMEE na frente de um carro voador em alta velocidade, com o ombro 
esquerdo gravemente ferido no combate, a mulher foge com Sophie até um lugar onde possam 
“se esconder e atrasar o inevitável.” (fala de Promethea-Barbara, em MOORE & WLLIAMS, 
2008, p. 26). Chegando a um galpão abandonado, a garota pergunta “O-olha, o que tá rolando 
aqui? Quem é você?” e a mulher responde “Quem sou eu? Ha, ha, ha! Essa foi boa! Porra, sou a 
Promethea, sua idiota!” (idem, p. 27). 
Emergindo como uma manifestação da anima junguiana ou da virgem mãe/Mãe-Universo, para 
Campbell, esta Promethea “enferrujada” de meia-idade – que está acima do peso e desiludida, 
fala palavrões e tem pouca paciência – não somente salvou a medrosa universitária da queda e do 
SMEE, como também será sua própria Senhora da Casa do Sono (CAMPBELL, 2007, p. 112), 
cumprindo o papel da “anciã solícita e fada-madrinha [que] é um traço familiar das lendas e dos 
contos de fadas” (idem, p. 76). Depois de narrar sucinta e poeticamente sua história, a Promethea 
guerreira e robusta se esvai, deixando para traz uma Barbara Shelley velha, gorda e gravemente 
ferida. No entanto, uma história justa e humana como Promethea jamais deixaria duas mulheres, 
cuja desventura se devia a ela mesma, em perigo, à mercê de suas próprias poucas forças... 
 
2.4. A passagem pelo primeiro limiar ou um caminho de provas 
 
Após escapar do SMEE e ser salva de uma queda provavelmente fatal, Sophie parece estar 
atravessando o “primeiro limiar” (CAMPBEL, 2007, p. 82-91) de sua jornada e para sobreviver, 
ela precisa conceber Promethea, escrevendo “Uma descrição, um poema... qualquer coisa” (fala 
de Barbara, em MOORE & WLLIAMS, 2008, p. 31). Nesse momento, como em tantos outros 
pontos críticos da vida real e da ficção, a tensão dá a tudo contornos sombrios e parece minar as 
forças, a esperança e imaginação de qualquer um. Mas, mesmo assim, Sophie escreve: 

 
“O nome dela era / Promethea, tu és / Eu sou Promethea e tomo meu nome / Por ele 
amarrada presa a uma pedra e atormentada por pássaros. / Em mim queima sua 
divina Celestial chama roubada. / Eu sou as palavras transformadas em carne; a carne 
em palavras. / Eu sou Promethea, / meu pai assassinado morto, / Martirizado, seu 
ossos com manchas negras vermelhas de Heresia / Por aqueles que transformariam 
Deus novamente em Líder / Um mundo amargo com por sua amarga Alquimia. / Eu 
sou Promethea, / Adotada por deus, / Criada em suas colinas e vales sagrados 
imateriais. / Minha história lenda é do largo mundo substancial, / Mas minha 
substância é do mundo das lendas. / Eu sou Promethea, / Sou a criança que está / 
Entre a Terra firme e o ar insubstancial, / Um sonho pesamento que ainda trança os 
fios / arrastados pela chuva, / E mortais são as sandálias que visto. / Eu sou 
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Promethea, / Da pura luz da Mente / Inclino-me sobre a escuridão as trevas da Terra. 
/ Do dia das Fábulas, / Descendo até os frios fatos / com pesado poder, / De 
atmosferas líricas à / argila mamífera. / Eu sou Promethea, a tão falada, / O tronco 
mítico que a Razão se esforça para curvar. / Eu sou a voz que resta, assim que o livro 
termina... / Eu sou o sonho que o despertar não encerra.” (MOORE & WILLIAMS 
III, 2008, p. 32-34) 

 
Percebemos que de seu titubeante início – na terceira pessoa do indicativo (“O nome dela era”), 
na segunda linha onde Promethea é o vocativo (“Promethea, tu és”) e a cada palavra excluída 
por nossa insegura e indecisa poetiza – à escolha da redação em primeira pessoa (“Eu sou 
Promethea”), reforçando a crença do próprio Alan Moore, que a criatividade é um fenômeno 
progressivo e contínuo (2010, p. 44). Partindo de um começo sofrível, cheio de palavras riscadas, 
que também compõem um sentido no todo narrativo, e indo em direção a certa segurança e 
altivez que crescem gradativamente ao longo do poema, Sophie, pela via da escrita vai chegando 
a uma solução.  
Sentindo o cheiro do medo e o resiliente poder da criação emanando do velho galpão, o SMEE se 
aproxima e ataca Barbara, que descrente da capacidade da curiosa, porém, aterrorizada 
universitária, tenta demovê-lo de seu objetivo: 
 

“SMEE: <Eu disse que ia te matar. Cadê a garota?> 
Barbara: Você está errado sobre ela. Seja lá quem for. Ela não é a escolhida. 
Não leva jeito. Deixa ela em paz! 
SMEE: <Não foi o que eu perguntei. Onde está ela?> 
Barbara: Aaaa! Quem mandou você? Foi Jack Faust ou a Rainha da Noite? 
Por Deus, estou falando. Ela não é a escolhida! É só uma garota inútil! É uma 
ninguém! Ela é...” (MOORE & WILLIAMS III, 2008, p. 34-35) 

 
Neste clímax de tensão, no exato e decisivo momento em que o SMEE ergue Barbara pelo 
pescoço a fim de estrangulá-la, eis que, de quadro a quadro, surge uma silhueta revestida de luz e 
poderosos símbolos: Caduceu e bracelete de cobras; armadura dourada com um ankh, um 
escaravelho e louros em alto relevo; esvoaçante tecido branco bordeado por motivos gregos; 
cabelos negros trançados embaixo do elmo alado, a la Hermes; e grandes tatuagens (Tot na 
perna esquerda e um escaravelho com asas de ave nas costas):  
 

“Promethea: <Eu sou Promethea, a mais ardente faísca das artes... sou toda a 
inspiração... todo o desejo.> 
SMEE: <Ah, meu Deus! Ah, caralho...>  
Promethea: <A chama da imaginação nas trevas da humanidade... EU SOU 
PROMETHEA... Eu lhe trago FOGO!>” (MOORE & WILLIAMS III, 2008, p. 35-
36) 

 
Surgindo como uma deusa ou um auxílio sobrenatural (CAMPBELL, 2007, p. 111-112/74-76), 
encarnando a sabedoria, a bondade e o consolo do mundo como uma derivação da imago 
materna (BENJAMIN, 1994, p. 216), Promethea, agora tendo Sophie como veículo terreno, vem 
em socorro de Barbara trazendo o fogo dos deuses contra a sombra maligna que a perseguia. A 
rápida e fácil batalha que se segue nas duas páginas seguintes dão uma pequena mostra do 
imenso poder de nossa heroína. Promethea, em sua nova versão cheia de energia e frescor, 
oblitera o SMEE e socorre Barbara – fato que espelha ela própria socorrendo Sophie, 
anteriormente, nas páginas 22 e 23 – de forma cuidadosa e maternal: 
 

“Promethea: <Barbara... Devo levá-la a um hospital...> 
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Barbara: V-você foi incrível! Foi melhor do que eu jamais fui! Foi até melhor que a 
Grace Brannagh!” (MOORE & WILLIAMS III, 2008, p. 39) 
 

Diante da surpresa e preocupação, além dos graves ferimentos de Barbara, Promethea a 
tranquiliza: 
 

“Promethea: <Você perdeu muito sangue. Não tente falar.> 
Barbara: M-mas preciso lhe contar tantas coisas. Há muito que você precisa 
saber... Precisa saber sobre seus antecessores, Margie Case e o pobre Bill Woolcott 
e os outros. Precisa conhecer seus inimigos. F-foi provavelmente O Templo que 
enviou aquele smee. E tem Imatéria também... 
Promethea: <Calma, Barbara. Haverá tempo para me contar depois, quando você 
estiver bem. Agora que voltei, tenho todo o tempo do mundo. Tempo... e a radiante 
cidade celestial!>” (idem, p. 39-40) 

 
Na última página para de chover, a polifônica Nova Iorque ao fundo segue entrando na noite 
neon. Promethea ascende com Barbara em seu braço esquerdo, como que guiada pelo caduceu 
em sua outra mão. Numa moldura oval, encimada pelo sol; na porção superior: Tot à direita e 
Hermes à esquerda; e na inferior: coroa de louros e escaravelho. 
 
3. Devaneio, imaginário e criação: elementos para todas as jornadas 
 
Este último retrato de Sophie Bangs em nada lembra a ingênua a desnorteada universitária das 
primeiras páginas. Observamos aqui uma transformação que acontece por meio do devaneio, da 
palavra, da escrita e se desenvolve por mais 31 histórias. Para Deleuze, 
 

“Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em vias de fazer-se [...]. É 
um processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. [...] 
Devir, não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas encontrar uma 
zona de vizinhança […].” (2008, p. 11) 

 
Como que encontrando a si mesma nesta zona de vizinhança, devindo da insegura e medrosa 
estudante à altiva e poderosa Promethea, Sophie Bangs é um exemplo de que, “não se escreve 
com as próprias neuroses” (idem, p.13), pois a doença de cada sujeito é, antes, a interrupção do 
processo, quebra das passagens naturais da vida e da saúde. 
Nesse sentido, Deleuze conclui que “o escritor, enquanto tal, não é doente, mas antes médico, 
médico de si próprio e do mundo. O mundo é o conjunto de sintomas cuja doença se confunde 
com o homem. A literatura aparece, então, como um empreendimento de saúde” (idem, p. 13-
14). Ainda a respeito do escritor verdadeiramente criativo, ou como o denominamos aqui: 
narrador, Freud afirma que 
 

“quando nos apresenta suas peças, ou nos relata o que julgamos ser seus próprios 
devaneios, sentimos um grande prazer, provavelmente originário da confluência de 
muitas fontes. Como o escritor o consegue constitui seu segredo mais íntimo. A 
verdadeira ars poetica está na técnica de superar esse nosso sentimento de repulsa, 
sem dúvida ligado às barreiras que separam cada ego dos demais” (1996, p. ). 

 
Assim sendo entendemos que não somente a escrita como todas as outras formas de expressão 
criativa, que pressupõem o exercício de conceber uma ideia, um conceito, são manifestações de 
integração, individuação e cura. 
Desafiando medos, transpondo inseguranças e desconstruindo seus complexos através da escrita, 
Sophie passa de uma mera heroína de romance (BENJAMIN, 1994) a uma verdadeira heroína 
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arquetípica, no sentido mais completo da palavra, cumprindo a moderna tarefa do herói, que, 
segundo Campbell, é “uma busca destinada a trazer outra vez à luz a Atlântida perdida da alma 
coordenada” (2008, p. 373). Para ele,  
 

“O herói moderno, o indivíduo moderno que tem a coragem de atender ao chamado e 
empreender a busca da morada dessa presença, com a qual todo o nosso destino deve 
ser sintonizado, não pode – e, na verdade, não deve – esperar que sua comunidade 
rejeite a degradação gerada pelo orgulho, pelo medo, pela avareza racionalizada e 
pela incompreensão santificada. [...] Não é a sociedade que deve orientar e salvar o 
herói criativo; deve ocorrer precisamente o contrário. Dessa maneira, todos 
compartilhamos da suprema provação [...], não nos momentos brilhantes das grandes 
vitórias da tribo, mas nos silêncios do nosso próprio desespero” (CAMPBELL, 2008, 
p. 375).  

 
Desde quando passamos da naturalidade dos impulsos selvagens à docilidade dos impulsos 
domesticados, ou seja, desde o surgimento da cultura enquanto regulamentação das relações dos 
indivíduos entre si, num nível cada vez mais crescente de abstração, tentamos dominar o mundo 
e a nós mesmos através da linguagem, dando nomes às coisas e tomando posse delas. No mais 
das vezes, tal “megalomania” humana, desde o princípio, parece ter sido responsável pelo 
constante “mal-estar na civilização” apontado por Freud (2010), que se configura mais como 
uma condição do que como um empecilho à cultura. Nesta civilização, ou melhor, neste mundo, 
cujos destinos vêm se construindo há muito, a humanidade padece no paraíso do avanço 
científico e na investigação do mundo objetivo, material. No entanto, estes mesmíssimos avanços 
parecem exercer um efeito perverso, não apenas invertendo os valores imaginários, como afirma 
Durand (1996, p. 231-232), mas sobretudo, ignorando a subjetividade, a memória, o imaterial, o 
instintivo. 
Todavia, mesmo diante deste “mundo alterado demais” (MOORE, 2010, p. 43), não podemos, 
nem devemos depor nossas armas, nem deixar que nossa história se encerre na queixa. É preciso 
que, não somente enquanto escritores ou artistas, mas sobretudo enquanto sujeitos, seres 
humanos, sejamos sempre capazes de nos encontrarmos francamente conosco mesmos e de 
resinificar nossas vivências, dando a elas algum sentido, transformando-as em experiências. E 
até, quem sabe, “narrando-as” aos semelhantes, já que há muito se foram os guias, gurus, 
oráculos e outros meios através dos quais, em tempos antigos, consultávamos a natureza que está 
dentro e a que está fora de nós, antes de tomar qualquer decisão. Jung aponta que 

 
“A narração ou declamação ritual de cerimônias e de textos sagrados e culto à figura 
do herói com danças, música, hinos, orações e sacrifícios, prendem os espectadores 
num clima de emoções numinosas (como se fosse um encantamento mágico), 
exaltando o individuo até sua identificação com o herói” (JUNG, 2008, p. 98). 

 
Quem sabe, o poder de usar a linguagem (narrar), de imaginar e de criar não são o maior dos 
segredos entrengues à (ou conquistados pela) humanidade? A partir dessa dádiva, que é oculta 
até que seja utilizada, até que o indivíduo tome a iniciativa de criar, o talento criativo se 
manifesta. E parece ser exatamente aí, no encontro entre a experiência e o devaneio no museu do 
imaginário, que reside o numinoso segredo, a fonte da magia da criação, da invenção e da cura, 
por meio da poiesis. As grandes narrativas contemporâneas – Promethea é apenas uma dentre 
muitas dessas bases de resistência do imaginário e do devaneio no século XXI – ainda são 
capazes de contribuir para a formação dos indivíduos de nossa época. Se utilizando de meios tão 
seminais como a imagem e tão sofisticados como a escrita de ficção, a obra se apresenta 
enquanto uma nova forma de narratividade, um exemplo fictício de que o segredo da criação 
sempre esteve a um palmo do nosso nariz, ou melhor, talvez meio palmo adentro, esperando ser 
descoberto, buscado. 
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Reunindo pensamentos de autores de diferentes áreas, que parecem compartilhar a ideia comum 
de que a experiência, o devaneio e o imaginário, são elementos intrínsecos a qualquer 
empreendimento humano saudável, dos imperceptíveis rituais nossos de cada dia à criação 
artística; e promovendo um diálogo entre conceitos que se mantêm frescos e pertinentes até hoje, 
esperamos ter contribuído de alguma forma para o enriquecimento desse debate fronteiriço que 
acontece num local de “entre-saberes”, saberes estes que nasceram juntos – mas, para atender ao 
imperativo da simplificação ocidental, da parcialidade e maniqueísmo monoteístas, foram 
separados e compartimentalizados com fins didáticos – e, a duras penas, tentam se reintegrar. 
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O cotidiano nômade em Estorvo, de Ruy Guerra: Um ensaio de Sociologia 
Compreensiva 

Eduardo Portanova Barros (PNPD/CAPES/PPGCS/Unisinos-RS) 

 

O cinema de Ruy Guerra é marcado pelo Cinema Novo, mas não, em termos fílmicos, por um 
único estilo, apenas. O Cinema Novo de Ruy Guerra é um Novo Cinema. Transversaliza o foco 
(em termos literais e abstratos) do cinema. Começou dirigindo um filme – Os cafajestes (1962) - 
que não se enquadrava na Estética da Fome, para tratar não só de um universo brasileiro 
miserável, politicamente falando. A miserabilidade em Os cafajestes é outra. É de outra gente: a 
de uma elite na “civilizada” Copacabana. É um filme tão incômodo quanto a cena com cerca de 
seis minutos de duração, em um só take, da coreografia improvisada de Norma Bengell (nua), 
enquanto o carro-cafajeste ruge ao redor dela. O desajuste social é a temática de Ruy Guerra, 
neste ou nos outros filmes que fez. E esse desajuste é como que uma percepção da vida 
cotidiana, sem criticá-la ou desafiá-la. Ela é o que é, apenas. E, por isso, fazemos uma 
aproximação do cinema de Ruy Guerra com o presenteísmo e o nomadismo (como em Estorvo, 
de 2000), as duas idéias-chave, para Michel Maffesoli, da pós-modernidade e do imaginário pós-
moderno. 
O presenteísmo é o querer-viver - como a própria palavra designa - o presente, sem um projeto 
de vida amarrado ao futuro. Nomadismo é uma espécie de desterritorialização da pessoa, hoje 
fragmentada (como o personagem de Estorvo e do próprio Ruy Guerra, que nasceu em 
Moçambique, foi considerado cidadão de “segunda classe”, estudou cinema e televisão na 
França e veio ao Brasil, para respirar o ar dos trópicos).  
O olhar de Ruy Guerra é transversal, e essa transversalidade se apresenta por uma temática 
fílmica, como frisamos antes, do desajuste. O desajuste, por sua vez, é uma característica 
humana. Compreender o mal é uma forma de viver essa compreensão e se afastar do pensamento 
crítico, no sentido moralista da crítica. Crítico, ele é, mas sem a pretensão da verdade. O mal, 
inerente ao desajuste, é vivido artisticamente no cinema e adquire, por isso, uma natureza 
simbólica sob a lente de Ruy Guerra, que procura a expressão cinematográfica na relação com o 
Outro. É um processo de individuação ou amadurecimento, ouvindo o silêncio interior para sair 
de si: recolhimento e êxtase. Ruy Guerra não vive, porém, só da reflexão. É na ação - por meio 
da linguagem - que o pensamento toma forma; mas ele, o pensamento, ao se configurar, já é, aí, 
ultrapassado pela expressão poética, conforme a epígrafe de autoria de Bachelard “É próprio da 
lei da expressão poética ultrapassar o pensamento”. É nesse constante vai-e-vem e nessa 
ambivalência de natureza antropológica, como ensina Gilbert Durand, que o artista autoral vive. 
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Para ele, autor, filmar é viver, e vice-versa. Este é o cinema de Ruy Guerra, o da 
transversalidade. É ver o (in-)comum da vida. A vida, para ele, é rara, e essa raridade não tem 
sido contemplada pelo cinema de entretenimento (em oposição ao autoral), segundo ele. 
Percebemos que, na pós-modernidade, a de um hedonismo cotidiano, ainda se preserva um 
espaço autoral, não só no campo cinematográfico como também artístico. Não poderíamos ler o 
futuro para saber se o autor desaparecerá, como vários teóricos postulam. Acreditamos, porém, 
que, considerando a necessidade do gesto poético, segundo a definição de Dufrenne, o autor é 
eterno, existindo ou não vanguardas para justificá-lo. 
Abrimos parênteses, antes de retomarmos a questão do nomadismo cotidiano em Estorvo 
relacionando-o aos cinco pressupostos de uma Sociologia Compreensiva em Maffesoli, para o 
sentimento poético de uma obra. Um modo de ser da subjetividade: assim é que o filósofo 
francês Mikel Dufrenne define o poético. Não para dar contornos definitivos sobre o tema, e sim, 
a exemplo de seu “mestre”, o também filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, para deslocar o 
eixo de visão: não se trata de uma evidência. O poético só faz sentido a partir de um olhar, um 
jeito próprio de ver as coisas. Esse jeito de ver não é apenas o do produtor da obra de arte (o 
artista), mas também, e, principalmente, de quem a vê. É isso que denominamos deslocamento 
do eixo de visão: quem vê é quem vê, e não quem faz. Dufrenne procura, assumindo a 
dificuldade de verbalizar o indizível, uma forma de aproximar a poesia da linguagem filosófica. 
Este é o tema, no fundo, deste artigo, que é um desdobramento da tese de doutoramento: “O 
cinema de Ruy Guerra: um imaginário autoral na pós-modernidade”.  
Logo, os aspectos sentimentais e poéticos de uma obra não seriam um obstáculo ao rigoroso 
pensamento filosófico? Esta preocupação é pertinente. Bachelard, por exemplo, fez do poético 
sua forma de expressão, tentando ser fiel à expressão dessa mesma poética. Não arrisca o uso de 
conceitos, a fim de não trair sua natureza imaginante. Dufrenne é de outra escola. Sua filosofia 
não é a mesma que a de Bachelard, mesmo procurando ser poético em suas palavras: é mais 
objetivo no devaneio do que o autor de “A poética do espaço”. Para Dufrenne, “o sentimento 
pode e deve tornar-se objeto de uma investigação racional” (1969, p. 2). O problema é quando, 
porém, assim como no cinema, o racionalismo (que refreia a imaginação) sufoca também a 
expressão do autor. É da expressão que nasce a poesia. De uma expressão, porém, não-racional. 
Dufrenne entende o poético, e por isso cabe neste artigo, como um “conteúdo intuitivo”, e não 
como forma imposta à experiência. Uma arquitetura autoral, mesmo que sistematizada  
Outro problema que o autor coloca é como reconhecer a sensibilidade poética, da mesma forma 
que podemos dizer: como reconhecer o autoral no campo cinematográfico? Partimos, e desde o 
início procuramos esclarecer, da nossa subjetividade. O poético também, como aponta Dufrenne, 
tem uma natureza sensível, observada - ou melhor, sentida - por algum tipo de receptor. Falamos 
em “algum tipo” pelo fato de que é preciso um investimento cultural para que haja a percepção 
de uma obra de autor. Com isso, não queremos dizer que, a partir, por exemplo, de um curso 
sobre “como reconhecer filmes autorais”, seja possível nos tornarmos especialistas nisso. 
Estamos falando de um paradoxo: investir na sensibilidade exige treino para melhor usufruir a 
arte. O que, no nosso caso, procuramos reter de Dufrenne é a natureza poética do homem que o 
impele, conforme o autor, a ser ele mesmo, livre e criador. “A poesia é apelo e não pressão” 
(Dufrenne, 1969, p. 9). Talvez seja este o motivo pelo qual o autor cinematográfico consiga se 
distinguir, em termos estéticos, daquelas obras acabadas friamente, digamos. O artista (autoral) 
é, e aqui nos utilizamos de Dufrenne, estimulado a produzir uma obra singular: “A idéia da 
poesia que o inspira não é a idéia coisificada, um produto inerte de uma atividade 
indefinidamente repetida” (1969, p.10). 
Também relevante na análise de Dufrenne, é quando o filósofo afirma que a obra poética é um 
objeto da sensibilidade e que, por isso, ela só passa a existir no momento em que é apreendida e 
“consagrada” por essa mesma percepção. É o que falamos antes. Não adianta rotularmos um 
filme como sendo ou não autoral se a ideia de autoria não faz parte do vocabulário (ou 
compreensão) de um receptor que, por ignorância (no sentido de não integrar seu repertório), 
esteja alheio a esse tipo de leitura. Em outras palavras, segundo Dufrenne, “o poético define um 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 298



modo de ser da subjetividade” (1969, p.10). Esta é a frase mais precisa dele, e vale a pena 
repetir, por causa de sua clareza e simplicidade: “O poético define um modo de ser da 
subjetividade”. Este modo de ser, se inspirado sob o aspecto monocórdico do racionalismo, deixa 
de ser poético. A natureza poética precisa da inspiração que nasce livre, pois, só assim, terá 
como resultado um ato criativo de pessoa para pessoa, de uma relação eu-tu. Cremilda Medina 
lembra, citando Martin Buber, que a relação eu-tu é um “tu-pessoa” e não um “tu-isto”. É na 
aproximação dos interlocutores que uma entrevista, prática na qual Cremilda se debruçou na 
condição de jornalista, pesquisadora e professora universitária, adquire um sentido, uma entrega 
e uma interlocução complexa. E é, justamente, pelo uso dela, da relação “eu-tu”, que uma obra 
cultural pode se afirmar menos ou mais poética. Aliás, poderíamos abdicar da linguagem para 
estabelecer os parâmetros de uma obra poética? Parece que não. Da linguagem falada, porém, 
sim. Mas o que interessa é a maneira pela qual o artista ordena a matéria. Não entraremos em 
assuntos pertinentes aos estudos lingüísticos. Ficamos com Dufrenne: “Nem a fala, nem o 
pensamento possuem o domínio total da linguagem” (1969, p. 20). Isso porque ela não é inerte.  
Dufrenne ao falar de sentido explica que “as regras da sintaxe poética são ditadas pelo gosto, não 
pelo entendimento” (1969, p. 98). Este aspecto, próprio da Teoria da Informação, tem 
importância, para nós, porque a opção por uma obra autoral também tem a ver com o nosso gosto 
(traduzido, por sua vez, por nossa sensibilidade). O belo, na opinião de Dufrenne, é o que tem 
sentido para nós. O autoral, também. Em outros termos, “poética é a obra que induz o leitor 
[espectador] ao estado poético” (Dufrenne, 1969, p. 101). O termo “estado poético” pode ser lido 
como “emoção”, ainda de acordo com Dufrenne. Poesia emociona. É a descoberta, segundo 
Valéry, citado por Dufrenne, de um mundo singular. Toda obra autoral nos remete a uma 
singularidade, que é resultante de um espírito imaginativo do seu autor. Este espírito imaginativo 
tem, dentro de si, um ato de criação livre, para além das injunções objetivas do cotidiano. A 
criação autoral pertence a um tipo de artista, assim como a impressão digital da pessoa. É 
impossível copiá-la. O motivo é que o autor está concentrado na sua própria natureza poética, e 
não atento à produção em série de filmes que, através das fórmulas de manuais, instauram uma 
alienação artística. 
O artístico, na nossa concepção, se fundamenta na qualidade do que é arte, e não cultura. 
Produtos culturais são facilmente observáveis. Já os de natureza poético-autoral, não, porque são, 
conforme Godard, exceção. O autor se insere no que Dufrenne chama de “o poético no poeta”. A 
diferença entre o ser que cria e o ser que vê é que o primeiro está diante da obra enquanto utopia; 
o segundo, da obra consumada. O mesmo Dufrenne, em outro livro, “Estética e filosofia”, 
apresenta alguns caminhos para o entendimento da estética. Um dos pontos que gostaríamos de 
salientar é o fato de que, segundo ele, a experiência estética diz respeito a uma sensibilidade. O 
termo “sensível”, por esse motivo, tem sido recorrente nesta tese. “Nós nos confiamos sempre ao 
veredito da sensibilidade: o criador para julgar a obra acabada; o espectador para julgá-la bela” 
(2008, p.90). Entre um e outro, poderíamos acrescentar, existe um segredo, um segredo 
insondável, um segredo intraduzível, um segredo secreto. 
 
 “Nietzsche é como um par de óculos para mim”, revelou Maffesoli, no seminário de 
Sociologia Compreensiva realizado em maio de 2006 na PUCRS em maio de 2006. O filósofo 
alemão lhe deixou, pelo menos, três legados: a suspeita em relação ao sujeito e ao indivíduo, o 
elemento não-racional, diferentemente do irracional, e a concepção trágica da existência. É aqui 
que ficamos. Quer saibamos ou não, afirmou nesse mesmo seminário Maffesoli, nosso modo de 
pensar é dramático, conforme o modelo de pensamento judaico-cristão. Para Maffesoli, o 
político também é dramático por ter a pretensão de querer chegar a algum resultado. O sociólogo 
francês vai mais longe, e encara a dialética e a idéia de tese, antítese e síntese como os 
instrumentos, por excelência, do drama. O cinema de Ruy Guerra e, mais especificamente 
Estorvo, são trágicos. A vida é um jogo e a identidade, antes homogênea, agora é multifacetada. 
Stuart Hall fala em “descentramento” do sujeito. “É possível, de algum modo, em tempos 
globais, ter-se um sentimento de identidade coerente e integral?” (Hall, 1999, p. 84). 
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 Em Estorvo, que motiva este ensaio, e considerando o fato de que o filme seja uma espécie de 
retrato do seu autor, esse imaginário pode situar-se em um aspecto trágico da existência, 
traduzida pelo nomadismo cotidiano do protagonista, interpretado por Jorge Perugorría. Com 
Nietzsche, ainda, Maffesoli descobre os aspectos vitalista e mágico do homem banal. Remetendo 
ao campo cinematográfico, poderíamos ver essa mesma percepção na obra de Ruy Guerra e, 
mais especificamente, em Estorvo. O protagonista é antes um anti-herói, um personagem 
desprovido de uma aura heróica e que parece mais um covarde do que um justiceiro. Antes foge 
do que enfrenta. Ou, se quisermos, sua maneira de enfrentamento é a fuga, um paradoxo que 
mobiliza o protagonista do início ao fim do filme pelo fato de achar que alguém de fora o 
persegue quando, quem sabe, ele é perseguido por seus próprios fantasmas. 
Toda técnica, inclusive a do cinema, é resultado antes de um imaginário que imagina. O filósofo 
francês Gaston Bachelard (1884-1962), responsável por um “novo espírito científico” a partir da 
segunda metade dos anos 1930, é um dos principais teóricos daquele imaginário - junto com 
Mircea Eliade, Henry Corbin, Edgar Morin, Gilbert Durand e Michel Maffesoli -, aqui 
considerado como um produto direto da imaginação. Para Bachelard, toda realidade é 
idealizada: “De uma imagem – obra da imaginação absoluta - isolada pode nascer um universo” 
(1988, p. 167). Imagem, assim, não tem relação com ícone, e sim com uma fenomenologia da 
imaginação: 

 

“Para esclarecer filosoficamente o problema da imagem poética, é preciso chegar 
a uma fenomenologia da imaginação. Esta seria um estudo do fenômeno da 
imagem poética quando a imagem emerge na consciência como um produto direto 
do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade.” (1993, p. 2) 

Bachelard é um dos poucos filósofos que assume, integralmente, a imagem como algo “que a 
vida não prepara e que o poeta cria” (1993, p.14). Ele nos ensina que a criação é um exercício 
puro de liberdade. O resultado, portanto, passa a ser não só secundário como imprevisível. Por 
isso, segundo ele, “as imagens não aceitam idéias tranqüilas, nem sobretudo idéias definitivas: 
incessantemente a imaginação imagina e se enriquece com novas imagens” (1993, p.19). Um 
poeta não descreve, cria, e essa criação tem a ver com um imaginário. Uma das definições 
possíveis para imaginário – lembrando que se trata de imaginário no sentido bachelardiano do 
termo, como destaquei acima – nos é dada por Teixeira Coelho, inspirado na obra de um 
discípulo de Bachelard, o antropólogo francês Gilbert Durand.  

“É o conjunto de imagens e relações de imagens produzidas pelo homem a partir, 
de um lado, de formas tanto quanto possíveis universais e invariantes – e que 
derivam de sua inserção física, comportamental no mundo – e, de outro, de formas 
geradas em contextos particulares historicamente determináveis. Esses dois eixos 
não correm paralelos, mas convergem para um ponto em comum onde se dá a 
articulação entre um e outro e a mútua determinação de um pelo outro” (1997, p. 
213). 

 

Durand, fundador do Centro de Pesquisa do Imaginário, na Universidade de Grenoble, em 1966, 
foi aluno de Bachelard e professor de Michel Maffesoli. Autor de “O imaginário”, “A 
imaginação simbólica” e “As estruturas antropológicas do imaginário”, entre outros, Durand 
entende o imaginário não como ilusão, mas como uma troca entre as pulsões subjetivas e as 
intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social. “Imaginário é o conector 
obrigatório pelo qual forma-se qualquer representação humana” (Durand, 1998, p.41). Para 
Durand, as imagens são simbólicas, e o simbolismo tem uma relação natural com alguma coisa, e 
não arbitrada racionalmente com ela. Imaginário, pois, é uma espécie de reservatório em 
permanente construção individual, como veremos no caso de Ruy Guerra e Estorvo.  
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O imaginário também é balizador das nossas ações. Diferentemente de uma mentalidade 
cientificista que decupa, corta e separa um objeto para análise, o imaginário permite reunir as 
contradições sem que as eliminemos (princípio dialógico, termo caro a Edgar Morin). 
Imaginário, ainda, não é a folle du logis (“louca da casa”), como pretendem que o seja muitos 
pensadores contemporâneos ainda presos ao pensamento secular do positivismo redutor, mas 
antes uma composição “dos sentimentos e das emoções próprios de uma cultura, assim como de 
toda experiência individual e coletiva” (Pitta, 2005, p. 22). O imaginário é importante porque 
resgata uma pluralidade do ser que reúne aspectos relacionados a uma antropofisiologia (a 
necessidade do devaneio), a uma função de regulação humana diante do incompreensível, como 
no caso da morte, a uma função de criatividade social e individual (relativizando a percepção do 
real) e a uma função de comunhão social (valorizando o mimetismo e a memória coletiva)251. 

Logo, não seria o cinema um veículo privilegiado para a observação de um imaginário do ponto 
de vista do diretor-autor? É importante destacar que, de certa forma, todo o imaginário é social, 
porque uma pessoa não vive de maneira isolada e, portanto, estará sempre inserida dentro de uma 
coletividade. Aqui, porém, iremos falar de um imaginário mais individual do que coletivo, o de 
Ruy Guerra em Estorvo, e vice-versa. Conforme Maffesoli, “o cinema do homem imaginário 
contemporâneo já não fica isolado nas salas escuras” (2004, p.101). Do ponto de vista de alguns 
artistas, e é o que iremos verificar neste ensaio sobre Ruy Guerra e Estorvo, como destaquei, o 
imaginário nômade é uma das principais características do filme.  

Não querendo dar um status conceitual a esse termo, ele pode ser definido como “o conjunto das 
categorias alternativas às que prevaleceram durante a modernidade” (Maffesoli, 1996, p.26). 
Uma sensibilidade pós-moderna admite a ambigüidade, a ambivalência, a impermanência, o 
gasto, a perda, o lúdico e a morte contra a assepsia e o risco zero. De acordo com o sociólogo 
francês Patrick Tacussel, o que caracteriza a saída da modernidade para a pós-modernidade é que 
elementos antes opostos (comunidade-sociedade, sagrado-profano, privado-público) já não o 
seriam contrários uns em relação aos outros. “A pós-modernidade já não confia totalmente no 
progressismo, porém atribui uma importância muito maior a uma sabedoria ´progressista´, que 
busque a auto-realização e a expansão pessoal no instante e no presente, vividos com toda sua 
intensidade” (Maffesoli, 2004, p.29). Uma das noções da pós-modernidade é a do nomadismo, 
que Maffesoli chama de “pulsão da errância” e que se verifica com o protagonista de Estorvo. 
Parece não haver um sentido para ele viver, mas, apesar disso, ele vive, e de forma trágica. 
“Enquanto o drama, em seu sentido etimológico, evolui, estende-se para uma solução possível – 
coisa que encontramos no burguesismo moderno – a tragédia é aporística, ou seja, não procura, 
não espera soluções nem resoluções” (Maffesoli, 2001, p.28). O personagem parece necessitar de 
aventura e de prazeres efêmeros. Isso nos remete a uma outra noção de pós-modernidade, na 
concepção maffesoliana, que é a de presenteísmo – viver o paroxismo, aqui e agora. “O tempo se 
contrai no espaço. Em síntese, o que passa a predominar é realmente um presente que eu vivo 
com terceiros, num determinado lugar” (Maffesoli, 2004, p.27). 
Pós-modernidade, imaginário e autoria são inseparáveis. Os estudos de uma Sociologia do 
Imaginário, na linhagem de Bachelard, Durand, Maffesoli e Morin, passam a adquirir 
importância, neste século, porque a sociedade contemporânea (o que, para muitos, seria pós-
moderna) já não segue a lógica cartesiana dos três séculos anteriores, lógica essa regida pelo 
ideal de um futuro seguro. Caiu-se em um abismo. Mas, e aí entra um dos aspectos interessantes 
de uma leitura sociológica de cunho compreensivo, uma das maneiras de conviver com essa 
“perda” é se distanciando, sempre e cada vez mais, da única certeza que temos na vida, a certeza 
da morte. Passamos, então, a dar mais importância ao cotidiano, ao vivido, ao tempo presente, 
valorizando o que Maffesoli observa como sendo da ordem de um “hedonismo difuso”. 

251 Estas quatro funções são elencadas no livro, ainda inédito, Sociologie de l´Imaginaire, de Patrick Legros, 
Frédéric Monneyron, Jean-Bruno Renard e Patrick Tacussel, publicado em 2006 pela Armand Colin, e lançado, com 
tradução de Eduardo Portanova Barros, em 2007, pela Sulina, de Porto Alegre. 
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O Carnaval – e todo o seu exagero, das fantasias ao erotismo – é uma prova desse carpe diem. 
Se, portanto, há uma valorização do “eu”, não no sentido individualista do pronome, mas como 
um “reconhecer-se no outro”, uma nova aura de autoria cinematográfica, que antes idolatrava o 
criador, entra em cena – a que considera, antes, a necessidade da expressão. Logo, se o artista 
tem vontade de expressar o que tem dentro de si é porque também tem vontade de compartilhar 
uma existência com os outros, nem que seja através do simbolismo de uma obra de arte. Daí a 
expressão que Maffesoli sempre repete (de autoria de Rimbaud): “O eu é o outro”. Precisamente 
este é o sentido que se postula de uma sensibilidade autoral no imaginário de um artista que vive 
uma também sensibilidade pós-moderno. Não se quer rotular este ou aquele filme de pós-
moderno, mas sim que este ou aquele filme “pode” apresentar uma sensibilidade pós-moderna, 
como se postula no caso de Ruy Guerra e seu Estorvo. 
 
 “A idéia contemporânea (para não dizer pós-moderna da autoria) não será mais, sem 
dúvida, a do século XIX ou XVI. Será uma idéia da autoria que não elimina de uma obra aquilo 
que contraria sua linha central, será uma idéia da autoria que não se preocupa mais com traçar o 
retrato de uma suposta unidade da obra. Será, mesmo assim, uma idéia de autoria” (Coelho, 
1995, p.157). O autor volta ao palco, mas com outra aura, e ainda autor. Autoria, em primeiro 
lugar, não pode ser tomada como conceito, mas sim como noção. O motivo é que, inspirando-me 
em Maffesoli, o conceito reduz e coage, ao passo que a noção, por ser aberta, liberta. Portanto, 
não se trata de conceituar autoria (no máximo defini-la), até porque não se enquadraria dentro de 
uma noção que sugiro de sensibilidade autoral. Com essa expressão quero dizer que só se 
poderá encontrar o autor como resultado de uma troca de sensibilidade entre, de um lado, um 
determinado - e não qualquer - receptor; de outro, um determinado - e não qualquer - cineasta. O 
cineasta que diz: “eu”. 
 
É o caso de Ruy Guerra. Sempre que quisermos conceituar a autoria cinematográfica estaremos 
ainda mais longe de sua compreensão. A complexidade do tema não dá espaço aos rótulos que 
procuram materializar o intangível. Refletir sobre o autor é navegar na sensibilidade de um filme 
que emociona, para melhor ou para pior. Autoria é relação, e não uma via única, unidirecional e 
linear do gênio, do Deus-criador revestido de cineasta. Autoria também é resultado de uma 
expressão poética. E, para isso, é preciso que o cineasta se relacione com seu trabalho como um 
inventor diante de sua criação, mas não como um formulista acéfalo. Alguém pode objetar que 
um cineasta de gênero (assumamos logo as diferenças: gênero diz respeito ao filme com 
linguagem previsível, linear e que pode ser, claramente, identificado sob o rótulo de uma 
comédia, por exemplo; já no filme dito de arte, as situações não são tão claras por causa da 
natureza poética da linguagem) também se expressa por meio de sua personalidade. Sim, mas o 
resultado é totalmente outro. O que se verifica no cinema moderno - com apelo acentuadamente 
comercial - é uma série de filmes sem personalidade. Ou melhor, com a personalidade da 
tecnologia criada para a execução de filmes. 
Assim, o autor existe, mas devemos lembrar, como disse Maffesoli, em uma das várias vezes em 
que esteve em Porto Alegre, que exclusivo não significa exclusão (idéia que trago para o campo 
estritamente cinematográfico). O que chama a atenção entre as características dos cineastas é que 
uns introduzem no seu trabalho suas próprias idéias sobre a vida (quem sabe não teríamos nisso a 
definição de uma poética?), outros não. Estes são apenas especialistas do show business. A 
cultura de massa reclama um produto individualizado, ou de autor. Essa noção de autoria se 
tornou referência para uma série de realizadores cinematográficos não só no Brasil como 
também em todo o mundo, principalmente por causa da Nouvelle Vague francesa, que eclodiu 
entre os anos 1950 e 1960. O ensaísta português Carlos Melo Ferreira divide a Nouvelle Vague 
em quatro períodos: de 1947 a 1955 (antecedentes), de 1956 a 1958 (inícios), de 1958 a 1961 
(apogeu) e de 1961 a 1965 (seqüelas). Na minha análise, prefiro, se é para demarcar, estabelecer 
o ano de 1959 como o início da Nouvelle Vague francesa. Foi o ano em que Truffaut ganhou o 
Prêmio de Melhor Direção em Cannes e Resnais, o de Crítica, com Hiroshima mon amour. 
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Na tradição compreensiva, a verdade é relativa, o que justifica a importância de não se trabalhar 
aqui com a idéia de conceito, mas sim com a de noções. Oriunda de Max Weber (1864-1920), 
essa proposta de estudo leva em consideração elementos heterogêneos, a subjetividade do outro, 
a significação cultural - determinada ao mesmo tempo por uma materialidade e pelas idéias – e a 
descrição do vivido naquilo que é. Com base em Weber é que Maffesoli salienta cinco 
pressupostos metodológicos: 1) Crítica do dualismo esquemático, privilegiando um “movimento 
pendular” (1988, p. 23) entre razão e imaginação; 2) Reflexão formista, que ele caracteriza como 
uma “organização metódica das constelações morfológicas” (1988, p.28); 3) Sensibilidade 
relativista, segundo a qual não existiria “uma realidade única, mas diferentes maneiras de 
concebê-la” (1988, p.31); 4) Pesquisa estilística, valorizando o estilo do cotidiano ou o que ele 
chama de “estilização da existência” (1988, p.36); e 5) Pensamento libertário, no sentido de se 
“falar de parte alguma e em nome de ninguém” (1988, p.40) como condição para o intelectual. 
Maffesoli também caracteriza, nesse sentido, a obra de Nietzsche como a de uma “ciência 
alegre”. 
A Sociologia Compreensiva prefere um pensamento complexo – qualitativo - não mais 
preocupado com um esquema causativo, mas sim sistêmico, de ação e retroação. Um sistema não 
mais dialético, mas sim dialógico, no qual as partes são ao mesmo tempo complementares e 
antagônicas. Um conceito, caro ao academicismo burocrático, destruiria a força e a explosão de 
uma prática relacional. Conceito, para Maffesoli, reduz o pensamento a uma idéia única. Ele 
prefere, pois, pensar em noções, que produziriam um olhar mais vagabundo e menos radical das 
categorias sociais. É assim que Maffesoli percebe um novo laço social por meio da Sociologia 
Compreensiva e é assim que este ensaio procura esboçar os contornos de um nomadismo 
cotidiano em Estorvo, de Ruy Guerra, procurando sinais de uma abordagem cinematográfica de 
caráter acentuadamente pós-moderno, na medida em que o tempo é antes cíclico do que linear. 
Se há uma distinção possível entre moderno e pós-moderno é a que diz respeito ao modo como 
as pessoas se relacionam com a idéia de tempo. Modo esse expresso em Estorvo sob um impulso 
maior em relação ao presente (presenteísmo) e ao descontínuo do que ao de uma idéia de amanhã 
melhor que justifique a existência. 
 Estorvo começa com a dúvida de um personagem, que não tem nome próprio, em abrir ou 
não a porta ao ouvir soar a campainha no seu apartamento vazio de móveis e de sentido. Ele olha 
pelo olho mágico que lhe devolve um olhar distorcido. É dessa distorção que o filme trata. A 
partir desse momento, e até a última cena do filme, uma dúvida acompanha o protagonista, que, 
como em um pesadelo, faz da realidade um tormento para a sua existência ao conviver com 
pessoas, entre elas a irmã, a mãe e a ex-esposa, com as quais já não têm qualquer empatia e 
parecem ameaçá-lo. A única saída que encontra é caminhar, feito nômade, para algum lugar, 
nem que seja para lugar algum, a fim de escapar. Sua dúvida é: estou ou não sendo (per)seguido? 
A poética frase pronunciada, talvez pelo próprio diretor, em voz off, orienta a narrativa: “Não 
estou entrando em lugar nenhum, mas saindo de todos os outros”. 
O “eu” só enxerga um incômodo Estorvo por onde quer que vá. Perdeu os referenciais, 
começando pela ausência de um nome próprio, que é a nossa identidade. Ele já não consegue se 
relacionar e mesmo falar normalmente com alguém. O cotidiano, sob os seus olhos, adquire 
contornos de um mundo acentuadamente trágico por causa de uma atmosfera em que prevalece o 
submundo das drogas e do sexo (inclusive com a irmã). Para ele, é como se estivesse sempre 
entrando pelos fundos do mundo. Inseguro, agitado e confuso o “eu” vive para si mesmo, 
aninhando-se em um universo de angústia pessoal cujo futuro é incerto. Todo nomadismo é 
paroxístico. Por isso, o “eu” tem fobia por mudança e por movimento. Seu mundo é o do acaso, 
do imprevisto e do imprevisível. Não há nada mais trágico do que essa errância vivida no 
cotidiano. O “eu” sente um vazio e uma perda que, a partir de um determinado ponto - e ele 
chegou nele -, jamais serão preenchidos. 
Um personagem como o do “eu” exemplifica o que Maffesoli irá denominar, e que já foi citado 
anteriormente, de “movimento pendular entre razão e imaginação”. O que se quer dizer com isso 
é que, para além de uma crítica de caráter dicotômico entre razão e sentimento, há, no universo 
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deste protagonista, uma fusão desses dois elementos, o abstrato e o racional. Racionalmente, é 
preciso fugir de algo ou alguém que o persegue. Mas, essa fuga não é suficientemente justificada 
no filme, já que não há, presencialmente, qualquer personagem que o persiga. Em algum 
momento alguém apertou a campainha do apartamento do “eu”, mas, em nenhum outro, esse 
alguém apareceu, de carne e osso. Portanto, a razão, analogamente falando, pode ser simbolizada 
pela campainha (concreta, chata, estridente), enquanto a imaginação pode ser verificada pela 
idéia, sempre de caráter subjetivo, que o “eu” fez do uso que se fez desses diversos toques de 
campainha. 
Outro aspecto que convém assinalar em relação ao pressuposto da Crítica ao Dualismo 
Esquemático é que a avaliação do que é importante no filme não se baseia no fato de alguma 
coisa ser sintoma de outra. No caso da Sociologia Compreensiva, que embasa este ensaio, é 
pertinente se dar importância às pequenas situações do cotidiano, o que, de resto, é uma 
característica da narrativa de Estorvo. Em uma determinada cena, por exemplo, a câmera de Ruy 
Guerra insiste em dar closes sucessivos nas nervosas mãos do “eu” quando ele encontra sua irmã 
na piscina. Um entrelaçar de dedos pode ser mais significativo do que uma explicação do seu 
estado de espírito, o que, obviamente, Guerra se nega a fazer. O cinema dele é mais visual do 
que verbal. A fala é discreta, mas quando se fala é para que a palavra adquira uma gravidade 
poética. Não é possível discriminar este ou aquele ponto do filme, a não ser por uma exigência 
tanto prática quanto didática. 
Em relação ao aspecto formista do filme, conforme noção de Maffesoli, é importante destacar a 
pluridade de situações (como que flashes de um pesadelo desperto) que, nem por isso, obnubilam 
uma certa estrutura da narrativa. Ela é dividida em cinco blocos, por exemplo. Em cada bloco, 
como se fosse uma co-autoria, nós, espectadores, preenchemos os vazios paratáticos do roteiro. 
Isso é o que Maffesoli chamará de “atitude metanóica, que, sem abrir mão de qualquer exigência 
de rigor, não pretende constranger pela força, nem promover uma redução do real” (1988, p. 28). 
O que está em jogo, segundo ele, é uma “organização metódica das constelações morfológicas” 
(Idem). Ruy Guerra, neste filme, atribui importância ao que seria, aparentemente, secundário e 
frívolo, como o fato de o “eu” aparecer de cueca para ir até a porta ver quem está tocando a 
campainha e o fato de o mesmo “eu” estar com aparência sempre desleixada, entre outros. 
O que Maffesoli diz a respeito da forma pode também ser dito de Ruy Guerra em Estorvo: “A 
forma permite a atenção ao particular sem que se negligenciem as características essenciais” 
(1988, p. 30). O “eu” fala pouco. Os diálogos são curtos, pois se privilegia a narrativa em voz off 
como se fosse o pensamento do protagonista, mas sem se caracterizar como um fluxo de 
consciência. A imaginação se limita a racionalizar o vivido, que vê o cotidiano através de uma 
lupa, através de uma lente de aumento. O que é uma simples porteira pode ser, também, uma 
metáfora da liberdade: “É como se eu entrasse do lado de fora”. O mesmo “eu” pensa que se não 
há mais porta, também ele não tem mais vontade de entrar. O pensamento dele é complexo. Não 
há lógica pura na imaginação. Não se pode racionalizar o intangível, e Ruy Guerra procurou 
fazer de Estorvo, assim, um mosaico da imaginação. 
Para tanto, foi preciso lançar mão de uma sensibilidade relativista. Não se trata de, racionalmente 
falando, desejar sê-lo, mas antes em sê-lo porque não se pode sê-lo de outra forma. Esse ponto 
foi destacado no que diz respeito ao aspecto autoral de um artista. Assim, para Ruy Guerra não 
há “uma única realidade, mas diferentes maneira de concebê-la” (Maffesoli, 1988, p.31). Um 
relativismo metodológico é a base de qualquer obra cinematográfica, que se configura como uma 
mistura, ou o “mais-um”, segundo o filósofo Alain Badiou252, das outras artes. Ruy Guerra, em 
Estorvo, utiliza recursos do teatro, da literatura e das artes plásticas, ao fazer da fotografia do 
filme uma espécie de pintura – idéia semelhante ao do falecido diretor japonês Akira Kurosawa, 

252 “É de fato impossível pensar o cinema forma de uma espécie de espaço geral onde se apreende sua conexão com 
as outras artes. Ela é a sétima arte em um sentido bem particular. Não se acrescenta às seis outras no mesmo plano 
que elas; implica-as, é o mais-um das outras seis. Age sobre elas, a partir delas, por um movimento que as subtrai a 
elas mesmas” (In: Pequeno manual de inestética, p.104). 
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guardadas as diferenças. O relativismo metodológico também se apresenta sob a forma de um 
ensaio acadêmico, aos poucos assimilados nos trabalhos “científicos”. 
Um filme como Estorvo permite diversos ângulos de análise, e não apenas uma visão monocular 
desta ou daquela cena. Se há uma polissemia de valores intrínsecos ao filme, é porque o cineasta 
tem esse mérito de trabalhar, especialmente, com a força de um imaginário, que pode pender 
para um lado trágico ou dramático. O dramático seria do tipo “comédia romântica”, previsível e 
afetual. O trágico é do universo de um sentir com as tripas, tanto da parte do cineasta, no 
momento da criação, quanto na de um espectador propenso a investir neste tipo de visualidade. 
Outra característica de um filme autoral é o fato de investir não só na imagem visual e icônica, 
na de uma imagem no sentido bachelardiano do termo, isto, algo que nos remete à idéia de... 
Simplificando, um cinema autoral, como o e Guerra e outros cineastas, faz da imagem icônica 
uma imagem – também – no sentido figurado. “A verdade é sempre momentânea, factual” 
(Maffesoli, 1988, p.34). 
Querendo ou não, o personagem de Estorvo reforça a idéia de um cotidiano que é nômade, como 
sugiro neste ensaio. O “eu” está sempre em relação ao “outro”, desde o início do filme, quando 
“alguém” (no caso o “outro”) apertou a “sua” (o “eu”) campainha. A fuga, a escapada, a errância 
e o nomadismo estão todos relacionados a uma “outra” coisa. “O outro pode ser o amante, o 
amigo, o próximo, o conhecimento, o inimigo ou o diferente. Ou, ainda, no quadro da alteridade 
absoluta, que o outro seja a divindade, a natureza, a estranheza ou a morte” (Maffesoli, 2001, 
p.149). Esse sentimento de nomadismo é que irá percorrer o itinerário e o imaginário do 
protagonista do filme, através de uma trama social antes polissêmica do que monocromática. 
Muitas vezes, como o fez Ruy Guerra em Estorvo, é preciso deixar de dizer para dizer de forma 
peremptória. Analisar uma imagem não pode se resumir à imagem propriamente dita. 
Deste modo, em relação ao último pressuposto maffesoliano, o aspecto que mereceria destaque é 
o do “pensamento libertário” (1988, p. 40). É preciso encontrar, e esse encontro é mais natural 
do que forçado, empatia com o objeto (quando efetivamente for objeto) de estudo, assim como 
Ruy Guerra tem predileção por adaptações literárias. É preciso dar um sentido às coisas por meio 
de um novo olhar. Maffesoli fala, inclusive, de outra espécie de nomadismo, a do nomadismo 
intelectual: “A errância espiritual necessita de um espírito aventureiro que, às vezes, pode 
mesmo passar por traidor ou por oportunista” (1988, p. 48). Pode-se dizer o mesmo em relação 
ao cinema de Ruy Guerra. Ele prefere trabalhar com a noção de tempo, por causa, segundo 
conta, da diversificação do imaginário entre o real e o passado, “sem códigos de leitura”253. Ruy 
Guerra explica que o que o interessou no romance de Chico Buarque foram os “saltos 
temporais”. 
A nova relação com o tempo, aliás, é o que caracteriza a pós-modernidade, segundo Teixeira 
Coelho. Outra característica de uma sensibilidade pós-moderna em Estorvo é, além da estilização 
do cotidiano, a linguagem paratática, o tempo cíclico e a mistura de sotaques, começando pelo 
próprio Guerra, cujo acento português é inegável. Para ele, esse mundo de múltiplos sotaques é 
uma representação do mundo atual globalizado. O global no universo do cineasta se mistura a 
uma pulsão fílmica (uma necessidade de filmar que se mistura a uma racionalidade: instinto e 
razão convivendo de modo imbricado). “A priori, prefiro trabalhar com o oculto, aquilo que a 
gente já esqueceu. Procuro trabalhar de uma forma instintiva. O pensamento mágico tem que 
conviver com o pensamento científico. Não são antagônicos. São complementares.” Nesta 
entrevista, Ruy Guerra diz que se considera um samurai. Comparação tão mais interessante pelo 
fato de um samurai ter também, assim como o protagonista de seu filme - projeção do próprio 
Guerra - uma natureza errante.    
 O cineasta Jean Renoir, em entrevista a François Truffaut e Jacques Rivette, disse que toda obra 
de arte que dá um passo, ainda que pequeno, mesmo sendo alguns milímetros, em direção à 
espiritualidade é uma obra de arte que tem seu interesse: “Eu me pergunto se a idéia que fica de 

253 Entrevista concedida a Rogério Sarno para a Série Cineastas Brasileiros – A Linguagem do Cinema: Espaço e 
Tempo no Cinema de Ruy Guerra. 
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uma obra não é mais importante do que essa obra”254 (s/d, p.11). Renoir compara a impressão 
que uma obra de arte provoca em nossa sensibilidade. E é dessa impressão (que também é 
impressa visualmente) que se procurou tratar neste ensaio. É em cada filme de Ruy Guerra, e de 
outros diretores com esse perfil autoral, que ele(s) se expressa(m). Antes da palavra “autoral” é 
preciso acrescentar a palavra “sensibilidade” – insisto neste ponto. É de uma “sensibilidade 
autoral” que se deve falar na contemporaneidade. Com isso, procura-se não rotular o cineasta ou 
excluir quem, mesmo não tendo esse perfil, aposta, por um lance do destino, em um trabalho 
mais focado na sua própria existência do que em um projeto oportunista. 
Como noção (mas não conceito) pode-se dizer que se percebe uma “sensibilidade autoral” no 
estado de espírito de um artista (no caso Ruy Guerra) em que se encontra viva uma consciência 
que cria, por pulsão e não por recalque, uma obra que é projeção de um imaginário. A partir daí, 
há diferentes cineastas: os mais e os menos autorais do ponto de vista artístico (arte como 
exceção, e não como regra). Daí a necessidade de se trabalhar com autores que repensam o 
cotidiano e o homem (pós)moderno e a necessidade que este ser humano tem de viver, 
equilibradamente, entre as imposições do meio social e sua própria natureza simbólico-
antropológica. Se for assim, teremos de concordar com Maffesoli quando ele considera a estética 
uma forma de partilha: “(...) na ordem da estética, só posso vivenciar com outros” (1997, p. 148). 
Exclusivo não mais significa exclusão para autores pós-modernos, entre eles um Ruy Guerra 
sensivelmente trágico. Parafraseando Teixeira Coelho, “o poeta que enfrenta a colonização do 
olhar”255. 
Há um inchaço de produções autorais, em todas as áreas, mas não mais com a preocupação de se 
fazer uma obra-prima, perfeitamente acabada. Antes, o que se procura é o “dar” algo de si para o 
gozo coletivo, o que Maffesoli, mais uma vez, denominou de orgiasmo. Este é, precisamente, o 
jogo da pós-modernidade, o de valorizar um modo de ser sensível (por isso insisti ao longo deste 
ensaio nesta palavra: sensibilidade) à complexidade do instante, e, mais significativo de tudo, 
integrar as contradições próprias de um sentimento antes trágico do que dramático da existência. 
Foi o que se tentou compreender do universo aurático de um filme emblemático do cinema 
brasileiro, com traços universais, que é Estorvo, “assinado”, e não poderia ser de outra forma, 
por Ruy Guerra – um cineasta que não “suportaria ser homem se também não fosse criador, 
decifrador de enigmas e redentor do acaso” (Nietzsche, 1995, p. 93). O mesmo Nietzsche lembra 
que “bom é o estilo que comunica”. 
 
 

Bibliografia 

 

BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
___________________. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
BADIOU, Alain. Pequeno manual de inestética. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. 
COELHO, Teixeira. Moderno pós moderno. São Paulo: Iluminuras, 1995. 
________________. Dicionário crítico de política cultural – Cultura e imaginário. São 
Paulo: Iluminuras, 1997. 
________________. Entre a vida e a arte (posfácio). In: BALZAC, Honoré de. A obra-prima 
ignorada. São Paulo: Comunique, 2003.  
DUFRENNE, M. O poético. Porto Alegre: Globo, 1969.  
_______. Estética e filosofia. São Paulo, Perspectiva: 2008. 

254  Trata-se de entrevista publicada pela Assírio&Alvim, de Lisboa, no livro A política dos autores. 
255  Teixeira Coelho se referia, na verdade, a Jean-Luc Godard (Entre a vida e a arte. In: BALZAC, Honoré de. A 
obra-prima ignorada. São Paulo, Iluminuras, 1997). 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 306



DURAND, Gilbert. O imaginário – Ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio 
de Janeiro: Difel, 1998. 
_______________. A fé do sapateiro. Editora Universidade de Brasília, 1995. 
FERREIRA, Carlos Melo. Truffaut e o cinema. Porto: Edições Afrontamento, 1990. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.  
KAUFMANN, J-C. L´entretien compréhensif. Paris, Nathan : 1996.  
LEGROS, Patrick et al. Sociologia do imaginário. Trad. Eduardo Portanova Barros. Porto 
Alegre: Sulina, 2007. 
MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo – Vagabundagens pós-modernas. Rio de Janeiro: 
Record, 2001. 
__________________. Notas sobre a pós-modernidade – O lugar faz o elo. Rio de Janeiro: 
Atlântica, 2004. 
_________________. O conhecimento comum. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
_________________. O ritmo da vida – Variações sobre o imaginário pós-moderno. Rio de 
Janeiro: Record, 2007. 
_________________. A transfiguração do político – A tribalização do mundo. Porto Alegre: 
Sulina, 1997. 
MEDINA, C. Entrevista: o diálogo possível. São Paulo, Ática, 1990. 

NIETZSCHE, Friedrich. A origem da tragédia. Lisboa: Guimarães Editores, 2002. 
___________________. Ecce homo: como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 
PITTA, Daniele Perin Rocha. Iniciação à teoria do imaginário de Gilbert Durand. Rio de 
Janeiro: Atlântica, 2005. 
ROCHA, Glauber. Cartas ao mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
XAVIER, Ismail. O desafio do cinema: a política do Estado e a Política dos Autores. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.   
 
 
As máscaras nas histórias em quadrinhos: a inserção do artista nas próprias 
criações 
José Pirauá (UFPE/Campus Caruaru) 

 
 

Introdução 
 
Disfarces, pessoas mascaradas e identidades secretas são lugares comuns em várias das histórias 
em quadrinhos mais famosas. Batman, Homem-Aranha, Lanterna Verde, O Fantasma... A 
sequência dos nomes das personagens que disfarçam-se ou usam máscaras pode formar uma lista 
deveras longa, todavia, as máscaras nas histórias em quadrinhos vão muito além dos criativos 
trajes vestidos pelos super-heróis das bancas de revista. Apresentamos neste artigo uma série de 
reflexões sobre as personagens das histórias em quadrinhos, que, conforme defende-se no 
presente trabalho, podem ser consideradas como máscaras em si. Abordamos também a temática 
do segredo que tange a criação das personagens e seu consumo pelos leitores. 
Bruce Wayne, ao vestir-se como Batman, pretende ocultar sua identidade, de modo que possa 
mostrar para a sociedade um lado de suas pulsões subjetivas que lhe seria potencialmente nocivo. 
Todavia, não seria sensato afirmar que Bob Kane, o criador dessa personagem, também insere 
nela elementos de sua própria personalidade com motivações similares? Para McCloud (2008, p. 
68), a maioria dos autores inclui algo de si nas personagens que cria para que essas tenham mais 
calor e credibilidade. Conforme Durand (2002), apesar das inúmeras intimações do meio social, 
cada pessoa ao longo de seu trajeto antropológico fará interpretações, comporá imagens para 
harmonizar tais imposições externas com suas predisposições internas. 
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Essa “incessante troca” entre pulsões subjetivas e intimações sociais pode ser estudada a partir 
das mais diversas ações do ser humano. Arte, ciência, comportamento social e produção 
institucional são exemplos de objetos que podem servir para estudar o imaginário. No trabalho 
ora apresentado, toma-se o âmbito das histórias em quadrinhos para estudar as imagens que se 
originam desse movimento provocado intenções fundamentais da imaginação. 
 
Quadrinhos, uma paixão secreta 
 
Em pleno século XXI, a leitura de quadrinhos ainda é, em alguns casos, estigmatizada como 
entretenimento exclusivamente infantil. É de notório saber que o preconceito com relação a esse 
meio de expressão foi bem maior há poucas décadas atrás. Percebe-se, contudo, que esse 
preconceito varia entre as diferentes formas em que se apresenta a história em quadrinhos. 
Segundo Prunes & Martignone (2008), enquanto que a revista em quadrinhos ou gibi é 
inadequada ao adulto por ser considerada infantil ou supérflua, as tirinhas diárias, que vem 
acompanhando as notícias no jornal, não são julgadas da mesma maneira. 
Se há preconceito com relação ao consumo das histórias em quadrinhos, tomá-las como objeto 
de um estudo científico já foi alvo de críticas. 
Uma das objeções que se movem a pesquisas desse gênero [...] é a de terem acionado uma 
aparelhamento cultural exagerado para falarem de coisas de mínima importância, como uma 
estória em quadrinhos de Superman ou uma cançoneta de Rita Pavone. Ora, a soma dessas 
mensagens mínimas que acompanham nossa vida cotidiana constitui o mais aparatoso fenômeno 
cultural  da civilização em que somos chamados a atuar (ECO, 2004, p. 29). 
Em grupos formados por pessoas mais jovens, todavia, é comum encontrar um comportamento 
de exposição pública do afeto por quadrinhos. É nas convenções e super-convenções (Super-
Con) sobre quadrinhos e cultura pop que se vêem manifestações entusiásticas em prol desse 
gostar. Nesses eventos é comum o cosplay, o vestir-se de modo idêntico a alguma personagem, 
que pode ser oriunda de quadrinhos, filmes, videogames entre outros meios do que se conhece 
como cultura pop. 
Se entre os mais jovens existe uma maior abertura no sentido expor o culto aos quadrinhos, o 
gosto por essas obras da cultura pop pode vir a ser ocultado ou menosprezado em grupos mais 
maduros em decorrência de antigos preconceitos. Se há o grupo daqueles que colecionam as 
revistas em quadrinhos secretamente, também há quem se contente em consumir as tirinhas e as 
charges presentes nos diários de notícias. Esse último grupo guardará apenas memórias e 
afetividades para com as personagens. Dada a particularidade secundária dos quadrinhos nos 
jornais, seus aficionados podem nutrir esse gostar em segredo. 
É interessante perceber que a presença dos quadrinhos nos diários não se dá de modo uniforme 
nos diferentes países. Se na Argentina e nos Estados Unidos encontra-se na edição dominical dos 
principais diários desses países uma página inteira dedicada à publicação de quadrinhos, o 
mesmo não é comum no Brasil. 
Por mais que se considere que as histórias em quadrinhos são coisas mínimas, não se pode 
ignorá-las ou rejeitá-las como objeto de estudo. Existe nos pormenores uma grande importância, 
eis que “[...] a vida sem qualidades é o que garante, a longo prazo, a manutenção e o perdurar 
societais” (MAFFESOLI, 1996, p. 110). Também pode-se destacar que “o detalhe é, de certo 
modo, o mundo em súmula, sua condensação” (Ibid.). A correspondência entre microcosmo e 
macrocosmo indicada por Maffesoli (1996) é esclarecedora no sentido de compreender que 
numa curta história em quadrinhos podem estar contidas imagens fundamentais para entender o 
imaginário não só de seu criador como também daqueles que se identificam com a obra e suas 
personagens. 
 
A criação da personagem 
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Em todo o processo de criação de histórias, o ser humano utiliza símbolos. É neste sentido que 
Cassirer (1992) considera que vivemos num universo simbólico, o que se dá posto que, entre a 
recepção de um estímulo e sua resposta, o ser humano faz uma interpretação. Nesta são formados 
símbolos, de modo que todas as experiências humanas estão permeadas por imagens. Cassirer 
(1992) afirma igualmente que, dada esta realidade, o ser humano vive em seus sonhos e em suas 
fantasias. As personagens das histórias em quadrinhos – assim como em outras formas de arte – 
são objetos através dos quais pode se tornar mais intenso esse contato com os sonhos. 
No sentido de indicar como criar personagens que teçam um vínculo mais intenso com o leitor, 
McCloud (2008) elege três qualidades que todas as personagens devem ter: vida interior; 
distinção visual e traços expressivos. Destas três, a mais importante para o autor seria a primeira, 
isto é, a vida interior, que diz respeito a estabelecer noções que possam nortear todos os demais 
elementos relacionados à personagem. Desde a forma de vestir até as formas de pensar e agir 
podem ser baseadas na “vida interior”. Esta, segundo McCloud (2008), pode ser criada usando-
se diversas abordagens, entre as quais o autor cita a associação que pode ser feita à personagem 
de um conjunto de experiências prévias, ou de um momento definidor. Outro meio seria recorrer 
a arquétipos. 
O uso consciente de arquétipos no processo de criação de personagens não é só indicado por 
McCloud (2008), encontra-se essa indicação também em outros autores como, por exemplo, 
Vogler (1997). Este último autor toma como referência os trabalhos do mitólogo norte-
americano Joseph Campbell256 e do psicólogo suíço Carl Jung, este último também citado por 
McCloud (2008). Mais uma vez tomando Jung como referência, Durand (2002) apresentará os 
arquétipos como imagens gerais que concretizam pulsões naturais ao ser humano. É importante 
entender que esses arquétipos aparecem de forma diferente em cada cultura que os cristaliza. 
Assim, conforme Durand (2002, p. 52), “[...] é um acordo entre as pulsões reflexas do sujeito e o 
seu meio que enraíza de maneira tão imperativa as grandes imagens na representação e as 
carrega de uma felicidade suficiente para perpetuá-las”. 
Essas perspectivas apresentadas reforçam a abrangência dos arquétipos. Estes que podem servir 
tanto para tratar conflitos psicológicos e interpretar culturas, quanto para criar personagens. Mais 
do que isso, o estudo sobre os arquétipos remete ao que Jung chamou de “inconsciente coletivo”, 
expressão que ressalta a questão do social, da comunidade. Em outras palavras, os arquétipos são 
compartilhados e só podem ser identificados a partir dessa condição. Isto faz ver que, de modo 
análogo, as personagens também dependem de um compartilhamento social, posto que derivam 
dos arquétipos. 
Os créditos da criação de uma história em quadrinhos são atribuídos aos roteiristas e desenhistas, 
isso não impede de perceber a importância da participação do leitor. Este recebe fragmentos de 
ações e “os vê como continuum”, ou seja, na leitura é transformada “uma série de momentos 
estáticos numa cadeia dinâmica” (ECO, 2004, p. 147). Se, por um lado, o leitor “junta” os 
fragmentos da história para vê-la contínua e completa, por outro lado, esse que lê os quadrinhos 
também evoca arquétipos. Isso reforça que a criação permeia em geral um âmbito de 
coletividade.  
Coerente é, então, concordar com Maffesoli (1996) quando este propõe entender a dimensão 
estética enquanto emoção compartilhada. Essa comunhão – no sentido de tornar algo comum – 
não acontece só entre autor e leitor, mas também entre os diversos leitores. É a percepção das 
emoções provocadas e socializadas por meio de histórias em quadrinhos como as de George 
Herriman e de Charles Schulz que fez e faz estudiosos da filosofia da arte perceberam a poesia 
constante em obras desse gênero. Neste sentido, entende-se que “[...] a mensagem poética não se 
constitui somente como um sistema de significantes, mas também como o sistema das reações 
sensíveis e imaginativas estimuladas pela matéria de que são feitos os significantes” (ECO, 
2004, p. 101, grifo do autor). 

256 É importante ressaltar que a obra de Joseph Campbell foi muito influenciada pela de Carl G. Jung. 
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Na poesia, a sensação de surpresa nunca se perde por completo. Segundo Eco (2004, p. 102), 
“ninguém pode afirmar que, difundida além de todo limite de tolerância, uma mensagem poética, 
já entendida por muitos como puro ‘fetiche’, não possa ser, ocasionalmente, considerada numa 
disposição de absoluta virgindade”. Concordamos também com Eco (2004), quando este afirma 
que a mensagem poética, em suas mais diferentes formas, é sempre capaz de proporcionar uma 
interpretação “bastante variada”, posto que a ambiguidade lhe é fundamental. Essa ambiguidade, 
por sua vez, é ressaltada por Durand (2002) no que diz respeito aos símbolos. É neste ponto que 
se encontra, inclusive, uma diferenciação primordial entre símbolo e arquétipo. “O que 
diferencia precisamente o arquétipo do simples símbolo é geralmente a sua falta de ambivalência 
[...]” (Ibid., p. 62). Se a ambiguidade é inerente ao símbolo e é algo que o torna poeticamente 
inesgotável, não a encontramos no arquétipo. 
Destacam Prunes & Martignone (2008) que as personagens podem ser criadas a partir de 
modelos gerais ou podem tomar contextos específicos como referência. Independente do que for 
predominante, pode-se afirmar que cada personagem guarda em si uma universalidade e uma 
especificidade. É isso o que indica a perspectiva de Durand (2002), posto que os símbolos, que 
são específicos, derivam dos arquétipos, que são universais.  
Mesmo no exemplo de generalidade citado por Prunes & Martignone (2008), que seria 
encontrado na personagem Charlie Brown (figura 1), percebemos um comportamento cercado de 
preocupações e de pontos de vista que concernem o contexto ocidental e mais especificamente 
aquele dos Estados Unidos, país de origem de Charles Schulz, criador da referida personagem. 
Transportando o exemplo dado para a abordagem de Durand (2002), pode-se dizer que as 
personagens, enquanto símbolos, são contextualizadas, ou seja, falam sobre seu momento 
histórico e sua localização geográfica, todavia, não deixam de aludir a arquétipos. Estes, são, por 
sua vez, a substantivação de schèmes, essa dimensão mais abstrata da imagem constituída a 
partir dos gestos primordiais, dos reflexos inatos do ser humano. 
 

 
Figura 1. Tirinha “Minduim” (Peanuts) criada por Charles Schulz.  
Fonte: Peanuts (2011). 
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Em última instância, pode-se entender que a criação de histórias e de personagens – assim como 
a criação artística em essência – é uma ação do ser humano no sentido de perpetuar-se no 
mundo, o que seria, por sua vez, uma alternativa à própria obliteração. Segundo Durand (2002), 
o ser humano é consciente de sua finitude e tal saber, por vezes, provoca angústia, medo, tristeza, 
desprazer, etc. Para dirimir esse conflito, nós criamos símbolos que nos permitam conviver com 
isso. A criação de personagens, assim como das histórias em geral, dá essa possibilidade de 
perdurar no mundo além do tempo da existência biológica. Isso abrange, mesmo que de modo 
inconsciente, não só autores como também leitores. 
Uma vez que os arquétipos são inatos ao ser humano (Ibid.), sua presença nas histórias em 
quadrinhos é inevitável. Seja de modo deliberado ou não, o autor expõe seu imaginário quando 
decide contar uma história. Tal exposição pode ser ignorada para o artista, nesse caso, em cada 
personagem pode existir algo secreto, inclusive, para quem os criou. 
 
O lado secreto do autor 
 
Autor e personagem estão diretamente conectados. McCloud (2008) cita uma técnica comum 
para criar personagens que se baseia no uso de um espelho pelo desenhista. Em frente ao próprio 
reflexo, o desenhista interpreta a personagem a ser criada por meio de expressões faciais e 
posturas corporais. Esse exercício de imaginação, que parte do estímulo feito pela visualização 
de emoções simuladas no próprio corpo, pode ser compreendido como a construção de uma 
máscara, que se origina de uma caricatura do próprio artista. Ao tentar impor a si expressões 
alheias, nessa caricatura ocorre uma abertura da pessoa ao outro, a algo estranho em princípio. 
Isto pode levar o autor a conhecer lados secretos de si mesmo. Neste sentido, cada personagem 
na história é uma máscara para seu autor que, por vezes, mostra traços secretos de sua essência 
enquanto ser humano. Também nas personagens podem surgir outros elementos relacionados às 
diversas experiências, memórias, sentimentos e ideias do artista. Este pode não ter a intenção de 
revelar tais informações, então são usados artifícios para manter os segredos particulares ao 
contar sua história publicamente. 
É interessante aqui destacar que a palavra personagem deriva do latim persona. Esta palavra 
latina, que etimologicamente significa “emitir um som através de algo”, era usada para fazer 
referência às máscaras usadas no teatro grego da Antiguidade Clássica. Neste período de 
surgimento do teatro, considerava-se que o ator, quando usava uma máscara, tornava-se naquele 
momento a entidade representada. A voz emitida pelo ator soava através da fenda que formava a 
boca da máscara. Ao ouvir o som oriundo da máscara, o público já não ouvia as palavras do ator 
ou do escritor. Aqueles eram as palavras da personagem. Acontece um processo análogo na 
leitura da histórias em quadrinhos. 
Em cada personagem (persona) encontramos uma máscara que, uma vez usada pelo autor, é 
guardada nos requadros. Desse modo, pode-se afirmar que as personagens guardam traços das 
personalidades de seus criadores. Não obstante, as personagens podem ir além e ganhar “vida 
própria”. Um caso que exemplifica isso é a tirinha Krazy Kat, obra do quadrinista George 
Herriman. Nas curtas histórias criadas por Herriman é usada a piada de repetição, de modo que 
as histórias contam quase sempre um mesmo evento.  
Em Krazy Kat, a poesia nascia de certa obstinação lírica do autor, que repetia um sem-número de 
vezes o acontecimento, sempre variando sobre o tema, e só nessas condições a protérvia do rato, 
a compaixão sem recompensa do cão e o desesperado amor do gato atingiam o que, para muitos 
críticos, pareceu uma autêntica condição de poesia [...] (ECO, 2004, p. 285). 
As principais personagens criadas por Herriman para a tirinha Krazy Kat (figura 2) são as três 
seguintes: Krazy, um gato (ou uma gata) de pêlo preto, de ar simpático, e que fala de modo 
errado; Ignatz,  um rato de pêlo branco, mal humorado e agressivo; e Pupp, um cachorro-policial 
de pêlo branco que tenta defender o gato Krazy. 
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Figura 2. Personagens da tirinha Krazy Kat 
Fonte: Stiles (2011) 
 
Na grande maioria das tirinhas de Herriman, Ignatz atinge a cabeça de Krazy com um tijolo, 
enquanto que o cachorro Pupp tenta, sem obter sucesso, impedir a agressão do rato. Este simples 
enredo, que narra uma constante perseguição, a princípio, não revela muito sobre seu criador. 
Todavia se for considerada a vida do artista, podem ser identificados elementos que remetem ao 
aspecto particular de Herriman. Filho de mestiços e contemporâneo dos conflitos raciais que 
marcaram o início do século XX nos Estados Unidos, Herriman trata, em seu humor anódino, 
sobre a perseguição que os afro-descendentes sofriam.  
A relação entre as três personagens toma um ar non-sense, quando Krazy, ao ser vítima de uma 
violência despropositada, manifesta amor por Ignatz, o agressor. É também pelo uso de cenários 
surreais que oscilam – na mesma história e sem aparente motivo – entre paisagens desérticas e 
lunares que Krazy Kat reforçado esse aspecto da “falta de sentido”. Segundo Gussoni (2011), 
essa abordagem fez com que a referida tirinha nunca chegasse a ter sucesso com o grande 
público, mas, por outro lado, foram muitos os entusiastas entre artistas e intelectuais da época. 
Por mais que nessa tirinha de Herriman possam ser identificados elementos que remetam a uma 
“falta de sentido”, existe, além disso, uma série de questões muito pertinentes ao momento 
histórico em que foram criadas e à condição humana em geral. Sendo consciente ou não, 
aparecem nas personagens de Krazy Kat elementos que remetem à visão norte-americana sobre o 
conflito racial. O gato (ou a gata) apresenta uma série de características que, se não 
contextualizadas historicamente, podem ser tomadas como aleatórias. Todavia, é perceptível 
como associados a Krazy estão o tom escuro do pêlo, a simpatia e o uso “inadequado” da língua 
inglesa. Tais características fazem alusão ao modo como os afro-descentes eram vistos pela 
sociedade norte-americana. 
De modo similar, a Ignatz estão associados o tom claro do pêlo, um perene mal humor e uma 
desmedida agressividade. Esses elementos, por mínimos que sejam, indicam uma caracterização 
do rato enquanto o homem ariano que cultiva um ódio racial, este que o leva a empreender uma 
constante perseguição ao afro-descendente. No cachorro Pupp, por sua vez, há ainda uma outra 
versão do homem ariano, esta segunda versão mostra uma entidade que tenta proteger o agredido 
das perseguições e das ofensas. 
Nas três personagens citadas, assim como nas outras personagens que aparecem na tirinha Krazy 
Kat, encontramos símbolos que, conforme Durand (2002), podem ser classificados como 
teriomórficos. Este grupo de imagens traz a animalidade como tema geral, e habita nessa 
temática o schème do animado, que deriva dos gestos de inquietação, de movimentação rápida e 
indisciplinada. Esse schème associa-se a outros gerando uma série de arquétipos que se 
cristalizam nas personagens da tirinha. 
Na principal personagem, Krazy, esta que dá nome ao conjunto da obra, pode-se perceber o 
arquétipo do pícaro, imagem dotada de comicidade que eufemiza os dilemas dissolvendo a 
tensão dramática da história. Tal arquétipo é aludido principalmente na reação que Krazy 
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demonstra quando é vítima da violência de Ignatz. Também encontramos em Krazy o arquétipo 
do andrógino, eis que o próprio Herriman definia Krazy como assexuado, por não apresentar 
gênero determinado. 
Em Ignatz aparecem o arquétipo do algoz, do antagonista, do monstro. Esse monstro aparece, 
todavia, pequeno, miniaturizado desde o tamanho de seu corpo até à intensidade de suas ações 
violentas, eis que Krazy não aparenta dor em virtude da agressão que sofre. Não é, contudo, por 
ser o mal eufemizado que Ignatz deixa de trazer o simbolismo da agressividade, e da crueldade. 
Destaca-se também nessa personagem uma repugnância primitiva relativa ao schème da 
animação que o caos constitui. Isto reforça a temática negativa inspirada pelo simbolismo animal 
presente em Ignatz. 
Já no cão-policial Pupp encontra-se o arquétipo do paladino, do defensor, do protetor, aquele que 
estabelece a ordem. Há um isomorfismo entre esta personagem e outras imagens como o São 
Cristóvão cinocéfalo do século XVII, o deus egípcio Anúbis e seu equivalente grego Caronte. 
Isto se dá posto que em que essas imagens são invocadas “contra a morte súbita e os acidentes 
fatais” (DURAND, 2002, p. 204) pois são talismãs protetores “contra a violência da morte” 
(Ibid.). 
Há um antagonismo e um ritmo cíclico que se repete em Krazy Kat. A tirinha também apresenta 
um conjunto dos símbolos, nos quais, em decorrência parcialmente do viés cômico, predomina 
uma eufemização. Esses elementos indicam que essa obra está mais diretamente relacionada à 
constelação de imagens que Durand (2002) denomina Regime Noturno. 
Já citamos que no grande público, do qual excluem-se o grupo dos artistas e dos intelectuais, 
Krazy Kat não obteve grande sucesso. Essa baixa aceitação pode estar relacionada, por sua vez, 
com o esforço generalizado com que a sociedade norte-americana tenta ocultar seus conflitos 
raciais. Posição que é, de modo comum, oposta entre artistas e intelectuais. Obras de arte que 
abordam temas polêmicos para a sociedade são frequentemente rechaçadas pelo grande público e 
elogiadas pelas minorias que produzem e estudam a arte. Independente dos motivos, a aceitação 
de qualquer produção humana passa por um processo de identificação. Se Krazy Kat foi sucesso 
de crítica e não de público, deve-se compreender que houve com um grupo uma identificação, 
que não ocorreu com o outro grupo. 
 
Personificação e identificação 
 
Há uma força, por vezes, surpreendente relacionada à maneira como alguns grupos de nossa 
sociedade devotam sua atenção a personagens recorrentes na contemporaneidade. Seja por meio 
do consumo das mercadorias – camisas, bolsas, canecas, brinquedos, alimentos – associadas à 
personagem, seja por meio da “possessão” que ocorre na prática do cosplay, algumas 
personagens são capazes de provocar comportamentos que tornam evidente uma identificação 
pessoal. 
Segundo Prunes & Martignone (2008, p. 27), de modo diferente de outras expressões artísticas, 
nas histórias em quadrinhos a personagem, ou seja, a criação, chega a ser mais importante que 
seu criador. Tal realidade pode ser facilmente percebida no reconhecimento pela sociedade de 
personagens já clássicas das histórias em quadrinhos como Mônica, Garfield, Batman, etc. Ao 
passo que estudiosos e entusiastas dos quadrinhos podem nomear os autores dessas personagens, 
o público em geral reconhece apenas as personagens.  
Se, por um lado, os autores das personagens das histórias em quadrinhos tem seus nomes 
gravados nos meios através dos quais seus desenhos são publicados, por outro lado, essa 
informação é, de certa forma, pouco relevante para os leitores. Estes, em sua maioria, 
interessam-se apenas pelas personagens e suas histórias. É com isso que o público irá envolver-
se, identificar-se, por meio de aprovação, rejeição, amor e ódio. Isso tem relação com a 
banalidade inerente aos quadrinhos, situação que se assemelha à das lendas e dos contos que, 
sem apresentarem autores, são passados entre gerações. 
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Encontra-se neste ponto um aspecto fundamental: a comunicação. Para Maffesoli (1996, p. 310), 
“[...] o predomínio da pessoa (persona) é correlativo a uma realidade relacional, a um primado 
da comunicação”. Esse tornar comum, que é a comunicação, depende de uma intenção que parte 
do prazer de sentir em conjunto. “É certamente porque há prevalência do conjunto sobre o 
particular, ou seja, do outro, que se podem reconhecer os outros em si”, afirma Maffesoli (1996, 
p. 311). Está aí a essência do processo de identificação. 
Tal processo, que é ponto primordial da comunicação, remete a uma constituição relacional da 
pessoa, a uma existência plural. Ler histórias em quadrinhos é ter contato com o imaginário do 
outro. Assim como em reuniões amicais e agrupamentos religiosos, essa comunicação 
intermediada pelos quadrinhos favorece um desdobramento da pessoa. O fato comunicacional, 
de acordo com Maffesoli (1996, p. 315), “[...] é uma espécie de matriz que permite à pessoa 
viver a totalidade de suas máscaras”. Estas, que emergem das pulsões subjetivas, encontram na 
comunicação um modo de entrar em sintonia com as intimações do meio social. Isto, por sua 
vez, está na base do que sustenta a sociedade. 
É a existência do fato comunicacional que possibilita o florescimento das histórias em 
quadrinhos. A sobrevivência dessas obras, por sua vez, depende, na grande maioria dos casos, de 
sua aceitação social. Esta que é tributária de uma identificação. “Toda vez que nossa situação 
pessoal coincidir, seja mesmo nos matizes, com a personagem, o reconhecimento atuará como 
princípio de uma resolução ética” (ECO, 2004, p. 211). Neste sentido é que Maffesoli (1996) 
refere-se à ética da estética. Esta será vigente nas relações sociais em que “[...] o laço social 
torna-se emocional. Assim, elabora-se um modo de ser (ethos) onde o que é experimentado com 
outros será primordial” (Ibid., p. 12). Entende-se que o consumo de histórias em quadrinhos é 
uma situação na qual é enfatizado esse âmbito emocional que envolve as relações humanas. 
 
Considerações finais 
 
Se não resta opção ao artista que não a de inserir-se nas próprias criações, o mesmo ocorre com o 
leitor, que, caso não proceda desse modo, corre o risco de estar privado do prazer coletivo que a 
arte cotidiana – seja a história em quadrinhos ou a novela televisiva – oferece. “É preciso 
lembrar que a amplitude existencial própria aos cultos de possessão, encontra-se, num menor 
nível, na multidão de pequenas ‘possessões’ quotidianas” (Ibid. p. 315). Identificar-se com as 
personagens ao ler ou criar quadrinhos é abrir-se ao outro e dar vazão aos impulsos humanos. 
Nesse processo os leitores não só identificam-se com as personagens, mas também identificam-
se com seus pares por meio dessas máscaras. Em outras palavras, o consumo dos quadrinhos 
favorece a criação de comunidades que irão falar sobre as histórias e personagens. São grupos 
que encontram afinidades a partir de prazeres compartilhados. Tal comportamento pode ser 
facilmente observado nas inúmeras comunidades na Internet, cujo ponto de aglutinação de 
pessoas é a relação com algum título ou personagem de história em quadrinho. Isso sem 
mencionar a prática do cosplay, na qual os leitores mais apaixonados vestem-se imitando seus 
personagens favoritos.  
Nas histórias em quadrinhos, nos filmes, nas peças de teatro, nas novelas televisivas, nas lendas, 
nas tribos urbanas... Encontra-se, nas mais diversas situações que dizem respeito à existência 
humana, uma série de máscaras. Estas são bem mais sutis que aquelas usadas pelos super-heróis, 
e se, por vezes, são usadas para proteger o indivíduo que se oculta na massa indiferenciada, 
também são veículo para compartilhar emoções e criar laços sociais. Conforme Maffesoli 
(1996), a vida constrói-se na banalidade por gestos anódinos, entretanto, é precisamente nas 
formas partilhadas no banal que se engendra o impulso à agregação e que se funda a sociedade. 
Assim como na construção de edifícios ou nos registros textuais depositados nos livros, 
encontra-se na criação das personagens – sejam de histórias em quadrinhos, filmes, peças de 
teatro, etc. – um gesto “[...] que garante o perdurar da existência individual e social” 
(MAFFESOLI, 1996, p. 109). A vontade de perpetuação, tão natural ao ser humano, está 
ironicamente relacionada à consciência da própria morte. Esta, que tem uma “presença 
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inelutável” (DURAND, 2001), é “enganada” no momento em que as criações humanas 
transportam suas formas de ser a espaços atemporais. 
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Segredos de ser/estar na universidade: movimentos instituíntes a partir do 
paradigma ético-estético 
Monique da Silva257 (UFSM), Marília Regina Hartmann258 (UFSM) 

 
 
 

De como surgiu a ideia 
 
 

Esse homem, ou mulher, está grávido de muita gente. Gente que sai por 
seus poros. Assim mostram, em figuras de barro, os índios do Novo 
México: o narrador, o que conta a memória coletiva, está todo brotado 
de pessoinhas. 
Eduardo Galeano – O livro dos abraços 

  
Aqui de cima podemos ver muitas coisas. Primeiro as cores, é como se você visse uma menina 
com um vestido colorido girando ao redor de si, são tons, relevos e movimentos. Depois a Terra, 
que não é plana. As nuvens são como pedaços de algodão, que saíram da caixinha e voaram para 
se transformar no que queremos ver. O vento, agita tudo no ritmo da sua dança. Os pássaros - 
que inveja dos pássaros - eles nascem sabendo voar. Os homens, organizados em sociedade, 
movimentam-se como formigas cumprindo suas tarefas e obrigações, sabemos que eles tem 
desejos mas, às vezes, nem parece.  
Habitamos o corpo de alguém que está grávido. Somos duas, um par, uma parceria: seus olhos. 
Uma tem os cílios cacheados e não toca os pés no chão. A outra, com seus longos cílios, gosta de 
voar em bando. Decidimos contar esta história juntas porque, além de morarmos uma ao lado da 
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outra, apostamos na escrita compartilhada como (res)significação dos sentidos atribuídos ao 
vivido durante a criação do corpo que nos abriga. Para esta contação, somos os olhos porque 
acreditamos que eles “participam do ato instituínte do mundo para alguém” (TEVES, 1992, p. 
13), entretanto, “Aquele que olha o faz a partir de uma determinada perspectiva e de um 
imaginário social” (id., ibid.). 
E para falarmos do nosso hospedeiro precisamos voltar aos momentos de sua geração, quando 
ele criou-se com as próprias mãos. De antemão, avisamos que poderemos falhar na linearidade 
dos fatos, pois “Nossa história pessoal nada mais é assim que a narrativa de nossas ações 
descosidas e, ao contá-la, é por meio de razões, não por meio de duração, que pretendemos dar-
lhe continuidade.” (BACHELARD, p. 1988, p. 39).  
No princípio existiam as mãos, cheias de dedos, calos, unhas coloridas, roídas ou compridas. 
Dedos longos, curtos, grossos, positivos, cutucadores, mal educados e frágeis. Estas mãos 
entrelaçadas são o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social – GEPEIS – 
que, há dezoito anos, na Universidade Federal de Santa Maria, vêm trabalhando com formação 
de professores e espalhando os dedos que se soltam, vestidos com a camisa do imaginário, por 
instituições de ensino.  
Você consegue entender por que o GEPEIS são mãos? Aliás, porque o GEPEIS são mãos 
entrelaçadas? Na gestação do homem brotado de pessoinhas o grupo faz um movimento de 
criação, no qual, as mãos trabalham juntas para construí-lo. Não podemos falar das mãos sem 
destacar seu dedo indicador, um dedo feminino que orienta. Nós a chamamos de Val, já que, 
além dos olhos que hoje contam sobre o homem grávido, também somos dedos orientados. Se 
você não a identificou, talvez possa conhecê-la por Valeska Fortes de Oliveira. 
Estas mãos estavam se sentido enrijecidas com a atual estrutura dos eventos acadêmicos, seus 
movimentos estavam presos. A universidade não vinha favorecendo um espaço provocativo de 
socialização do que é produzido, lugares de criação e escuta do outro. Assim, das mãos 
insatisfeitas, que pensavam a pesquisa/formação a partir de um paradigma ético-estético, 
começou a brotar um outro ser, uma outra forma de estar junto na universidade, pautado na 
sensibilidade, nas emoções e no corpóreo, buscando desvendar os segredos de se instituir outras 
maneiras de ser/estar na instituição.  
 
Um corpo que criou-se pelas próprias mãos 
 
A você que está lendo esta história, apresentada em um evento acadêmico, gostaríamos de 
justificar o porquê deste estilo de escrita. Assim, já introduzimos uma das inquietações que levou 
as mãos a movimentarem-se na geração do ser que habitamos. Para narrarmos o vivido, 
preocupamo-nos com que você perceba nossos traços, sinta nosso cheiro, ouça nossa voz, 
enxergue nossos movimentos e divirta-se com nossas manias. Tudo isso porque acreditamos ser 
possível unir ciência à literatura, poesia, arte, e outras maneiras de registrar os processos de 
formação. 
Optamos por este estilo de escrita influenciadas pelas ideias que viemos discutindo no GEPEIS e 
pelas leituras que nos instigam à criação na produção de conhecimento. Ainda, porque não 
poderíamos falar do homem que habitamos se não a partir de uma escrita que também está 
grávida, visto que estar neste corpo implica uma experiência estética, colocando em movimento 
o sentimento, a sensibilidade, enfim, este outro lado da razão (HERMANN, 2010). 
A experiência estética de que falamos foi vivenciar um evento acadêmico, o qual nos referimos 
neste texto como o homem que está grávido, a partir de dois lugares: de organizadoras e de 
participantes. Para iniciar a elaboração deste conceito alertamos ao leitor que tome estética não 
apenas enquanto belo, e sim, a partir da sensibilidade. A sensibilidade de que falamos refere-se 
ao potencial de sentir em diferentes dimensões - pelo olhar, pela escuta do outro, pelas 
experimentações, pelo meio social, pela fala, pelo estar junto - o que nos atravessa, mobilizando 
a formação a partir do paradigma ético-estético. Em outras palavras, pensamos que: 
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A experiência estética – na medida em que abala nossas convicções comuns e 
suspende a normalidade das certezas justificadas – é reivindicada para uma 
ampliação da compreensão ética da educação, um modo de trazer novos elementos 
para o juízo moral, como alternativa à reflexão ética exclusivamente racional. Tais 
experiências de liberação da subjetividade cumprem um papel formativo do eu. 
(HERMANN, 2010, p. 17)  

 
É nesta perspectiva que as mãos geradoras pensam a universidade como um lugar possibilitador 
de vivências estéticas produtoras de subjetividades, impulsionando a formação a partir da relação 
experiência-sentido. Mas como atribuir sentido à uma vivência para que esta se torne uma 
experiência formativa? A partir do nosso lugar de fala, a universidade, apostamos no imaginário 
e no cuidado de si como dispositivos de significação. 
Neste ponto, não podemos deixar de voltar nosso olhar para a atual configuração da 
universidade. Fragmentada, individualista, operacional, esta maquinaria tem direcionado os 
processos de formação a partir de prazos, exigências e produções, que muitas vezes, alheia ao 
desejo acaba por produzir conhecimentos esvaziados de sentido. Nesse assunto, simpatizamos 
com Chauí quando esta diz que, a universidade, definida e estruturada por normas e padrões 
inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em micro-
organizações que ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao 
trabalho intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o aumento 
insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação pela 
quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação e relatórios, etc. (CHAUÍ, 
2003, p. 3) 
Olhamos para a universidade hoje não de maneira passiva pois esta gera um mal estar, ao 
contrário, nossa insatisfação é motor, nos mobiliza  a propor movimentos instituíntes pautados na 
união entre ciência e imaginário. Teixeira Coelho (1994) problematiza a educação escolar 
através da metáfora da casa, na qual a base seria o sensível, as paredes dizem respeito às 
experiências e eventos e, o telhado constitui-se de normas e convenções. Sua crítica é que a 
escola construiu sua casa começando pelo telhado, onde, muito envolvida com as normas e 
convenções, pouco trabalha na perspectiva das experiências e eventos e mal chega a tocar sua 
base, os sentimentos e o imaginário. Propomos, nesse sentido, pensar a universidade também 
como esta casa e, nesse momento, convidamos a uma reflexão: Por onde estamos iniciando a 
construção de nossas casas - ensino, pesquisa e extensão? Qual é o lugar do imaginário nas 
instituições de ensino superior? Há espaço para a criação no meio acadêmico?259 
Preocupamo-nos com o lugar da criação uma vez que esta possibilita movimentos instituíntes, 
novas maneiras de ser/estar/fazer na universidade. Tomamos estes conceito de Cornelius 
Castoriadis (1992, p. 162), para o qual “o essencial da criação não é ‘descoberta’, mas 
constituição do novo; a arte não descobre, mas constitui; e a relação do que ela constitui com o 
‘real’, relação seguramente muito complexa, não é uma relação de verificação.” Neste sentido, o 
processo de criação parte de algo existente para a partir daí construí-lo de uma nova maneira. 
No momento em que falamos de criação voltamos à história de como se deu a gestação do 
homem que habitamos – um evento acadêmico. Desde as primeiras cogitações sobre organizar 
um evento, as mãos entrelaçadas – GEPEIS – tiveram como premissa a criação de um novo 
formato para este, um lugar que congregasse formação, poesia, pesquisa, literatura, música, 
educação, teatro, corporeidade e experimentações, através de provocações no âmbito do 
imaginário. 
Talvez seja necessário doravante prever a poética possível de um congresso, preparando-o com 
espíritos criativos não especialistas (poetas, artistas, escritores, artistas-artesãos, membros de 
comunidades marginais, etc.). Tentar não preencher tudo (com comunicações, reuniões, debates, 

259 Não queremos que você, leitor, passe por estas questões sem incomodar-se. Gostaríamos que você se sentisse 
como alguém que passou a tarde rolando na grama e ficou cheio de coceiras. 
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personalidades, etc.), mas sim descobrir a estrutura que favoreça o choque das diferenças no 
abismo da falta (BARBIER, 1985, p. 18). 
Assim, das mãos entrelaçadas foi brotando um homem grávido de muita gente... 
Caso você tenha esquecido, além de sermos os olhos do homem sobre o qual escrevemos esta 
história, somos também dedos das mãos entrelaçadas, em outras palavras, criadoras do ser que 
nos abriga. 
Já contamos a você da diversidade de dedos que constituem o GEPEIS, são eles professores de 
filosofia, história, química, letras, sociologia, pedagogas, nutricionista, designers, enfermeira, 
psicóloga e atriz. Sementes destes elementos singulares foram brotando a partir das mãos, assim, 
vemos esta multiplicidade como potência geradora das formas que o corpo foi tomando. O 
homem foi se moldando em reuniões regadas a cheiros, sabores e ideias deliciosas, nas quais as 
mãos se encontravam, especificamente, para tratar desta construção, durante mais ou menos uns 
quatro meses. Nossa noção de tempo é incerta visto que entre o tempo identitário e o imaginário 
(CASTORIADIS, 1992) podemos dizer que tudo foi um piscar de olhos.  
Nesses encontros/reuniões discutíamos como produzir um evento que fosse instituínte de uma 
outra maneira de socializar trabalhos acadêmicos. Mas, como criar este lugar?  Na tentativa de 
responder esta questão, destacamos elementos que gostaríamos que compusessem um evento. 
Ele deveria ser um espaço que reunisse pessoas em torno de: artes visuais, teatro, falas de 
convidados, dança, estudos e pesquisas e imagens. 
No momento em que o homem já tinha algumas das suas partes formadas foram brotando as 
primeiras pessoinhas, estas que trouxeram força para que ele continuasse crescendo. Estamos 
falando de quem nos apoiou, o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e 
Memória – GEPIEM – vinculado à Universidade Federal de Pelotas – UFPel –, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS, o Centro de Educação, o 
Centro de Artes e Letras e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. 
Com a continuação de nossas reuniões e o apoio que recebemos, seu corpo foi se constituindo de 
provocações – faladas, artísticas e permanentes –, de uma Ciranda do Imaginário260 e salas de 
discussão. Ele habitaria uma Caixa Preta261 que desafia nossas concepções de espaço e seria 
saboreado como o bolo caseiro dos seus intervalos. Ao passo que já tinha um corpo, precisava de 
um nome – Ah! Como é difícil escolher o nome da criatura! 
Você lembra que o homem nasceu grávido? Ele está grávido de um movimento. Sua gravidez 
não se localiza apenas na barriga, ele é todo instituínte. Ele quer que nasça uma nova maneira de 
encontrar-se para discutir o que é produzido nas instituições de ensino superior. 
 
Um homem todo brotado de pessoinhas 
 
Enquanto narradoras desta história – na qual refletimos nossa formação – somos os olhos do 
evento. Quando de sua organização éramos dedos das mãos. Durante os dias 23 e 24 de setembro 
de 2010 também fomos pessoinhas que brotaram do corpo do homem grávido. Confuso, não? 
Mas tenha calma, para cada bicho de sete cabeças existem outros sete sem (GALEANO, 2011). 
Já íamos esquecendo de contar o nome do corpo que habitamos. Não foi uma tarefa fácil para as 
mãos encontrar uma expressão que sintetizasse o homem e sua gravidez. Assim, com o trabalho 
das mãos entrelaçadas surgiu o homem que está todo brotado de pessoinhas e se chama I 
Encontro Ouvindo Coisas: Instituindo outras formas de estar juntos. 
Como já dissemos, foram surgindo outras vidas em diferentes lugares do corpo do homem. Nas 
suas orelhas estavam as Provocações criadas pelos convidados, elas foram aparecendo através de 
falas, imagens, movimentos e sons. Em suas pernas formaram-se grupos de pessoinhas que 

260 Cirandas do Imaginário é um projeto que o GEPEIS vem desenvolvendo, a fim de criar rodas de discussão sobre 
temáticas pouco recorrentes no âmbito da universidade. 
261 Caixa Preta é um teatro localizado no Centro de Artes e Letras da UFSM. 
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germinaram a fim de compartilhar suas pesquisas acadêmicas e experiências de vida e formação. 
Os ouvidos e as pernas forma unidos pelo tronco, uma Ciranda do Imaginário. 
Enfeitado como alguém que agrega muitas tribos, nosso vaidoso Ouvindo Coisas utilizou-se de 
provocações permanentes como adereços. Ainda, não habitamos um corpo nu – temos nossos 
princípios. O homem está envolto em um tecido, que dá a impressão de ser como um tule, o qual 
movimenta-se com o vento e possui a leveza do que não é estático, como um velcro no qual 
(des)grudam-se significações e, além disso, não pode ter sua cor definida, visto que é constituído 
de todas elas. Esta roupa chama-se Imaginário Social. 
O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e essencialmente indeterminada 
(social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível 
falar-se de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos “realidade” e “racionalidade” são seus 
produtos. (CASTORIADIS, 1992, p. 13) 
Numa tentativa de “clarear suas ideias” vamos, a partir de agora, narrar como conviveram os 
brotos a partir das partes que habitavam no corpo do homem. Começaremos pelas suas orelhas, 
nas quais aconteciam as Provocações, em cada uma delas existiu um broto “provocador”. As 
mãos entrelaçadas pensaram que as Provocações deveriam ir além do ato passivo de ouvir, 
desviando os participantes de seus percursos habituais de pensamento e trazendo consigo a 
perspectiva estética na qual apostamos. 
Os assuntos que pautavam os diálogos das Provocações foram do corpóreo ao ensino superior. 
Nas questões relativas à corporeidade, atores e dançarinos trouxeram um questionamento sobre 
como estamos nos relacionando com o nosso corpo. Isso se deu através da arte circense, da street 
dance, da dança sobre rodas com cadeirantes e de imagens que problematizaram o corpo 
feminino e a sexualidade. 
A memória e a história de vida também ressoaram nos ouvidos do homem e pautaram algumas 
discussões, como na narrativa de uma história de vida através do teatro de sombras e músicas. 
Além disso, “Se a sua cidade estivesse condenada a desaparecer e lhe fosse dado o direito de 
salvar/preservar um prédio, qual prédio você escolheria/salvaria?”, a partir desta proposta foi 
criada uma cidade imaginária composta da memória coletiva. Ainda, foi pensado as histórias de 
vida através de espaços virtuais, instituíntes de imaginários e configuradores de identidades. 
Sentir, ler, ver e ouvir foram movimentos que também atravessaram o ambiente e as pessoinhas 
que haviam brotado alí. Provocações a partir de documentários, da música, de poesias e literatura 
buscaram tocar as questões do cotidiano pelo viés do sensível. Este que, para quem se envolve 
nas questões do imaginário, é a base que constitui as sociedades e as relações humanas. 
Além disso, discussões sobre o tempo implicando na rotina acadêmica contemporânea também 
ecoaram pelo evento. Observando a demanda de trabalho que a universidade impõe, 
problematizou-se como os indivíduos vêm se relacionando com o tempo em suas vidas. 
Personifica-se o tempo, carrasco ou amigo – é ele que dá ritmo às pessoas ou elas é que o 
governam? Algumas provocações pensaram o ensino superior a partir desta ótica. 
Brilhos, detalhes, texturas, nosso hospedeiro utilizou adereços artísticos a fim de que a estética 
fosse uma das marcas do seu corpo. Alguns artistas trouxeram cor ao evento através de suas 
obras, ao mesmo tempo em que abordavam temas como religião, imaginário e moda. Com estas 
provocações permanentes o evento buscou problematizar o lugar da arte na academia. 
Partindo da perspectiva de que a universidade é sustentada pela produção de conhecimento 
através do tripé ensino, pesquisa e extensão, são nas pernas do corpo do Ouvindo Coisas que se 
compartilhou o que vem sendo produzido na academia. As pessoas que brotaram alí socializaram 
seus trabalhos em de Rodas de Discussão que envolviam o imaginário a partir das seguintes 
temáticas: expressões culturais, escola, formação, sociedade, saúde e concepções teóricas de 
imaginário. 
Para que esse diálogo acontecesse cada pessoa recebeu com antecedência as escritas que iriam 
compor a sua Roda de Discussão. Contra a lógica de apresentação de trabalhos nos eventos 
acadêmicos, nos quais o apresentador “se vira nos 10” para compartilhar seu trabalho reflexivo – 
compartilhar? –, o homem propôs que em suas pernas fosse discutido sobre as produções, indo 
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além da ideia simples de comunicação. Outro desafio vivenciado por quem brotou nas salas de 
discussão foi o de organizar uma maneira dinâmica de apresentar o que representaria seu grupo, 
num movimento de criação que preencheu outra parte do corpo. 
Foi no tronco do homem que os brotos se reuniram para apresentar “E você, ouviu o que?”, este 
foi o tema da Ciranda do Imaginário. Um território de socialização do produto das conversações 
nas Rodas de Discussão. Nesse momento de integração, o imaginário se destacou como potência 
criadora de várias formas de expressar-se. Ainda, literalmente, como “música para os ouvidos” o 
grupo de percussão da ONG Cultura, Inclusão, Cidadania e Arte, a partir da provocação 
“Tambor pensante” levou as pessoinhas a experimentarem-se numa produção musical coletiva, a 
qual encerrou o evento. 
Nós, os olhos, já contamos sobre o que aconteceu com quem brotou no corpo do homem grávido 
que habitamos: as Provocações em suas orelhas, as discussões sobre as pesquisas em suas 
pernas, a Ciranda do Imaginário em seu tronco, seus adereços e a roupa que o envolvia. Agora, 
caso isso tenha passado despercebido, iremos retomar o porquê de sua gravidez. 
Na verdade, o Ouvindo Coisas já nasceu grávido. Ele foi pensado para carregar dentro de si um 
movimento que instituísse outras maneiras de socializar a produção de conhecimento da/na 
universidade, tendo como princípio a união de ciência e imaginário, a partir de um paradigma 
ético-estético, do cuidado de si e da vida como obra de arte. 
A tarefa de criação de si é ética e estética, envolve o sensível e o racional, o singular e o 
universal, e a relação entre os domínios tão separados não é de oposição ou exclusão, mas de 
complementaridade. Só numa abertura que ultrapasse os rígidos limites sob os quais se 
demarcam os campos de investigação sobre ética e estética, pode-se situar a educação em outro 
horizonte, para além daqueles aprisionamentos que também Adorno denunciou, ao deparar-se 
com as terríveis consequências de uma racionalidade que torna a educação enredada nas teias da 
frieza e da brutalidade (HERMANN, 2010, p. 22). 
Concordando com Hermann, também acreditamos que a tarefa de criação de si é atravessada pela 
ética e pela estética, por isso olhamos para a nossa formação enquanto olhos, dedos, pessoinhas, 
pedagogas, mestrandas em educação e professoras, buscando valorizar nossa experiência no 
Ouvindo Coisas como um dispositivo de formação. 
 
Um evento que está grávido de muita gente 
 
Quando tivemos a ideia de fazermos esta escrita reflexiva sobre nossa formação durante o 
envolvimento com o I Encontro Ouvindo Coisas: instituindo outras formas de estar juntos – o 
homem que está grávido de muita gente – revisitamos este processo a partir de fotografias, 
vídeos, diálogos e anotações, acionando assim nossas lembranças. Isso porque acreditamos que a 
formação é um “trabajo sobre sí mismo” (FERRY, 2004) e, nesse sentido, a memória tem um 
papel fundamental, buscando, identificar as experiências de formação na constituição da história 
de vida constitui um trabalho de compreensão hermenêutica (ou trabalho biográfico), visto que a 
identificação destas experiências não é dada e que estas só podem ser nomeadas e descritas 
quando se constrói a significação de cada uma delas para o conjunto do percurso de formação. 
(DELORY-MOMBERGER, 2009, p. 249) 
Visto que somos um par de olhos refletindo sobre a formação, num “movimento que reconstrói e 
desmitifica, que aciona a criatividade, o autoconhecimento e a autodeterminação, ingredientes de 
imaginários radicais capazes de propor outras formas de vida” (OLIVEIRA, 2004). Em outras 
palavras, num movimento formativo, pensamos no lugar que ocupamos no GEPEIS, no trabalho 
de organização do encontro que motiva esta escrita, na dinâmica em que se deu o evento e nas 
reflexões que este nos proporcionou é que transformamos nossas vivências em experiências, isso 
porque apostamos no par memória-reflexão para dar sentido ao vivido. 
Esta ideia apoia-se nos estudos que viemos fazendo sobre formação a partir de experiências de 
vida, os quais afirmam que, a experiência pode tornar-se em tal a posteriori de um 
acontecimento, de uma situação, de uma interacção; é o trabalho de reflexão sobre o que se 
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passou; mas uma atividade qualquer é também experiência desde que o sujeito se conceda os 
meio de observar no decorrer da atividade, o que se passa e reflita sobre o que esta observação 
lhe traz como informação sobre a atividade empreendida. Em outras palavras, uma experiência é 
uma ação refletida a priori ou a posteriori (JOSSO, 2004, p.143). 
Assim, tomamos nossa experiência com o Ouvindo Coisas como formativa, sob três âmbitos: da 
responsabilidade com o cuidado de si na elaboração do mesmo, do trabalho em grupo e, da 
dinâmica do ensino superior. 
Como o evento almejava ser uma experiência ético-estética – você ainda lembra que ele estava 
grávido de um movimento instituínte? – buscou-se que o cuidado de si fosse uma de suas 
características basilares. Sobre este cuidado, longe de ser uma ocupação solitária e egoísta, o 
cuidado de si designa uma prática social, que se dá através da direção de consciência no seio das 
escolas filosóficas, ou, também, o apoio dado a um parente ou amigo. O cuidado de si é um 
intensificador das relações sociais (EIZIRIK, 2005, p. 117). 
A partir da noção de cuidado, tomando nosso desejo de um evento acadêmico pautado em outras 
perspectivas, trabalhamos num exercício de cuidar de nós, além do cuidado com o outro, as 
pessoas que brotariam no encontro. Isso se deu desde a escolha dos provocadores, do espaço 
físico, dos temas, das provocações permanentes, da dinâmica de socialização dos trabalhos, da 
divulgação até os vários outros detalhes que deram forma ao homem. 
Assim, partindo de nossa participação no GEPEIS, observamos que trabalhar em grupo é buscar 
um equilibro, em meio à diversidade, para a realização das atividades impostas em determinados 
momentos, sejam elas: estudos e leituras, projetos de pesquisa e extensão, escritas 
compartilhadas e organização de eventos. Assim, o andamento de um trabalho coletivo é 
atravessado pelas concepções de cada participante, pelas relações estabelecidas, pelos objetivos 
pessoais de estar em um grupo, pelas expectativas e desejos, além da dinâmica externa que 
envolve um grupo. 
Todas estas peculiaridades características da ação grupal estiveram presentes ao longo do 
processo de criação e execução do evento que narramos. A mobilização das mãos entrelaçadas – 
um grupo que reúne profissionais de diferentes áreas – para a realização deste “Abre el juego de 
la potencialidad, de la posibilidad y escapa así a lo determinado, poniendo en disposición 
capacidades diversas de quienes lo realizan” (SOUTO, 2007, p.7). A partir da demanda de 
trabalho, cada integrante vai ocupando funções dentro deste território de acordo com sua 
disponibilidade e habilidade, assim, “Ao ocuparmos os lugares, estamos fazendo escolhas que 
preencherão os espaços e os transformarão em territórios” (CUNHA, 2008, p. 185). Este 
movimento implica abertura ao diálogo e a negociações que, junto a outras aprendizagens, 
constituem um grupo como dispositivo de formação (OLIVEIRA et al., 2009). 
Viemos trabalhando a formação a partir da perspectiva do Imaginário Social e da grupalidade 
desde a graduação até o mestrado, que ora fazemos, isso nos leva a pensar a importância do 
sensível e do grupal no espaço acadêmico. Com isso, nosso desejo de seguir a carreira docente 
no ensino superior toma estas duas correntes teóricas como premissa para a formação de 
professores. Entretanto, quando pensamos uma experiência para ser contada neste momento, 
escolhemos o Ouvindo Coisas por ser um acontecimento que reúne Grupos e Imaginário.  
Do lugar que habitamos, vemos que a lógica instituída no ensino superior de correr contra o 
tempo, de publicar em quantidades que, algumas vezes, comprometem a qualidade e, de pensar a 
formação de maneira individualista – Você sabe do que falamos, não? –  não tem proporcionado 
abertura ao cuidado com o que se produz. Num movimento contrário, apostamos na 
(re)aproximação das pessoas que fazem a universidade. Para isso, é necessário que, em um 
esforço coletivo, o enfrentamento da problemática da docência universitária evolua para a 
construção de uma pedagogia universitária de natureza multidimensional, agregando diferentes 
experiências inovadoras que demonstram caminhos pedagógicos viáveis na construção de uma 
universidade que se orienta para a produção do conhecimento em um espaço interativo de 
diálogo complexo, de reflexão crítica, de debate, de partilha de experiências, de divulgação e de 
socialização dos saberes (MACIEL, 2009, p. 65). 
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Assim, acreditamos que a universidade é uma potência de criação de espaços de 
compartilhamento, de formação humana, de produção de conhecimentos e de pensar a vida como 
obra de arte. E esperamos que a história do homem que está grávido deste movimento instituínte 
também “engravide” você. 
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O presente texto aborda reflexões, a partir da prática teórico-poética de criação artística, que tem 
o teatro como seu núcleo de experimentação e que procura integrar linguagens na expressão e 
construção de uma linguagem teatral que busca materializar imagens pessoais; no processo de 
lapidação e leitura dessas imagens se depara com a universalidade de seus símbolos e narrativas 
míticas. Nesse espaço de experimentação o corpo é o centro dos acontecimentos. Falamos aqui 
de um Teatro que propõe espaço de criação, reintegração da dualidade corpo-alma, que possui 
códigos, que exige treino e disciplina para que haja um processo de criação, em que respondendo 
ao oráculo de Delfos, conhece-se a si mesmo e ainda, que provoca o espectador para a 
polissemia do símbolo e assim o coloca em contato com experiências arcaicas. Uma miríade de 
possibilidades no próprio corpo-mundo. 
Fruto da pesquisa defendida no doutorado “Processos de criação: Teatro e Imaginário 
(CAVINATO, 2011) reflete sobre uma proposta de formação de professores que perpasse a 
aprendizagem da linguagem artística e embasa essa reflexão a partir de teorias do Imaginário, 
especialmente as defendidas por Gilbert Durand e filósofos e fenomenólogos, pesquisados por 
ele, como Gastón Bachelard. Os processos de criação, em teatro de pesquisa, são descritos aqui a 
partir do espaço de experimentação e os estímulos sensíveis de imagens (temas) à complexa rede 
do corpo em técnicas como a improvisação e o pensamento em ação, as danças populares 
brasileiras, e o ritual da festa popular. Os quatro elementos do Imaginário são alguns dos “temas-
propostas” para se chegar à camadas simbólicas da experiência em uma mitopoiésis, no processo 
de materialização das imagens através do Teatro. 
Essa proposta de conhecer a si mesmo, consequentemente ao Outro, pressupõe uma venturosa 
jornada profunda nos labirintos das possibilidades que os processos de criação em Teatro, a 
experiência formativa da Arte podem proporcionar e nos aproxima dos rituais, do Sagrado, do 
numinoso e das epifânias. 
Quanto àquilo que se esconde nas dobras do inconsciente, longe da luz, o que se oculta na 
Sombra, são conteúdos que emergem e que, muitas vezes são desconhecidos para nós. E aqui, 
acontece o mesmo processo da argila, muitas vezes, queremos dar forma para a matéria, mas a 
matéria é quem parece nos conduzir e gera uma imagem que não reconhecemos como nossa. Em 
ateliers, com crianças, sempre me chama muito atenção, quando as crianças que têm dificuldade 
em nomear seus trabalhos os deixam sem o próprio nome, apesar da insistência do professor, e 
depois não conseguem mais reconhecer seus trabalhos. 
Desvendar segredos e mistérios sobre o si mesmo em um caminho de “tornar-se si mesmo” é um 
processo longo, difícil e doloroso, de iniciação e no qual a figura do mestre aparece muitas 
vezes, visto como mediador da experiência, como na maiêutica de Sócrates, da pregnância 
simbólica, o parto das idéias e a compreensão desse universo de imagens que chamaremos mito, 
no sentido atribuído por Gilbert Durand (1997), uma constelação de imagens (símbolos) 
análogas em mitemas que formam narrativas. 
Segundo Jung, o equilíbrio do sistema psíquico funciona de forma que quando alguns conteúdos 
emergem outros submergem para manutenção do sistema em harmonia no caminho da 
individuação.  

 
Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por 
“individualidade” entendemos nossa singularidade mais íntima, última e 
incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si- mesmo. 
Podemos, pois traduzir “individuação” como “ tornar-se a si-mesmo” 
(Verselbtstung) ou o “realizar-se a si-mesmo” (Selbstverwirklichung) (JUNG, 1978, 
p. 49). 

 
Seguindo “o chamado” (CAMPBELL, 1997) como o descrevem os mitos e contos, os sonhos 
dos xamãs (ELIADE, 2002) e dos “marabus”.  Para Evandro Carlos Jardim, desenhista, 
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gravurista, professor da ECA-USP262 seria a manifestação poética, não ser e no presente, passar a 
ser, e, nesse processo de crescimento dar forma, sempre novas no embate com a matéria, é nesse 
processo que se dá o processo de se autoconhecer. “Poética não é privilégio de uns. Todo ser 
humano tem essa capacidade, é um presente que o ser humano recebe, chama-se manifestação 
poética e significa chamado interior” (JARDIM, 2009, p. 110). 
No relato que se segue as estruturas dos rituais de iniciação são alinhavadas à criação de espaços 
de experimentação e criação na morfologia das formas da natureza, na pedagogia onírica de 
Gastón Bachelard, no embate com a matéria: do invisível com o visível e assim, através da 
técnica chegar à forma, à expressão. 
 
A Água  
 
Para começar... 

 
A Morte é uma viagem e a viagem é uma morte. “Partir é morrer um pouco” Morrer 
é verdadeiramente partir, e só se parte bem, corajosamente, nitidamente, quando se 
segue o fluir da água, a corrente do largo rio. Todos os rios desembocam no Rio dos 
Mortos. Apenas essa morte é fabulosa. Apenas essa partida é uma aventura. 
(BACHERLARD, 1989, p. 77) 

 
Os clássicos elementos do imaginário, os quatro elementos da natureza: a água, o ar, o fogo e a 
terra são matrizes arcaicas. Gastón Bachelard (1884-1962) construiu estudos filosóficos e 
literários sobre cada um dos elementos.   
 

Para Bachelard, os eixos das intenções fundamentais da imaginação são os trajetos 
dos gestos principais do animal humano em direção ao meio natural, prolongado 
diretamente pelas instituições primitivas tanto tecnológicas como sociais no “homo 
faber”. Mas esse trajeto é reversível, porque o meio elementar é revelador da atitude 
adotada diante da dureza, da fluidez ou da queimadura. Poder-se-ia dizer que 
qualquer gesto chama a matéria e procura seu utensílio (...) (DURAND, 1997, p. 
41). 

 
A sugestão da água como tema para improvisação e suas variações traz possibilidades para a 
movimentação do corpo em um ritmo pessoal. A sugestão se amplia para a criação de um animal 
imaginário da água. São estímulos para que a linguagem simbolizante entre em ação e assim é 
deflagrado um processo de criação. 
A água foi o primeiro meio no qual habitamos, ainda pequenas sementes de seres humanos.  

 
A água é realmente o elemento transitório. É a metamorfose ontológica essencial 
entre o fogo e a terra. O ser votado à água é um ser em vertigem. Morre a cada 
minuto, alguma coisa de sua substância desmorona constantemente. 
(BACHELARD, 1989, p. 7) 

 
Água como matriz do imaginário. Água doce e água salgada. A água primeva, como nas antigas 
narrativas em que o mundo surge da água, os primeiros seres. Fomos seres aquáticos no ventre 
de nossas mães. Águas claras são imagens da pureza, da limpidez. As águas turvas, profundas, 
escuras e lamacentas são símbolos das trevas e são imagens de morte, da angústia diante do 
tempo, da passagem do tempo. 
Águas escuras e profundas nas quais mergulham heróis em busca de tesouros e de si mesmos. 
Beowolf mergulha nas profundezas de um nojento lago escuro no qual nenhum de seus 

262 Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
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seguidores tem coragem de mergulhar para encontrar a ogra mãe que ameaça o reino de seu 
senhor.  
As águas límpidas e cristalinas borbulham em fontes povoadas por fadas d’água que, com seu 
canto maravilhoso, encantam e atraem para a morte, roubam crianças como fez Viviane do Lago 
com Lancelot. São iaras, janas, ondinas, melusinas, mães d´água, Oxum e Iemanjá, deusas das 
águas doces e salgadas. A primeira vaidosa e a segunda a grande mãe Odo Yá, o mar. “(...) o 
sofrimento da água é infinito” (BACHELARD, 1989, p. 7). 
O aquecimento corporal é suave para que, aos poucos, fiquemos livres da vergonha, do medo do 
ridículo. Medo esse, do qual não nos livramos, em um único dia de trabalho. Mas o jogo, a 
acolhida e a brincadeira, favorecem um estado de percepção do corpo e das imagens. A 
consciência corporal é desenvolvida para que a energia que é liberada e modelada gere outras 
zonas de atuação e um corpo disponível e extra cotidiano. 
 

Para mostrar bem a unidade vocal da poesia da água, vamos desenvolver 
imediatamente um paradoxo extremo: a água é a senhora da linguagem fluida, da 
linguagem sem brusquidão, da linguagem contínua e continuada, da linguagem que 
abranda o ritmo, que proporciona uma matéria uniforme a ritmos diferentes (...) de 
uma poesia que se escoa da fonte. (BACHELARD, 1989, p. 193). 

 
A água tem aqui a função de ser a primeira porta de acesso ao Imaginário. Porque na infância 
imaginávamos? “Víamos” anjos e duendes e criávamos amigos imaginários. No decorrer do 
crescimento e processo de socialização, no qual a escola representa um triste papel, perdemos 
esse contato com nossa capacidade imaginativa. 
 

Explica-se então que, quando tais crianças abandonadas ao mar eram lançadas 
vivas de volta à praia, quando eram “salvas das águas” tornavam-se facilmente 
seres miraculosos. Tendo atravessado as águas, tinham atravessado a Morte. 
Podiam então criar cidades, salvar povos, refazer um mundo. (BACHELARD, 1989, 
p. 77) 

 
Isabel Santos, sergipana, atriz do grupo “Imbuaça” de Aracaju cantou para minha pesquisa a 
cantiga da afogada, que sua mãe lavadeira costumava cantar: 
 

Eram duas moças Maria e Aurelina. Foram tomar banho no rio e todas duas se 
afogou. Uma gritou Maria venha cá, venha me tirar pela imagem do Senhor. A outra 
que “tava” de parte olhando quando viu aquele horror ali mesmo ela ficou (...)263 

 
A improvisação com tema não é uma técnica simples de ser executada. Com os movimentos do 
corpo essas imagens são materializadas, ou seja, fazer do corpo matéria que possa expressar 
sentimentos e ideias e ocupar com essa matéria o espaço. Roberta Carreri, (CARRERI, 2007), 
atriz do grupo Odin Theatret, dirigido por Eugênio Barba264, conta que ao chegar para o trabalho 
com o diretor, ele e seus companheiros diziam que ela deveria seguir um filme interior, mas que 
ela ainda não tinha essa técnica mental. Com o tempo e graças ao training (treinamento técnico 

263 Informação verbal. 
264 Eugenio Barba, diretor italiano, foi aluno de Grotowski durante três anos no Teatro Laboratório que este 
manteve na Polônia. Em 1964, criou na Noruega o grupo Odin Theatret, atendendo ao convite da cidade de 
Holstebro na Dinamarca, o grupo criou uma sede onde até hoje desenvolve várias atividades além de espetáculos, 
ensaios e turnês; para citar algumas delas: uma editora (Odin Theatret Publishing House), o CTLS (Centro para 
estudos dos Teatros Laboratórios de Pontedera, do Living Theater e do Odin Theatret), uma produtora de vídeos 
(Odin Theatret film) e uma permanente atividade de ensino e pesquisa na ISTA (Internacional School of Theatre 
Anthropology). O grupo possui grande estrutura de pessoas trabalhando nessas diferentes áreas. 
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do ator proposto por Eugenio Barba) aprendeu a encarnar as imagens que emergiam da sua 
mente e posteriormente ainda em transformá-las em imagens cênicas, o que é, um outro 
processo, que inclui a montagem de um espetáculo. 
Roberta Carreri cita o “pensamento em ação”, passo importante na longa trajetória da 
aprendizagem técnica dos processos de criação em teatro quando se está trabalhando com o 
Imaginário: os pensamentos são imagens, pensar por imagens é a experiência do organismo 
humano todo integrado. A rainha das faculdades humanas, como diria Jung, a louca da casa para 
os filósofos franceses e para Durand, as imagens de “quatro vinténs”, gera um complexo sistema 
como explicitam as teorias de Lakoff e Jonhson nas teorias da percepção. 
 

(...), um vez que para os dois pesquisadores, o nascimento do pensamento está 
sempre no movimento e no acionamento do nosso sistema sensório-motor. Para 
Lakoff e Jonhson é assim que se organizam também as nossas “metáforas do 
pensamento”, ou seja, o modo como conceituamos o mundo e à nós mesmos. 
(GREINER, 2008, p. 65). 

 
E podemos observar nas velhinhas dançando nas brincadeiras populares brasileiras, na 
observação das crianças brincando (quando as deixam brincar livremente) e perceber claramente 
como o movimento, a metáfora, a poesia e o jogo fluem. 
O “pensamento em ação” tem no teatro e mais especificamente na mímica uma longa trajetória 
da poética do corpo, das emoções e da imaginação como propunha Copeau, trabalho ao qual 
Etienne Decroix, daria continuidade sendo considerado o fundador da mímica moderna. O 
princípio do corpo como pensamento, será retomado por Grotowski e por E. Barba (LOUIS, 
2005). 
Através da linguagem que é expressa pelo inconsciente, sempre a mesma dos sonhos, dos contos 
de fadas, e dos mitos, os símbolos jamais desaparecem da vida psíquica. Aprender essa 
linguagem e comunicar-se através dela, leva ao processo de consciência, ao processo de 
individuação conceituado por Jung. Esse pode ser um processo de aprendizagem em Arte, mas 
através da aprendizagem de uma linguagem que perpassa um refinamento da sensibilidade. 
O mito se atualiza e temos que desvendar suas novas máscaras. 
 

Toda essa porção essencial e imprescritível do homem – que se chama imaginação – 
está imersa em pleno simbolismo e continua a viver dos mitos e das teologias 
arcaicas.  (ELIADE, 2002, p.15) 

 
Aprender a si mesmo através dos símbolos é uma antiga prática oriental. Em uma das linhas do 
sufismo, como é relatado por Amadeu Hampatê Ba (2001) sobre a vida de Tierno Bokar. O novo 
“marabu” é anunciado em símbolos aos grandes mestres que sabem ler os sinais. Para reconhecê-
lo a maneira utilizada foi uma série de perguntas sobre seus sonhos e se conhecia a palavra 
sagrada - um dos nomes de Deus, - que foi escrito na areia de forma propositalmente errada e o 
rapaz, ainda jovem, responde que sonha sempre com a palavra, mas escrita de outra forma e a 
reescreve de maneira correta na areia. E assim vem a ser reconhecido. 
O exercício das imagens, de juntar e transformar em opostos, é análogo ao da alquimia de 
mistura dos elementos para se chegar à essência. Segundo Durand no plano do Imaginário, os 
schèmes funcionam, (também para Jung) unindo os opostos e criando um terceiro (chamado de 
“terceiro incluído”), é um processo de criação intenso, em que imagens geram imagens e estas 
geram movimento e palavra. O percurso que se está trilhando nessa pedagogia do imaginário é o 
de simbolizar e dar forma. Não se trata de estimular a criatividade, ou de tornar a pessoa mais 
criativa, mas de trilhar um caminho até o símbolo, até a função fantástica (DURAND, 1997) e 
criar possibilidade de expressão dessas imagens.  
Nessa etapa da aprendizagem a palavra começa a ser incluída como recurso, as narrativas míticas 
então aparecem e desse processo de experimentos com o elemento Água tivemos a história da 
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Mulher Foca e de uma sereia. No decorrer do curso as narrativas foram esmiuçadas pelas 
participantes até tomarem forma. 
 
O Ar 
 
O Ar é das matérias a mais complexa. Invisível, mutável, sem cheiro, sem cor transforma-se a 
partir do movimento em brisa, vendaval. Os mitos o trazem em suas diversas formas; para os 
gregos Éos, a Aurora gerou muitos filhos, alguns de temperamento cálido, outros violentos, 
alguns deles são Bóreas e Zéfiro que rapta as almas leves, os poetas e apaixonados. Cultuados 
por artistas e poetas os ventos e seus deuses revelam a palavra enquanto sopro. 
 

Diante de tal complexidade, parece-nos que não poderemos solidarizar o impulso e 
a aspiração se nos limitarmos às imagens dinâmicas sugeridas pela vida comum, 
pela vida dos esforços comuns, demasiadamente ligados ao manuseio dos sólidos. 
Mas por que não tomar, para descrever uma duração que nos arrebata por inteiro, 
somente as imagens em que sonhamos ser arrebatados por um movimento nascido 
de nós mesmos? (BACHELARD, 1990, p. 266) 

 
Para a improvisação com música ao vivo com o tema do Ar, os participantes devem se deixar 
levar pelo som, que se deixem ser tocados pelo som da flauta e experimentem movimentos pela 
sala. Atentos ao inspirar e expirar, trabalhando com a respiração na preparação para entrar em 
outro tempo: o da criação. 
O papel de seda é utilizado como “objeto” do ar para experimentos em conduzir o objeto com a 
música, ser conduzidos por ele, levar o papel em duplas com as mãos e depois sem as mãos, só 
com o corpo, soprando, utilizando só os pés e apenas os cotovelos. 
A improvisação com o tema do Ar deve incluir a movimentação de voos, quedas, subidas, até 
que os próprios participantes se tornem objetos do ar. 
A criação, da sequência de imagens, sobre o tema do Ar gera uma grande concentração, a cor do 
papel de seda, a música ao vivo são estímulos que auxiliam nesse processo de interiorização. 
A improvisação com o papel de seda faz com que não se possa controlar o objeto. A experiência 
com o papel (objeto) modifica o ritmo que é gerado pela interação entre a pessoa e o papel que 
não pode tocar o chão. As dinâmicas se alternam em estímulos que criem situações de equilíbrio 
precário, de oposição e assim gerem corpos extra cotidianos. Ao mesmo tempo em que o 
participante deve recolher as sensações e as imagens que vão sendo criadas. É um exercício para 
a Sensibilidade. A cor dos papéis em dinâmicas alternadas, a música ao vivo geram grande 
plasticidade do movimento. 
O poema “Renascimento” criado a partir desse encontro relata a experiência em metáfora, dos 
opostos da imagem sugerida pelo elemento: escuridão/vácuo e esperanças/ventanias. O 
movimento como articulador da volta à vida é descrito no debato/escorrego/revolto. Fica clara a 
constelação de ideias, de imagens geradas no processo. O encontro com a leveza e a pureza em 
contraposição à escuridão e ao vácuo expressam desejo de força criadora, de movimento. Nos 
desenhos feitos como parte dos projetos pessoais de materialização do processo de criação, 
apareceram pássaros, um deles tem um esqueleto humano. Em uma leitura simbólica, uma 
análise utilizando as lentes da hermenêutica simbólica identifico que o encontro com o Ar trouxe 
uma liberdade para criar fora de padrões pré-estabelecidos, os pássaros costumam representar a 
alma humana, a psique, a integração entre os opostos, animus e anima. 
 

“A ação de uma força em nós é necessariamente consciência em nós de uma 
transformação íntima.” (BACHELARD, 1990, p. 268) 

 
Renascimento 

(Poema do Ar) 
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Na escuridão do vácuo 
Debato, escorrego, revolto 
Entre esperanças e ventanias 
Encontro a leveza 
Da pureza universal 
E a viver volto! 
(Fernanda Cobra) 

 
Para a condução dessas propostas, desses processos simbólicos de criação é necessário que se 
tenha experimentado, vivenciado a prática artística e que se re-conheça o caminho. Esse caminho 
para o inconsciente pode ser propiciado pelo rito, pelo mito e está franqueado a todos através de 
uma educação do Imaginário e da Sensibilidade. 

 
Ter imaginação é ver o mundo na sua totalidade; pois as Imagens têm o poder e a 
missão de mostrar tudo o que permanece refratário ao conceito. Isso explica a 
desgraça e a ruína do homem a quem “falta imaginação”: ele é cortado da 
realidade profunda da vida e da sua própria alma. (ELIADE, 2002. p. 16) 

 
O Fogo: O ator dançarino/ O eterno Deus mudança 
 
As etapas do encontro estão organizadas de maneira que, os participantes possam experimentar 
movimentos, depois montar uma sequência corporal com a estrutura de começo, meio e fim com 
as imagens que foram geradas pelo movimento corporal e pela música. 
A sequência criada deve ser repetida e apresentada no final do encontro sem a presença da 
música, quando a memorização deve acontecer pelo corpo. 
As imagens sugeridas são a de dominar o fogo, trazer para dentro, controlar e expandir. Gerar 
movimentos muito intensos, gradualmente aumentar e parar para experimentar a energia 
circulando como combustão da energia. Um pequeno treino da circulação e percepção da energia 
para gerar outras situações corporais que não as cotidianas. 
 

O conceito de energia (energia=força, eficácia, de én-ér-gon, em trabalho) é um 
conceito óbvio e difícil. Podemos associá-lo ao ímpeto externo, ao grito, ao excesso 
de atividade muscular e nervosa. Mas ele se refere também a algo íntimo, algo que 
pulsa na imobilidade e no silêncio, uma força retida que flui no tempo, sem se 
dispersar no espaço. (BARBA; SARAVESE, 1995, p. 81.) 

 
O aquecimento é feito em duplas com a intenção do sensível, de trazer presença para os ossos e 
músculos: a omoplata, clavícula, braços e ombros.  
A percepção do corpo no espaço e o aquecimento para a região do quadril são estímulos para que 
as imagens possam fluir; o corpo se alonga, ganha espaço de dentro para fora. A princípio, a 
imagem sugerida são as labaredas. A oposição dos movimentos corporais é estimulada 
explorando os opostos com o corpo: quadril, ombros e braços, imitando o movimento das 
chamas. 
A linguagem teatral, o teatro é feito como ritual na ancestralidade de dançar em volta do fogo. 
Como nossos antepassados em ritualizações agrárias de partilha da colheita, de Vida e de Morte 
e ainda no renascimento nas comemorações da Primavera. 
A música ao vivo traz vários estímulos, dentre eles, o espírito da festa. A alegria, o encontro, a 
euforia, a música para festa que faz as pessoas dançarem de forma cotidiana, mas esse estímulo 
pode ser aproveitado para gerar outras regiões de conhecimento e percepção, uma topologia 
epistemo-imaginativa. 
 Dançar em duplas segurando as pontas de barbantes experimentando os planos baixo, médio e 
alto. Metáforas para processos do corpo que irão gerar imagens. A ideia de criar composições na 
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improvisação com os colegas é proposta desde o começo e sugerida na prática da roda da dança 
cigana e dos barbantes. 
 E as imagens opostas, como claro/escuro, vida/morte e elaboramos uma pequena sequência de 
opostos: violento/doce, alegre/melancólico, terno, suave/intenso/apaixonado. 
 

A tal ponto que basta ele inflamar-se para contradizer-se. Tão logo um sentimento se 
eleva à tonalidade do fogo, tão logo, se expõe, em sua violência, às metafísicas do 
fogo, podemos estar certos que irá acumular uma série de contrários. O ser amante 
quer ser então puro e ardente, único e universal, dramático e fiel, instantâneo e 
permanente. (...) (BACHELARD, 2008, p. 163). 

 
Ao final do encontro a síntese é estimulada de diversas formas, uma maneira de fazer com que a 
constelação de metáforas se configure sem nenhuma intenção de limitar a liberdade poética ou 
de propor uma lógica. Depois do desabrochar, de tudo pronto é que se pode atribuir sentido. É 
depois de tudo feito, objetivamente, depois do desabrochar, que acreditamos descobrir o 
realismo e a lógica íntima de uma obra poética. (BACHELARD, 2008, p. 160) 
Mostrar uma sequência extraída do processo de improvisação é uma delas. Devem repetir e 
mostrar sem a música. A intensidade da energia é memorizada no corpo e assim, mesmo sem a 
música, o movimento mantém a presença. Há força nessa criação porque são corpos despertados 
de ressonâncias adormecidas e que põe em funcionamento uma complexa rede de experiências. 
Para os educadores, atores e professores em formação, utilizamos outras maneiras de dar forma e 
síntese, como o texto, o desenho, a pintura e a poesia. Para estimular a expressão e a 
materialidade são sugeridos os desenhos coletivos em um papel grande com giz de cera. Ou 
ainda a imagem da rede de pescador, a qual “recolhe” as imagens do dia de improvisação e que 
se constroem com as mãos, com material como os retalhos, a princípio sem agulha, linha ou cola. 
É um modo de trazerem a tona ou darem forma para algo que era ainda vago. O exercício da 
escolha da imagem, do ato de desenhar e compartilhar um espaço de criação forma um mosaico 
de imagens, uma multiplicidade de florescências poéticas da mesma maneira que criar imagem 
com o papel de seda, dar uma palavra durante a roda que gira.  
A produção de conhecimento a partir do registro das sensações em diferentes linguagens é um 
processo de conhecer a si mesmo, de aprender consigo mesmo e com a experiência do grupo. 
São também ferramentas de criação. 
Outro exercício de organizar a experiência e as sensações através de uma fala sintética e 
principalmente ouvir o outro, criar um espaço de expressão,  entender as motivações de cada um, 
ouvindo. Para conseguirem o tempo é dilatado, precisam de ajuda para o exercício da escuta e 
exercício precioso de não comentar com valores julgando o que foi feito. Outra proposta síntese: 
uma palavra para a imagem. Como projeto pessoal a tarefa é desenhar as imagens que surgem no 
processo de criação. 
As imagens então, dispostas em narrativa, formam os mitos, que como uma característica 
própria, pede a palavra, é o processo de mitopoiésis. O mito, a narrativa mítica, são as narrativas 
que o imaginário forjou. E acontece a atualização e o encontro do mito através do ritual.  
As imagens consteladas no encontro necessitam de elaboração, tempo para crescer e então se 
tornarem narrativas. Durante o encontro foram estimuladas, materializadas, modeladas e 
remodeladas, ordenadas e re-ordenadas como matéria. É importante ressaltar que não são as 
primeiras imagens que aparecem que formam a narrativa, pois passaram por processos de 
reconhecer, sintetizar e nomear. 
 Das imagens geradas pela cena de um lenhador dragão refletimos sobre a experiência do 
centramento no Mahabharata, recontado por William Buck, no mito de Agni, deus do fogo e de 
como Arjuna ganhou Gandiva, o arco.  
Conta-se que certo dia, em pleno verão, Krshna e Arjuna, caminhavam perto de uma floresta. 
Apareceu então, um homem do mato vestindo trapos negros, era alto e magro. A pele, a barba e 
os cabelos brilhavam como ouro e sua boca estava besuntada de manteiga. Pediu-lhes comida e 
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Arjuna e Krshna perguntaram o que queria comer, ele respondeu que queria comer a floresta 
inteira e mostrou a mão aberta onde cintilava uma pequenina chama, era Agni, deus do fogo que 
estava fraco e precisa comer a floresta, por sete vezes tentara, mas Indra, sempre fazia chover 
sobre ela. 
Arjuna e Krshna perguntaram sobre os pássaros, os animais e as raízes das árvores. Agni 
respondeu que fugiriam a tempo e que nada que estivesse sobre a proteção de Arjuna queimaria. 
Foi então que Arjuna disse a Agni que se ele lhes desse os meios impediriam Indra. 
Agni deu a Arjuna, Gandiva, o arco, e também duas aljavas de flechas que jamais se esgotavam e 
uma carruagem multicolorida com cavalos brancos e uma bandeira com a figura de um gorila 
selvagem.  
Quando o fogo começou e Indra lançou as águas do céu o embate entre os deuses foi feroz, mas 
Arjuna e Krshna acabaram por vencer Indra. Nessa aventura ainda ganharam um palácio. 
Gandiva, o arco, fará de Arjuna um arqueiro invencível. Um herói com poderes que vencem os 
deuses, contudo terá que ser convencido por Krshna a lutar contra seus parentes e mestres, essa 
etapa do convencimento de Arjuna por Krshna é a narrativa contida no Bhagavad Gita, O 
Cântico Sagrado do Senhor. O coração de Arjuna é sua vulnerabilidade, de seus sentimentos por 
seus parentes, os valores como a gratidão que o impedem de querer lutar contra seus mestres, do 
que Arjuna sente, surgem suas dúvidas sobre o Bem e o Mal. 
Agni, o deus do fogo, está com fome, quer comer, mas Indra o impede. Indra tem o poder das 
transformações e costuma “amarrar” simbolicamente seus oponentes. O fogo não traria a 
destruição da floresta, ela se regeneraria, renasceria mais forte. Agni renova, revitaliza e com o 
arco Gandiva, nas mãos de Arjuna, quebra as amarras criadas por Indra. 
Agni é conhecido como o deus doméstico e o deus interior, o fogo digestivo. Dessa forma 
experimentamos simbolicamente o eixo, o centro. Esse é um processo importante da longa 
caminhada. Estar no próprio eixo é ponto de partida para criar, para reconhecer a si mesmo, para 
proteger nossa sensibilidade. 
A experiência de centramento é a união do interior e do exterior, encontro com a animas mundi, 
Alma do Mundo, que traduz a totalidade, a Beleza, a organização, a harmonia.  
 

(...) a manifestação do Bem no nosso mundo de geração e corrupção; da 
manifestação da ordem harmônica no mundo sensível e visível. Sem dúvida hoje é 
preciso um esforço para propor o problema da justificação por assim dizer 
“invertido”. Nossos séculos orgulhosos da modernidade exigem justificação do 
devenir, do envelhecimento, da morte, do mal que atinge sua soberba humanista. 
(DURAND, 1995, p. 82) 

 
A Terra  
 
Alguns encontros e processos realmente são difíceis. As dificuldades são várias: formação, 
hábitos, o estágio em que se está na aprendizagem ou em que lugar do caminho se está e o que 
consegue reconhecer até ali, a convivência, conhecer a si mesmo e aos outros. Mas o maior 
impedimento sempre é não acreditarmos em nosso próprio processo. Mestres do caminho, dos 
quais tivemos necessidade, são aqueles que nos deram bons conselhos, nos ensinaram as leis que 
devem ser transgredidas.  
Mestres do caminho, também, são aqueles que foram reconhecidos por seus discípulos e 
nomeados por eles, em uma obscura relação em que reina o silêncio (GUSDORF, 1987). 
A base do trabalho da criação de imagens com a Terra são os pés. As imagens sugeridas são as 
de caminhadas pelo barro, pedras, subindo montanhas. Caminhadas pelo espaço com ritmo, da 
música sempre tocada ao vivo, modificando os modos de pisar: bordas, pontas, calcanhar ao 
ritmo do tambor, ao toque de Nanã, orixá da Terra, da lama do fundo dos lagos, dos pântanos. A 
proposta do exercício da “raiz” com os pés, em movimentos com intensão de enterrar os pés na 
Terra, e depois dessa experiência, desenraizar com saltos e com giros. O processo tem 
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continuidade no lançamento da energia para perceber, experimentar e tornar consciente a 
expansão da “presença” corporal, cênica, lançar e receber de volta. 
Toques de atabaque de Oxossi, o caçador, orixá da fartura, Omolu ou Obaluaê, orixá da peste e 
das doenças contagiosas, conhece suas curas e Ogum, o guerreiro, orixá da guerra, do ferro, da 
metalurgia e da tecnologia. 
A improvisação segue para expansão e percepção da energia que é liberada pelos diferentes 
ritmos e também em brincadeira dos bichos: todos são bichos da floresta e usam rabos de papel 
crepom, devem improvisar os bichos com sons e movimentos, formar duplas procurando antes o 
animal que combina e depois tentar roubar o rabo de papel, essa movimentação é feita ao ritmo 
do tambor. 
A proposta do improviso é uma sequência na qual devem entrar Terra adentro, experimentar e 
depois sair, pode ser qualquer imagem que sugira acolhimento, proteção, mas da qual depois se 
deve sair. “Ensimesmamento (...). Ele assume a feição de enrolamento em si mesmo, que toca a 
si mesmo” (BACHELARD, 2003, p. 4). 
Fontes do repouso, refúgio, enraizamento. A casa, o ventre, a caverna e a vida subterrânea são 
algumas imagens sugeridas pela leitura da Terra em Bachelard, mestre nos devaneios e na 
filosofia das imagens dos elementos cita a terra como devaneio de repouso, mas também da 
vontade, assim dividiu seus escritos sobre a terra em dois livros.  
Bachelard (2008) cita os sentimentos de hostilidade, ira e rancor, cólera inspiradas pela ação do 
trabalho contra a matéria dura. As imagens do mundo resistente inspiram ações, provocam, 
despertam e mobilizam energias, dinâmicas de atos produtivos, de intervenção. 
 

No entanto, Bachelard percebe que essa classificação das motivações simbólicas é, 
por sua simetria, demasiado racional, demasiado objetivamente razoável para 
demarcar exatamente os caprichos da louca da casa. Com um instinto psicológico 
muito seguro, rompe então essa simetria quaternária ao escrever cinco livros, dos 
quais dois são consagrados aos aspectos antitéticos do elemento terrestre. Dá-se 
conta de que a matéria terrestre é ambígua, moleza da gleba, por um lado, dureza 
da rocha, por outro porque “incita”, diz, “tanto a introversão quanto a 
extroversão”. (DURAND, 1997, p. 35). 

 
A Terra é mãe, dela brotam o reino vegetal e mineral. Em suas entranhas processos alquímicos 
acontecem. No amalgamar de massas, lamas, a água se une a terra, o ar a insufla, em suas 
entranhas abriga o fogo, que tem vida própria, mole ou dura, lava ou rocha, de dentro da qual se 
extraem pedras brilhantes e transparentes, cristais, diamantes. As imagens das “Mil e uma 
Noites” estão povoadas de ventres da terra em que florescem jardins de árvores cujos frutos são 
pedras preciosas de todas as cores.  
 Os ritmos, tocados no tambor, são propostas dos orixás da Terra, cujas narrativas míticas se 
relacionam com o elemento e simbologia da Terra, como Nanã, a lama mãe; Oxossi, o guerreiro 
caçador e Omolu, do corpo cheio de chagas e conhecedor das curas. 
Enquanto improvisam, as propostas são feitas para que se deixem enterrar na Terra, como 
semente que só tem que ser semente e esperar, que a terra é fértil, a chuva é certa e aos poucos 
irá brotar expandindo suas raízes pelo espaço, criar galhos, folhas, caule e frutos e ao mesmo 
tempo continua enraizando para baixo e crescendo para cima até que se possa experimentar “ser” 
grandes árvores expostas à chuva, ao vento e a brisa. O tempo é dado para que percebam a 
qualidade dessa imagem. Um pano vermelho é colocado para que se apropriem dele na sua 
sequência de imagens e depois se separem dele experimentando corporalmente a perda. 
A morte da semente: O rapto de Perséfone é um mito emblemático para a Terra.  Um trecho do 
mito é improvisado em grupo, em que Core, a filha de Deméter, a senhora dos trigais, é raptada 
por Hades, o senhor das profundezas. Lá ela se tornará Perséfone, a senhora das profundezas e 
voltará a cada seis meses para ficar com a mãe, a senhora dos trigais. Quando ela volta traz vida 
nova para a terra. É primavera. 
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Catábase e Anábase. A descida aos ínferos, a morte e o retorno. No mito de característica agrária 
o herói vai para as profundezas, daquele germe/semente do ser é que brota um novo ser, depois 
de um tempo de incubação, de contato com o interior da terra. Orfeu vai até Hades em busca da 
amada Eurídice. Psique vai até a Senhora das Trevas, Perséfone, que um dia foi Core, em uma 
artimanha da sogra Afrodite, deve pedir a caixa com a beleza imortal para salvar o amado Eros. 
Nos dois casos correm o risco de morte, ficar nos ínferos para a eternidade. A colheita é 
celebração da vida nova, também na tradição cristã o redentor, o salvador dos mundos, renasce 
da morte, do interior do ventre da terra.  
As dificuldades da Terra são muitas, o tambor impõe força e decisão rítmicas e a consciência traz 
dificuldades. O pensamento vem primeiro e depois a ação. O corpo tenta se soltar, mas as 
intenções, o olhar não.  Há resistência nas imagens da Terra. “A imagem é o ser que se 
diferencia para estar certo de vir a ser” (BACHELARD, 2008, p. 21). 
A Terra é um elemento que apresenta dificuldades, romper com a resistência natural da nossa 
cultura, do nosso imaginário é a primeira delas. Afinal estamos trabalhando com vida e morte, 
pois na nossa cultura, desta terra viemos e para ela voltaremos. Falamos em ciclo, vida, morte e 
renascimento. A entrega é difícil, mas o imaginário expresso no símbolo não aceita distorções e 
simulacros. Agressividade também pode ser lida como sinônimo do elemento. A transformação 
do ritual pressupõe entrega, as narrativas estavam no toque do tambor. A improvisação em grupo 
é complexa. Exige treino e paciência. Jogos com regras são muito utilizados em salas de aula e 
vemos crianças capazes de participar e aceitar. Adultos costumam se machucar em situações em 
que devem escolher, respeitar as regras e ainda assim se expressar. O teatro é uma linguagem 
coletiva por característica. Em propostas, a partir da improvisação, nas quais, a criação acontece 
coletivamente, surgem as dificuldades em lidar com o Outro. Instituições normatizadoras 
(acontece no teatro também) nas quais as pessoas sempre cumprem ordens, seus corpos devem se 
adequar e não estão habituadas a trocar, ouvir, propor. As dificuldades geram raiva, o 
pensamento racionalista tenta se impor ao Imaginário. Aparecem as lacunas na aprendizagem da 
sensibilidade, da educação dos sentimentos. O racional, incorporado como hábito, está impondo 
as regras. A falta de prática e experiência nesses exercícios também pode ser vista como um 
indício das dificuldades para a convivência. 
Mas, a metáfora da Terra, ainda aqui está presente, as imagens desse elemento disciplinam a 
nossa vontade, um embate das forças e ferramentas do ser humano para transformar a matéria. 
No relato, de uma das participantes, sobre as imagens geradas pelos processos de 
experimentação com o tema da Terra, podemos observar que de seu corpo nasce um pessegueiro 
florido e em cada mão nasciam imagens diferentes: um pêssego e uma borboleta, que tinha 
acabado de passar pela transformação no tronco do pessegueiro (a própria participante). Essas 
imagens também geraram desenhos, e das lembranças, das festas juninas, de quando era criança 
a participante foi amalgamando textos, criados por ela, nos encontros, imagens e movimentos 
corporais, até gerar sua cena final em que fazia uma festa e chamava outras pessoas para 
dançarem com ela. 
 

 A segunda imagem foi a semente de um pessegueiro. Fechada em um espaço, como 
em uma gruta e a ânsia em nascer, crescer, libertar deixando fluir os ramos 
formando a árvore. Por sinal, muito florida e depois com muitos frutos. 
Peguei um pêssego com uma das mãos e com a outra me vi segurando uma linda 
borboleta. Esta era a metamorfose de uma lagarta que estivera ali no tronco da 
árvore. E assim, com muitos suspiros, Ah!Ah! Imaginei o quanto aquela borboleta 
ficara feliz com a sua transformação. Antes se arrastando e agora voando em 
várias direções. Eu a soltei e pude acompanhar com os olhos seu pouso em um dos 
galhos do pessegueiro. 
 

Os nascimentos a partir do corpo aparecem em muitos mitos. O mito da deusa Amaterasu citado 
por Campbell (1992) é um deles. O mito contém a dança de Uzume, que diz respeito às origens 
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rituais do teatro japonês (MARIZ, 2007), e como viemos enfocando até aqui a relação do ritual, 
do corpo e da dança.  
Na mitologia japonesa o sol é feminino, é a deusa Amaterasu, a deusa sol, que nasce no 
momento em que o grande deus Macho lava o olho esquerdo, o Deus Lua nasce quando ele lava 
o olho direito e quando lava o nariz nasce um deus intratável, o Deus Tempestade. 
O Deus Tempestade tanto mortificou a irmã Amaterasu, a deusa Sol, que ela se escondeu em 
uma caverna e assim provocou muitos danos. Para fazer com que ela saísse de seu esconderijo os 
deuses elaboraram um plano. 
Enfeitaram as árvores em frente à caverna e também colocaram um espelho, reuniram ali oito 
milhões de espíritos da Planície do Céu. Então a Deusa Ame-no-Uzume começou a dançar em 
frente à caverna, enquanto dançava levantou as vestes mostrando os genitais para todos, os 
espíritos que todos ao mesmo tempo caíram na gargalhada.  
A deusa Amaterasu, muito curiosa para saber do que riam, saiu da caverna, se viu projetada no 
espelho, e quando perguntou por que riam, Ame-no-Uzume mentiu, dizendo que estavam felizes 
porque tinha surgido uma deusa melhor que a grande deusa. Amaterasu ficou confusa porque de 
fato via uma formosa deusa, que não era outra, senão ela mesma refletida. E foi assim que se 
conseguiu trazer a Deusa sol Amaterasu de volta. 
 O mito da deusa Amaterasu me lembra, que no reisado alagoano, festa da cultura popular 
brasileira, “a função”, a festa, toda ritualizada, tem início com os cantos entoados ainda na 
escuridão da noite para a “abrição das portas”, uma constante em nossas festas; as danças e os 
cantos louvam os donos da casa: 
 

Sinhô dono da casa 
Olhos de cana caiana 
Quanto mais a cana cresce 
Mais aumenta sua fama 
Sinhô dono da casa 
Olhos de pedra redonda 
Daquela pedra mais fina 
Onde o mar combate as ondas 
Aqui estou em vossa porta 
Com a mão na fechadura; 
Esperando que abra a porta 
Coração de pedra dura.265 

 
Em relação à forma, ao aprendizado da linguagem teatral considero que, para manter a 
espontaneidade, em uma perspectiva de uma educação do sensível, na interpretação se 
mantiveram verdadeiros, nos textos, nas imagens que criaram para as cenas não disfarçam, não 
fazem de conta, são seres de verdade e até mesmo seu desconforto e sua fragilidade são cênicos. 
A linguagem teatral aqui entendida como criação a partir da corporeidade, do teatro ritual, de 
pesquisa, na inauguração de espaços de experimentação integradores, em processos em que os 
participantes puderam vivenciar o eixo, o encontro da axis mundi, na re-ligação, na recuperação 
do que fora perdido, no retorno ao coração que a integração entre o corpo e a alma, separados 
que foram por dicotomias que fundamentaram o pensamento na nossa sociedade. 
Na aprendizagem de si mesmos a elaboração de questões subjetivas se torna evidente, como a 
conquista da palavra para processos internos, da metáfora para expressar medos, angústias e 
desejos. A conquista da linguagem simbólica, ocorrida na infância, é atualizada, um aprendizado 
ocorrido na infância é resgatado à luz da vida adulta, e remitificado ritualmente. Através da 

265 Descrito em  O Reisado Alagoana de Téo Brandão, Revista do Departamento de Cultura de São Paulo, 1958. 
Cantada por Lucilene Silva, cantora e pesquisadora da cultura popular integrante da Cia Cabelo de Maria, no 
Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu, no SESC Pompeia, São Paulo em 2008. 
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apropriação desse conhecimento de si e do Outro através da experiência e da vivência tornam-se 
criadores, ultrapassam suas limitações pessoais, compartilham a agonia do crescimento e 
alcançam outras esferas de criação em permanente crescimento. 
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Arte-ritual: poética de segredos interculturais ancestrais 
Márcia Virginia Araújo (UFPE) 
 
A arte em geral tem vastos campos de significações simbólicas: a música, as artes plásticas, o 
circo, o carnaval, a moda, etc. Estes campos estéticos proporcionam à existência ocasiões de 
liberdade e contato com outras realidades, como a dos sonhos. A efervescência em torno da 
criação artística revela igualmente sua importância como veículo do “espírito da época”. 
Observar a arte em suas diversas dimensões é estar atento ao simbólico, ao oculto. Para 
compreender o mundo visível e perceber sua forma interior devese estar atento aos bastidores da 
vasta poesia que é a criação artística. Assim, o prazer estético, o sentir diante das obras de arte 
protege os segredos da existência. A questão aqui é uma discussão sobre o espiralado, o poético 
e o secreto do processo de criação em seus diversos campos. 

Situando-se entre a etnografia e performance, esta pesquisaii teve como objetivo identificar e 
compreender princípios em práticas rituais a posterior aplicação desses princípios ao processo 
criativo de um grupo cênicoiii. Tendo em vista a amplitude do tema observado, incluí, num 
mesmo universo temático, dois grupos de experiências de campo: um que compreende os rituais 
xamânicos, especialmente os vivenciados nos encontros bimestrais do Grupo de Mulheres do 
Castelar da Alvorada- Espaço de Consciência Criativa (Chapada Diamantina – BA), coordenado 
por Sylvie Handjiam (de nome xamânico Shining Woman), cujas matrizes estéticas de dança-
música provêm de variadas tradições,mas com a predominância de símbolos das tradições 
nativas ameríndias (do norte, central e sul), e outro que aborda as Danças da Paz Universal, 
danças-músicas de várias tradições, focalizadas por uma das integrantes do grupo, Zelice 
Peixoto, líder das Danças da Paz (DPU), movimento iniciado pelo americano sufi Samuel Lewis, 
na década de 1960.  
A pesquisa indicou formas de utilização de rituais como recursos metodológicos, ou seja, como 
sugestão de processo, na construção da corporalidade cênica e do produto artístico, focalizando, 
em especial, aspectos etnográficos e etnocenológicos e a relação existente entre o som da voz e o 
movimento do corpo das referidas práticas rituais. Considerando a associação entre os sistemas 
rituais e cênicos, com desdobramentos nas técnicas corporais de formação do artista cênico, dei 
ênfase às contribuições da Educação Somática na conexão corpo-voz, em especial as abordagens 
provenientes do Sistema Laban/Bartenieffiv. 
Muitos dos ensinamentos tradicionais encontrados não puderam ser revelados. Outros poderiam 
ser revelados na medida em que houvesse o respeito ao princípio da sacralidade inerente aos 
rituais, como foi o caso desta pesquisa, que teve como resultado a escrita performativa gerada 
pela experiência ritualística e a montagem Gestos Cantados, um gênero híbrido entre dança-
coral, dança-teatro e performance, podendo ser também compreendida como uma espécie de 
ritual artístico. 
Os princípios rituais observados e utilizados  na construção da corporalidade cênica e criação 
artística foram os seguintes: 

  
• a intenção ou propósito que se busca alcançar;  
• a criação de um espaço sagrado; 
• o significado trazido por cada direção - sul, oeste, norte, leste e centro -, à medida que   

caminhamos por elas durante os rituais; 
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• a qualidade que cada elemento da natureza - água, terra, ar e fogo - possui quando os 
integramos em nosso ser; 

• a união dos reinos humano, vegetal, mineral e animal na compreensão das nossas 
relações e entre nós e o cosmos. 

• a diversidade dos sons e ritmos musical-corporais das tradições orais; 
• as diferenças de história e missão de vida de cada pessoa do grupo; 
• a comunhão e a harmonia do coletivo; 
• a celebração (o trabalho) 

 
 
A reunião entre os princípios rituais e os princípios artísticos aconteceu sem esforço, uma vez 
que não havia pontos de incompatibilidade entre as duas abordagens. No entanto, o mais 
importante ponto de interseção entre ambas está no fato de considerar o movimento interno de 
cada um, as mudanças motivacionais, as mudanças de padrões internos (repadronização), e não 
apenas o movimento dançante-gestual-musical-teatral. 
Em resumo, três aspectos da arte do movimento de Laban foram enfatizados em ambas as 
montagens ritualísticas: 1. Fatores expressivos a partir das dinâmicas de movimento e ações 
dinâmicas básicas, associados aos elementos da natureza; 2. Relação sonoridades/ vocalidades/ 
movimentos integrativos (BONNIE B. COHEN, 1993; BARTENIEFF, in: FERNANDES, 
2006); 3. Partilha de conteúdos, gestos e movimentos da memória corporal na criação em dança-
coral e em dança-teatro. 
Os princípios dos elementos naturais (rituais) foram relacionados aos fatores de movimento 
(LABAN), e as direções (rituais) à harmonia espacial (LABAN).  Os caminhares de Samuel 
Lewis (DPU) com cada elemento/ respiração terra, água, fogo e ar, foram fundamentais para a 
posterior exploração da relação entre os elementos da natureza e os fatores de movimento (peso, 
fluência, tempo e foco) e ações de expressividade, associando-os também às direções, as quais 
puderam ser referenciadas no corpo através da noção de espaço pessoal e espaço geral. 
Em Gestos Cantados, cujas cenas serão brevemente descritas adiante, nosso desafio foi 
justamente associar o ritual ao espetáculo, o sagrado ao palco, o amor à arte. Ao transpor o 
sagrado ao palco há necessariamente uma transformação. Deixamos de realizar rituais para 
realizamos um espetáculo, porém fundamentado, enriquecido e definido pelo sagrado, cuja 
noção foi compreendida pelas tradições espirituais da humanidade, e transmitida às gerações 
atuais pelos legados culturais e étnicos, como é o caso das culturas indígenas. 
Os resultados encontrados durante cada investigação sonoro-gestual se revelaram em termos de 
ampliação de consciência pessoal e coletiva, na medida em que a apropriação estética, empírica, 
de um gesto físico, no caso, associação entre o som e o movimento, presente nos rituais, como, 
por exemplo, as rodas de cura xamânicas ou as danças-músicas-oração da Paz Universal, 
puderam afetar domínios da existência, tanto individual, quanto social, tanto do pesquisador, 
quanto do grupo cênico, atingindo, portanto, a dimensão artística. 
O aprofundamento do tema da ritualidade  permitiu a compreensão da relação existente entre o 
segredo e o sagrado, noções estas cada vez mais inseridas no contexto acadêmico-artístico, 
especialmente pelo fato de que as noções de ritual e de sagrado superam o campo religioso. 
Parece que o universo científico tem cada vez mais ampliado os campos de conhecimento, de 
maneira que as fronteiras entre as áreas da arte, ciência e espiritualidade têm se tornado cada vez 
mais tênues.  
As questões sobre a ritualidade complementaram em vários aspectos as minhas concepções 
metodológicas de formação da consciência corporal do artista cênico, especialmente, no sentido 
de poder se apropriar de padrões de relação entre o som dos cânticos e movimentos corporais 
que levam a uma ampliação da consciência e harmonização de grupo, considerando ainda como 
um dado cultural a íntima relação entre ritualidade e espiritualidade.  Todo rito atualiza algum 
mito e o mítico é sempre a manifestação do sagrado, mas nem sempre o sagrado está relacionado 
com o rito religioso. Uma coisa semelhante parece acontecer com o sentido de sagrado que 
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permeia a obra de arte, bem como algumas práticas preparatórias rituais sonoro-gestuais 
existentes ao longo da história da encenação artística. 
O fato de levar para a representação cênica conteúdos de diversas tradições está em consonância 
com a terceira função do treinamento intercultural do ator enfatizada por Richard Schechner 
(1995), que é a da preservação do conhecimento secreto, tendo em vista a compreensão de que o 
treinamento é o elo com o passado, com outros mundos e com o futuro.  Para Schechner, esta 
terceira função - a erudição dos segredos - somente pode ser adquirida pessoalmente, pois é um 
processo muito íntimo, semelhante ao trabalho dos xamãs.  
O conhecimento esotérico leva o indivíduo a reconhecer o sagrado e a divindade dentro dele e 
está intrinsecamente ligado ao processo de autoconhecimento. As outras funções do treinamento 
seriam a interpretação, a transmissão de textos de representação, a auto-expressão e a formação 
de grupos. Nesse sentido, os atores precisam ir buscar este ensinamento direto na fonte, se 
quiserem aprofundar e chegar ao “centro da cultura”, como faz o “xamã-ator”, no sentido usado 
por Schechner. Tais funções do treinamento colocadas pelo autor permitem uma aproximação 
entre técnica e criação na arte do corpo. 
Viver o sagrado na arte, ou melhor, confirmar a qualidade do divino da obra de arte, parece ser 
uma tendência das buscas internas das gerações contemporâneas, uma espécie de reencontro com 
tradições étnicas, as quais trazem fortemente o conteúdo espiritual. A necessidade ontológica do 
ser humano de viver rituais está ligada à possibilidade de encontro com sua realidade mais 
primordial, de pertencimento às linhagens de sabedoria de nossos ancestrais, dos ancestrais do 
planeta, ou que nos identifiquemos camaleonicamente com alguma tradição, antes desconhecida. 
Todas as culturas mantêm traços arcaicos, muitos deles manifestados artisticamente, assim como 
tais manifestações possuem símbolos universais, arquetípicos, que nos fazem lembrar a 
existência de uma espiritualidade anterior à nossa jornada na Terra. 
Este tipo de afirmação compreende que o sagrado tem sido mantido em segredo justamente para 
a preservação do que mantém a energia vital da humanidade, embora possa ser considerada 
mística para alguns e científica para outros. Se a urgência crescente de civilização transformou 
por completo ou exterminou quase todos os rituais corporais de celebração de vida, alguns desses 
rituais que conseguiram ser transmitidos geração após geração, só o fizeram devido a muita 
proteção de suas tradições. Isto vale principalmente para os valiosos segredos culturais de nossos 
ancestrais pertencentes a diversas matrizes étnicas formadoras dos povos do ocidente.  
Um exemplo de manutenção do segredo numa tradiçãor observado no trabalho de campo diz 
respeito aos ensinamentos sobre a sexualidade sagrada (Chuluaqui Kuodouska - CK) 
transmitidos por Sylvie durante os encontros de mulheres. A essência do CK é a sexualidade 
voltada para a deidade, para o sagrado. É um dos ensinamentos que pertencem à linhagem do 
Conselho dos Anciãos dos Cabelos Trançados que não podem ser revelados, ora por pertencerem 
ao domínio do segredo, ora por se tratarem de temas considerados tabus para a sociedade em 
geral.  
Não pude repassar tais segredos para o meu grupo cênico, mas sim, fazê-los vivenciar rituais 
coletivos de compartilhamento de mitologias pessoais, nos quais, o sentido do sagrado daria a 
cumplicidade necessária para revelar artisticamente valores da ordem oculta da natureza, no 
sentido dado por Mark Olsen (2004), que percebeu a notável relação entre os princípios 
universais e a atuação cênica. Estes princípios estão no corpo e fora do corpo, e é para isso que 
os rituais xamânicos chamam a atenção, à medida que compreendemos, por exemplo, que nosso 
sangue equivale à água que nasce da terra, ou que nossos ossos têm relação com as pedras, que 
nossa respiração significa o sopro da fonte da vida. 
Os rituais por mim vivenciados e dançados traduzem bem o que Gilbert Rouget (1985) observou 
na relação entre música e transe: a música induz o praticante a se identificar com a divindade 
(neste caso, com o divino dentro de si) e também de expressar esta identificação corporalmente.  
Transformar a realidade comum através da arte, de uma arte compreendida como ritual e um 
ritual compreendido como caminho de cura, são aspectos secretos revelados e desvelados neste 
estudo, cujo segredo é o de permitir às pessoas estar no mundo de maneira mais enraizada, ou 
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fazer algo diferente, ou ainda, aproximar-se dos propósitos de cada um, criando o próprio self, ao 
trazer de volta parte de nossas almas que se perdem ao longo de nossas jornadas em meio a 
perdas de raízes de pertencimento cultural e étnico. Se, por um lado, o lado oculto das tradições 
culturais sobreviveu por gerações seculares, através de sua transmissão oral, guardado por 
poucos e oculto para a maioria, por outro lado, na contemporaneidade, parece haver um 
crescente desvelamento explícito e necessário para qualquer pessoa que queira se apropriar e 
fazer bom uso dele. 
Mark Olsen (2004) observou a influência da sabedoria das tradições espirituais e rituais na 
prática teatral, cuja formação dos atores se dava em escolas secretas e dá o exemplo do filme de 
Peter Brook, Encontro com Homens Notáveis, baseado no livro de Gurdjieff, estudioso do 
Sufismo. Segundo Olsen, estas escolas clandestinas, que floresceram em todos os lugares do 
mundo, ensinavam as leis universais, inclusive pitagóricas, e foram responsáveis em grande parte 
pelo trabalho do palco, pela dimensão espiritual da interpretação, formando dramaturgos e 
homens de teatro como Ionesco, Meyerhold, Beckett, Grotowski e Stanislawski. A exemplo do 
desempenho quase sacerdotal dos atores gregos, a atuação tem sido para muitos artistas um 
caminho de revelação espiritual. As obras de Shakespeare, Ibsen, Strindberg, Yeats e ainda as 
teorias de Artaud estão repletas de elementos místicos, provenientes dos ensinamentos destas 
escolas. Até na Commedia dell’arte pode ser encontrada “a lei das tipicidades humanas de uma 
escola secreta” (OLSEN, 2004, p. 15).  
O mestre do movimento, Rudolf Laban (1879 - 1958), também foi formado em escolas secretas 
pitagóricas, cujas leis universais cósmicas influenciaram não apenas sua teoria de organização 
espacial baseada nos poliedros, mas também seus conhecimentos sobre os fundamentos básicos 
do caminho espiritual: a energia e a transformação.  
Enfim, fora do âmbito religioso, a relação entre ritual e caminho espiritual tem permeado a vida 
e a obra de muitos artistas, na medida em que o caminho espiritual nada mais é do que o 
caminho que leva a uma transformação constante de si mesmo. A transformação é o poder mais 
amplamente usado pelos atores, estar em condições de tornar-se outro, conhecendo todas as 
possibilidades dentro de si mesmo. 
Ciane Fernandes (2003) associa o Sistema Laban à tradição védica, onde corpo, técnica, 
espiritualidade e cosmo se relacionam em uma harmonia de contrastes. A autora faz referência a 
um treinamento físico visando a espiritualidade, a partir do ensinamento dos Vedas, base das 
danças clássicas indianas. Inseridos numa “geometria sagrada” tanto quanto preconiza o Sistema 
Laban, a harmonia nesta antiga forma, chamada pela autora de dança-teatro, associa o corpo ao 
cosmos, envolve simultaneamente o sagrado, o científico e o artístico, cujo desenho do corpo é 
vinculado a uma consciência da totalidade. 
Segundo Gabriele Wosien (1996, 22), o espaço sagrado, estruturado, facilita a orientação, 
proporciona o marco para o culto e transforma o caos em cosmos, tornando possível a vida 
humana. Em sua pesquisa sobre as danças circulares em torno a um centro, esta autora observou 
que o circundar ritual dos lugares sagrados celebra a contínua confrontação com o centro divino. 
Circunscrever um centro implica manter uma relação constante com a fonte do ser.  
O espaço ritual do palco em Gestos Cantados foi criado com a delimitação do espaço circular 
por pedras de rio, cujas direções estavam representadas pela fumaça da sálvia (Norte - a entrada), 
por terra, areias, pedras e raízes (Oeste), por uma fonte de água (Sul) e pelo fogo (Leste), além 
do elemento principal central, a árvore da vida, feita de cordas e tecidos presos ao teto que 
desciam como raízes até o chão. O espetáculo inicia com a saudação (Yahow) e termina com o 
agradecimento (Pilamayahê) às quatro direções e à arvore da vida, agradecendo e também 
oferecendo o ritual artístico a todas as nossas relações, como mostra um breve resumo ilustrado 
do  roteiro da montagem abaixo, seguido das descrições das cenas: 
 

Cena 1 a 4: abertura e introdução ao tema 
Cena 5 a 9 – direção Sul 
Cena 10 a 12 – direção Norte 
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Cena 13 a 19 – direção Oeste 
Cena 20 a 26 – direção Leste 
Cenas 27 a 30 – final 
 

1. Abertura - Entrada do público – A entrada da platéia se deu ao som das batidas suaves do 
tambor do percussionista Maurycio Cruz, situado ao fundo, à direita, fora do círculo de pedras.  
 
1.1. Entrada do grupo - Purificação com a sálvia música: Wendeya hô (oferenda de ervas para 
a árvore) 
O grupo estava distribuído em pontos diferentes e fora do espaço iluminado do palco. Um por 
um caminhava por fora e entrava no círculo de pedras dispostos no chão cantando a canção da 
purificação.  Junto ao altar do Norte cada um abanava a fumaça da sálvia para si, com a ajuda de 
uma pena, após o que pegava um punhado de ervas para oferecer à árvore central, indo em 
seguida para até o seu lugar na roda das direções. 
 

 
Luna Dias - purificação com a sálvia (foto: Sérgio Morelli)  
 
2. Saudação às direções: o ator  Daniel Calibam diz: “Yahoow portal do Sul, yahoow portal do 
Norte, Oeste e Leste”. O grupo responde: “Yahoow”.  
 
2.1. Dança livre Música: Wiracocha A canção ao Deus Wiracocha e à Deusa Pachamama é 
também uma espécie de saudação introdutória aos elementos e entidades da natureza (tempo, 
vento, águas, terra, fogo, aves). Márcia inicia a canção (um dia perguntei a Wiracocha, quem eu 
sou, de onde vim, pra onde vou, recebi a resposta mais linda, que alguém pode dar ao seu 
amor), e o grupo responde cantando a segunda parte (eu vim com o tempo, eu vim com o vento, 
eu vim com as águas, meu amor me chamou, meu amor me chamou/ eu vim com a terra, eu vim 
com o fogo, eu vim com as aves, eu sou o amor, eu sou o amor), com movimentos livres, de 
acordo com o que é despertado no imaginário de cada pessoa, quando da referência a tais 
elementos. 
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Dança Livre: Wiracocha/Pachamama (foto: Sérgio Morelli) 
 
O grupo se encontra na região Norte do palco, de frente para a platéia, quando reproduz em 
uníssono o movimento da dança da paz referente ao trecho de saudação à Pachamama – Nina 
yacu wayra PachaMamma he,, Nina yacu wayra PachaMamma há, Nina yacu wayra 
PachaMamma he, Nina yacu wayra PachaMamma. 
 

34 
Refrão DPU Wiracocha/Pachamama (foto: Mainá Araújo)  
 
3. Movimento para as direções – Escala Dimensional - Música: Ancestrais  
As duplas, uma pessoa de frente para a outra, executam a Escala Dimensional de Laban, em 
oposição. Agora as direções passam a ter referência no eixo central do corpo em posição vertical 
a partir das três dimensões do octaedro (1. Sagital: frente e trás, 2. horizontal: direita e esquerda, 
3. Vertical: alto e baixo), fazendo referência ao modo de dançar a DPU de mesmo título, onde 
cada frase é cantada para cada direção  (ver um exemplo desta seqüência em Fernandes (2002, 
182).   
 
4. Texto sobre a árvore da vida - Na cena em que a atriz Ieda Dias fala de joelhos o poema de 
reverência à árvore central, ela está iniciando a sessão de colocação das intenções pessoais, cuja 
árvore é o símbolo principal de poder de realização a partir da ação cantada. Texto de Jamie 
Sams (1993) : 
 

Olá, árvore sagrada da vida, Raiz de cada árvore, 
Obrigada por me concederes Os dons que me concedes. 
Olá, Povo-emPé, 
Que me ensinará a fincar raízes na Terra, 
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Enquanto alcanço o Avô Sol. 
Olá, Salgueiro, árvore do amor, 
Ensina-me a me curvar, até formar um círculo perfeito. 
Cada parente, um amigo 
 

4.1. Intenção cantada p/ árvore da vida - Música: Toré - Hey yana tatá 
Com o grupo disposto em meia-lua, na parte posterior do palco,  cada pessoa ao sair de seu 
subgrupo e cantar e saudar a árvore em movimentos livres, em seguida se juntando a outro 
subgrupo. 
 
5. História de Vida - Esta cena é guiada pelo diálogo entre o ator Daniel Calibam e o grupo, que 
criou uma relação com o cenário da árvore, afastando as cordas da árvore para vê-lo através 
desta, se divertindo com as repetições gestuais-sonoras do ator, em especial no trecho em que 
dizia seu apelido de infância.  
 

 
Calibam e grupo – história de vida (foto: Mainá Araújo) 
 
5.1. Anunciando a Direção Sul - Calibam diz: “DIREÇÃO SUL, ELEMENTO ÁGUA!”  
 
6. Poema das Memórias do Corpo da Infância - O poema de autoria de Victor Cayres, sentado 
ao Sul, é ouvido atentamente por todos sentados e círculo. 
 

 
Victor Cayres recita seu poema da infância (foto: Sérgio Morelli) 
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Um dia retornarei àquele limoeiro. Aquele dos limões mágicos. Aquele dos limões 
que faziam com que as nuvens mudassem de lugar! Você não lembra? 
Nesse dia... Ah! Nesse dia! Terei a força necessária para mudar o mundo e a 
sabedoria para gozá-lo do jeito que ele for. 
Poderei saltar do mais alto degrau de enormes escorregadeiras sem me machucar. 
Poderei me pintar de guerreiro ou vestir-me como o Pierrô. 
Poderei tocar corpos e almas de pessoas que eu nunca vi. E beijar rostos estranhos, 
e as bocas que quiser. 
Poderei cantar sem medo de que minha felicidade cause inveja. E dançar tão 
livremente que todos à minha volta se sintam convidados viver. De fato. Como eu... 
Viverei. 

 
7. Movimentos individuais do Sul (Música: Ororu) - Ao final do poema todos se levantam e 
ficam de costas para o centro, para iniciar a seqüência individual do Sul, cada qual fazendo o 
deslocamento no espaço referente ao raio do círculo situado entre o centro e o ponto fixado na 
linha do círculo.   
 
7. 1. Dança-Coral do Sul - A dança-coral do sul foi apresentada em dois grupos.  Música: 
Canção do Pato Enquanto o primeiro grupo se apresenta, mantendo a circularidade ao redor da 
árvore, o segundo grupo permanece em meia-lua na região Sul do palco, cantando a Canção do 
Pato, alguns marcando o ritmo com o maracá ao lado do percussionista. Os movimentos e gestos 
do primeiro grupo remetiam a brincadeiras de infância como bolinha de gude, empinar pipa, 
movimentos de capoeira, atirar objetos no colega e estirar língua, andar em cima do muro, se 
equilibrar, cair, subir em árvore, subir com a ajuda de uma corda, pegar frutas, saltos pequenos 
(amarelinha), saltos grandes. O movimento principal de Victor foi o de se abaixar para pegar um 
"limão mágico", levantar olhando o limão e girar com ele para mover as nuvens.  
O segundo grupo apresenta-se em bloco, de frente para a platéia, após a saída do primeiro grupo, 
que permanece ao fundo, segurando o coro com a mesma canção. Os movimentos remetem às 
ações de nadar, ser acalentado, ser abraçado, balançar no parque, saltar elástico, passos de dança 
clássica (arabesque, jeté, pirueta), dormir, se relacionar. Este grupo finaliza a coreografia com 
todos deitados no chão, em silêncio, após o que Andréia se senta e fala seu poema. 
 

39 
Dança-Coral do Sul – Canção do Pato – grupo 2 (foto: Mainá Araújo) 
 
8. Poema da Infância – Andréia apóia-se em cada uma das pessoas próximas a ela, que 
retribuem e a acolhem. As outras pessoas fazem a mesma coisa entre si, uma deita a cabeça no 
colo da outra, sentindo o mesmo aconchego da autora do poema, que recita: 
 

Aconchego, carinho, conforto 
Aqui me sinto segura, amada 
Nada me importa, somente este momento 
Único e precioso 
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Lembranças, saudades 
Volto à infância e sinto 
O cheiro e o toque da essência da vida. 

 

 
Andréia Reis - poema da infância (foto Mainá Araújo) 
 
9. Brincadeiras de Criança - Tarsila quebra o clima nostálgico, entrando em cena, sacudindo 
uma manta, despertando as pessoas daquele devaneio, dizendo saltitante um poema de infância 
elaborado por Victor:  
 

Jogar bola com cheirinho de café 
Comer cola na escola com os colegas 
Jogar gude, baleado, pisa-pé 
E no espelho d’água atirar moedas 
Comer bolinhos de feijão com a vovó 
Tomar banho de mangueira na escola 
Piscina, cachoeira, caldas de cipó 
Dançar, cantar, pular feito uma mola 

 
Então, durante o poema, todos em cena compartilham brincadeiras infantis de roda, de pega-
pega, de amarelinha.. Uma pausa no poema e todos cantam a música hopi (awewô) fazendo 
“Corrupio” (giros em duplas de mãos dadas). Ao final da canção todos se jogam no chão, 
exaustos e permanecem até o fim do poema de Victor dito por Tarsila:  

 
Ai, que saudade de ser criança 
Correr, dançar, fazer melança 
Reviver, ser lembrança! 
 

10. Qualidades do Sul: fluência e flexibilidade - Iniciamos o canto Shanoon ainda deitados ao 
redor da árvore - movimentos a partir do “Xis” e depois uma composição com todos em pé: 
Shanoon – corpo em contração para o centro com um passo à frente, Oiá – corpo se abre e 
braços se elevam em concha, com um pequeno arco da dorsal para cima (cambré), com um passo 
para trás; na repetição dessas duas primeiras estrofes, se faz um balanço para cada um dos lados, 
alongando o braço que acompanha o movimento. Nas frases Hey-hey- ya hey yá-yá ho Nêy - 
passo de valsa em cruz. Nas duas frases restantes da canção – Ho Ney, Ho Ney - giros para a 
direita e esquerda. 
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Preparação na posição em “Xis”, ao som de Shanoon (foto Mainá Araújo) 
 

 
Composição ao som de Shanoon (Fotos: Mainá Araújo) 
 
11. Intenção falada – DAIANE – Minha intenção é reencontrar o meu sagrado, a minha força 
interior, o jeito mágico de ver o mundo e de sentir a vida. Quero ser sacerdotisa da arte! Da 
arte que acalenta minha alma e guia meus passos turvos. 
Daiane Leal fala o texto sobre sua intenção segurando o Talking Stick (bastão da fala) e 
caminhando ao redor da árvore. O grupo sentado próximo à árvore acompanha sua passagem 
atentamente, ao mesmo tempo em que cada um relembra a intenção pessoal, a respeito da 
comunicação do propósito a ser alcançado, enfim, para que as intenções de todos sejam levadas 
pelos quatro ventos. 
 
12. Anunciando a Direção Norte - Calibam anuncia o ponto cardeal Norte: DIREÇÃO NORTE 
- ELEMENTO AR! e todos se levantam do chão caminhando para trás, e se colocando em meia-
lua, deixando a área do quadrante Norte livre para as performances individuais. Tarsila inicia a 
canção Mahk Jchi Song Lyrics, escolhida para a Dança do Espaço e da Liberdade de 
pensamento, que consiste em movimentos individuais e diálogos em duplas. Um por um 
apresenta sua composição que representa  a idéia de lançar ao ar sua intenção, através da 
liberdade de movimentos. O Norte representa a abertura ao imaginário, ao conhecimento e 
sabedoria ancestral da humanidade. Faz-se necessária a liberação do movimento da imaginação 
visando uma possível transformação futura, inclusive das próprias imagens. Como escreveu 
Bachelard (1988, p. 6), o ar imaginário é o hormônio que nos faz crescer psiquicamente. Os 
movimentos de cada ator-dançarino mostram amplitude espacial, para todos as direções, 
inclusive com giros, rolamentos e saltos. Cada pessoa se comunica com a pessoa a entrar em 
seguida, havendo sempre momentos de compartilhar a movimentação da outra.  
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Solos e duetos do Norte – canção Mahk Jchi (foto: Mainá Araújo) 
 
12.2. Tradução de Mahk Jchi - Em atitude solene, Calibam traduz a canção anterior, honrando 
a cultura oral ancestral:  
 

Cem anos se passaram, contudo eu ouço a batida distante dos tambores do meu pai. 
Eu ouço seus tambores por toda a terra. Sua batida eu sinto dentro de meu coração. 
O tambor baterá, então meu coração baterá. E eu viverei cem mil anos.  

 
13. Anunciando a Direção Oeste – “DIREÇÃO OESTE - ELEMENTO TERRA”. 
 
13. 1. DPU “Inana lachma dahay” -  Com o grupo no lado esquerdo do palco, esta dança abre o 
bloco do Oeste, permitindo iniciar um aprofundamento do sentido coletivo do ritual 
propriamente dito. Após algumas repetições desta dança-música, todos se sentam em círculo, de 
costas para o centro, onde se colocou Calibam.  
 

 
DPU Inana Lachma Dahay (foto: Mainá Araújo) 
 
14. Sonorização do movimento - A cada frase dita por Calibam, o grupo se vira para ele e 
responde fortemente com o som “há”, retornando à posição inicial, repetindo o mesmo som, 
alternando os lados a cada resposta.  
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Sonorização do movimento (foto: Mainá Araújo) 
 
15. Poema da Terra - O poema de Diana induz a todos a permanecerem sentados e voltados 
para baixo, contemplando a terra. O toque pausado do tambor acentua o clima solene de respeito 
e confiança à “Grande Mãe”, que representa a direção Oeste.  
 

Terra, mãe de seios fartos e braços fortes, Recolhes o meu lamento 
Seja regada com minhas lágrimas, Dá-me a força que gera em tuas entranhas e me 
faz árvore de raízes profundas 

 
16. Cena de Transição - A DPU Ninto Mami Ninhursag é realizada apenas cantada para manter 
o foco na firmeza do elemento terra, enquanto o grupo sai da disposição linear do círculo e se 
mistura no espaço com movimentos livres, variando do plano baixo, para o plano médio e alto, 
dando início às cenas denominadas por nós de “massagens sonoras” (cenas 17 e 18). 
 
17. Massagem sonora do Oeste - Tarsila ao centro entoa um mantra e a cada repetição faz uma 
variação melódica. Seus movimentos e sons dialogam com os do grupo. Todos preenchem os 
espaços entre os corpos com trajetórias livres, com os braços quase sempre iniciando os 
movimentos, mas com suporte do Centro de Peso (pélvis). Todos demonstram cumplicidade com 
a pessoa do centro, cuja ação recorrente de cobrir remete à imagem mística e acolhedora da 
bolha. 
 
18. Massagem sonora do Oeste (continuação) - Agora com Victor ao centro, com um ritmo 
binário nos pés e uma frase musical também rítmica, o grupo caminha em sentido horário,  no 
mesmo ritmo, ao redor dele, cada um criando seu som em resposta à sua liderança, cujo 
andamento torna-se mais acelerado à medida que também vai crescendo em intensidade. Ainda 
no mesmo ritmo, Victor puxa o grupo em fila indiana, em sentido anti-horário, abrindo uma 
grande roda ao redor da árvore, quando o andamento vai ficando mais lento e o som diminui até 
o silêncio total. 
 
19. Roda de Cura – Ao som das batidas do tambor da Canção da Cura, as intenções individuais 
vão ser novamente relembradas ao redor da árvore. As vozes masculinas iniciam a canção. Na 
metade da música as vozes femininas acompanham com um tom mais alto. A movimentação 
consiste  em movimentos flexíveis e femininos iniciados pela pélvis, cujas composições 
individuais foram reunidas em três seqüências, realizadas em uníssono para o lado esquerdo, a 
partir do lado esquerdo do corpo.  
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Dança-Coral do Oeste – canção Roda de Cura (fotos: Mainá Araújo) 
 
20. Anunciando a Direção Leste - Calibam grita com determinação: “DIREÇÃO LESTE - 
ELEMENTO FOGO!”  
 
21. DPU Yahayy Ya Haqq - é realizada na íntegra acompanhada pelo tambor, com o grupo bem 
próximo à árvore, com ênfase na qualidade masculina da direção Leste. 
 

 
DPU Yahhay Ya Haqq (fotos: Mainá Araújo) 
 
22. Poema do Leste - Durante o poema de Victor, o grupo observa sua caminhada de volta à 
posição Sul, sua posição inicial no círculo, abrindo novamente a grande roda. 
 

Emergido das entranhas da Terra, Agora sigo para o Leste,  
Voando como águia. 
Em busca do nascer do Sol, Eu, camelo, serei Leão. 
Em busca do fogo sagrado, Eu, Leão, vencerei o dragão. 
Achado o fogo perdido, Retornarei ao Sul. Renascerei menino. 
Assim poderei transitar por todas as direções, 
Livre como o ar. 

 
23. Intermezzo - Música: Dança da águia  (Hey yana Heya hey ya). Todos cantam em coro 
caminhando e levantando braços lateralmente, até sair do palco e sentar na platéia. 
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24. Solo de Leonardo – Música Navajo Squaw Dance – inicia queimando sua carta pessoal 
junto ao fogo. Em atitude meditativa e com movimentos em câmera lenta, vai levantando do 
chão, até que começa a dançar no ritmo da música, circulando a árvore. Com movimentos de 
batida de pé no chão, semelhante ao toré e caboclinhos, alterna com alguns saltos, alguns 
realizados com o tronco curvado. O percussionista acompanha a música com o maracá. Leonardo 
finaliza fazendo seu gesto sonorizado para a árvore, sendo acompanhado do resto do grupo, que 
vai entrando aos poucos em cena.  
 
25. Gestos Sonorizados – todos fazem seu gesto pessoal criado para seus nomes próprios 
acompanhado do som vocal. Quando o grupo se junta ao redor da árvore, os movimentos 
individuais ficam mais sutis até cada um dar início à seqüência da Estrela de Davi, dispostos em 
uma grande roda. 
 
26. Estrela de Davi – apenas com o acompanhamento do tambor e movimentos de virar o corpo 
para cada uma das seis pontas da estrela, com movimentos de braços, interpretados por mim 
como: abro meu coração (braços abertos para frente e para cima), agradeço (mão se juntam 
virando o corpo para a direita diagonal baixa), saúdo o sol (braços se abrem e mãos se juntam 
atrás da nuca, corpo na diagonal esquerda alta), invoco o guerreiro (braços dobrados e paralelos à 
frente do corpo, palmas da mão para baixo, esquerda em cima da direita, diagonal direita trás), 
honro o sacerdote (braços abertos dobrados em noventa graus, palmas das mãos para frente, 
diagonal esquerda trás) e me recolho (braços repousam ao longo do corpo, num passo para trás). 
Estas imagens foram dadas ao grupo como estímulo aos movimentos, colorindo-os assim de 
expressividade. O movimento de transição para recomeçar esta seqüência é um giro em 
deslocamento para a direita. 
 
27. Dança-coral: Música: Voando como Águia (Witchy tai)- O elenco é distribuído em dois 
grupos, o primeiro posicionado ao centro, mas de frente para a platéia, e o segundo em círculo, 
envolvendo o grupo interno. Os grupos executam suas composições de dança-coral 
simultaneamente, alternando com momentos de diálogos entre os dois grupos, misturando os 
movimentos de ambos. 
 

 
Dança-Coral do Leste - DPU Voando como Águia (foto: Mainá Araújo) 
 
28. Agradecimento às direções: CALIBAM: Pilamayahê portal do Sul, Pilamayahê portal do 
Norte, Pilamayahê portal do Oeste e Pilamayahê portal do Leste (O grupo responde 
Pilamayahê). Esta palavra indígena significa gratidão, normalmente dita na finalização dos 
rituais. 
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29. DPU kalama Dance: Lah- Ilahá-Illa-Allah – grupo dividido em dois círculos concêntricos - 
finaliza com a postura de reverência/agradecimento. Em duas vozes, repete várias vezes essa 
frase, com duas rodas girando para lados diferentes e saudando as pessoas da outra roda com o 
movimento de mãos, partindo do coração e oferecendo algo ao outro que passa à frente e 
também à platéia. Após alguns atuantes cantarem, um de cada vez, a variação musical, girando 
em torno de si para ambos os lados, com os braços elevados para o alto e finalizando com as 
palmas das mãos juntas em movimento de recolhimento para frente e para baixo, o grupo todo 
também o faz em uníssono. 
 
 
 
 

 
DPU: Kalama Dance (Lah- Ilahá-Illa-Allah) – foto: Sérgio Morelli 
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Descansos... Vivência mitodramática desvelando segredos na criação cênica 
Luciana Lyra (USP) 

 
 
 

Entre os anos de 2007 e 2010, a pesquisadora desenvolveu o processo criativo do espetáculo 
Guerreiras, como parte de seu doutorado (LYRA, 2011). Este processo sucedeu-se, 
principalmente, por intermédio de uma experiência cunhada de Artetnográfica, com a 
comunidade de Tejucupapo, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A experiência configurou-
se entre os artistas envolvidos na montagem de Guerreiras e integrantes da comunidade, que 
também realizam um espetáculo, de temática afim, intitulado A Batalha das Heroínas, 
restaurando um episódio histórico ocorrido em 1646, quando um coletivo de mulheres expulsou 
invasores holandeses da localidade. Desta maneira, a Artetnografia pode ser traduzida pelo 
cruzamento complexo gerado do contato entre artistas e comunidade, entre eus e alteridades. 

 

266 
 

Da Artetnografia vislumbrou-se um modus operandi de criação, a Mitodologia em Artes 
Cênicas, por meio da qual o artista partícipe do processo cênico vincula-se intimamente à 
produção de sentido da criação. Este modus operandi não se constitui uma pré-fixação 
incondicional de práticas, mas procedimentos de cunhos ritualísticos e míticos, que possam fazer 
eclodir pulsões pessoais e, concomitantemente, universais dos artistas. Este complexo é um 
caminho em que o artista aperfeiçoa o pluralismo das imagens colhidas no seu trajeto 
antropológico, a partir de suas experiências artetnográficas. 
Com inspiração primeira na ideia de Mitodologia, nomeada por Gilbert Durand (1990), a 
Mitodologia em Artes Cênicas, lida com forças pessoais que movem o atuante na relação consigo 

266 Imagem do espetáculo Guerreiras, no Forte do Brum, no Recife-PE, janeiro de 2010 (foto Val Lima). 
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mesmo e com o campo artetnografado, num processo contínuo de retroalimentação. Da 
perspectiva durandiana e seus predecessores estudiosos do imaginário, entendemos que o ser 
humano tem uma vocação mitológica e ritualística, performática, como também aponta Victor 
Turner (1974) em seus estudos sobre a Antropologia da Experiência.  
Há assim uma necessidade vital da imagem e da experiência, uma herança de mitologias, que se 
põe à prova pelo rito. Desse ponto de vista, o símbolo permite estabelecer o acordo entre o eu e o 
mundo. Tal constatação conduz a uma transformação epistemológica e metodológica no 
processo ensino-aprendizagem, a qual se distancia de uma estratificação pedagógica de 
transmissão vertical dos saberes para aproximar-se de certa pedagogia gnóstica, o que Morin 
(1995) vem a chamar ‘o método do método’.  
Segundo Durand, a sua Mitodologia, que toma parte de sua Antropologia do Imaginário, procura 
reconciliar certa ordem metodológica da poética, rejeitando todo o cabedal aristotélico, que teve 
na escolástica tomista e no método de Descartes, a aliança histórico-filosófica, que desafetava o 
mito de sua potência, em favor da metodologia que se queria iconoclasta sem imagens, gerada do 
encadeamento dos fatos num raciocínio. Diz Durand: 
 

Jogo com as palavras como veem. Já não uma metodologia, mas uma mitodologia. 
Como se o mito, o sermo-mythicus, fosse o último momento possível, teoricamente 
possível, de explicação humana (2004, p. 60). 

 
Do viés da Antropologia da Experiência apontamos uma pedagogia cênica calcada 
metodologicamente na performance, nas emergências do extraordinário, onde a relação ensino-
aprendizagem dá-se à semelhança de relações musicais harmônicas, incluindo também ruídos e 
tensões da experiência do corpo em contínuo processo social. Podemos afirmar que Turner 
preconiza uma Pedagogia das Margens ou como o próprio aponta uma Pedagogia da 
Liminaridade (1974, p. 129), procurando delinear a performance como metáfora e método,  e 
sugerindo que o corpo dos atuantes aderem constantemente às experiências vividas em 
sociedade, ou seja, está sempre em estado de aprendizado.  
A partir dessa ideia entende-se o corpo como lócus performático, lugar de ludicidade e do jogo 
ritual, sendo a performance o espaço de materialização da expressão que vai além da mera 
comunicação de significados, dando vazão aos ruídos gerados da relação ensino-aprendizagem. 
Do topos do entre, a performace localiza os atuantes sociais na experiência, que é por si, um 
constante rito de passagem. A performance convida à experiência das bordas, das fronteiras, às 
práticas interdisciplinares. 
A Mitodologia em Artes Cênicas foi elaborada pela via da contaminação com as ideias desses 
novos campos antropológicos. Assim como Durand defendia uma Antropologia das 
profundidades, uma Antropologia da imagem reabilitada, ou mesmo como Turner reforçava uma 
Antropologia das margens, que atribui valor ao ‘entre’, ‘à passagem’ representada pela 
performance. A Artetnografia e seu desdobramento, a Mitodologia em Artes Cênicas, afetadas 
por estas proposições procuram dar vazão a um Teatro das profundidades, imarginal, no ‘fundo’ 
e no ‘entre’, contrapondo-se a um teatro de superfície e atingindo camadas mais profundas da 
psique pessoal e coletiva, na percepção inequívoca das margens sociais. 
Dentre suas diretrizes, a Mitodologia em Artes Cênicas: (1) Propõe uma episteme particular, 
uma reconciliação entre poderes da imagem e do símbolo e os poderes do raciocínio na criação 
cênica, isto é, a interpenetração entre as vias lúdica e intelectiva; (2) Estimula a continuidade 
entre os imaginários do ator e de suas máscaras, ligando trajetos pessoais, subjetivos a 
emanações culturais objetivas do meio cósmico social na pesquisa artística, incluindo aí: sons, 
palavras, músicas, gestos, imagens oníricas, imagens poéticas, que compõem o trajeto 
antropológico pessoal e a cultura; (3) Alicerça-se sobre fundamentos arquetípicos; (4) Dirige-se 
ao reequilíbrio dos pólos, trazendo para a realidade do artista ocidental, eminentemente diurna, 
um maior contato com técnicas de espiritualização e de desenvolvimento de possibilidades 
outras do corpo, de contato consigo mesmo; (5) Preconiza uma pedagogia do (des)envolvimento 
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interior, onde a ação de desenvolver-se estava intimamente ligada à ação de envolver-se do 
atuante com o processo de criação, procurando restaurar sua realidade imarginal, no cultivo da 
imaginação e na fusão corpo-alma-espírito. 
Os objetivos da Mitodologia em Artes Cênicas giram em torno da ideia de restauração da 
realidade imarginal do atuante cênico; do cultivo de sua imaginação e fusão entre seu corpo-
alma-espirito, visando que atinja o estado de conexão consigo mesmo por meio de sua matéria 
corporal, incluindo aí imagens de todas as sortes, desde sons, palavras, músicas, gestos, imagens 
oníricas, imagens de fantasias, imagens poéticas, que compõem sua experiência artetnográfica, 
seu trajeto antropológico e de sua cultura, fomentando uma autogeração do si mesmo na troca 
incessante com o meio pela via das máscaras. 
Os procedimentos da Mitodologia em Artes Cênicas não estão isolados como um conjunto de 
práticas, mas foram compostos a partir de pressupostos e princípios norteadores, sem os quais 
não existiria. Os dois pressupostos foram intitulados, Artetnográfico e Lúdico. Os princípios em 
número de três são: o Princípio Narcísico, o Princípio Alquímico e o Princípio Místico. Os 
procedimentos desta Mitodologia surgem, à priore, em três grandes grupos de práticas seguindo 
a jornada do herói, quais sejam: Ritos de Partida, Ritos de Realização  e  Ritos de Retorno. 
Os pressupostos mitodológicos são desígnios antecipados da Mitodologia em Artes Cênicas. 
Antes de se configurarem os princípios e procedimentos mitodológicos, é importante que se 
saiba que esta Mitodologia parte de um processo que se dá, preliminarmente, entre o eu e a 
alteridade, do artista ao meio, daí artetnográfico e essa ação do eu ao outro, acontece por meio 
de um estado de ludicidade, da brincadeira.  
Por se traduzir como pressuposto da Mitodologia em Artes Cênicas, a Artetnografia, coloca-se 
na base dos princípios e procedimentos mitodológicos, ou seja, não há Mitodologia, se não 
houver um ato de risco do artista no confronto com os abismos de si e do outro em toda a sua 
estranheza. A Mitodologia é fomentada pela saída do artista de sua aura habitual para o encontro 
da desconhecida alteridade, e tal embate dá-se por intermédio do jogo, por isso lúdico. No 
encontro são estimuladas recombinações, reinvenções de realidades, que se desvelam na criação 
artística.  
Os princípios mitodológicos são causas primárias, preceitos para o surgimento dos 
procedimentos mitodológicos. Dividem-se em Princípio: Narcísico; Alquímico e Místico. Os 
procedimentos seguem estas primícias, que são regras-base para configuração das práticas da 
Mitodologia em Artes Cênicas. O Princípio Narcísico é o legítimo lago, onde o atuante pode 
vislumbrar suas potências e fraquezas, desde as margens ao fundo de si. Pelo Princípio Narcísico 
da Mitodologia em Artes Cênicas, entendemos que enquanto o atuante olha para si no processo 
de criação também é olhado por este espelho d’água que se aprofunda. O artista escolhe o que 
olhar e para escolher é preciso que haja qualquer coisa que o olhe no meio social, paralelamente. 
A Mitodologia contém momentos de “luz” sobre a criação, fomentando questões sobre quem 
realmente somos, o porquê da arte que fazemos, elaborando operações e momentos onde já não 
somos mais as nossas questões, não estamos mais a elas misturados e sim as compreendemos. O 
processo de Mitodologia em Artes Cênicas propõe-se gradativamente a libertar o atuante de uma 
alma não-cultivada. Com base do Princípio Alquímico, trabalha-se com a ideia de espiritualizar/ 
volatizar aquilo que é denso, material, literal e dar corpo aos nossos sonhos, fantasias e imagens, 
àquilo que é volátil em nós.  
 Por meio do Princípio Alquímico, entende-se que a Mitodologia em Artes Cênicas promove um 
processo de transformação, utilizando toda a vivência artetnográfica enquanto laboratório de 
criação, desde as experiências em sala de ensaios até a troca com as comunidades 
artetnografadas. Desta maneira a ideia do laboratório de criação não se fixa entre atuantes e 
orientador do processo, mas rompe o vaso protegido do espaço de criação, entendendo como 
este espaço toda a vida do atuante e suas relações, um grande laboratório, que se molda como 
vaso alquímico real para a criação. Toda a vida é labor (trabalho) oratório (em oração). Na 
Mitodologia em Artes Cênicas, o Princípio Místico tem total relação com a religião, mas no 
sentido da re-ligação do artista ao processo vivenciado, visto como cosmos. O Princípio Místico, 
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como redunda o nome, contém os dois princípios mitodológicos anteriores, assim como os 
pressupostos. 
Os procedimentos mitodológicos são práticas que seguem as diretrizes preconizadas, obedecem 
aos pressupostos estabelecidos e se baseiam nos princípios já explicitados. Na sistematização 
destes procedimentos, a jornada mítica ou os ritos de passagem (VAN GENNEP, 1978): ritos de 
partida, ritos de realização e ritos de retorno, são tomados como aportes. Os ritos de partida são 
ritos iniciáticos do processo de criação. Seguindo a teorias dos ritos de passagem, equivalem aos 
ritos de separação, quando acontece o comportamento simbólico de afastamento do indivíduo ou 
de um grupo de um ponto fixo da estrutura social. Os Ritos de Realização possuem 
características transitantes e ambíguas, trazem referências dos Ritos de Partida (investigação 
acerca da pessoalidade) e dos ritos futuros, onde emergem as alteridades, as figuras ou máscaras 
rituais que irão criar a configuração da performance propriamente dita. Os Ritos de Retorno 
traduzem-se como ritos de avaliação do processo criativo. 
Dentre os Ritos de Partida, que são momentos, por meio dos quais os atuantes suspendem o 
movimento cotidiano para deixar emergir outro estado corporal, outra qualidade espaço-
temporal, encontramos três procedimentos: 
 
I- A Mística;  
II- I Jornada Artetnográfica; 
III- Vivências Mitodramáticas (ritos preparatórios e ritos pessoais). 
 
A primeira prática mitodológica desenvolvida no início de processos de criação cênica, é 
intitulada de A Mística. A Mística configura-se como momento onde os artistas envolvidos no 
processo de criação realizam reflexões a respeito de seus princípios artísticos, porquês da busca 
por aquela poética, pela aquela determinada temática, tomando como referências diversos 
pensadores e práticas relacionadas o mito-guia do processo. 
Após o procedimento A Mística, onde artistas deparam-se com expectativas e reflexões, 
mapeando referências sobre o mito-guia do processo criativo, desemboca-se na I Jornada 
Artetnográfica, fase onde se dá um primeiro momento de trânsito destes mesmos artistas em 
comunidade ressonante com o leitmotiv processual levantado no coletivo. No decorrer da I 
Jornada Artetnográfica capta-se toda sorte de imagens para criação, entendendo esta observação 
como uma ação comprometida com o ato de observar, sendo, concomitantemente o artista 
observado. Nesta interação com a comunidade há decerto, a abolição da causalidade linear, ou 
mesmo o tratamento da comunidade como uma mera fonte, mas antes, fomenta-se um terreno 
comum de compreensão entre o observador e o objeto que observa (GEERTZ, 2008, p. 49).  
Em pesquisa de mestrado (2005), a pesquisadora intitulava o terceiro rito de partida como 
vivência lúdica da mitologia, intimamente ligada à ideia de jogo dramático, dentro da linguagem 
da Pedagogia do Teatro. Contaminada com as ideias de Durand, passou-se a intitular a vivência 
lúdica da mitologia de Vivências Mitodramáticas267, fase que se estrutura, geralmente, após os 
procedimentos de A Mística e da I Jornada Artetnográfica no processo mitodológico, e na qual 
existe uma experiência de emsimesmamento do atuante por meio de diversos ritos, que seguem 
os princípios dos jogos dramáticos infantis. 
Há de se rememorar que a metodologia dos jogos dramáticos (Child Drama) foi desenvolvida 
pelo pedagogo inglês Peter Slade (1978) e propõe que todos os participantes do jogo atuem, sem 
que haja a presença de espectadores. Geralmente são aplicados em crianças com idade máxima 
de sete anos, numa espécie de fluxo do faz-de-conta. Nas Vivências Mitodramáticas 
contaminadas com a ideia dos jogos dramáticos, o fluxo da brincadeira comanda a ação e as 
relações com sonoridades, objetos, movimentos, imagens levantados na fase de A Mística e da I 
Jornada Artetnográfica são experimentadas, não obedecendo regras fixas ou roteiros 

267 Destaca-se aqui, que também o psicólogo Yves Durand, discípulo de Gilbert Durand,  utiliza a ideia de 
mitodrama como estratégia analítica dentro de suas experiências terapêuticas. 
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estabelecidos e, sendo vivenciada por cada atuante individualmente. Esta fase de egocentrismo268 
da mitodramática pode ser observada também nas crianças até os cinco anos de idade nas 
experiências de aplicação de jogos dramáticos, como sugere Slade: 
 

Até, digamos, cinco anos de idade, faz-se tudo para evitar exibicionismo, e para 
compartilhar a experiência das crianças, de preferência ficar olhando para elas. Aos 
cinco anos, continue a evitar teatro, palcos e peças escritas. A criança irá criar com a 
nossa ajuda, por isso vamos estimular a improvisação – o movimento, situação e 
linguagem improvisados. Eu faria isso usando o som (1978, p. 35). 

 
O sentido original da palavra grega drama, vem de drao – “eu faço, eu luto”. No drama, isto é, 
no fazer, no lutar, a criança descobre a vida e a si mesma através de tentativas emocionais e 
físicas e depois através da prática repetitiva, que é o jogo dramático. O jogo dramático infantil é 
uma forma de arte por direito próprio; não é uma atividade inventada por alguém, mas sim o 
comportamento real dos seres humanos. Nos jogos dramáticos notam-se duas qualidades 
importantes – absorção e sinceridade, que se associam a dois tipos de jogos: projetado e 
pessoal. (SLADE, pp. 17- 18) 
Na Vivência Mitodramática, assim como no jogo dramático, temos os procedimentos projetados 
e os pessoais. No jogo projetado a tendência é para a quietude mental e física. O jogo projetado 
é principal responsável pela crescente qualidade absorção.  A Vivência Mitodramática entende 
os jogos projetados, como ritos preparatórios, onde, espaço físico, corpo e mente conectam-se e 
se abrem à criação. 
Os jogos pessoais são identificados pelo movimento, pela caracterização do atuante e pelas 
experiências de ‘ser coisas’. No jogo pessoal desenvolve-se a qualidade da sinceridade, além da 
tendência ao barulho e ao esforço físico por parte da pessoa. Crianças muito pequenas 
experimentam mais o jogo projetado, a partir dos cinco anos, vem o jogo pessoal. Na Vivência 
Mitodramática, os jogos pessoais adquirem o caráter de ritos pessoais, onde o atuante 
experiencia individualmente situações e pulsões primevas do ser, como: o masculino e o 
feminino, ou a lida com os elementos da natureza pela via das ações.  
Em consonância com a teoria durandiana, na Vivência Mitodramática são experimentados os 
schèmes de verticalização e interiorização como vetores destas ações. A Vivência Mitodramática 
propõe um resgate de ordem lúdica, onde valores teatrais, especialmente, de relação com a 
alteridade (público) são de importância secundária. Na mitodramática, há um descompromisso 
momentâneo com a cena, em favor do foco no reconhecimento do si mesmo pelo atuante. 
Reconstituindo um trajeto que segue ao fundo de si, na precariedade que este itinerário revela, a 
Vivência Mitodramática aproxima-se ligeiramente do nível de pré-expressividade cunhado por 
Barba (1995), no que se refere ao descompromisso desta fase processual do ator com a 
construção cênica para ser vista. Segundo Ferracini, a pré-expressividade não se preocupa com 
a expressão artística em si, mas com aquilo que anteriormente, a torna possível (2001, p. 99). A 
partir da pré-expressividade manipula-se as energias advindas das vivências de procedimentos 
que leve a um encontro do ser com suas próprias energias. Assim como Barba aponta acerca da 
pré-expressividade, na Vivência Mitodramática há uma organização do tempo e do espaço físico 
e corporal para eclosão de memórias, energias e imagens várias para a criação. 
Na fase preparação mitodramática, temos dois ritos: o espaço mítico e o vaso alquímico. Quanto 
aos ritos pessoais temos: as polaridades; a alquimia dos elementos; a gênese; os descansos; as 
imagens ressonantes. Tais jogos ou ritos foram vivenciados no processo de Guerreiras, entre 

268 Jean Piaget em sua pesquisa sobre o desenvolvimento discorreu que, até os sete anos de idade, as crianças, 
geralmente, não conseguem jogar com regras, pois isto implica o relacionamento social e até esta idade, ao menos, a 
criança não realiza operações concretas de pensamento e não consegue ter atividade lúdica socializada. 
COURTNEY, Richard. Jogo, teatro e pensamento. São Paulo, Editora Perspectiva, 2003. pp. 267-271. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 354



2008 e 2009, e vem sendo aprofundados no trabalho de eclosão do espetáculo Homens e 
Caranguejos, desde 2010. 
Após os Ritos Preparatórios, que solicitam a absorção do atuante, no sentido da organização e 
da suspensão do espaço de criação e posterior preparo do corpo para o surgimento de imagens 
profundas, seguem-se os Ritos Pessoais, que se configuram enquanto práticas temáticas de 
cunho arquetípico e existencial, fomentando o imaginário do atuante, que, por sua vez, as 
vivencia com sinceridade e individualmente, sob a condução do orientador do processo criativo.  
Os ritos denominados de: Polaridades; Alquimia dos quatro elementos; A Gênese; Os 
descansos; Imagens ressonantes são aqui apresentados nesta sugestão de sequência, que não 
necessariamente deve ser obedecida, assim como qualquer dos ritos pode ser suprimido ou 
outros mais (des)envolvidos no desenrolar da Mitodologia  sem prejuízos ao processo criativo. 
 

   269 
 
Este trabalho visa apresentar, especificamente, o rito pessoal intitulado de descansos. Este rito 
surgiu de um especial interesse da pesquisadora por imagem de cruzes junto às estradas, 
sepulturas de indivíduos que padeceram, em especial nas rodovias do Nordeste.  Inusitado foi 
encontrar a mesma curiosidade no relato da psicóloga Clarissa Pinkola Estés em seu livro 
Mulheres que correm com lobos (1992). Também ela tinha peculiar interesse nestas cruzes 
espalhadas rusticamente no Novo México, que respondiam pelo nome de descansos. Tal 
interesse, fez com que Clarissa elaborasse uma técnica psicoterapêutica para o exercício ritual do 
perdão, recebendo a mesma titulação. Sobre esta ação diz: 
 

Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele 
ponto, a jornada de alguém pela vida foi interrompida inesperadamente. Foi um 
acidente de automóvel, ou alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de 
insolação, ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a 
vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre (1992, p. 452). 

 
E ainda: 
 

Descansos é uma técnica consciente que se compadece dos mortos órfãos da psique e 
lhes presta homenagem, sepultando-os afinal (...). Os descansos assinalam os locais 
das mortes, os tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu 
sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas 
à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las 
(1992, p. 453). 

 
Segundo ela, antes de completarem vinte anos, pessoas já morreram centenas de mortes. Elas 
iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. A partir de sua perspectiva 
psicoterapêutica, essas tragédias profundas precisam ser pranteadas, poetizadas, sendo assim 

269 Imagem de ‘Descansos’ em estrada da região Nordeste do Brasil, novembro de 2010 (foto Luciana Lyra). 
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criar descansos significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas 
mortes e as grandes mortes. 
No caso da Mitodologia em Artes Cênicas, Os descansos funcionam como procedimento, a partir 
do qual o atuante mapeia a sua vida pessoal numa linha cronológica traçada em longa faixa de 
papel em branco e assinalando cruzes ao longo dessa linha, desde sua tenra idade até o presente. 
 

270 
 
Com enfoque da temática do processo criativo, o atuante performatiza este mapa, criando uma 
trajetória, com suas obstruções, emboscadas, traições e mortes, assim como os pontos de perdão 
já elaborados. Sendo assim, os descansos visam à exposição da vida do atuante em forma de 
jornada pessoal, na identificação de pontos, associando-os ao mito-guia do processo de criação. 
Vivenciado como procedimento no processo de Guerreiras, os descansos serviram de base para 
a construção dos discursos na dramaturgia, especialmente no Movimento da Guerra (LYRA, 
2010, pp. 67-70), a partir de questões e orientações como: 
 
- Onde precisei ser guerreira na jornada de minha vida? 
- Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados? Por quê? 
- Que elementos estavam presentes? Que pessoas estavam nesta jornada? 
- Escolher um dos descansos ou uma junção de todos e poetizá-los cenicamente. 
Sob a perspectiva dos descansos, observa-se o texto dramatúrgico, que eclodiu no processo 
criativo e que se refere ao discurso da personagem Nanã: 
 

NANÃ - Minha primeira morte foi em 1989. Uma puxada de cabelo e eu caí numa 
vertigem de anos. Dezoito anos em vinte minutos. “Eu vou te matar, eu te matar” – 
eu escutava, enquanto só pensava em continuar viva. Me senti um bicho acuado e ao 
mesmo tempo uma fera defendendo a cria – eu era minha própria cria. Toda minha 
vida passando pelo pensamento. Vertigem. Boca e corpo violados. Nem toda água do 
mundo podia limpar aquela dor. A vontade era de limpar tudo à minha volta, me 
limpar, me reconstruir, surgir outra, limpa, limpa, limpa. Sem dor. Vertigem, mas eu 
vivi. Minha segunda morte durou 7 anos – 1998 a 2005 (LYRA, 2010, p. 69). 

 

270 Imagem do Projeto ‘Guerreiras’ – Apresentação no Sítio da Trindade. Detalhe de petrechos de cena da atriz Cris 
Rocha, proveniente da vivência mitodramática  dos descansos, realizados durante o processo de criação – Recife, 
janeiro de 2010 (foto Val Lima). 
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Em mais um trecho da dramaturgia a seguir, percebemos o traçado das mortes para a 
personagem Tânia, elaborada pela atuante Simone Evaristo: 
 

TÂNIA - Minhas cicatrizes foram os mapas para o meu submundo. Marcas 
adquiridas na minha descida, marcas da minha jornada, marcas de nascença, do 
renascimento. Quem nasce duas vezes vem com missão. Os nascidos duas vezes 
trazem uma flor na testa. A minha brotou aos 20 anos de idade. Chuva, tempo 
dilatado, o impacto. Não habitava o meu corpo, sem dor, nenhuma sensação. Lucidez 
concreta rompida por momentos de delírios. Impermanência das coisas, eu estava 
linda, banho tomado, indo pra festa, 17 horas. Chegada no hospital, fratura craniana, 
dentes quebrados, plexo luxados, dilacerações na face, retalhos do meu rosto. (...) 
Decomposição da minha imagem, da minha matéria, retalhos de mim. Elas zunindo 
denunciaram para o mundo a minha nova face. Cicatrizes são mapas para a minha 
descida. Quem qué descê, caraio? Quem? Quem tem coragem? A mim não 
perguntaram, apenas me empurraram e eu fui... Eu desci como desceu Tânia, Geni, 
Maria Madalena, Hilda, Verônica e muitas outras. Subi por mérito, coragem, força, 
poderia ser a coitadinha dessa jornada, mas me recuso, nego. Sou a que aprendi o 
caminho, eu zelo pelas passagens. É nas beiradas, nos cantos que vivem os fortes. 
Aprendi viver em fronteira, na fronteira reconheci outros fortes. A fronteira virou 
meu continente. Aqui estou em pé defendendo mais uma fronteira. É isso! (LYRA, 
2010, p. 69). 
 

271 Imagem do espetáculo Guerreiras, Sítio da Trindade, em Recife-PE, janeiro de 2010. Em cena a atriz Cris Rocha 
(foto Val Lima). 
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Ou ainda um trecho do trabalho com os descansos no processo de Homens e Caranguejos, que 
discorre sobre o processo de migração pessoal da atriz Juliana Mado e que se associa com a 
temática do espetáculo: 
 

Jogo uma pedrinha na água e todos observam as ondas que se formam. Jogo uma 
pedrinha no chão, como se fosse amarelinha. Desenho no chão uma linha que chega 
até o ponto que está a pedrinha. Assim se repete para cada morte que conto. A morte 
é o fim de algo que estava vivo e por algum motivo chegou ao fim. Mas o que está 
vivo lateja e o latejar é uma ressonância, são ondas. Por isso, olhando assim minha 
trajetória, me lembro que não me dei conta de muitas mortes. A coisa acabava e eu 
continuava vivendo na coisa inexistente, no ressoar do que já foi vida. (...) Minha 
quarta morte foi a morte da borboleta... Sozinha pra capital, sozinha pra capital, 
sozinha pra capital... Na capital eu era uma borboleta. Eu tragava a cidade 
(movimento da borboleta que traga). Isso foi antes da cidade me tragar. E quando eu 
me juntei com o maior amor da minha vida, quando eu tive uma filha com o maior 
amor da minha vida, foi a morte da borboleta.274 
 

275 
 
Ante os fragmentos de dramaturgia e o depoimento expostos acima, percebemos  como os 
descansos podem vir a desvelar segredos, a retirar máscaras, num dizer grotowskiano. As 

272 Imagem do processo de criação do espetáculo Homens e Caranguejos, em julho de 2011. Em ação a atriz 
Beatriz Marsiglia (foto Luciana Lyra). 
273 Imagem do processo de criação do espetáculo Homens e Caranguejos, em julho de 2011. Em ação a atriz 
Camila Andrade (foto Luciana Lyra). 
274 Trecho do Livro de Artista da atriz Juliana Mado no processo de criação do espetáculo Homens e Caranguejos, 
em julho de 2011. 
275 Imagem do processo de criação do espetáculo Homens e Caranguejos, em julho de 2011. Em ação a atriz 
Camila Andrade (foto Luciana Lyra). 
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sombras e os vestígios do atuante acabam por alimentar o processo criativo, ao mesmo passo 
aproximando este processo do mesmo atuante, que se apropria da jornada cênica como parte dele 
mesmo, como implicação do si mesmo na criação. Esta retroalimentação dinamiza camadas que 
vão além da produção ficcional da cena, atingindo espetáculos f(r)iccionais, que englobam a um 
só tempo vida e arte, numa tecitura misteriosa e de grande densidade subjetiva. 
Tal procedimento mitodramático, os descansos também nos levam a compreender que a 
Mitodologia em Artes Cênicas não é uma combinação de técnicas tomadas emprestadas de fontes 
da Psicologia, da Antropologia, do ocultismo ou mesmo do Teatro, se  bem que há adaptado 
elementos de muitas delas para sua composição, é antes de mais nada, é um complexo de 
procedimentos para criação cênica estimulado pela experiência artetnográfica. O trabalho com a 
Mitodologia em Artes Cênicas, mais do que uma tentativa de implementação de um método, 
desvela intenções do pensamento contemporâneo na restauração da imagem e do mito como 
molas propulsoras do reconhecimento de si, assim como a performance enquanto meio ritual de 
expressão destas imagens, no estímulo à cena comprometida com a ‘remitologização’ do mundo.  
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O segredo revelado: as escolas de samba do Rio de Janeiro apresentam suas 
criações 
Mario de Carvalho276 

O segredo da vida está na arte. 
Oscar Wilde 

 

276 Professor Adjunto em design, Centro Acadêmico do Agreste - UFPE. 
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J. Duvignaud, no livro Fêtes et civilizations, ao se referir ao período entre o século XV ao século 
XVI, relata que; 
 

“o delírio barroco abrange a maioria das atividades artísticas e coloca na realidade 
uma formidável carga de imaginário o que afeta os atos e a vida publica”. 
(Duvignaud, 1991, 120). 
 

Podemos transpor tal afirmação aos dias atuais. A noção de hipérbole, do exagero, característica 
da arte barroca é oportuna para aludirmos, por exemplo, ao carnaval e à moda. Estes domínios 
artísticos revelam um “equilíbrio instável” entre os dois princípios inseparáveis, o físico e o 
emocional.  
Se nós colocarmos em questão as fronteiras entre ilusão e realidade, divino e humano, profano e 
sagrado, ou seja os excessos e a disproporção constantes do barroquismo, nós encontraremos um 
parentesco nas produções carnavalescas e da moda, assim como na maioria das festividades do 
Brasil. 
Na tradição estética ocidental, entendida como reflexão filosófica sobre Arte, a noção de 
“Forma” ocupa um lugar central. A obra de arte não existe senão enquanto forma, é exatamente 
nesta materialização que se opera o dinamismo estético no qual se insere a dimensão emocional 
de cada indivíduo. Qualquer que seja a experimentação ou contemplação, intensidade de adesão 
a uma forma, os indivíduos são evidentemente levados pela efervescência das imagens. 
Segredo, segundo o dicionário Ruth Rocha, “Fato, circunstância ou informação mantidos ocultos. 
A parte mais difícil ou essencial de uma arte, ciência, negócio” (Rocha, 1995). O tema deste 
trabalho é o segredo que caracteriza a preparação dos desfiles das escolas de samba do Rio de 
Janeiro. O “impacto” causado pelo desfile resulta, em parte, do que é mantido em segredo 
durante a preparação do desfile e revelado somente no sambódromo. Com a proximidade do 
carnaval, intensificam-se os questionamentos sobre como cada escola de samba apresentará seu 
enredo.  
A festa do desfile passa a ter maior interesse, para aqueles que se interessam e apreciam o 
carnaval das escolas de samba, na tentativa de descobrir como cada carnavalesco surpreenderá 
com suas respectivas criações. O desfile representa então um momento de revelações, onde os 
símbolos, o imaginário, os sonhos e as imagens do enredo, turbilhonam em volta das alegorias, 
das fantasias e de todos os elementos que compõem o desfile.  
È um momento intermediário, um contexto onde a imaginação ganha espaço e pode centralizar 
os mais diferentes desejos, ou seja, o mundo material transforma-se em uma atmosfera de magia, 
de imaginação. O Samba Enredo da Escola de Samba Unidos da Tijuca de 2010, “É Segredo”, 
revela-nos esta transformação: O Segredo do Segredo. 
 

Desvendar esse mistério 
É caso sério, quem se arrisca a procurar  
O desconhecido, no tempo perdido  
Aquele pergaminho milenar  
São cinzas na poeira da memória  
E brincam com a imaginação  
Unidos da Tijuca, não é segredo eu amar você  
Decifrar, isso eu não sei dizer  
São coisas do meu coração  
Eu quero ver esse lugar  
Que o próprio tempo acabou de esquecer  
Meu Deus, por onde vou procurar  
Será que alguém pode me responder  
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Quem some na multidão  
Esconde a sua verdade  
Imaginação, o herói jamais revela a identidade  
Será o mascarado  
Nesse bailado um folião?  
A senha, o segredo da vida  
A chave perdida é o “X” da questão  
Cuidado, o que se vê pode não ser... Será?  
Ao entender é melhor revelar  
No sonho do meu carnaval  
Pare pra pensar, vai se transformar  
Ou esconder até o final?  
É segredo, não conto a ninguém  
Sou Tijuca, vou além  
O seu olhar, vou iludir  
A tentação é descobrir. 
 

O Segredo revelado no desfile é uma dicotomia platônico-aristotélica, passagem do mundo do 
idealismo ao materialismo, ao sensível. O mistério da criação repousa aqui na transformação, na 
mimesis, uma representação da Natureza, Physis, em eterna transformação. Diante do espetáculo 
do desfile, a admiração inicial torna-se contentamento pelo Belo, o fazer bem, de visualizar a 
idéia transformada do carnavalesco, a Forma apresentada. A experiência artística da Forma que 
revela o segredo. Segundo Fayga Ostrower; 
 

“Criar é basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Em qualquer que seja 
o campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas coerências, que se 
estabeleçam para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e 
compreendidos em termos novos” (Ostrower, 1983, 9). 
 

Percebemos que o público participa da revelação dos desfiles exaltando o que é apresentado e 
revelado, pois o carnaval das Escolas de Samba é igualmente um espetáculo do luxo, da 
ostentação. Assim fascina e seduz, ludibria a realidade imediata do cotidiano, reverenciando a 
fantasia. Este fausto é criado exatamente para tocar a imaginação, para seduzir e assim 
enriquecer as ilusões as mais surpreendentes de um momento eterno. 
Nós utilizamos a terminologia Barroco para definir esteticamente e socialmente o desfile das 
escolas de samba, porque este valoriza os aspectos que concernem o visual, assim como o 
espetacular e a teatralidade. O imaginário Barroco multiplica o universo virtual eliminando a 
fronteira entre o real e a ficção provocando um estado alucinatório. As imagens resultantes 
destas criações prolongam e ampliam a nebulosidade do momento onírico do desfile. 
A materialização desta atmosfera de magia, de imaginação, representa a habilidade do artista em 
materializar o segredo da Arte em correspondência com o sensível, com as emoções. O artista 
neste caso torna-se o propiciador da união pela imagem, sua própria arte. Suas formas traduzem 
o cotidiano, suas representações imaginárias revelam a coerência social proporcionada pelas 
imagens. Segundo Michel Maffesoli,  
 

“O mundo imaginal seria de certo modo, a condição de possibilidade das imagens 
sociais: o que faz com que se qualifique dessa ou daquela maneira um conjunto de 
linhas, de curvas de formas mais ou menos arbitrárias, e que, contudo, é 
reconhecido como sendo uma cadeira, uma casa ou uma montanha.” (Maffesoli, 
2010, 114). 
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No caso do desfile, o público reconhece a força das imagens que fazem vibrar, que levam ao 
delírio, que unem o grupo. É precisamente porque estas imagens desviam a realidade vivida para 
uma realidade que é prontamente assimilada a uma surrealidade, a uma esfera transcendente, 
pois é carnavalesca. 
Para realizar as mais oníricas criações, os carnavalescos utilizam atualmente novas tecnologias 
que incrementam a criação de efeitos especiais, iluminação, e  movimentos nas esculturas dos 
carros alegóricos. 
Os artistas podem ter uma considerável possibilidade de realização e transformar em imagens 
seus respectivos imaginários. Mas existem sempre os antigos códigos do desfile que se articulam 
com os novos elementos tecnológicos. Esta configuração atual das tradicionais Escolas de Samba 
configura-se todas as possibilidades da criação na sua apoteose barroca. O Imaginário nascente é 
de uma variada riqueza. A este propósito cito Gilbert Durand; 
 

Não há nenhuma facilidade, nenhum deixar por conta na agilidade soberana dos 
grandes do Barroco. A efusão ou o vôo espiritual, é levado pela mais rigorosa 
técnica. Mas inversamente, não encontramos nunca uma virtuosidade gratuita, pois 
a proeza técnica está sempre a serviço de um momento patético da alma (Durand, 
1989, 74). 

 
As imagens barrocas criadas pelos carnavalescos são os objetos que vivem, as imagens que 
falam, os seres que se deslocam ou que dançam, que se movem segundo a música tocada para o 
desfile. As imagens pelas quais são revelados parte dos segredos, pois o mistério da execução ou 
das soluções encontradas, a nível dos materiais, para execução de fantasias, carros e acessórios 
que provocam o delírio que aflora durante a passagem do cortejo diante do público, permanece 
em segredo. 
Esta fusão entre as imagens barrocas e os espectadores representam um corpo (uma alma) única 
na feérica festa. Este articulação entre as imagens, os corpos e os objetos é uma característica da 
sociedade brasileira, com as esculturas do Antonio Francisco Lisboa, Aleijadinho, sobre o 
terraço dos profetas, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais (Doze esculturas em pedra 
sabão realizadas entre 1795 e 1805, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos). Estas imagens 
fixadas no imaginário brasileiro (corpo, imagem, objeto) sobre as quais o carnaval retira suas 
formas sinuosas e expressivas. Dominique Fernandez sublinha a maneira como estas esculturas 
se apresentam teatralmente sobre o terraço do Santuário. 
 

Apenas montamos os primeiros degraus, que as mudanças de perspectiva borram a 
simetria. Não são mais estátuas, mas atores de teatro, cantores de ópera. Eles se 
movem, deslocam-se, cada um possui seu texto a recitar, sua grande ária a ser 
escutada. Eles aprenderam seus papéis com Handel, e sabem que uma postura 
severa não é nulamente incompatível com a liberdade de ornamentação (Fernandez, 
1993, 355).  

 
Estas palavras do romancista e escritor, membro da Academia Francesa, Dominique Fernandez 
expressam a riqueza da imaginação criadora do artista que deve estar na condição de apreender 
que é devido à combinação destes elementos que nasce a fascinação do público pelo desfile, 
onde nasce a sedução. O exemplo dos Doze Profetas de Aleijadinho evoca a dinâmica do 
universo objetal dos desfiles, ou seja, de provocar o delírio, a êxtase. O mistério da sedução está 
exatamente em não decifrar, analisar, enquanto público, mas senti-las vivas a través desta 
combinação que o artista provoca através do êxtase diante das imagens apresentadas.  
O desfile torna-se majestoso pelo excesso do luxo barroco. Não é um acaso se as escolas de 
Samba, pelas criações Barrocas, despertam uma série de emoções a partir do artifício, da ilusão. 
O luxo apresentado pelas Escolas é um segredo, feito de papel laminado, espelhos, lantejoulas, 
cola e diversos materiais transformados em ouro, prata e diamantes.  Uma dinâmica de formas 
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em movimento realçada pela música e pela dança. Características que valorizam as formas 
dinâmicas que imitam a natureza, aqui traduzidas em elipses, nuvens, esplendores, espelho, 
lantejoulas e a nudez dos corpos na frenética dança, o samba. 
A espera durante todo o ano pela grande desfile confirma seu prestigio no âmbito da sociedade 
brasileira. Esta espera é ligada mais exclusivamente ao visual. As questões feitas sobre o desfile 
pela mídia em geral, sobre as alegorias e certas fantasias, como o a da Comissão de frente, 
Mestre-sala e Porta-bandeira são reveladas somente segundos antes do início do desfile. A 
fabricação das alegorias é mantida em segredo até a ida para a avenida, onde, destaques, 
iluminação, efeitos especiais são acrescentados para enriquecer as criações e garantir o 
encantamento do público. Segredo revelado, segredo lacrado.  
O desfile revela a forma, mostra-a, seduz pela dança, pela música, pelos corpos, mas mantém 
pelo espírito da criação até então velado. Assim o mistério da execução, da criação das fantasias, 
carros, efeitos, perdura para aumentar a sedução pelo espetáculo, sua transformação em um 
“momento eterno”. 
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Moda: tornar visível o invisível   
Talita Rechia (Universidade Tuiuti do Paraná) 
 
 
Introdução 
 
Por meio de uma reflexão sobre a linguagem do vestuário, baseada em estudos sociológicos, 
busca-se problematizar a percepção da moda apenas como um fenômeno de imitação, de 
efemeridade, futilidade, consumismo, dentre outros fatores superficiais e compreendê-la como 
um elemento que faz parte da dinâmica social e que possibilita múltiplas e sucessivas 
identificações. 
Aborda-se nesse trabalho a tribo urbana punk cuja linguagem de vestuário configura-se como ato 
comunicacional e elo de ligação entre os membros dos grupos. 
Fundamentada na teoria do cotidiano de Michel Maffesoli, aborda-se a moda como uma forma 
de “tornar visível uma força invisível” de reconhecimento pelo outro e de agregação com um 
grupo. Há na imitação, um prazer de “estar junto” em função de uma lógica de identificação com 
diferentes tribos urbanas. 
Estuda-se, portanto, sobre identidade, simbologia e moda com o intuito de analisar a 
indumentária do movimento punk no qual identifica-se modos de vida e visões de mundo 
representados na simbologia de uma estética comum caracterizadas com figuras emblemáticas 
que possibilitam o reconhecimento e comunhão de uns com os outros. 
 
Identidade, Simbologia e Moda. 
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A identidade pessoal engloba uma série de peculiaridades do indivíduo as quais são transmitidas 
por intermédio de símbolos, sejam eles comportamentais ou do indumentário.  
Maffesoli (1996, p.161) afirma que “as roupas são ‘máquinas de comunicar’ (...) é que essa 
estrutura antropológica, que é a aparência, é causa e efeito de uma intensificação da atividade 
comunicacional.” Afirma ainda que a preocupação com a aparência não é apenas uma simples 
superficialidade sem conseqüências, mas um amplo jogo de símbolos que exprime um modo de 
tocar-se, de estar em relação com o outro, de fazer sociedade. 
Maffesoli (2007, p. 60) enfatiza este pensamento afirmando que cada ser é integrante de algum 
grupo e está “contaminado pelo espírito coletivo”, mesmo que o indivíduo esteja convicto do 
oposto, o sociólogo acredita que deve-se reconhecer a submissão à “influência do ambiente, 
natural e social.” 
A moda se consagrou como uma maneira de agradar e de se fazer notar, a ornamentação 
cuidadosamente escolhida atrai o olhar, e passa a ser vista como um instrumento de provocação 
ao desejo. 
No âmbito da teatralidade de aparências da vida contemporânea, cada ser busca identificação ou 
diferenciação, destacar-se e ser reconhecido dentro de alguma tribo ou grupo social coexistente. 
Os objetos próprios, usados ou consumidos, expressam a maneira de como o indivíduo é visto, 
quem ele é, e o que aspira ser. 
De acordo com Maffesoli (2000, p. 15) os heróis, os santos, as figuras emblemáticas são tipos 
ideais, matrizes que possibilitam a identificação de uns com os outros: “Dionísio, D. Juan, o 
santo cristão ou o herói grego, poderíamos desfiar infinitamente as figuras míticas, os tipos 
sociais que permitem uma estética comum e que servem de receptáculo à expressão do ‘nós’”. 
Posteriormente, Maffesoli (2007, p. 63) retoma às figuras emblemáticas e os tipos sociais, 
dizendo que “O tipo é um molde, que é causa e efeito de uma cultura comunitária. É assim que 
se elaboram os mitos que relatam as proezas das figuras emblemáticas, ou as epopéias que 
formam um mundo ideal.” O sociólogo dá continuidade afirmando que elas “não são apenas 
resultados de contos e lendas antigas, (...). Tornam-se concretas para os grupos de fãs que se 
correspondem (...). Sendo ‘informados’ por suas maneiras de vestir-se, comportar-se, falar, os 
membros do grupo são ‘assegurados’ de sua existência ‘assegurando-se’ a eles.” 
Interagir social e simbolicamente com diversos grupos e indivíduos nas diversas escolhas feitas e 
nos signos e imagens consumidos, são peculiaridades do ser humano.  Uma roupa, um objeto ou 
acessório é uma mensagem efetivamente utilizada para transparecer algo sobre o indivíduo. 
 

“[...] A questão é chamar a atenção para uma memória coletiva na qual se 
condensam, como por sedimentação, todas as experiências micro ou macroscópicas à 
humanidade, mas que sempre se inscrevem numa comunidade específica.” 
MAFFESOLI (2007, p.61). 
 

A relação com a sociedade de consumo foi a estratégia utilizada para o êxito da moda. Ela é uma 
das expressões mais dinâmicas da modernidade, pois está sempre em busca de inovação.  
Nas últimas décadas várias tribos urbanas utilizaram linguagens visuais como formas de 
manifestação à opinião pública. Maffesoli (2007, p. 62) nos lembra o significado da “forma” 
como, ao mesmo tempo, estável e dinâmica, pois acumula informações do passado da espécie 
humana e também estão presentes na contemporaneidade. “É arcaica e atual.” 
Podemos linkar este significado à moda, que datou importantes épocas como o Rococó, a Era 
Vitoriana, o pós-guerra, com peculiaridades nas “formas” do vestuário, e que estão presentes até 
hoje em coleções de grandes grifes com suas releituras do indumentário. A forma é consequência 
de um ambiente estético, no qual a comunidade que cada ser está inserido define sua criatividade 
(MAFFESOLI, 2007, p. 63). 
Os punks se caracterizam em torno de estilos musicais e letras de música como forma de 
expressão, porém não se exprimem somente por este meio, esta tribo se identifica também com o 
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uso de roupas e ornamentações que representam suas atitudes e estilo de vida, “procedimentos 
que não vão além das imagens sociais, mas que se apóiam nelas para estabelecer os contornos do 
estar-junto.” (MAFFESOLI, 1996, p. 126). 
Discorrer sobre identidade é relembrar a complexidade de relações que liga o sujeito a um 
quadro contínuo de referências, constituído pela convergência de sua história individual com a 
do grupo onde vive. A identidade de alguém é simulada por intermédio das relações com outros, 
ou seja, sua classificação social é representada pelo reconhecimento de outros.    
As identidades dos indivíduos têm forte relação com suas práticas de consumo, podendo-se 
afirmar que a moda é um dos elementos mais influentes na construção da identidade. 
De acordo com Lipovetsky (2009, p. 24), “a moda é formação essencialmente sócio-histórica, 
circunscrita a um tipo de sociedade.” Ele afirma que a moda não estacionou apenas no cânone 
indumentário, paralelamente “o mobiliário e os objetos decorativos, a linguagem e as maneiras, 
os gostos e as idéias, os artistas e as obras culturais – foram atingidos pelo processo da moda”. 
Todas as imagens e repertórios que se adquirem durante toda a vida são construídos por meio do 
imaginário, referência que influencia sobremaneira a construção das identidades. Identidades que 
são plurais, diversas e globais e, fundamentalmente, dinâmicas (MAFFESOLI, 1996). 
Em uma entrevista com o pensador do cotidiano e do presente para a revista Famecos, de Porto 
Alegre (2001), o francês Michel Maffesoli define o imaginário como a relação entre as 
intimações objetivas e a subjetividade, no campo das ciências humanas. “O imaginário seria uma 
ficção, algo sem consistência ou realidade, algo diferente da realidade econômica, política ou 
social, que seria, digamos, palpável, tangível.”  
O sociólogo afirma também que a cultura, no sentido antropológico, contém uma parte de 
imaginário, porém não se reduz ao imaginário, pois é mais ampla, assim como o imaginário não 
se reduz à cultura em termos filosóficos. O imaginário tem, além de fenômenos passíveis de 
descrição, algo imponderável, pois carrega certo mistério da criação ou da transfiguração, não se 
tratando de algo simplesmente racional, sociológico ou psicológico. 
Para Maffesoli (2001), só existe o imaginário coletivo, pois este vai além do indivíduo, cada ser 
possui um repertório de influências empíricas e culturais. 
Para o autor o imaginário pós-moderno denomina-se de “tribalismo” e quando as pessoas se 
referem a “meu” ou “teu” imaginário denota-se que esse imaginário em verdade relaciona-se ao 
imaginário do grupo ao qual este indivíduo está inserido.  
Pode-se afirmar que o imaginário é “o estado de espírito de um grupo, de um país, de um estado-
nação, de uma comunidade, etc”, possuindo a potência de estabelecer vínculos, unir pessoas 
numa mesma atmosfera, não sendo possível referir-se ao imaginário individual.  
Por esta linha de raciocínio, percebe-se o imaginário pela maneira como a pessoa interage com a 
outra em toda a sua existência humana com sucessivas identificações manifestas nos 
comportamentos, na autoconfiança, na individualidade e nas diversas expressões sejam elas 
visuais ou verbais.  
Pitombo (2005, p. 98), fundamentada em Umberto Eco (1989), afirma que se a roupa é uma 
forma de comunicação e se a comunicação se dá em todos os níveis, não é pertinente estranhar a 
existência de uma “ciência da moda como comunicação” e a “roupa como linguagem 
articulada”, pois “os códigos do vestuário existem”. 
Gilles Lipovetsky (2009, p. 311) nos mostra como Gabriel de Tarde conseguiu teorizar a moda 
para além das aparências frívolas, pois foi o primeiro a enxergar a moda como forma de 
sociabilidade. Ainda nessa linha de pensamento: 
 

(...) a moda é essencialmente uma forma de relação entre os seres, um laço social 
caracterizado pela imitação dos contemporâneos e pelo amor das novidades 
estrangeiras. Não há sociedade senão por um fundo de idéias e desejos comuns; é a 
semelhança entre os seres que institui o elo de sociedade (...). A moda e o costume 
são as duas grandes formas de imitatividade que permitem a assimilação social das 
pessoas” (LIPOVETSKY, 2009, p. 311). 
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A importância de se auto-identificar é o princípio básico para a diferenciação, indicando 
empenho de mostrar-se de forma imagética e transmitindo algo pessoal que destacará a 
identidade escolhida. Cada nova geração de jovens, à sua época, inovou formas de linguagem, 
vestuários e comportamentos para expressar-se. 
 
Tribo Urbana Punk 
 
O movimento punk surgiu na Inglaterra em 1975, quando Legs McNeil o batizou ao dar este 
nome a uma revista de música e cultura pop dos anos 1970, porém, foi a partir de 1980 que 
deixou de ser uma concepção abrangente e pouco definida da atitude individual e 
fundamentalmente cultural, pelo conceito de movimento social propriamente dito. 
Maffesoli (2007) acredita que a “ambiência” de um lugar é essencial de todo o estar-junto. Nos 
anos 80, do século XX, os punks passaram a contestar o sistema social vigente de forma 
ideológica e demonstravam suas revoltas, dentre outras formas de expressão, através da imagem. 
Portanto, antes de qualquer contato verbal, podíamos identificar um punk apenas pelo seu visual, 
sua linguagem não-verbal. Maffesoli (2007, p. 79) acrescenta: “(...) as palavras da tribo, que são 
tudo menos individuais. Palavras da banalidade, (...) elas são verdadeiras fórmulas ritualísticas 
que garantem a coerência social. Função simbólica de reconhecimento que permite a agregação a 
um corpo dado.”    
O movimento tinha por objetivo lutar por uma nova sociedade, a sociedade anarquista. A 
anarquia ou o movimento anárquico é a estrutura social em que não se exerce qualquer forma de 
coação sobre o indivíduo. É a negação do princípio da autoridade, se opõe a todo e qualquer tipo 
de poder que venha a coibir a liberdade de expressão ou pensamento do ser humano.  
Para Maffesoli, a rebeldia, a contestação, a dissidência, a ilegalidade aparece sob as mais 
diversas formas quando há uma imposição absoluta, quando a vida social é totalmente controlada 
por uma única norma, numa tentativa de fazer assepsia nas múltiplas formas de existência que 
aparecem o tempo todo na dinâmica social. 
Seriam manifestações de uma “energia pura e rebelde que tenta destruir a inércia e a quietude de 
uma organização asséptica da existência” (MAFFESOLI, 1987, p. 23), as formas de resistência 
que expressam outras maneiras de viver no mundo e de dizer sobre o coletivo.  
Os integrantes desta tribo mostravam uma cultura anticapitalista por jornais político-alternativos 
e pela música hardcore - som simples e direto, não comercializável - trazendo propostas políticas 
com comportamentos livres e objetivos. Além disso, mantinham um visual muito peculiar. 
Para Maffesoli (1996, p. 346), “A estética da imagem corresponde à sua função dinâmica [...], a 
de fazer experimentar junto emoções [...]”. 
Com uma linguagem visual e não-verbal, demonstravam suas revoltas por intermédio de uma 
imagem agressiva, utilizando-se de roupas velhas e surradas em oposição ao consumismo, 
jaquetas arrebitadas com frases de indignação às injustiças do Estado, além dos cabelos no estilo 
moicano ou espetado colorido.  
Para Pitombo (2005, p.95), “toda cobertura corporal tem a possibilidade em si mesma de vir a se 
constituir em um sistema, consagrado por uma determinada sociedade.” 
Maffesoli (2007, p. 60) afirma que “hoje em dia são as identificações tribais que triunfam. (...) É 
esta a aposta do ‘formismo’, montar um arcabouço analítico que permita ressaltar o jogo dos 
fenômenos sociais (...). Um arcabouço que torne evidente aquilo que não raro se tenta recusar, ou 
seja, que não podemos nos vangloriar de escapar às diversas influências de nossa época.” 
A afirmação da idéia de imagem como meio de comunicação, já havia se concretizado e, em 
meados dos anos 1980, o corpo se tornou uma vitrine de tudo o que viesse à própria cabeça. 
Maffesoli (2007, p. 64) afirma: “Nesses momentos de efervescência cultural, os objetos, os 
corpos servem de mediação. A este respeito, podemos estabelecer paralelos entre os períodos em 
que a indumentária, as jóias, o cuidado com o corpo constituem uma preocupação social.”   
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O lema dos punks “Do it yourself” (faça você mesmo) serviria tanto para a ideologia quanto para 
a maneira de se vestir. Eles criaram seu próprio estilo e, em contraposição aos seus ideais, este 
estilo virou moda.  
Para Aguiar (2004), os conceitos de estilo e moda são distintos, denotando a moda como 
tendências do momento, ditadas pelos mais diversos estilistas e estilo, como uma forma de 
expressão com conteúdo pessoal.  
O conceito de criação peculiar de estilo está presente até hoje, na customização, na mistura de 
estilos e até na própria rejeição da moda enquanto norma. 
De acordo com Maffesoli (2007), o belo e o feio já deixaram de ter um significado único e 
universal, pois fazem parte da dinâmica do pertencer. “(...) o que está em jogo é efetivamente 
uma busca estética. Uma ‘preocupação’ generalizada com o corpo oferecido em espetáculo e que 
de forma alguma é individual, tendo, ao contrário, uma função sacramental, na medida em que 
serve de meio de reconhecimento” (MAFFESOLI 2007, p. 65). 
Essas manifestações do movimento punk podem ser caracterizadas pelo que Maffesoli (2005, p. 
83) denomina de “duplicidade” que seria a expressão de um “querer-viver” irreprimível por meio 
de “uma multiplicidade de rituais, de situações, de gestuais e de experiências que delimitam um 
espaço de liberdade”.  
No anseio de desejar uma “existência perfeita ou autêntica” esquece-se que existe 
concomitantemente uma “[...] série de liberdades intersticiais relativas”. Existe, portanto, outras 
formas de viver, de conviver, de expressar comunicações que estão no âmbito do informal, do 
secreto, do marginal, mas que podem ser observadas nas mais diversas situações cotidianas 
(MAFFESOLI, 2005, p. 83).  
Essas outras formas de expressar a vida e que não estão sempre explícitas são refletidas por 
Maffesoli com o conceito persona em contraposição a idéia de indivíduo. A persona “da 
máscara que pode ser mutável e que se integra, sobretudo, numa variedade de cenas, de situações 
que só valem porque representadas em conjunto.” (MAFFESOLI, 2000, p. 15). 
Uma forma de compreender os comportamentos e atitudes dos “tribalistas” é reconhecer que eles 
utilizam de seus bens como parte deles, conscientemente ou não.  
Necessário se faz perceber o que as roupas, os objetos, os usos e as representações significam 
para as tribos. 
A indumentária punk possui uma função simbólica que, de acordo com Maffesoli (2007, p. 65), 
serve para “afirmar, ostentar uma participação mística em um determinado grupo. (...) Trata-se 
de signos, rituais que, por superficiais que sejam, pretendem traduzir um ‘parentesco interno’.”  
O vestuário é, dentre todos os ornamentos que se usa cotidianamente, o que possui maior carga 
de valor simbólico. Com ele permite-se identificar uma organização e a dinâmica político-social 
de determinado lugar ou período, os tipos de culturas e relações humanas e sociais, entender os 
modos de uma época, pois as roupas traduzem, principalmente, sentimentos, identidades, 
culturas e conquistas. 
Maffesoli (2007, p. 80) cita Platão em sua teoria de que a “alma do mundo” é o princípio motor 
de um dinamismo universal, pois acredita ser possível aplicar esse mesmo conceito às tribos 
contemporâneas que se estruturam em idéias comuns. O sociólogo afirma que cada grupo 
compartilha de palavras-chave, de linguagens, idéias que têm uma “função sacramental”: a 
função de tornar visível o invisível desejo de reconhecimento pelo outro e de agregação com um 
grupo. 
Entende-se, portanto, que as tribos urbanas e os grupos sociais aos quais cada ser está inserido 
podem ter valores diferentes como ideais e costumes, possuir objetos peculiares como carros e 
roupas de marca, transmitir imagens distintas como o estilo punk, porém todos têm algo em 
comum: o simples prazer de “estar - junto”.  
 
Considerações Finais 
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Em que pese todo este contexto, a moda não é somente a imitação efêmera de tendências ou 
estilos, e as roupas não são apenas vestimentas que servem para proteger e cobrir o corpo ou 
ornamentações para embelezar os indivíduos. As roupas fazem parte da existência diária de cada 
ser, e traduzem estados de espírito, personalidades e identificações. 
O vestuário também é uma forma de se comunicar simbolicamente e que expressa sucessivas 
identificações de uma pessoa.  
A roupa constrói uma forma de aparecer socialmente e tem o poder de exercer determinado 
fascínio sobre as pessoas. A linguagem do vestuário expressa representações e símbolos visuais 
sobre aspectos da identidade pessoal e social, incluindo o imaginário individual e coletivo. 
Percebe-se o imaginário pela maneira como cada um interage com o outro diariamente, com 
sucessivos aspectos identificatórios que são manifestados através de comportamentos e nas 
diversas expressões sejam elas visuais ou verbais que refletem na autoconfiança e na 
individualidade de cada ser. 
A indumentária do movimento punk traduz seus ideais. A linguagem do vestuário dessa tribo 
urbana é uma forma que o grupo encontrou para ficar em evidência nos anos 1980.  
As atitudes visuais da tribo passaram a ditar a moda para alguns jovens, que mesmo não tendo 
conhecimento ou discordando das teses desse movimento, passaram a adotar suas vestimentas, 
demonstrando um comportamento mimético. 
No âmbito da teatralidade de aparências da vida contemporânea, grande parte das sociedades 
desenvolvidas busca identificação ou diferenciação, destacar-se e ser reconhecida dentro de 
alguma tribo ou grupo social coexistente. 
As roupas, os sapatos e os acessórios em geral, o carro, a casa, o restaurante que freqüentam, 
passam a identificar pessoas e marcar diferenças, gostos e personalidades. 
Os produtos e marcas são utilizados como indicadores sociais, promotores de estilos de vida, de 
distinção e originalidade pessoal.  
Os objetos possuídos ou consumidos, simbolizam sobre quem é o indivíduo, como ele quer ser 
visto e o que aspira ser.  
O corpo e sua vestimenta são os suportes sobre os quais se inscreve projetos e narrativas, 
mensagens e códigos: um sistema; um meio de comunicação. Uma comunicação rica em 
metáforas e aliterações. Fala-se por meio das roupas, das casas e dos objetos. São signos visíveis 
de condição social e de auto-expressão pessoal.  
Por meio da linguagem do vestuário realiza-se a interação social e simbólica com diversos 
grupos e indivíduos.  
Uma roupa, um objeto ou acessório é uma mensagem que efetivamente é utilizada para 
transmitir algo sobre si mesmo.  Uma comunicação que não passa, necessariamente, pela 
palavra. São, antes, os ornamentos, as roupas, a atitude, que tomam o lugar para comunicar o 
pertencimento a determinados grupos sociais, as identificações. 
Identificações remetem a relembrar a complexidade de relações que liga o indivíduo a um 
quadro múltiplo de referências, constituído pela convergência de sua própria história com a do 
grupo onde vive. Cada indivíduo é influenciado por uma rede de relações com outros.  
A identidade de alguém é sempre dada pelo reconhecimento de outros, ou seja, a representação 
social que o classifica. As identidades dos indivíduos têm forte relação com suas práticas de 
consumo. Pode-se afirmar, portanto, que a moda é um dos elementos mais influentes nos 
processos de identificação. 
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II FÓRUM DE ESTUDOS BACHELARDIANOS: O IMAGINÁRIO DO SEGREDO  
Coordenação: Catarina Sant’anna (UFBA)  
Jean-Jacques Wunenburger (Univ. de Lyon - França) 
 
 
 
A Portas Fechadas: segredos da ação curatorial em exposições de arte 
Nicole Cosh (AESO/Barros Melo), Neila Pontes (PPGA/UFPE) 
 
 
 
A ação curatorial enquanto processo de seleção, recorte, conceituação e, portanto, de criação 
narrativa que abarca diversos objetos artísticos, desperta nossa curiosidade epistemológica acerca 
dos modos particulares de seu procedimento. Acreditamos que a curadoria opera num campo 
onde a imaginação criadora – essa capacidade do homem de construir e transformar realidades a 
partir das relações que estabelece entre o observado e as instâncias subjetivas de seu ser – age 
para conformar um discurso poético. 
A atividade de curadoria, embora guarde semelhanças com a ação de criação do artista, não 
resulta em obras de arte ou imagens que subentendem mensagens a serem decodificadas pelo 
apreciador. Ao contrário do artista, o curador transforma as imagens criadas pelos artistas em 
construções narrativas que organizam e direcionam os olhares que serão lançados sobre a 
exposição.  O curador é o agente mediador entre a arte e o público: um facilitador de leituras. Ele 
oferece as ferramentas para que o público construa as próprias chaves que abrirão as portas da 
interpretação da obra de arte. 
Neste artigo procuraremos refletir sobre a ação curatorial e as instâncias que permeiam tais 
processos. Trata-se de uma pesquisa inicial com a qual esperamos contribuir para reflexões 
acerca das teorias bachelardianas e suas possíveis interações com as práticas em curadorias de 
arte, que enfocam especialmente as produções contemporâneas. Para tanto buscamos analisar as 
falas de alguns curadores que são referência para o campo da arte no Recife. Através de breves 
entrevistas, realizadas com três curadores: Cristiana Tejo, Maria do Carmo Nino e Moacir dos 
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Anjos e da análise de exposições e textos, nos quais refletem sobre sua agência nesse campo, 
pretendemos relacionar alguns conceitos trabalhados por Bachelard a esta prática. 
Optamos pelo recorte que ressalta o trabalho da curadoria em arte contemporânea primeiramente 
por ser este o campo específico de atuação dos entrevistados. Em segundo lugar por nosso 
interesse pela temática da arte contemporânea deve-se a experiências anteriores – inclusive 
participando como educadoras em exposições realizadas pelos curadores supracitados. Partindo 
dessas vivências, observamos que os contatos da arte contemporânea com o público podem 
suscitar diferentes interpretações, que muitas vezes despertam sentimentos de estranhamento 
frente a esta produção. Tal sentimento pode advir dos procedimentos relacionados  as  técnicas e 
suportes materiais utilizados pelos artistas, ou ao fato de que esta produção não mais está ligada 
à representações miméticas. Desta maneira o não domínio do público dos códigos 
compartilhados no campo da arte contemporânea dificulta o acesso a inteligibilidade de tais 
manifestações. 
Neste cenário, o curador tem cada vez mais exercido o papel de mediador de sentidos para a arte 
contemporânea. Desta maneira, atua como construtor de visualidades, realizando recortes e 
propondo percursos de leituras que obedecem a sistemas classificatórios, que categorizam e 
organizam provisoriamente sentidos. Durante as entrevistas ficou claro para nós que, nos 
processos de realização de uma curadoria, tal como foram descritos pelos curadores, estão 
presentes subjetividades. Modos de ver o mundo, trocas fluidas entre artista, obra, pesquisador, 
instituições e público permeiam a ação de configuração destes discursos poéticos. 
É neste sentido que pensamos as teorias bachelardianas como chaves para a compreensão dos 
processos de curadoria. Para nós, a curadoria é um procedimento que dialoga com a imaginação 
criadora (Bachelard, 2004), na qual o indivíduo deixa falar sua subjetividade, o que acreditamos 
que acontece na escolha de obras de arte que integrarão uma exposição – função primordial da 
curadoria. Assim, seguiremos as discussões abordando as relações entre este autor e as práticas 
curatoriais em busca de desvendar alguns dos segredos por traz das portas que guardam a arte 
contemporânea. 
 
Portas da percepção 
 
Para Huxley (1973), as portas da percepção significam os momentos de contato entre o ser, os 
aspectos da unicidade de cada um e o mundo. Sendo assim, concordamos que cada pessoa é um 
sujeito cognitivo e cognoscente e participa ativamente na construção de si e do seu 
conhecimento. Consideramos, portanto, que conhecer é transpor as portas da percepção, por 
meio de um olhar sobre o mundo – mas que não se desprende do ver a si. Da mesma maneira, 
acreditamos que os encontros com a arte são modos de construir conhecimentos – tanto para o 
curador, como para os demais agentes do campo. 
Na visão dos entrevistados, a curadoria possui distintos significados, que se relacionam a uma 
percepção da arte como sistema, lembrando das intrínsecas relações de poder que permeiam suas 
práticas. Contudo, também ressaltaram os aspectos subjetivos inter-relacionados com a 
curadoria. Assim, curadores operam através de seleções, classificações, categorizações, 
delimitações, que se constituem como transcendências imaginadas a partir de suas 
subjetividades. Agindo numa dimensão híbrida, onde se desenvolvem as relações entre o 
material e o imaterial, o curador utiliza diversas estratégias para criar sentidos em torno de um 
aglomerado de objetos a serem expostos em museus ou galerias.  
Tais estratégias utilizadas pelos curadores parecem operar em torno de ações que se situam no 
entre-lugar das subjetividades que se dão na relação entre pesquisador e fato, para estabelecer 
aqui ligação com o que diz Bachelard (2004). Este autor, em pesquisa acerca da epistemologia – 
notadamente no cenário das ciências exatas (trata-se de sua tese de doutoramento em física), 
elabora algumas considerações sobre a construção do conhecimento. 
Acreditamos que as observações de Bachelard contribuem para uma análise acerca das 
construções do conhecimento em arte pois, dotado de uma imaginação criadora, o curador 
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empreende processos de aproximação com a arte. Primeiramente, pelo fato de ser este um 
encontro específico entre duas subjetividades: a do curador e a do artista – expressa pela obra. 
Em segundo lugar, também estão imbricadas as subjetividades entre aquilo que será proposto 
pela curadoria e os diferentes públicos que podem encontrar com as obras – estas também 
repletas de significação.  
Para Bachelard, a aproximação é relativa a cada encontro entre pesquisador e objeto pesquisado. 
Ao construir conhecimento, pesquisador e objeto constituem uma aproximação. O conhecimento 
é, para o autor, passível de retificação. Deste modo, afirma: 
 

“é preciso sempre fazer uma grande diferença entre o início do conhecimento e a 
vida dele. A tal ponto que não se pode atribuir um papel de informação à sensação 
primeira. Ela é apenas um sinal, um convite, o pretexto da atenção e da reflexão. O 
conhecimento nasce apenas da multiplicidade e da combinação das sensações com 
as lembranças” (Bachelard, 2004, p. 250). 

 
Nas entrevistas realizadas os curadores afirmaram a relevância que suas experiências de vida, 
seus modos particulares de se relacionar com o  mundo possuem na construção de novas 
curadorias. Como experiências de vida entendemos a carga de subjetividade construída ao longo 
do percurso formativo do curador.  Como afirmou Cristiana Tejo: “É como você se sente no 
mundo que vai nortear suas escolhas. Com o que você se alinha em termos de visão de mundo.” 
(Tejo, 2011, entrevista às autoras). 
A partir do que diz a curadora, acreditamos que é possível vislumbrar o que Bachelard (op. cit.) 
aborda sobre o conhecimento. Do mesmo modo que construir conhecimentos só é possível por 
meio da interação e diversidade de sensações e lembranças, a curadoria também se constrói por 
esta via. Assim, compreendendo a curadoria com um papel de “[...] mediação entre o caráter 
singular das produções e seu sentido coletivo, um questionamento das narrativas 
historiográficas, em particular da visão hegemônica que lhe conferiu evolução linear” (Ferreira, 
2010, p. 138), percebe-se que o lugar do curador dentro do campo da arte parece ser, cada vez 
mais, o de apresentar a sua versão sobre as grandes narrativas da arte.  
As variações elaboradas por cada curador acerca das narrativas da arte, a nosso ver, dizem 
respeito as diferentes construções de conhecimentos que colaboraram para a realização de cada 
trabalho curatorial. Aqui, portanto, cabe ressaltar que a ação de curadoria pode enquadrar-se em 
uma construção sistêmica, na qual experiências anteriores colaboram para a elaboração de cada 
exposição. Discorrendo sobre o pensamento sistêmico, Fritjof Capra pontua que na perspectiva 
sistêmica de reflexão “[...] o universo material é visto como uma teia dinâmica de eventos inter-
relacionados” (Capra, 1996, p. 48). 
É importante ressaltar o espaço que Capra (op. cit.) dá para a dinâmica do conhecimento e, desta 
maneira, percebemos relações com o lugar que Bachelard (op. cit.) dá para a retificação. 
Conforme este autor a retificação é o conhecimento em ato, o espaço para novas significações 
que a aproximação pesquisador-fato pode suscitar. Sendo assim, do mesmo modo que na 
construção do conhecimento há multiplicidades de sensações e lembranças também na curadoria 
estes aspectos constroem a ação. 
Deste modo, acreditamos que as diferentes combinações entre sensação e lembrança constituem-
se como as possibilidades para retificações que a curadoria possui. Enquanto ação de construção 
de conhecimentos em arte e catalisadora de informações que poderão construir conhecimentos 
para o público, a curadoria cede espaços para novos arranjos temporais ou temáticos ainda que 
opere com as mesmas obras. 
Compreender a curadoria como aproximação é, portanto, dar a ver que o encontro curador-obra 
sempre poderá gerar retificações. As retificações permitem a construção de diferentes 
conhecimentos sobre a arte, prontos a serem transpostos por meio de portas a percepção que 
também pressupõem, como abordamos anteriormente, encontros entre subjetividades. Tais 
encontros são permeados pelo que Bachelard (2004) define como minúcia. 
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Para o autor, a minúcia tem papel fundamental na construção do objetivo, uma vez que abarca o 
detalhe, que é intrínseco à construção do conhecimento aproximado. Deste modo, a cada 
aproximação, diferentes aspectos da interação sujeito-objeto estão colocados, e estes aspectos 
devem ser vistos por meio de suas particularidades. Ao invés de se buscar o objetivo por meio da 
generalização das relações, Bachelard propõe que a objetividade resida na minúcia: 

 
“Para o observador atento à análise do dado, a lei científica é apenas um ponto de 
apoio, um meio, muitas vezes provisório, puramente pragmático, para chegar ao 
fato. [...] Não se espera que a lei brote da simples comparação dos fatos, da simples 
superposição de imagens mais ou menos coerentes. É numa experiência única, 
executada de decimais em decimais, que se busca chegar a traços gerais” 
(Bachelard, op. cit., p. 255). 

 
Na tarefa de equacionar questões advindas de recortes de seu repertório imagético, das 
convenções estabelecidas pelos agentes do campo da arte, das narrativas emanadas pelas obras 
ou requeridas pelas instituições o curador, lançando mão das evocações que dão sentido às 
coisas, busca estabelecer uma narrativa que permita comunicar a intencionalidade subjacente a 
cada obra de arte exposta e ao conjunto que elas conformam (a exposição) e oferecer ao público 
(apreciador das exposições) uma narrativa sobre o estado da arte, sua ambiência e seus debates. 
Porém, como curador e, portanto, como construtor de sentidos imaginados ele somente pode dar 
a ver ao público uma vista parcial das subjetividades dos artistas. Através das imagens em 
diálogo, dos textos e dos contextos recortados entrega “chaves” que permitem decifrar os 
códigos para leitura dos sentidos construídos no contexto expositivo. 
 
Fechaduras 
 
Como afirmamos anteriormente, a prática em curadoria relaciona-se a exposição e ao contato 
entre obras e público. Deste modo, o curador media sentidos para as obras ao selecionar, dentro 
de critérios que muitas vezes não são aclarados para o público, o que será visto em determinada 
exposição. Tal função atualmente ocupa lugar de destaque dentro do que Pierre Bourdieu (2006) 
nomeia hierarquia de legitimidades. 
Para Bourdieu, a arte está inserida em um campo no qual atuam diversos agentes, que podem 
operar de distintos modos: como artistas, curadores, críticos, públicos, educadores. Segundo o 
autor, as ações dos agentes conferem diferentes graus de legitimidade à produção artística no 
contexto institucional (Bourdieu, 2003). Diferentemente do século XIX e meados do início do 
século XX, quando este lugar legitimador era ocupado pelo crítico de arte, no cenário atual este 
papel tem sido do curador. 
Sendo assim, cabe aqui abordar a constituição de algumas instâncias de legitimação da arte. No 
caso do Brasil, a história dos museus e exposições é recente – o primeiro museu foi aberto no 
século XIX, ao passo que na Europa instituições semelhantes já existiam desde o século XVII. 
No entanto, com os questionamentos da modernidade esta instituição começa a ser pensada pelos 
artistas. Arthur C. Danto (2006) pontua que as provocações de Marcel Duchamp frente às 
instituições, no início do século XX, abrem caminho para reflexões dos artistas sobre a arte e 
também sobre as instituições que a legitimam como tal, bem como seus processos.  
Sobre estes processos, o autor afirma:  

 
“pode-se supor que o tipo de arte que o museu define teve seu momento e que o 
conceito de arte passa por uma revolução tão notável quanto aquela da qual o 
conceito surgiu, em torno do ano 1400, e que fez do museu uma instituição 
extremamente adequada à arte deste tipo” (Danto, 2006, pág. 208). 
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Na esteira das discussões que os artistas europeus e norte-americanos realizaram em meados da 
década de 1960, as instituições brasileiras, neste período, começam a se configurar em um 
campo da arte. Isto se deve ao fato de que, antes deste momento, aconteceram ações pontuais do 
estado ou, especialmente, da iniciativa privada – notadamente voltadas a preservação da 
produção referente ao período colonial e imperial. 
É apenas com a criação da Bienal de São Paulo, em 1951, que começam a se ampliar 
paulatinamente os locais para circulação da arte moderna e contemporânea brasileira277. Ao 
mesmo tempo em que importantes instituições começavam a se configurar, em Recife também 
surgiam iniciativas como a criação, em 1942, do Salão do Estado, atual Salão de Artes Plásticas 
de Pernambuco. Sobre a criação de espaços institucionais no estado, Clarissa Diniz afirma: 
 

“De fato, em Pernambuco não só o Salão do Estado cumpriu, desde sua fundação 
até os dias atuais, um duplo papel (o de consagrar artistas cuja produção é 
reconhecida – através de salas especiais, prêmios ou homenagens das mais diversas 
–, como também o de legitimar artistas que apenas iniciam uma trajetória), como 
houve aqui, durante algumas décadas, o Salão dos Novos, cuja intenção era 
valorizar a produção emergente de arte [...]” (Diniz, 2008, pág. 87) 

 
Além destes salões citados, a autora também faz referência a outras instâncias que atuam no 
estado como legitimadoras da produção local: a crítica de arte recifense (que até a década de 
1990 possuía colunas fixas em jornais da cidade), além de galerias e ateliês – individuais ou 
coletivos – que asseguravam às obras espaços para sua circulação. Os artistas, produtores, 
administradores e demais agentes do campo da arte pernambucano, antenados com a produção e 
as discussões nacionais e internacionais acerca da arte e seu campo, configuram a partir de 
meados da década de 1990, locais para circulação da produção artística cada vez mais 
institucionais. 
Isto se deve ao fato de que é por volta desta época que as políticas locais para a cultura tornam-se 
mais visíveis. Neste período, por exemplo, será reaberto o Mamam. Também foi criado o IAC – 
Instituto de Arte Contemporânea, instituição ligada à Universidade Federal de Pernambuco – 
UFPE. No início dos anos 2000, ocorre a volta do Salão de Artes Plásticas de Pernambuco. A 
partir desta época, a Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ – cria o Programa Trajetórias, que 
seleciona propostas de artistas locais e nacionais para suas galerias. 
A criação ou retomada de espaços institucionais locais para a circulação de arte acaba por 
configurar um campo da arte no estado, definindo, também alguns papéis neste campo como: 
artista, curador, crítico, público. Contudo, ao mesmo tempo em que as instituições e seus agentes 
vão se determinando localmente, a arte passa por uma revisão de seus conceitos, como abordado 
por Arthur Danto (2006). No momento que a arte deixa as salas particulares – ou as audiências 
exclusivistas dos museus do século XIX – e alcança maior público, há a necessidade de uma 
maior reflexão sobre a arte e seus processos. 
Até o modernismo se vê que a legitimação conferida pelo crítico de arte à produção era, muitas 
vezes, orientada por aspectos relacionados ao gosto – e isso era mais nitidamente perceptível. 
Para Cristina Freire, o curador é requisitado, então, para selecionar as obras que refletirão uma 
época, compondo “a narrativa oficial que se tornará hegemônica para a história da arte” 
(Freire, 2000: 53).  Daí a importância do curador, por ser o co-autor da exposição (uma posição 
eventual), ou o pesquisador (uma função institucional). A autora sugere que esse 
curador/pesquisador tenha atitudes independentes do mercado, mas ligadas a uma pesquisa, para 
que possa criar narrativas socialmente compartilhadas da arte que expõe nas instituições. 

277 Convém lembrar que, antes disso, houve ações pontuais como a criação de galerias no Rio de Janeiro e São 
Paulo. A esse respeito ver Sônia Salzstein (2001). 
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Como foi possível observar até aqui, o campo da arte, bem como suas instâncias de legitimação, 
passam por processos reflexão que geram novas formas de produção e institucionalização 
artística. Para Sonia Salzstein (2001), 
 

“foi do adensamento dessa malha de instituições (envolvendo um formidável 
processo de profissionalização no mundo da arte, assim como ultra-especializada 
redivisão do trabalho cultural) que resultou nos anos 1990 um meio artístico cada 
vez mais empenhado em acelerar e otimizar a circulação de exposições [...].” 
(Salzstein, op. cit., pág. 394) 
 

Com este processo de especialização do campo da arte, a função do curador no campo da arte 
(local, inclusive) tem sido cada vez mais relevante, sobretudo com a abertura dos museus a 
diferentes públicos. Convém lembrar que, ao mesmo tempo em que este adensamento 
institucional levou a uma definição (e criação) de papeis no campo da arte, também se configura 
o lugar do curador – em detrimento do crítico. Como pontua Glória Ferreira (2010, pág. 147), 
 

“a atividade curatorial vem introduzindo novas modalidades de circulação da 
crítica, estabelecendo outros nexos entre os fatos artísticos e as descrições, 
avaliações e interpretações.” 
 

Neste cenário, a figura do curador se tornará essencial para garantir os recortes temáticos ou 
históricos que orientarão a realização de exposições e, inclusive, para oferecer ao público as 
chaves para a leitura das obras contemporâneas que, como abordamos, muitas vezes representam 
enigmas para o público das exposições. 
 
Girando as chaves 
 
Utilizando em sua fala uma comparação metafórica entre curadoria e cartografia, o curador 
Moacir dos Anjos (2011, entrevista às autoras, caderno de campo) destaca o papel do curador 
como agente que seleciona pontos imaginários a serem destacados no território simbólico que é o 
campo da arte. Assim como o cartógrafo seleciona pontos num mapa – criando mapas cognitivos 
acerca da arte contemporânea, o curador explicita leituras prováveis daquelas obras a fim de 
oferecer ao público o seu recorte de um território simbólico. 
Tal recorte simbólico traz a tona o que Bachelard nomeia devaneio da vontade (2008). Para o 
autor, tal devaneio é fruto de um equacionamento entre o real e o irreal. Assim, acreditamos que 
as ações de curadoria são realizadas no âmbito de um campo artístico permeado por relações de 
poder, como ressaltamos anteriormente. No entanto, tal como um devaneio da vontade, a 
curadoria pauta-se, também, por aspectos oníricos que, como na metáfora de Moacir dos Anjos, 
referem-se a delimitações simbólicas que os curadores realizam sobre as produções artísticas. 
Ressaltamos, portanto, que ao mesmo tempo em que “forças terrestres” – para usar uma 
expressão bachelardiana – movem o campo da arte (e sua percepção como campo, inclusive), há 
uma predominância de funções do irreal que percorre as ações artísticas. Desta maneira, mais do 
que relacionar-se a seu papel institucional ou legitimador, o exercício de curadoria aponta para a 
ação simbólica, na medida em que – como abordamos – fundamenta-se em intersubjetividades. 
Para Maria do Camo Nino (2011, entrevista às autoras, caderno de campo), que exerce papéis de 
artista, curadora e educadora, as ações curatoriais são elementos constituintes de seu percurso de 
formação e atuação no campo da arte. Como elementos constituintes são, portanto, indissociáveis 
de cada nova experiência que realiza. Inserida no sistema da arte de diversas maneiras, acredita 
que vários processos - curadoria como um deles - retroalimentam o sistema da arte e sua 
produção em particular. Curadorias, na sua visão, podem ser recortes que o olho faz de 
determinadas realidades que observa.  
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No exercício de selecionar o que observa, contudo, é necessário que lembremos o papel que a 
memória exerce. Para José Moura Gonçalves Filho,  
 

“A memória oferece o passado através de um modo de ver o passado: exercício de 
congenialidade, onde há, pois, investimentos do sujeito recordado e da coisa 
recordada, de maneira que ao termo e ao cabo do trabalho de recordação já não 
podemos mais dissociá-los: então fará tanto sentido entender o sujeito a partir do 
que recordou quanto o que recordou a partir do modo como o fez” (Gonçalves 
Filho, 2000: pág. 99). 

 
Por meio da memória podemos acessar as lembranças e, junto a estas as sensações – de antes ou 
do momento presente – que, como dissemos páginas atrás, concorrem para a concepção 
bachelardiana da construção do conhecimento. Desta maneira, acreditamos que o exercício de 
curadoria é uma ação de devaneio da vontade – na medida em que conjuga as forças terrestres do 
campo da arte com as reflexões oníricas que a arte provoca. 
Aí enxergamos os espaços para as ações de retificação na própria ação de curadoria. A cada nova 
curadoria desenvolvida são retomadas antigas indagações – acessadas por meio da memória, a 
elas se somam a adoção de novos referenciais, artistas apresentam novas visualidades em seus 
percursos imergindo o curador novamente nesta troca de subjetividades – permeada pelo campo 
da arte: 
 

“A subjetividade ela é moldada nesse confronto constante entre o que você acredita, o 
que você acha interessante com o que o campo diz que é interessante, que é 
importante.” (Tejo, 2011, entrevista às autoras). 
 

Pelo percurso que empreendemos, acreditamos que o exercício de curadoria traz a dimensão do 
poder expressa pelo campo da arte e seus mecanismos. No entanto, ressaltamos os aspectos de 
construção simbólica que a ação curatorial traz em seu bojo, como construção de um devaneio da 
vontade. Assim, por meio deste breve artigo relacionamos alguns aspectos da curadoria (e suas 
relações com o campo da arte) a construção de  conhecimento aproximado em arte. Continuam 
presentes segredos referentes as ações curatoriais que não aclaramos, mas que estão prontos a 
retificações... 
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Introdução 

Não há como passar despercebido por este novo sistema de comunicação universal que é a 
internet. Por onde se passa, aonde quer que se vá, somos sempre impelidos a nos conectar e a 
mergulhar num universo onde interagir com o outro com o mínimo de inércia é apenas uma das 
características. Negar a fertilidade deste campo para uma investigação mais profunda é, no 
mínimo, negar a própria cultura, que é dinâmica e mutável. Muito mais do que um modismo, 
como enxergam alguns, a internet, ou ainda, os sites de relacionamento nos falam muito do que 
somos ou daquilo que pretendemos ser. Assim como numa escola, numa rua ou numa praça, o 
espaço virtual nos coloca diante de um cenário habitado por gente. Gente que sente, que finge, 
que ama. E é a vida que move esse espaço que merece atenção. 

278 Trabalho apresentado no Fórum Temático “O imaginário da Comunicação Digital”, no XVI Ciclo de Estudos 
sobre o Imaginário. 
279 Jornalista e mestranda do curso de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea – ECCO - da 
Universidade Federal de Mato Grosso, email: gallif.karina@gmail.com 
280 Professora e orientadora do trabalho, email: limaegomes@yahoo.com.br 
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Alguém já disse que o virtual é como um complexo problemático que chama um processo de 
resolução281. Procederei, então, a uma atualização desse virtual, como disse Pierre Lévy, já 
sondando se este virtual não seria o próprio real. Explico. Na própria sociedade em que vivemos, 
bem antes de todas as inovações tecnológicas de que hoje nos ocupamos, ouvimos falar de 
formas de conduta, de apresentação pessoal, ou se preferirem, etiquetas. É condição humana 
ritualizar processos sociais. Temos uma maneira de comer, de se comportar em público, de tratar 
as pessoas, de arrumar a casa, que nos é normal, mas que aos olhos estrangeiros podem parecer 
insanas282·. Quando nos apresentamos aos outros, somos como que guiados por uma lógica de 
mostrar/esconder. Isso merece atenção por abrigar, entre outros, o imaginário do segredo. Na 
internet, esse fenômeno não deixa de acontecer; há apenas uma potencialização dos recursos por 
estarmos expostos diretamente uns aos outros e termos ferramentas múltiplas ao nosso alcance. 
De qualquer forma, o interessante é notar que, independente do espaço, estamos sempre 
precisando do outro. Os corpos nunca deixam de estar juntos.   

Uma vez que a pesquisa tem a internet como locus, é necessário entender que não pretendo 
mostrar este espaço enquanto hiper real, espetacular ou encantado, mas salientar que este 
ambiente pode ser utilizado enquanto ferramenta metodológica para compreender fenômenos 
sociais que não existem apenas ali, mas que se prolongam na internet283·. Ao invés de conceber o 
ciberespaço como um mundo à parte do real, é necessário integrar os âmbitos online e offline de 
modo a conferir à pesquisa a fidedignidade dos fenômenos sociais que se prolongam na internet, 
pois ela, enquanto plataforma de comunicação, só existe porque há pessoas que nela trafegam e a 
inventam/reinventam diariamente. Não há como concebê-la como uma entidade autossuficiente 
que paira soberana num mundo virtual. Ela é, antes de mais nada, um fato social284.   

Essa abordagem aponta caminhos férteis quando se pesquisa o ciberespaço. Nessa 
perspectiva, assim como na vida urbana, a vida virtual pode ser interpretada através das imagens 
projetadas, das aparências. Portanto, antes de criticar e de descartar as aparências para uma 
investigação aprofundada é fundamental questioná-las. E o questionamento central desse 
trabalho visa conhecer como se caracteriza a imagem feminina construída pelo usuário na 
internet. Outras questões que permeiam o trabalho dizem respeito ao que estas mulheres 
mostram ou querem mostrar, que critérios utilizam para construir sua imagem, por que 
selecionam umas fotos e não outras, o que podem e o que não podem mostrar nesses sites etc. 

A internet interessa, além do que já foi exposto, por fazer parte da vida de milhões de pessoas. 
O Brasil tem a maior população online da América Latina: somos 40 milhões, contra 17,8 
milhões de usuários do segundo colocado, México, segundo dados da comScore, empresa de 
pesquisa de mercado que mede o mundo digital285. Em relação à imagem feminina, esta proposta 
surgiu da constatação, nas redes sociais, de um número expressivo de material fotográfico 
publicado por mulheres. Elas são maioria não apenas no Facebook, onde representam 57% dos 
usuários, mas também tem mais contas do que os homens em 84% dos 19 principais sites de 
relacionamento, diz pesquisa feita pelas empresas Oxygen Media e Lightspeed Research. 

281 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. 
282 Lembrei-me do que disse Marcel Mauss em suas “Técnicas Corporais”: o que temos são maneiras adquiridas e 
não naturais de se comportar, tudo em nós é comandado. “Coisas inteiramente naturais para nós são históricas. 
Aliás, elas são objeto de horror para o mundo inteiro, exceto para nós”. Cf. MAUSS, Marcel. As técnicas corporais. 
1934, capítulos I, II, III e IV. 
283Essa leitura diz respeito ao que afirmaram Fragoso, Recuero e Amaral (2011). Para elas, ao especificar a internet 
como universo de observação implicitamente damos abrigo à idéia de uma ruptura entre o que está ou acontece 
“dentro” da rede e o mundo “fora” dela, um risco quando se pesquisa esse ambiente. 
284 Barbosa e Campbell (2006) tratam, analogicamente, de como os shoppings são, em muitas pesquisas, reduzidos a 
espaços encantados e enfatiza um outro lado ignorado por alguns teóricos: as novas formas de sociabilidade, de  
comunicação e de relação com a subjetividade e com a cultura material que se desenrolam no seu interior. Acredito 
que muitos estudos sobre a internet cometem o mesmo equívoco. 
 
285 Para outros dados da pesquisa, ver http://pt.scribd.com/doc/48622322/ComScore-SOI-Brazil-Webinar-Feb-2011 
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Elejo os sites de relacionamento Orkut e Facebook por entender que estes são os dois 
principais espaços de publicização do privado na rede286. Pretendo analisar e caracterizar a 
imagem feminina na internet a partir da coleta de imagens públicas de mulheres nos referidos 
sites de modo a investigar as imagens de si que são criadas e mostradas entre/para uns e outros. 
O que se propõe é identificar uma lógica própria do que se mostra e do que se prefere esconder. 
 Objetivo também compreender os modos pelos quais a internet atua enquanto ambiente 
sociocultural. A pesquisa possui um caráter etnográfico ou, mais especificamente, netnográfico. 
Além de uma série fotográfica, outros dados empíricos serão colhidos de algumas entrevistas 
com mulheres usuárias das redes consideradas. As fotos de seus perfis e as suas falas serão 
analisadas para se estabelecer conexões entre as imagens tidas de si e sua projeção na internet. 
Um estudo comparativo das fotografias no Orkut e Facebook também será conduzido a fim de 
estabelecer aproximações e distanciamentos entre ambos os sites. 
 
A imagem e a ciência 
 

Por muito tempo pensamos sem imagens. A brutalidade da razão e dos fatos só evidenciava o 
que era material e concreto. Todo o resto, o imaginário, o pensamento simbólico, a metáfora 
eram eliminados. Herança positivista. A intuição, o faro, também eram exorcizados do 
conhecimento científico. Não havia espaço para poesia, para os devaneios. Nada disso era digno 
o suficiente para a arte de demonstrar. A ciência progrediu, houve avanços tecnológicos 
consideráveis, inclusive aqueles ligados à imagem: a descoberta da imagem fotográfica em preto, 
depois a cores, o cinema, a TV, o vídeo cassete. Tornamo-nos uma civilização da imagem. 
Apesar disso, como bem observa Gilbert Durand, a imagem ainda carece de prestígio   

 
A imagem, sendo sempre desvalorizada, não inquieta ainda a consciência moral de um Ocidente, que se acredita 
vacinado por sua iconoclastia endêmica. A enorme produção obsessiva das imagens é contingenciada no domínio do 
“distrair”. E, entretanto, os difusores das imagens, a mídia, estão onipresentes em todos os níveis da representação, 
da psiqué do homem ocidental ou ocidentalizado. Do berço ao túmulo a imagem está lá, ditando as intenções de 
produtores anônimos ou ocultos: no despertar pedagógico da criança, nas escolhas econômicas, profissionais do 
adolescente, nas escolhas tipológicas (o “look”) de cada um, nos costumes públicos ou privados a imagem midiática 
está presente, ora se pretendendo como “informação”, ora ocultando a ideologia de uma “propaganda”, ora se 
fazendo “publicidade” sedutora... A importância da “manipulação icônica” (relativa a imagens) ainda não inquieta; 
entretanto, é dela que dependem todas as outras valorizações, incluindo aí as “manipulações genéticas”. Felizmente, 
uma minoria de pesquisadores, cada dia mais importante, tem se interessado, há três quartos de século, pelo estudo 
fundamental desses fenômenos de sociedade e pela revolução cultural que eles implicam. (DURAND, 1998, p.9) 

  Lendo Durand287 descubro que Freud mostrou o papel decisivo das imagens enquanto 
mensagens que chegam à consciência do fundo inconsciente, porque reprimido, do psiquismo. A 
imagem, onde quer que se manifeste, é uma espécie de intermediária entre um inconsciente 
inconfessável e uma tomada de consciência confessada. Ela tem, portanto, o estatuto de um 
símbolo, o próprio tipo de pensamento indireto, onde um significante confessável remete a um 
significado obscuro. Para Jung, referência para Durand, a imagem em sua própria construção é 
um modelo de autoconstrução (ou “individuação”) da psiquê. Apesar das concepções 
reducionistas do conhecimento tentar rebaixar as imagens (imaginário), o autor afirma que todo 
o pensamento, seja ele justificador de uma posição racional ou de uma posição intuitiva, tem sua 
matriz nas imagens e que mesmo que a imaginação e o imaginário sejam reprimidos, eles se 
revoltam e dão um jeito de se exprimir. 

286 Segundo dados da comScore o Facebook tem pouco mais de 12 milhões de visitantes no Brasil, contra quase 32 
milhões do Orkut.  Em termos mundiais, o Facebook já alcançou a marca dos 500 milhões de usuários. Mas o Orkut 
ainda lidera o ranking das redes sociais no país: quase 90% das páginas consumidas no Orkut são do Brasil. 
Segundo a pesquisa, se não fosse o Brasil, o Orkut teria, provavelmente, deixado de existir em 2011. 
 
287 DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 
1998. 
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A abordagem antropológica das imagens feita por Durand tem promovido o imaginário como 
matriz de uma “mitopoiésis”, que seria a habilidade que todo sujeito possui de elaborar o mundo 
e a si mesmo através do mito. É, aliás, simbolizando que o ser humano ultrapassa o mundo e a 
morte. O caráter ambíguo do mito e do símbolo totalizam a concepção de verdade, pois 
bipolaridade é a marca das representações humanas. A partir dessa constatação, o autor propõe 
uma mitodologia e uma arquetipologia. Ele se fundamenta no dinamismo das imagens que 
invariavelmente se organizam em narrativa, texto literário oral e escrito, e que, portanto, 
possuem fortes relações com os mitos. Não há como não ver o mito latente ou manifesto em toda 
a narrativa. 

Deve-se a Gilbert Durand uma notável tentativa de classificação das imagens do sistema 
antropológico a partir dos arquétipos coletivos, agrupando-as em dois regimes, a saber, diurno e 
noturno. O diurno sugere claridade, um regime de vigilância e de poder que tudo vê. Remete a 
arquétipos antagônicos como luz x treva, cume x abismo, herói x monstro. Há um princípio de 
exclusão.  O regime noturno, por sua vez, propõe uma dialética dos antagonistas. Sugere 
viscosidade, adesividade e um realismo sensorial. Verbos como confundir, penetrar, descer, 
fazem parte desse regime. 

Falar em regimes noturno e diurno remete aos mitos de Apolo e Dionísio. O primeiro estaria 
ligado ao sonho, representa o princípio da luz, da ordem. O segundo, ao contrário, está ligado ao 
estado da embriaguez, do caos, da desordem. Os deuses se relacionam, no homem, com a 
imagem figurativa e a potência emocional. E hoje poderia falar em uma sociedade mais 
dionisíaca do que apolínea – sai o indivíduo, entra o coletivo. 
Ao fazer a mímica da desordem e do caos por meio da confusão dos corpos, o mistério dionisíaco funda 
periodicamente uma nova ordem e, assim, sublinha também a preeminência do coletivo em relação ao 
individualismo, bem como em relação ao seu correlato racional, que é o social. (MAFFESOLI, 1985, p.21) 

Enfim, os esquemas, arquétipos e símbolos são importantes para Durand porque definem o 
sentido da palavra mito: “sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas, sistema 
dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa” (DURAND, 
2002, p.62-63).  O que importa é que a imagem faz sonhar. É a partir disso que proponho um 
pensamento por imagens, um tipo de saber que extrapola o verbal. 

Lúcia Santaella e Winfried Noth288 dizem que o mundo da imagem se divide em dois 
domínios. O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: desenhos, pinturas, 
gravuras, fotografias, e as imagens cinematográficas, televisivas, holo e infográficas pertencem a 
esse domínio. O segundo é o domínio imaterial das imagens na nossa mente. Neste domínio 
imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas, modelos, ou, em geral, como 
representações mentais. 
O que posso inferir, com esses autores, é que o segundo domínio esteja relacionado com o 
primeiro: ele o fabrica, o dá suporte, apoio. O que seriam das representações não fossem os 
modelos, as imaginações, as visões? 
É isso que investiga esse trabalho: não apenas as representações, as imagens, mas antes, o que 
guia a construção delas, a lógica imagética que propõe tal mostração. 

Somente um estudo interdisciplinar dá conta dessas miudezas. É através do diálogo entre as 
disciplinas e de uma visão pluralista que o conhecimento toma forma. Uma forma complexa, 
como teorizou Morin, que avance os simples modelos de simplificação, disjunção, exclusão e 
redução e que proponha o novo. Não há mais espaço para os modos de conhecimento 
mutiladores cuja ambição “é a de controlar e dominar o real; Trata-se, agora, de exercer um 
pensamento capaz de lidar com o real, de com ele dialogar e negociar” 289. 

288 SANTAELLA, Lúcia; NOTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica e mídia. São Paulo: Iluminuras, 2008, 
p.15 
289 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução Eliane Lisboa. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011, 
p.6 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 379



 A construção de novas metodologias faz parte desse paradigma da complexidade, 
principalmente nas ditas ciências sociais e humanas – mas não apenas nessas. O politeísmo 
precisa ser característica do pensamento empírico, juntamente com a intuição e com o senso 
comum. É preciso recuperar o caçador que um dia fomos e lançar mão de um saber do tipo 
venatório, do qual nos fala Carlo Ginzburg290. A academia precisa ser tocada por uma 
sensibilidade intelectual que diz respeito à alteridade, ao outro. Maffesoli fala que esse outro não 
precisa ser representado, mas apresentado: eu sou tocado pelo o outro e o mostro291. 

É a metodologia da jabuticaba292 que nos falta: algo que seja tipicamente brasileiro, que 
suporte nossas observações e não apenas reproduza discursos. Que potencialize a pesquisa, ao 
invés de engessá-la. Construir a partir da subjetividade e do sensível é um risco, mas qualquer 
pesquisa o é. Arrisco-me a incluir imagens nesta empreitada. 
 
As imagens, o ciberespaço e a lógica pós-moderna 

Enquanto objeto de estudo, a internet está cada dia sendo mais estudada por diversas áreas, 
dada a peculiaridade de interação possibilitada por esse meio. É nesse espaço desterritorializado 
que o vitalismo pós-moderno se apresenta com força. Interligados por cabos de fibras óticas, os 
internautas apreciam cada instante: os games, os chats, os blogs, os vídeos, as fotos, tudo tem 
sentido nesse estar-junto para nada. Um nada que não é físico, mas como lembra Maffesoli, 
“toca o outro”. Além de ser vistos, os transeuntes do virtual querem ser escutados. As frases do 
perfil do site de relacionamentos, os vídeos postados, os blogs, todos querem ser escutados, 
compartilhar as alegrias, tristezas, emoções, só para se sentir vivos e comungarem do mesmo 
divino. São essas práticas, que parecem desprovidas de sentido, que fazem com que o tempo se 
imobilize para os participantes da festa virtual. A lentidão marcante de um tempo arcaico retoma 
vigorante e “hoje vemos despontar um elogio da lentidão, incluindo a ociosidade. A vida não é 
mais que uma concatenação de instantes imóveis, de instantes eternos, dos quais se pode tirar o 
máximo de gozo.” 293 Maffesoli trata desse tempo. O tempo das tribos294. Essa nova 
socialidade295, diferentemente do que prevaleceu nos anos 70, diz o autor, se trata menos de se 
agregar a um grupo, a uma família, ou a uma comunidade do que o ir e vir de um grupo a outro. 
“Contrariamente à estabilidade induzida pelo tribalismo clássico, o neotribalismo é caracterizado 
pela fluidez, as reuniões pontuais e a dispersão” 296. Se antes a identidade era fixa e condicionava 
o sujeito a ser uma coisa ou outra, na pós-modernidade é possível ser uma coisa e outra. Isso 
possibilita a dinâmica de entrada e saída das tribos sem nenhum prejuízo. Fala-se menos em 
identidade e mais nos processos de identificação. Neste sentido, o princípio da individualização 
está superado.  

290GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. pp. 
143-179 
291Notas da palestra proferida por Michel Maffesoli durante o XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação que aconteceu em Recife, de 02 a 06 de setembro de 2011. 
292 Observação feita por Juremir Machado no mesmo evento. 
293 MAFFESOLI, Michel, O instante eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. São Paulo: Zouk 
2003. Trad. Rogério de Almeida, Alexandre Dias. p.8 
294A noção de tribo proposta pelo autor não está relacionada à visão antropológica clássica do termo. Diferentemente 
da estrutura mecânica da sociedade moderna, onde a organização dos indivíduos se dá a partir da função de cada um 
e as classes se apóiam numa lógica de identidade, a metáfora da tribo empregada por Maffesoli trata do processo de 
desindividualização, da saturação da função e da valorização do papel que cada pessoa (persona) representa dentro 
de uma estrutura orgânica, onde tribos afetuais e não grupos contratuais interagem. O neotribalismo pratica uma 
solidariedade orgânica que vai de encontro à solidariedade mecânica racional. 
295 Maffesoli distingue a sociabilidade simples, relativa à polidez, aos rituais, civilidade, vizinhaças à socialidade 
mais complexa relativa à memória coletiva, simbólica, ao imaginário (1996, p.160) 
296 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2ª Ed., 1998. Trad. Maria de Lourdes Menezes, prefácio. 
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A socialidade de que fala o autor pode ser vista na internet, mais especificamente em sites de 
relacionamento. Fugindo para novas formas de estar-junto, os internautas encontram força 
agregadora para transgredir, viver intensamente o instante lúdico e onírico e assim se desprender 
de uma vida toda planejada. A ruptura de uma linearidade, própria da vida urbana, permite 
fundar algo novo e se desterritorializar. O nomadismo, a errância que caracteriza a pós-
modernidade possibilita liberdade de não estar preso a uma identidade fechada sobre si mesma, 
mas de ser duplicidade, de ir e vir por tribos das quais me identifico. Nesse sentido, só temos 
valor pelo fato de pertencermos a um grupo e pouco importa se esta ligação é real ou 
fantasmática. 

O ideal moderno que preconizava a organização racionalista da sociedade a partir de uma 
cultura científica, calcada na capacidade de planejar e antecipar o futuro promoveu um 
desencantamento do mundo. Essa crise das grandes narrativas – Estado, nação, utopia – abriu 
espaço para o cotidiano e suas micro-narrativas. Nele, a vida “sem qualidade” e os vínculos 
sociais começam a fazer sentido e ser aceitos enquanto estilo de vida. O destino, o caos, são 
incorporados e dão vez a uma “tragicidade” nietzschiana própria do aqui e agora, que valoriza o 
presente como fonte de prazer. Segundo essa concepção, há uma integração da morte, um viver a 
morte todos os dias. Do amanhã não se sabe e nem há projetos para ele. A idéia do carpe diem 
ilustra essa noção do presenteísmo. 
A raiva calma do presente, o desejo de viver sem se preocupar muito com o futuro é, certamente, a modulação 
contemporânea dessa constante antropológica que é o trágico. O que será feito amanhã pouco importa, posto que 
podemos gozar, aqui e agora, o que se apresenta: um belo acontecimento, uma paixão amorosa, uma exaltação 
religiosa ou a serenidade do tempo que passa. (MAFFESOLI, 2003, p.47) 

Essa é a lição do mito dionisíaco, figura emblemática que cristaliza o vitalismo proteiforme, o 
amor pela natureza, a busca das paixões borboleteantes a ética do instante enquanto centralidade 
da vida, o desejo de aproveitar o aspecto efêmero das coisas, reconhecendo o imprevisto, e 
aceitando-o num movimento transcendente que não tem necessidade de objetivo exterior e 
distante para dar o melhor de si. 

A volta do arquétipo, os usos e costumes, os mitos e os ritos nos remontam ao que propunha a 
sociedade pré-moderna e é possível que seja isso o que retome importância na pós-modernidade. 
“Ao linearismo seguro da história sucede o ciclo, ou a espiral, do destino”.297 Na frente da tela 
do computador, o tempo passa sem que nos demos conta. É difícil sair dali, deixar esse espaço 
lúdico que nos coloca diante do grupo da qual pertencemos e nos permite viajar nas ondas da 
rede. É possível estar ali e aqui ao mesmo tempo: conversar, aprender um idioma, conhecer 
novos lugares, novas pessoas, fazer compra. E é por isso que há uma valorização desses 
momentos, pois são eles que conferem presença à vida. Essas características são ainda 
depreciadas ou marginalizadas pelos que defendem um ponto de vista estritamente racionalista. 

O deslocamento de importância que está ocorrendo, de uma ordem social essencialmente 
mecanista para uma estrutura complexa, a dominante orgânica, substitui a História linear pelo 
mito redundante. São as histórias particulares que interessam e que permitem às sociedades uma 
perdurância, uma vez que a vivência individual se inscreve em um conjunto que só tem valor 
porque participa de um todo. É a partir do local do território, da proxemia, que se determina a 
vida de nossas sociedades. 

Contrariamente à idéia da individualização, Maffesoli vê na contemporaneidade a criação de 
uma alma coletiva, na qual as atitudes, as identidades e as individualidades se apagam. Ele diz 
que toda vida individual é limitada e é essa limitação que permite existir no grupo. A vida em 
grupo permite-nos, portanto, sentir-se em correspondência com os outros. A volta do arcaísmo, 
por outro lado, é o que caracteriza a pós-modernidade: “Sinergia do arcaísmo e do 
desenvolvimento tecnológico. É a única definição que me permite dar conta da pós-
modernidade”. 298 

297 MAFFESOLI, 2003, p.10 
298 Idem 
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Onde dominava a separação, a distinção, a autonomia, tende a reinar a reversibilidade, a 
mistura, a heteronomia. O que faço só tem sentido na e pela comunhão com os outros. São eles, 
inclusive, que escolhem a minha roupa, meu estilo, meus gostos. O reconhecimento de uma 
lógica de conjunção (e...e), no lugar de uma outra da disjunção (ou...ou) é marca deste tempo. O 
que prevalece aqui não é mais a produção, o trabalho, mas sim um querer viver. “Essa 
insignificância das ações humanas, esse sentimento de precariedade e de brevidade da vida se 
expressam, mais ou menos conscientemente, no trágico latente ou no hedonismo ardente, 
próprios deste fim de século” 299. O estilo de vida própria da pós-modernidade é hedonista, 
estético e místico. As preocupações com o urbanismo, lazer, relações de vizinhança valorizam 
muito o espírito, a dimensão estética e imaterial. São esses elementos que servirão de matriz da 
vida social.  

O consumo não é mais simples, mas envolve uma intensa consumação. Essa sociedade de 
consumação é mais perceptível, por exemplo, nas práticas juvenis que quer tudo e de imediato. O 
manejo de imagens pelo consumo atribui sentido aos objetos. No caso do vestuário, é ele que 
diferencia os grupos – tribos- sociais, cada qual com o seu estilo. O coletivo, dentro da lógica do 
ciberespaço, é o aspecto de mais um modismo que aproxima os internautas: os sites de compra 
coletiva. Neles, grandes ofertas são disponibilizadas durante um curto intervalo de tempo e a 
compra só é efetuada se muitas pessoas se interessarem pelo mesmo produto. A dinâmica desses 
sites só tem sentido no coletivo. E cada qual que compra uma oferta o faz dentro de um princípio 
de não ser mais o próprio indivíduo isolado, mas partilhar das coisas, entre o mundo e os outros. 
A oferta só vale por algumas horas, portanto, não há tempo de planejar a compra. Há, em tudo 
isso, um ambiente de descuido que não favorece o cuidado pelo amanhã, mas, ao contrário, um 
desejo de viver o presente. O consumo, dentro dessa perspectiva, não diz respeito apenas à 
exaustão de bens materiais, mas tem uma dimensão física e emocional e por isso fala-se em 
consumição300 – o prazer que consome o corpo no ato da compra. 

O ciberespaço promove um estar-junto para uma exibição: por meio de fotografias, por 
exemplo, a pessoa se faz presente naquele território, ela cria um corpo que a identifica na tribo, 
tomando a noção de Maffesoli, o qual só tem sentido dentro da coletividade. Ao invés do 
anonimato, o que se busca é a exibição, o desejo de se mostrar para o outro. Esse autor sublinha 
a pertinência da imagem enquanto agregadora social e revela outro sentido acionado por meio 
dela: o tátil. 

Limitando esta reflexão aos chamados sites de relacionamento, entre eles Facebook e Orkut, 
sendo aquele o maior álbum online da história, com cerca de 55 bilhões de fotos301, e observando 
a profusão de imagens, sobretudo femininas, publicadas ali diariamente, alguns dados chamam 
atenção. Em recente pesquisa feita nos Estados Unidos302, 1.605 mulheres foram entrevistadas a 
respeito do uso de redes sociais. No caso do Facebook, 34% delas disseram que checar a conta 
no site é parte da rotina e vem antes mesmo de escovar os dentes. Aproximadamente 40% se 
auto descrevem “viciadas” no Facebook. A pesquisa ainda revelou que 26% das mulheres entre 
18 e 34 anos levantam no meio da noite para verificar se receberam mensagens. 

A necessidade de ouvir o outro, de saber dos comentários alheios e interagir com eles, 
exemplifica a dinâmica pós-moderna do estar-junto à toa. Nesse tipo de virulência do cotidiano, 
os internautas sentem-se em correspondência com os outros e participam com os outros de um 
complexo maior. Ao postar uma foto, um vídeo, ou simplesmente escrever uma frase no perfil – 
do blog, site de relacionamento, microblog, chat – o faço esperando uma correspondência do 
meu grupo, por meio de comentários ou de atos que evidenciam que eles apreciaram a minha 

299 Idem 
300 Barbosa e Campbell (2006, p.22) explicam que no final do século XIX e início do século XX utilizava-se o termo 
consumption para se referir à tuberculose, uma doença do pulmão que “consumia” as forças e o organismo das 
pessoas. 
301 CHEROBINO, Vinícius; VERGINASSI, Alexandre. Facebook. Superinteressante. São Paulo, Ed. 289 março de 
2011. 
302 A pesquisa foi conduzida pelas empresas americanas Oxygen Media e Lightspeed Research em 2010. 
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atitude. Maffesoli recorre à expressão da “ética da estética” para situar esse momento no qual o 
laço social torna-se emocional.  As relações tornam-se animadas por e a partir do que é 
intrínseco, vivido no dia a dia de um modo orgânico. Elabora-se, então, um modo de ser onde o 
que é experimentado com outros será primordial. As tribos reforçam um sentimento de pertença 
e favorecem uma nova relação com o ambiente social. 

Ao invés de falar em identidade, propõe-se identificação: esta põe em cena pessoas de 
máscaras variáveis que atribuem sentido aos sistemas emblemáticos com que se identificam. 
“Este poderá ser um herói, uma estrela, um santo, um jornal, um guru, um fantasma ou um 
território, o objeto tem pouca importância, o que é essencial é o ambiente mágico que ele 
segrega, a adesão que suscita” 303 

A noção de máscara abriga a figura arquetipal representando uma imagem, um corpo que 
engendra comunicação, pois está presente, ocupa espaço, é visto e favorece o tátil. No contexto 
do virtual, onde a proliferação de imagens é de certa forma caótica, a aparência configura um 
elemento importante na constituição de um perfil ou de um avatar. Em “No fundo das 
aparências”, Maffesoli explica que a preocupação com a aparência é mais do que uma simples 
superficialidade sem conseqüências. Inscreve-se num vasto jogo simbólico e exprime um modo 
de tocar-se, de estar em relação com o outro. São os adornos e as diversas formas de valorização 
do próprio corpo que fundam o corpo social e que servem de abrigo à pessoa, atrás do qual é 
possível esconder-se, esquivar-se e proteger-se das agressões da vida em sociedade. 
Copiando a dialética simmeliana da “ponte e da porta”, da ligação-desligamento, pode-se dizer que a acentuação do 
corpo, da imagem, da aparência conformista na pós-modernidade conduz a uma aparição-desaparecimento. 
Aparição do próprio corpo e desaparecimento no corpo coletivo. (MAFFESOLI, 1996, p. 182) 

  O mesmo autor afirma que os diversos jogos da aparência inscrevem-se num vasto sistema 
simbólico cujos efeitos sociais estão longe de ser desprezíveis. Desse modo, a maneira como me 
apresento no ciberespaço, o que mostro e o que deixo de mostrar revelam muito de mim, do meu 
mundo. Ao abrigo dos códigos, dos rituais ou jogos das aparências tribais, posso crescer e 
exprimir minhas diversas potencialidades. É disso que trata a “temática do véu”. 

O véu deixa ver e mascara, ao mesmo tempo. A casa, o padrão social, a família, o carro novo, 
o amor, as amizades, o que se mostra e o que não se deixa ver nos sites de relacionamento ilustra 
bem essa questão. Para os que fazem parte da mesma comunidade, o véu acentua o que merece 
ser visto. Ao mesmo tempo, protege contra a indiscrição do olhar exterior. É por isso que no caso 
dos sites de relacionamentos há uma opção de privacidade quanto ao estranho. Posso me deixar 
ser vista por todos ou optar por me socializar somente com a minha tribo. 

 
 

O comportamento teatral e a construção da fachada 
A teatralidade da vida cotidiana merece atenção enquanto vetor de conhecimento, enquanto 

alavanca metodológica relevante para a compreensão da estrutura orgânica. Foi este aspecto 
social que motivou Erving Goffman a estudar as questões simbólicas que envolvem a interação. 
Suas considerações acerca da “representação” e da “performatividade” dos indivíduos em 
sociedade e as discussões sobre as interações humanas como orientadas por estratégias de 
“elaboração da face” parecem meios de estudar a projeção de imagens na internet. As noções de 
“linha e “face” expressam como as interações humanas se caracterizam e o valor social atribuído 
a elas. A linha consiste num padrão de atos verbais e não-verbais pelos quais a pessoa expressa a 
sua visão da situação e através disso sua avaliação dos participantes, especialmente de si 
mesmo304. O termo face pode ser definido como o valor social positivo que uma pessoa 
efetivamente atribui a si pela linha que os outros supõem que ele tomou durante um contato 

303 MAFFESOLI, 1996, pp 18-19 
304 GOFFMAN, Erving. Interaction Ritual. Essays on face-to-face behavior. New York: Pantheon Books, 1982, p.5 
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particular. Ou seja, face é uma imagem de si delineada em termos de atributos sociais 
aprovados305. 

Me sinto bem numa interação quando estou “em face”. Nessa condição, tipicamente respondo 
com sentimentos de confidência e confiança. Firme na linha que assumo sinto que posso erguer a 
cabeça e apresentar-me abertamente aos outros. Sinto certa segurança e alívio306. O desconforto, 
porém, assola quando me encontro “fora de face” ou “em face errada”. Em ambas as 
circunstâncias,  
Eventos expressivos estão sendo contribuídos ao encontro que não podem ser prontamente entremeados no tecido 
expressivo da ocasião. Se ele sentir que está em face errada ou fora da face é provável que ele se sinta envergonhado 
e inferior devido ao que aconteceu e pelo que pode acontecer à sua reputação enquanto participante. Além disso, ele 
pode se sentir mal porque ele confiou ao encontro apoiar uma imagem de si a qual ele se ligou emocionalmente e 
que agora ele sente ameaçada307.  (GOFFMAN, 1982, p.8) 

 
Assim como nas sociedades indígenas – para citar apenas um exemplo – há ritualizações que 

diferenciam grupos e indivíduos, também em nossa sociedade é possível vislumbrar aspectos, 
ritos, que promovem um processo de distinção dos grupos. A fala, a postura, o modo de se vestir 
ou de se apresentar em público configuram aspectos desses ritos. Em se tratando de rituais, vejo 
em Goffman que as relações sociais envolvem uma constante dialética entre rituais de dois tipos: 
apresentação e evitação. Eles representam os dois principais tipos de deferência. Através dos 
rituais de apresentação, o indivíduo retrata concretamente a sua simpatia pelo outro; os rituais de 
evitação têm a forma de interdições, proscrições, tabus, e sugerem atos que o indivíduo deve 
evitar para que ele não viole o direito do outro de mantê-lo à distância308.  

O autor considera a interação como um processo fundamental de identificação e de 
diferenciação dos indivíduos e grupos, uma vez que estes não existem isoladamente: só existem e 
procuram uma posição de diferença pela afirmação, na medida em que, justamente, são 
valorizados por outros. O papel social de cada um está intrinsecamente ligado ao modo como 
cada indivíduo constrói sua imagem e a mantém em sociedade. 

Goffman analisou a interação social em hospitais psiquiátricos, mas o escopo desse trabalho 
foi muito maior: do confinamento das alas médicas a um estudo geral da sociedade anglo-
americana.  
Eu uso esses dados sobre o pressuposto de que um lugar lógico para aprender sobre propriedades pessoais está entre 
as pessoas que foram presas por não conseguir mantê-las. Suas infrações de decoro ocorrem nos confins de uma ala, 
mas as regras quebradas são bastante gerais, nos conduzindo para fora da ala para um estudo geral da nossa 
sociedade Anglo-Americana. 309 (GOFFMAN, 1982, p.48) 

 Analogicamente ao que propôs o teórico em questão, atrevo-me a buscar na internet as regras 
que ditam o jogo da construção da fachada dos indivíduos em sociedade: o segredo se revela ou é 
velado ainda mais quando me apresento ao outro virtualmente? Entendo, com Goffman, que em 
geral é através da conduta que o indivíduo cria uma imagem de si, mas essa não é imagem que 
ele enxerga de si uma vez que o indivíduo não estabelece seus atributos por conta própria, 
admitindo verbalmente que os possui; esses atributos derivam de interpretações que os outros 
fazem da maneira pela qual o indivíduo lida com si mesmo durante as relações sociais310. 
 Termos importantes no trabalho sobre o Ritual da Interação são deferência e conduta. Há uma 
relação de complementaridade desses termos no que diz respeito à criação de imagens. Segundo 
o autor, a imagem de si que o indivíduo deve manter aos outros não é o mesmo tipo de imagem 
que os outros devem manter dele. Imagens de deferência tendem a apontar para uma sociedade 

305 Idem 
306 Idem, p.8 
307 Tradução minha. 
308 GOFFMAN, op. cit., p.73  
309 Tradução minha. 
310 GOFFMAN, op.cit. p.78 
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mais ampla fora da interação, ao lugar que o indivíduo alcançou na hierarquia da sociedade. As 
imagens de conduta tendem a apontar para qualidades que qualquer posição dá a seus 
incumbentes a chance de exibir durante a interação. Em suma, “a imagem de si que o indivíduo 
deve manter aos outros através de sua conduta é um tipo de justificação e compensação pela 
imagem dele que os outros são obrigados a expressar através de sua cortesia a ele”. 311  
 A aplicação dos termos conduta e deferência em seus estudos vieram das noções 
durkheiminianas sobre religião primitiva. Elas foram assim traduzidas para compreender alguns 
aspectos da vida secular urbana que, em certo sentido, não é tão irreligiosa assim. Goffman diz 
que muitos deuses foram expulsos do mundo, mas o indivíduo, em si, permanece enquanto uma 
divindade de importância considerável: enquanto um objeto sagrado exige ritos adequados e 
deve ser apresentado com uma luz adequada.  
 
Conclusões (in) conclusivas 
 
 Mais do que a teatralidade do comportamento humano em sociedade, o que fica evidente 
nesses estudos, não apenas no de Goffman, é o papel do outro na construção do eu. Remete ao 
fato de que não somos ilhas isoladas, mas que precisamos do outro e nos voltamos a ele em toda 
interação. “É através da confiança no outro que conseguimos completar a figura sob a qual nos 
representamos, pois somos capazes de pintar somente parte dela” 312.  
 De alguma forma, todos os autores utilizados desenvolvem esse pensamento: de que forma 
partindo-se do outro se determina o eu? É esse ir e vir constante que impulsiona a vida em 
sociedade. O “ser/estar junto” de que fala Maffesoli ilustra este fenônemo. É a socialidade que 
está em jogo nesse novo tempo – que alguns denominam de pós-modernidade - e não é possível 
se afastar disso. Sob vários aspectos, o presente oferece elementos para compreender o que está 
em estado nascente e, fazendo parte dele, a internet se apresenta como um novo ambiente para 
análise dos fenômenos sociais, simplesmente por abrigar gente e por permitir uma “socialidade 
virtual”, que não se distingue da real, apenas muda de ambiente. É por isso, aliás, que ela 
interessa. 

O cotidiano, sob seus múltiplos aspectos, é uma fecunda alavanca metodológica e precisa ser 
mais bem explorado, sobretudo no que ele tem de banal, frívolo. A proposta da sociologia do 
cotidiano de estudar o aparente marasmo do dia a dia, de se preocupar com as miudezas do 
tecido social, do comportamento dos indivíduos tomados isoladamente e também analisá-los 
enquanto grupo, me parece instigante e em última instância, reveladora. Exige, no entanto, um 
exercício diário de estranhamento e uma habilidade de observação perspicaz, atenta a detalhes 
por vezes já incorporados ao imaginário social do “trivial” e “sem atributos epistemológicos”. A 
questão não é estranhar o espetacular, o exótico, mas se intrigar com o banal.  
 Apesar de não refletirmos sobre isso, os rituais de apresentação ao outro se encontram 
profundamente enraizados num imaginário do sagrado e do profano. Tudo o que exalta e me 
coloca mais próximo do Olimpo deve ser evidenciado. Ao contrário, o que denigre, suja e que 
me afasta dos deuses deve ser escondido. Seria esta a lógica interna que precede a representação 
de si num site de relacionamento? 
 Quanto à imagem feminina, historicamente relacionada a aspectos morais e sagrados – ela é a 
progenitora, a esposa dedicada, a santa – estaria ela sendo representada levando em conta esses 
critérios? O segredo se desvela ou é velado ainda mais? A mulher, nos sites de relacionamento, 
se aproxima de Apolo ou é, por opção, Dionisíaca? O que realça e valoriza o real no virtual? 
 São essas questões que o trabalho procura responder, entendendo que o tempo presente, de 
difícil localização – e verbalização –dá alguns elementos para problematizá-lo. O que ora 
evidencio é o papel da técnica e mais especificamente, da máquina na sociedade. Assim como os 
motores a vapor, mais tarde os motores elétricos e posteriormente os motores eletrônicos e 

311 idem, p.83 
312 Idem, p.84, tradução minha. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 385



nucleares, os computadores aparecem como protagonistas de uma nova revolução tecnológica. E 
são eles que estabelecem uma nova forma de socialidade: o laço emocional que une os 
internautas e o que eles experimentam juntos é a essência disso. 
 Enfim, tudo o que deixamos de lado está voltando: o lúdico, o onírico, o imaginário, a 
importância do sensível e do corpo.  O pacto que firmamos com o outro substitui o contrato que 
tínhamos com ele na modernidade e promove uma contaminação. Ela só pode ser real e virtual. 
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O imaginário social e midiático é composto pelo movimento das imagens e pelos símbolos e 
sentidos que se interligam à técnica, do grego techné. Para os antigos helenos, essa palavra 
significava possuir um determinado conhecimento em alguma produção, ou seja, ela era 
entendida como uma modalidade do saber e do fazer. 
Dessa forma, a techné grega era conceituada não por meio das estruturas que ela possuía, e sim 
pela habilidade que os gregos tinham em criar e dar forma a novas coisas. Na modernidade, essa 
noção da técnica como modo de pensar foi substituída pelo modo de ser e por todas as suas 
possibilidades de descoberta e realização. 
Para Heidegger (1996), o agir técnico da modernidade confunde-se com a própria essência do 
homem moderno, eximindo as oposições metafísicas que sempre colocaram a natureza de um 
lado e a técnica, história, cultura e espírito do outro. 
Na atualidade, a técnica, que tem como base a phýsis e a techné gregas, está diretamente ligada 
aos veículos midiáticos e às novas tecnologias comunicacionais. Mais que extensões do homem 
(MCLUHAN, 1971), esses meios de comunicação são extensões do próprio imaginário social. 
Segundo Benjamin (1994, p. 169). “No interior de grandes períodos históricos, a forma de 
percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de 
existência”. Assim, tanto a organização quanto o meio em que essa percepção se dá estão 
condicionados a fatores naturais e históricos. 
As novas tecnologias, mesmo que de maneira não totalizante, ainda se fundem a antigos rituais e 
criam o que Benjamim define como uma “segunda natureza” na qual os aparelhos técnicos estão 
cada dia mais presentes na vida cotidiana, despertando no homem novas sensações e exigindo 
dele contínuas reações físicas e psicológicas. 
De acordo com Maffesoli (2001), é o imaginário que produz as imagens, ele é real e por isso faz 
parte da construção da realidade social. Esse pensador francês recorre a Gaston Bachelard e a 
Gilbert Durand para evidenciar de que modo as construções do espírito podem acionar o plano 
das realidades. 
Para Maffesoli, o imaginário possui uma aura, no sentido concebido por Benjamin, ele é “o 
estado de espírito que caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente racional, 
sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de imponderável, um certo mistério da 
criação ou da transfiguração” (MAFFESOLI, 2001, p. 75). 
Essa relação entre os símbolos e a técnica se configura como uma uma relação comunicacional 
capaz de unir conteúdo e forma em um mesmo enredo. Com isso, as contínuas transformações 
tecnológicas geram mudanças no imaginário social e este, por sua vez, exige e promove novas e 
mais avançadas mutações. Assim, esses elementos se articulam em um movimento constante 
alicerçado por sinestesias e simbioses. 
Se, como evidenciou Maffesoli (2001, p. 77), “o imaginário, certamente, funciona pela 
interação”, acreditamos que as tecnologias comunicacionais são formas não só de interação, mas 
também de materialização desse imaginário e estão envolvidas por uma aura capaz de nos 
transcender ao sedutor, real e não-racional mundo das imagens midiáticas. 
O imaginário é alimentado por tecnologias. A técnica é um fator de estimulação imaginal. Não é 
por acaso que o termo imaginário encontra tanta repercussão neste momento histórico de intenso 
desenvolvimento tecnológico, ainda mais nas tecnologias de comunicação, pois o imaginário, 
enquanto comunhão, é sempre comunicação. Internet é uma tecnologia da interatividade que 
alimenta e é alimentada por imaginários. Existe um aspecto racional, utilitário, de Internet, mas 
isso representa apenas uma parte desse fenômeno. O mais importante é a relação, a circulação de 
signos, as relações estabelecidas. Da mesma forma, a televisão e a publicidade articulam o 
emocional e a técnica. Tem lógica nisso, pois a lógica da imagem é sempre técnica. Na base, só 
há imagem pela técnica. Uma escultura é um objeto técnico. Um totem é o resultado da 
utilização de materiais segundo uma técnica de construção. A técnica é o artefato […] A fonte da 
imagem é tecnológica. Quando há exacerbação tecnológica, há profusão de imagens 
(MAFFESOLI, 2001, p. 81) 
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As tecnologias da comunicação - por meio de um vínculo que em nenhum momento é unilateral, 
mas de reversibilidade contínua - midiatizam o imaginário cotidiano e criam novos rituais, novas 
formas de agrupamento e novos mitos. E são esses símbolos que se ligam à mídia e a tornam 
uma fonte que nos parece inesgotável de novos  deuses e heróis. 
Essa aura imaginária envolve os veículos midiáticos desde os meios impressos até os meios 
digitais, interligando-os em uma nova esfera de ecologia do corpo, das ruas e da mídia, na qual 
as pessoas inseridas nesse processo não se sobrepõem a natureza, inclusive a natureza das coisas, 
mas comungam de uma noção holística e de um desejo permanente de coexistir. Talvez por isso, 
os símbolos e mitos contemporâneos precisem beber da fonte instintiva dos ideais arcaicos para 
elevarem sua verdade imaginária. 
Maffesoli (2008), nos fala ainda que os ídolos pós-modernos gerados pelos mitos também pós-
modernos são os arquétipos do passado encenando novos esteriótipos cotidianos. Assim, esses 
ídolos ajudam a construir a noção de entusiasmo que  atiça a contemporaneidade. E é dessa 
forma que eles despertam paixões e emoções comuns a um grupo ou a uma sociedade. 
As mitologias, geradoras de novos ídolos e novas idolatrias, traduzem em sua essência uma 
sequência de pequenas verdades que, mesmo efêmeras, existem e participam da construção das 
formas sociais, portanto, merecem ser observadas em seu movimento. Maffesoli ressalta que 
esses símbolos, mitos ou ícones nascem das circunstâncias sociais, ou seja, eles são frutos do 
nosso imaginário e das nossas representações (MAFFESOLI, 2008). 
Essa “Galáxia do Imaginário” defendida pelo autor nos faz ver que no tempo presente o sujeito 
deixa de existir para si e passa a existir sob e pelo olhar do outro. Portanto, para Maffesoli, na 
contemporaneidade “as estruturas místicas e as tecnologias se unem num misto sem fim” 
(MAFFESOLI apud PAIVA, 2009. p.9). 
E é justamente essa relação entre as novidades tecnológicas e os instintos humanos o principal 
percurso para a movimentação de vozes e imagens na atualidade. Tomando por empréstimo as 
palavras de Debray (1998, p. 7) diríamos que também para nós “Não se trata mais de decifrar o 
mundo dos signos, mas de compreender-lhes o seu 'tornar-se mundo'”. 
 
O Mito Como Forma de Comunicação 
 
Os mitos são parte constitutiva do imaginário social. Eles se alicerçam no inconsciente dos 
sujeitos e se constroem e se reconstroem na consciência coletiva. Desse modo, os mitos são 
formas subjetivas de comunicação e estão relacionados ao imaginário dos povos, servindo como 
mediadores nas produções simbólicas e nos processos comunicacionais. Mais que ideias, os 
mitos despertam sentidos. 
Um dos mais emblemáticos sistemas míticos da história da humanidade surgiu na Grécia Antiga 
(Brandão, 1986) e é esta obra-prima do imaginário humano que usaremos como fonte substancial 
para compreendermos um dos mais significativos sistemas míticos da contemporaneidade: o 
sistema das celebridades midiáticas, capaz de unir todos os suportes de mídia no processo de 
construção dos deuses da atualidade. 
Seguindo a base contemplativa do olimpo grego adentraremos em um olimpo da mídia, ambos 
regidos por mitos, ritos e deuses com constitutivas mortais. No entanto, acreditamos que na 
sociedade ocidental contemporânea os rituais míticos são alicerçados por diferentes técnicas e 
diferentes recursos simbólicos e discursivos. 
Nosso percurso pelo mundo dos mitos da atualidade buscará compreender como se estrutura o 
ritual mítico em torno dos novos deuses contemporâneos, isto é, dos deuses da mídia.  Isso, a 
partir de uma linha embasada pelos mitos gregos e por meio de uma leitura sociológica e 
midiológica do fenômeno. 
Ressaltamos que para nós, esse novo imaginário mítico e midiatizado não pode ser pensado 
unicamente no sentido das macroestruturas simbólicas, mas sobretudo no sentido dos detalhes 
existentes nas micro-sensibilidades que esses signos despertam no imaginário social. 
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Mesmo interpretado como uma alegoria314, o mito expressa a realidade humana e dialoga com a 
sociedade por meio não só dos significantes, mas também dos significados e das mensagens 
ocultas que nele impera. Seguindo as pistas deixadas por Roland Barthes, em Mitologias, 
interpretaremos o mito como uma narrativa, uma forma, e não como um simples objeto ou 
conceito. 
No entanto, também corroboramos com Debray quando este afirma que  as imagens e falas que 
estruturam os símbolos e os mitos possuem um suporte que não pode ser negligenciado. O autor 
destaca que o interessante é “entrar no conteúdo vivo dos elementos, nos materiais, nas técnicas 
de produção dos símbolos” (DEBRAY, 1998, p. 12). 
Com isso, entendemos que os mitos, tanto os gregos quanto os contemporâneos, por serem 
narrativas, valem mais pelo que expressam do que pelo o que de fato são. E é também por isso 
que eles devem ser pensados sob uma ótica pragmática, tecnológica, ecológica e antropológica 
(DEBRAY, 1998). 
Os mitos são formas narrativas de comunicação que delineiam modelos que estruturam a nossa 
dimensão imaginária e se projetam na vivência em sociedade. Na atualidade, eles se inserem no 
universo da tele-dramaturgia, no ciberespaço, no mundo dos fãs e no terreno privilegiado da 
fama. Essa linguagem mitológica e midiática atravessa todos os discursos dos atores sociais nos 
mais diferentes campos de experiências pragmáticas. 
Assim, os mitos articulam esses discursos na busca pelos nossos referenciais e pela nossa origem 
existencial procurando preencher as lacunas deixadas pelos discursos racionalmente explicativos. 
Como afirma Brandão (1986, p. 26): “O mito, como já se assinalou, vive em variantes”. Este 
pensador complementa essa ideia das variantes míticas com a seguinte assertiva: 
 

É necessário deixar bem claro, nesta tentativa de conceituar o mito, que o mesmo não 
tem aqui a conotação usual de fábula, lenda, invenção, ficção, mas a acepção que lhe 
atribuíam e ainda atribuem as sociedades arcaicas, as impropriamente denominadas 
culturas primitivas, onde mito é o relato de um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial, mediante a intervenção de entes sobrenaturais. Em outros termos, mito, 
consoante, é o relato de uma história verdadeira, ocorrida nos tempos do princípio, 
illo tempôre, quando, com a interferência de entes sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou tão-somente um fragmento, 
um monte, uma pedra, uma ilha, uma espécie animal ou vegetal, um comportamento 
humano. Mito é, pois, a narrativa de uma criação: conta-nos de que modo algo, que 
não era, começou a ser. (BRANDÃO, 1986, p. 35-36). 

 
Leenhardt corrobora com Brandão ao tratar o mito como uma espécie de revelação destinada a 
circunscrever e fixar um acontecimento. De acordo com a autor “O mito é sentido e vivido antes 
de ser inteligido e formulado. Mito é a palavra, a imagem, o gesto, que circunscreve o 
acontecimento no coração do homem, emotivo como uma criança, antes de fixar-se como 
narrativa” (LEENHARDT, 1947, p. 227).  
Tanto os deuses gregos quanto os deuses da mídia traduzem essa noção de palavra, imagem e 
gesto que primeiro se articula no imaginário humano e em um segundo momento ganha 
características míticas delineadas por diferentes símbolos e rituais: o culto ao cinema nasce do 
ritual de assistir aos filmes em salas escuras; o culto à TV nasce do ritual cotidiano de assistir em 

314 “Já que os mitos não eram mais compreendidos literalmente, buscavam-se neles as ÙpÒnoiai (hypónoiai), isto 
é, as suposições, as significações ocultas, os subentendidos. Foi isto que, a partir do século I p.C, se denominou 
alegoria, que significa, etimologicamente, 'dizer outra coisa', ou seja, o desvio do sentido próprio para uma acepção 
translata, ou mais claramente: alegoria é 'uma espécie de máscara aplicada pelo autor à ideia que se propõe 
explicar'. Teágenes de Régio, já no século VI a.C, tentara fazer uma exegese da poesia homérica com base na 
ÙpÒnoia (hypónoia), mas somente no século IV a.C. é que a alegoria descobriu que os nomes dos deuses 
representavam sobretudo fenômenos naturais” (BRANDÃO, 1986, p. 31). 
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família telejornais, novelas e programas de entretenimento, entre outros; o culto à internet nasce 
do ritual de manter-se sempre conectado, vendo e sendo visto. 
E é dessa forma que o mito  se torna a narrativa do imaginário e ultrapassa as fronteiras do tempo 
e do espaço. 
 
O Tempo Mítico 
 
Os mitos surgiram como narrativas simbólicas fundamentadas nas lendas e tradições de 
determinadas culturas. Essas narrativas eram associadas a rituais de celebração e sacrifício e 
apareceram com o objetivo de tentar explicar de forma oral e não racional alguns fenômenos da 
realidade, como os acontecimentos da natureza e a origem do mundo e dos homens (GRIMAL, 
1952, p. 8). 
A palavra “mito” vem do grego mythós e pode ser traduzida como narrativa. O sufixo “logia” 
provém do grego logo e indica um campo de estudo específico. Desse modo, a expressão 
“mitologia” significa o estudo dos mitos (BRANDÃO, 1986, p. 38). 
De acordo com Brandão, sendo o mito uma representação coletiva, ou seja, uma explicação do 
mundo transmitida por várias gerações, a mitologia é o movimento dessas representações.  
Para o pesquisador, a mitologia possui “algo de estável e mutável, simultaneamente, sujeito, 
portanto, a transformações” (BRANDÃO, 1986, p. 38).  O autor nos lembra ainda que a famosa 
lei das três unidades - ação, tempo e lugar - não se adéqua ao mito, pois este tem a capacidade de 
se deslocar livremente no tempo e no espaço e se multiplicar por meio de um número indefinido 
de episódios. Esse livre deslocamento do mito pode ser observado por meio do caráter de 
reiteração da natureza mítica. Sobre essa ideia Brandão nos diz o seguinte: 
 

À ideia de reiteração prende-se a ideia de tempo. O mundo transcendente dos deuses 
e heróis é religiosamente acessível e reatualizável, exatamente porque o homem das 
culturas primitivas não aceita a irreversibilidade do tempo: o rito abole o tempo 
profano e recupera o tempo sagrado do mito. É que, enquanto o tempo profano, 
cronológico, é linear e, por isso mesmo, irreversível (pode-se "comemorar" uma data 
histórica, mas não fazê-la voltar no tempo), o tempo mítico, ritualizado, é circular, 
voltando sempre sobre si mesmo. É precisamente essa reversibilidade que liberta o 
homem do peso do tempo morto, dando-lhe a segurança de que ele é capaz de abolir 
o passado, de recomeçar sua vida e recriar seu mundo. O profano é o tempo da vida; 
o sagrado, o "tempo" da eternidade (BRANDÃO, 1986, p. 40). 

 
Dentro dessa mesma visão de não-linearidade, podemos entender os mitos como realidades 
subjetivas que, como foi anteriormente evidenciado, quando caracterizadas por sua existência 
atemporal frequentemente nos remetem a algo sobre-humano. 
O mito regressa aos primórdios e os reconta, não por amor de um interesse histórico acadêmico, 
nem por causa da curiosidade intelectual que hoje motiva a pesquisa arqueológica e pré-
histórica. O historiógrafo mítico escreve ou fala sobre grandes, graves, proféticos e decisivos 
acontecimentos, pertinentes ao aqui e ao agora, talvez porque aconteceram em tempos tão 
distantes e continuam a influenciar no destino do povo (KERÉNYI apud PATAI, 1984, p. 67). 
Em suas pesquisas sobre o imaginário mítico e simbólico, Ricœur (1988, p. 181) nos diz que “o 
mito será uma espécie de símbolo, um símbolo desenvolvido em forma de narrativa, e articulado 
num tempo e num espaço não coordenáveis aos da história e da geografia segundo o método 
crítico”, ele afirma ainda que esse símbolo mítico se situa em três dimensões essenciais do real: 
cósmica, onírica e imaginativa. 
Nessa primeira dimensão, podemos encontrar símbolos cósmicos ou símbolos-coisas, ou seja, 
esses símbolos podem pertencer a uma esfera totalmente subjetiva ou podem ser associados a 
objetos concretos que passam a possuir em sua essência uma pluralidade de intenções 
significativas, e é nesse sentido que o mito mergulha nas raízes mais profundas da psiquê 
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revelando as estruturas mais arcaicas do pensamento humano, ao mesmo tempo em que  conduz 
o homem a uma nova direção, unindo-o ao mito de forma permanente e continuada. Na definição 
de Andrade (1995, p. 28). “Existem assim, nos símbolos e nos mitos, intimamente associadas e 
relacionadas com a sua dimensão cósmica e onírica, uma função retrospectiva e uma função 
prospectiva”. Sobre essa segunda dimensão, a onírica, Ricœur nos fala que: 
 

É esta função do símbolo como marco e como guia do «tornar-se si mesmo» que 
deve ser ligada e não oposta à função «cósmica» dos símbolos, tal como se exprime 
nas hierofanias descritas pela fenomenologia da religião. Cosmos e Psyche são dois 
pólos da mesma «expressividade»; exprimo-me exprimindo o mundo; exploro a 
minha própria sacralidade decifrando a do mundo (RICŒUR, 1988, p. 176). 

 
Sobre a terceira dimensão, a imaginativa, também nomeada como dimensão poética, o filósofo 
complementa: 
 

[…] diferentemente das duas outras modalidades hierofânica e onírica do símbolo, o 
símbolo poético mostra-nos a expressividade no estado nascente; na poesia o símbolo 
é surpreendido no momento em que é um surgimento da linguagem, “onde coloca a 
linguagem em estado de emergência”, em vez de estar recolhido na estabilidade 
hierática sob a guarda do rito e do mito, como na história das religiões, ou então em 
vez de ser decifrado através das ressurgências duma infância abolida. Seria preciso 
compreender que não existem três formas incomunicáveis de símbolos; a estrutura da 
imagem poética é também a do sonho quando este tira dos retalhos do nosso passado 
uma profecia do nosso futuro e a das hierofanias que tornam manifesto o sagrado no 
céu e nas águas, na vegetação e nas pedras  (RICŒUR, 1988, p. 176-177). 

 
A realidade mítica não se opõe à realidade pragmática muito menos é submissa a ela. Talvez por 
isso Eliade (1972, p. 21) tenha afirmado que “Numa fórmula sumária, poderíamos dizer que, ao 
‘viver’ os mitos, sai-se do tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente 
diferente, um tempo ‘sagrado’, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente recuperável”. 
Para o autor, o mundo moderno não aboliu a presença dos mitos, apenas inverteu-lhes o campo 
de ação. 
Os mitos ainda têm o papel de fornecer modelos de conduta, conferindo significação e valor à 
existência humana. Corroboramos, pois, com Eliade e afirmamos que esses mitos, por meio de 
diferentes recursos técnicos e transcendentes,  ainda fazem parte do imaginário da sociedade 
ocidental do século XXI e se incorporam a nossa vivência atual por meio, principalmente, das 
imagens e discursos midiáticos. 
Retornando a Ricœur, entenderemos ainda que esses mitos retomam “as significações analógicas 
espontaneamente formadas e imediatamente doadoras de sentido” (1988, p. 181). Em suas 
análises, esse filósofo nos mostra que existe uma ligação entre a experiência temporal e a 
narrativa, isto é, entre o tempo humano e o mythos. Essa ideia nos remete mais uma vez a noção 
das diversas dimensões e da atemporalidade mítica. 
O tempo se torna humano quando se articula como narrativa e a narrativa atinge sua significação 
plena quando se torna uma condição de existência temporal. É nesse estágio que o tempo mítico 
tornar-se um fator de repetição, e nos faz acreditar que “o mito é autônomo e imediato: significa 
aquilo que diz” (SCHELLING apud RICŒUR, 1988, p. 311). 
Entendemos com isso que o tempo é composto por uma essência aporética, no sentido 
agostiniano da expressão,  mas também por elos de ligação com as narrativas históricas e 
ficcionais. O mito é o grande responsável por abrir e descobrir essa “dimensão de experiência 
que, sem ele, permaneceria fechada e dissimulada” (RICŒUR, 1988, p. 313). 
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No entanto, na contemporaneidade a atualização desses símbolos míticos e a abertura para essas 
novas dimensões sensoriais se faz em um universo orquestrado por diferentes estruturas técnicas, 
mais especificamente pela literatura, cinema, televisão e internet. 
 
A Extensão dos Sentidos 
 
Com o advento das novas tecnologias comunicacionais e midiáticas observamos na sociedade 
ocidental o aparecimento de novas  formas sociais, o que nos faz entender que não podemos 
isolar a mídia dos conflitos cotidianos e culturais das sociedades (MCLUHAN, 1971). 
Percebemos ainda que as atuais formas sociais se devem em grande parte às mudanças 
estruturais que ocorreram e ainda ocorrem nos processos e nos modos de comunicação. Essas 
mudanças comunicacionais e culturais estão efetivamente ligadas aos novos processos 
tecnológicos e as novas ligas cotidianas, sem que exista nenhum tipo de supremacia, mas um 
diálogo constante. 
Portanto, essas sucessões nas estruturas das formas sociais não podem ser analisadas 
simplesmente por meio dos macrossistemas políticos e econômicos, e sim pelos processos 
comunitários e cotidianos também oriundos das novas tecnologias comunicacionais. 
Corroboramos com McLuhan (1971) quando este afirma que com o surgimento de uma nova 
mídia os sentidos humanos são reorganizados, no entanto, acreditamos que quando esses 
sentidos são reorganizados o imaginário social também se reorganiza, unindo as estruturas 
subjetivas e instintivas da imaginação. 
E é nesse contínuo fluxo de sentidos, objetos e desejos que o imaginário mítico e  midiático que 
cerca o olimpo pós-moderno se insere, se alimenta e se realimenta. Nas palavras de Debray: 
 

Nada engole nada. Não sejamos simplistas nem ingenuamente evolucionistas. As 
midiasferas sucedem-se entremeando-se. A imagem submete a escrita, mas não a faz, 
de modo algum, desaparecer. A oposição escrita/tela não é séria. Todo mundo sabe 
que a tela informática oferece textos em profusão. Além disso, não podemos 
esquecer o efeito “jogging” do progresso técnico […]. Cada novo veículo, longe de 
eliminar o território anterior, tende a revalorizá-lo. Conectado ao ecossistema 
terrestre, cada um saltita no seu ninho. “Small is beautiful”. Não se pode uniformizar 
de um lado sem provocar, de outro, uma balcanização (DEBRAY, 1998, p. 11). 

 
Dessa forma, o universo trabalha regido pela ideia da ação recíproca, isto é, um processo de 
multiplicação que une o antigo e a novidade. Para Maffesoli, as metáforas de Simmel sobre a  
ponte e a porta exemplificam bem essa ideia de duplo sentido onde tudo está ao mesmo tempo 
unido e separado. Essa é portanto uma das principais noções do formismo e do imaginário: a 
noção de interação. 
 
As Formas da Interação 
 
A interação entre mito, técnica e imaginário foi brilhantemente evidenciada por Morin em O 
cinema ou o homem imaginário. Esses três elementos buscam uma correspondência entre si e 
entre outras esferas físicas e transcendentais que compõem a existência que os permeia. 
Morin (1997) analisa o mito por meio do pensamento mágico e dos movimentos de projeção e 
identificação que caracterizam a movimentação desse pensamento. Para o autor, o projeção sai 
do nosso interior e se projeta no exterior das coisas e no que esperamos delas, já a identificação é 
a sublimação do que projetamos e vem do exterior para o interior. Morin define portanto o 
antropomorfismo como a humanização das coisas e o cosmomorfismo como a coisificação do 
homem. 
Com isso, o homem se torna símbolo da coisa e a coisa se torna símbolo do homem, isso 
acontece numa esfera de reciprocidade entre o microcosmo e o macrocosmo. E é dessa forma 
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que o enredo do homem se associa ao enredo dos elementos. Para Morin, os processos 
imaginários do cinema viram coisas, ou seja, eles viram acontecimentos ou objetos que os 
espectadores reconvertem em subjetividade. 
Tal qual evidenciamos, os símbolos dão origem aos mitos e estes dão origem a magia que na 
contemporaneidade se insere principalmente nas imagens e nos discursos midiáticos, ou seja, nos 
elementos produzidos pelas esferas do olhar. 
É preciso lembrar que o homem é produtor dos fantasmas, mitos, magias e é esse mesmo homem 
que fabrica os instrumentos tecnológicos que ajudam a dar vida a esses elementos subjetivos.  
De acordo com Morin, o “espírito” do homem está fechado no que ele denomina como “caixa 
negra cerebral” recebendo “apenas, através dos receptores sensoriais e dos centros nervosos (que 
são eles próprios representações cerebrais), excitações (elas próprias representadas sob a forma 
de movimentos ondulatórios/corpusculares), que ele transforma em representações, isto é, em 
imagens” (MORIN, 1997, p. 15).  
Maffesoli, por sua vez, nos lembra que: 
 

Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A existência de um 
imaginário determina a existência de conjuntos de imagens. A imagem não é o 
suporte, mas o resultado. Refiro-me a todo tipo de imagens: cinematográficas, 
pictóricas, esculturais, tecnológicas e por aí afora. Isso é uma construção histórica, 
mas também o resultado de uma atmosfera e, por isso mesmo, uma aura que continua 
a produzir novas imagens (MAFFESOLI, 2001, p. 76). 

 
Essa aura é a fonte de imaginação e de novas matérias. Gaston Bachelard dizia que a nossa 
mente possui forças imaginantes e que estas forças se dividem em duas linhas distintas: “Umas 
encontram seu impulso na novidade; divertem-se com o pitoresco, com a variedade, com o 
acontecimento inesperado. A imaginação que elas vivificam tem sempre uma primavera a 
descrever. Na natureza, longe de nós, já vivas, elas produzem flores”; enquanto as outras forças 
imaginantes “escavam o fundo do ser; querem encontrar no ser, ao mesmo tempo, o primitivo e o 
eterno […]. Na natureza, em nós e fora de nós, elas produzem germes; germes em que a forma 
está encravada numa substância, em que a forma é interna” (BACHELARD, 1998, p. 1). 
Este pensador distingui duas imaginações: uma imaginação formal (que dá vida à causa formal) 
e outra imaginação material (que dá vida à causa material). Para Bachelard, por trás das imagens 
que se mostram há imagens que se ocultam e é nestas que estão as raízes das forças imaginantes. 
Ele acreditava que até mesmo os sonhos estão ligados à matéria sob a dependência dos quatros 
elementos fundamentais que são o fogo, a terra, a água e o ar, e estes se ligam aos quatros 
temperamentos orgânicos, que são, respectivamente, o bilioso, melancólico, pituitoso e 
sanguíneo; e complementa: “Sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um espetáculo 
consciente, toda paisagem é uma experiência onírica. Só olhamos com uma paixão estética as 
paisagens que vimos antes em sonho” (BACHELARD, 1998, p. 4). 
Gilbert Durand, herdeiro dos pensamentos de Bachelard e mestre de Maffesoli, analisou o 
imaginário como sendo o alicerce do pensamento humano e a base de tudo o que é produzido 
pelo homem, ou seja, o imaginário é a base das ciências, artes e tecnologias.  Sobre essa ligação 
entre as estruturas antropológicas do imaginário e o meio social, Durand ressalta que: 
 

[...] precisaremos nos colocar deliberadamente no que chamaremos o trajeto 
antropológico, ou seja, a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as 
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio 
cósmico e social. Esta posição afastará da nossa pesquisa os problemas de 
anterioridade ontológica, já que postularemos, de uma vez por todas, que há gênese 
recíproca que oscila do gesto pulsional ao meio material e social e vice-versa. É neste 
intervalo, neste caminhar reversível que deve, segundo nos parece, instalar-se a 
investigação antropológica. Afinal, o imaginário não é mais que esse trajeto no qual a 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 393



representação do objeto se deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do 
sujeito, e no qual, reciprocamente, como provou magistralmente Piaget, as 
representações subjetivas se explicam "pelas acomodações anteriores do sujeito" ao 
meio objetivo (DURAND, 2001, p. 41). 

 
É preciso olhar o imaginário como uma estrutura antropológica que serve de base para o 
pensamento humano e constitui, através das imagens e das narrativas, um elo entre as forças 
instintivas humanas e o espírito do tempo atual. 
Tanto as imagens quantos os discursos possuem uma motivação intrínseca. Para Durand, esses 
símbolos não são do domínio da semiologia, pois exigem uma semântica especial, ou seja, eles 
possuem algo mais que um “sentido artificialmente dado e detêm um especial e espontâneo 
poder de repercussão. A primeira consequência importante dessa definição do símbolo é a 
anterioridade tanto cronológica quanto ontológica de um simbolismo sobre qualquer 
significância (significante) audiovisual” (DURAND, 2001, p. 31). 
Por meio do diálogo entre a realidade das tecnologias midiáticas e a realidade mítica da 
sociedade atual, tentaremos entender como as estruturas do plano objetivo são acionadas pelo 
imaginário. Para tanto, traremos esses questionamentos para um campo de interesse delimitado, 
que é o dos olimpianos midiáticos pós-modernos. Acreditamos, pois, que essas personalidades 
retratam bem esse diálogo entre a base antropológica e arcaica do pensamento humano e as 
estruturas tecnológicas atuais. 
Embasados por um percurso contemplativo que vê nos mitos e nas tecnologias midiáticas o 
alicerce para a configuração de um imaginário que serve como fonte produtora de novos 
discursos e novas imagens, adentrarmos na esfera do olimpo contemporâneo; um olimpo que 
parece possuir a essência transcendental do olimpo grego, mas inova por seu caráter 
transmidiático e transemiótico. 
Assim, esse olimpo de todas as mídias e fantasias parece criar por meio da sinestesia entre o 
passado e o agora uma aura e uma sensibilidade comuns, regidas pela interação entre o mito, a 
técnica e todas as suas possibilidade de comunhão, percepção e extensão. 
 
Mitos e Ritos do Olimpo Pós-moderno 
 
O termo “celebridade” surgiu no século XVI e deriva do vocábulo latino celebritas, tendo a 
mesma raiz etimológica da palavra “célebre”, que vem de celeber e significa “afamado”, 
“notável” (PRIMO, 2009, p. 107). Boorstin ironiza a ideia de celebridade ao afirmar que “A 
celebridade é uma pessoa que é conhecida por ser bem conhecida” (BOORSTIN, 2006, p. 79). 
Lembremos, no entanto, que essa nova era das celebridades tem como fonte substancial a mesma 
estrutura mítica que regeu o imaginário do olimpo grego, do star system e do olimpo moderno 
(MORIN, 1986, 1997). Portanto, é preciso ressaltar que essas personalidades midiáticas não 
podem ser analisadas como meros objetos de produção, consumo e alienação, e sim como 
estruturas simbólicas e construções históricas e antropológicas potentes. 
Da última década do século XX até os dias atuais houve uma explosão do que iremos a partir de 
agora denominar por era das celebridades. Além das revistas, tablóides, programas de rádio e 
dos já conhecidos programas de tevê, a proliferação dos paparazzi e o surgimento dos reality 
shows e das redes digitais deu um novo desfecho a tipologia genealógica do olimpo midiático. 
Se de uma primeira fase de stars inacessíveis passamos para uma segunda fase de olimpianos 
acessíveis, vivemos na atualidade uma era onde quase todos querem ter os seus 15 minutos de 
fama315 e ascender ao mais democrático de todos os olimpos: o olimpo midiático 
contemporâneo. 

315 A frase “No futuro, todos serão mundialmente famosos por 15 minutos”, foi dita em 1968 pelo pintor e cineasta 
americano Andy Warhol. 
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Essas celebridades pós-modernas adquiriram forma por meio do enlace entre o mitos arcaicos e 
as tecnologias atuais. Assim, pensar no diálogo entre a sociologia do cotidiano e as tecnologias 
midiáticas para descrever o imaginário mítico contemporâneo significa pensar na ação dos atores 
sociais em um campo de experiências que une o antigo e a novidade, corpo e espírito, orgânico e 
inorgânico, objetividade e subjetividade; pois são esses elementos que  povoam a vida cotidiana 
de sonhos, desejos e fantasmas. 
É o imaginário que produz as imagens (MAFFESOLI, 2001), e na contemporaneidade, lócus 
onde a mídia orquestra os modus de viver, grande parte das imagens que povoam o imaginário 
atual são dessas celebridades midiáticas, ou seja, são esses seres as principais figuras mitológicas 
da pós-modernidade. 
Com isso, a mobilização midiática em torno dessas personalidades também é responsável pela 
criação de novos tipos de comunidade e novas formas de interação que se desenvolvem tanto na 
relação entre os fãs e as celebridades, quanto entre fãs e fãs e até mesmo entre aqueles que não 
admiram nenhuma dessas personalidades. 
Outro fator de destaque é a mudança cada vez mais frequente dos status midiático e o ingresso 
do sujeito comum ao topo da “classe mídia”. Para Sodré, essa nova realidade midiática se projeta 
por meio da metáfora do “espelho”. 
O “espelho” midiático não é simples cópia, reprodução ou reflexo, porque implica uma forma 
nova de vida, com um novo espaço e modo de interpelação coletiva dos indivíduos, portanto, 
outros parâmetros para a constituição das identidades pessoais. Dispõe, consequentemente, de 
um potencial de transformação da realidade vivida, que não se confunde com manipulação de 
conteúdos ideológicos (como se pode às vezes descrever a comunicação em sua forma 
tradicional). É forma condicionante da experiência vivida, com características particulares de 
temporalidade e espacialização, mas certamente distinta do que Kant chamaria, a propósito de 
tempo e espaço, de forma a priori (SODRÉ, p. 23, 2002). 
O autor estabelece ainda uma classificação de gêneros de existência, isto é, uma classificação de 
bios: 
 

Nossa ideia de um quarto bios ou uma nova forma de vida não é meramente 
acadêmica, uma vez que já se acha inscrita no imaginário contemporâneo sob forma 
de ficções escritas e cinematográficas. Tal é, por exemplo, a base narrativa do filme 
norte-americano O show de Truman, em que o personagem principal vive numa 
comunidade sem saber que todas as suas ações cotidianas, de trabalho, vizinhança, 
amizade, amor, etc. são cenarizadas e transmitidas a um público mundial, em tempo 
real, por ubíquas câmaras de televisão, controladas por técnicos e um diretor de 
programação. A cidade imaginária de Truman é de fato uma metáfora do quarto bios, 
um arremedo da forma social midiática (SODRÉ, p. 25-26, 2002). 

 
As celebridades midiáticas desfilam cotidianamente nesse quarto bios, uma terceira esfera de 
vida que não é pública nem privada e que existe nas imagens e vozes criadas pelo imaginário 
pós-moderno. 
Essas celebridades do século XXI têm uma natureza constantemente mutável. Como vimos, as 
linhas entre o público e o privado, e entre a ideia de fama e a vida comum estão cada vez mais 
reduzidas. Com isso, nossas expectativas e desejos em relação a essas personalidades midiáticas 
também vivem em constante mutação. 
 
A Era das Celebridades 
 
De acordo com McLuhan (1971, p. 67) "[…] os meios, ou extensões do homem, são agentes 
'produtores de acontecimentos', mas não agentes 'produtores de consciência'". Diante dessa 
afirmação, enfatizaremos que mais que simples produtos, as celebridades são personagens 
capazes de gerar uma linguagem complexa de formas para a compreensão da constante incitação 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 395



ao desejo de fama e ao medo do insucesso que tão bem caracterizam a existência contemporânea 
e a ligação entre técnica e mito. Com isso, podemos dizer que essas personalidades também são 
capazes de criar valores éticos e filosóficos. 
A presente era das celebridades carrega consigo um valor e um dano social, e inquieta não 
somente os holofotes midiáticos, mas também sociólogos, semiólogos, midiólogos e até mesmo 
psicólogos que se ocupam em entender como esses sujeitos operam socialmente. 
O mito do novo olimpo invadiu a literatura, o cinema, o mundo da vida e da mídia. Dessa forma, 
acreditamos que as imagens das celebridade não são simples depósitos de ideologias da 
sociedade ocidental contemporânea. 
Em Understanding Celebrity, Turner chega a defender uma nova concepção de esfera pública 
pós-moderna criada por uma “cultura das celebridades”, denominada mais emocional, incluindo 
todos os gêneros, classes e culturas, sendo ao mesmo tempo fragmentada e diversificada. 
É preciso lembrar que essa nova esfera midiática é mais preenchida por mutações do que por 
inovações e que nela se interligam os semiodiscursos racionais, mitológicos e as formas técnicas 
da sociedade atual. Assim, os atores comuns participam da realidade dos famosos não só como 
idólatras, mas também como juízes fofoqueiros. Para Abruzzese (1998): 
 

A metáfora do presente não é mais a figura simbólica do voyeur, mas aquela do 
esquartejador e da sua coação de repetir. Não tem mais a sua raiz na dinâmica 
oitocentista da visibilidade e da transparência  […] Procura lacerar a pele e entrar nas 
suas vísceras. Procura medir a dimensão da nova corporeidade na qual estamos 
imersos e que imerge em nós. É a modalidade espetacular do bulímico e do 
anoréxico: devorar e ser devorado (ABRUZZESE, p. 72, 1998). 

 
Considerações Finais 
 
As imagens e discursos articulados em torno das celebridades possuem uma estrutura 
comunicacional e social profunda. Pois se alicerçam em meio a elementos técno-midiáticos 
atuais e instintos humanos anteriores ao surgimento desses elementos. 
Por isso o nosso esforço em analisar as interfaces entre mídia, celebridades e imaginário através 
de uma perspectiva compreensiva, formista e fenomenológica; observando os contornos e 
nuances do fenômeno aqui apontado, ao mesmo tempo em que tentando desnudar a essência 
social e antropológica que as bases técnicas desse fenômeno revestem. 
Mesmo a reserva de poder atribuída aos olimpianos gregos sendo atribuída a poucos olimpianos 
atuais, vimos que a lógica que rege esses arquétipos possui as mesmas formas existenciais: a 
necessidade de criar deuses, humanizá-los e assim se identificar com eles por meio do aplauso 
(exaltação) e/ou do sarcasmo (rebaixamento). 
Com isso, os olimpianos pós-modernos são mitos gerados e geradores de outros mitos. Essas 
figuras míticas e midiáticas são as principais responsáveis pela propagação das narrativas de 
felicidade, amor e juventude que regem o espírito do tempo atual; mas ao mesmo tempo elas têm 
a função de mostrar a fragilidade desses mitos da perfeição. E é assim que nos identificamos com 
esses seres que são vestígios das nossas idolatrias e falações desordenadas. 
O olimpo atual é intermidiático e intersemiótico. Pois ele dialoga com quase todas as esferas 
midiáticas e simbólicas da atualidade. As celebridades estão nas redes digitais, nas revistas, 
jornais, televisão etc. Elas fazem parte da nossa existência e nos convidam a participar da 
existência delas, mesmo sem querer ou perceber. E isso acontece por meio da moda, de uma 
expressão ou de uma fofoca despretensiosa sobre um desses  ícones. 
A vida cotidiana das celebridades é a vida do extraordinário. Todos os temas que compõem a 
existência dessas personalidades, dos banais aos surreais, viram objeto de espetáculo. Mas esse 
espetáculo não se resume à esfera da alienação e da mediação, ele é o fluxo constante de 
imagens, sons e textos sociais e midiáticos. E se movimenta entre técnica, natureza, corpo e 
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espírito. Nele, a fantasia do mito, da magia, da religião e da estética protagonizam ao lado das 
grandes estruturas pós-modernas e encenam complexidades e casualidades. 
O sujeito atual se desloca livremente em meio a essa multidão física e subjetiva, podendo buscar 
uma identificação positiva e/ou negativa com aqueles que se destacam entre os milhares, ou 
sendo ele mesmo o próprio ser a se destacar. Porém, essa reapresentação de aparências e 
teatralidades é regida por potentes redes transcendentais que se encontram na esfera das coisas 
que vemos/sentimos e/ou acreditamos ver/sentir. 
Nesse emaranhado de sensações, a pulsão escópica aparece como um dos principais elementos 
desse estágio social ao qual nos referimos, isso por que ela ainda exerce uma função importante 
na construção dos laços sociais e subjetividades.  
Para Lacan (1979), o gozo escópico está ligado a uma outra pulsão: a sexual. Que se projeta na 
contemporaneidade por meio das imagens que inundam a nossa visão, alimentando revistas, 
programas televisivos, páginas virtuais, celulares... O prazer está em olhar o outro, despi-lo, 
entrar na sua existência e dialogar com seus mistérios, sendo este último o momento do ápice, do 
gozo. 
Nunca se falou tanto em avanços tecnológicos e próteses para o ser, e talvez nunca os sentidos 
mais primários estiveram tão em evidência. E é essa a essência do imaginário atual, o despertar 
para os sentidos; não só os da visão, mas principalmente para o tato. 
Não basta ver, eu tenho que tocar para sentir. E se eu não consigo tocar o outro com o meu 
corpo, eu toco com os meus pensamentos, minhas ideias, minhas falas sobre ele. 
Por meio dessas falas, atingimos as celebridades e as tiramos desse lugar privilegiado dos 
holofotes, trazendo-as para perto da nossa existência cotidiana e dos nossos limites e anseios 
humanos. 
E assim a sociedade atual se descobre ainda mais dionisíaca. Por essa profusão de zonas 
erógenas, onde os olhos e ouvidos articulam as libidos das imagens e falas sobre este olimpo que 
nos cerca. Já dissemos que no olimpo atual o ideal não está no que vemos, mas no que ouvimos 
sobre esses novos seres mitológicos. Eis portanto o tornar-se mundo das celebridades: a 
significação só acontece através das falas que giram em torno dos papéis que elas encenam 
cotidianamente, papéis estes que podem ser escolhidos por elas, pela mídia ou pelo público. 
Portanto, não existe nada de linear nessa relação entre o anônimo e o famoso, mas uma esfera 
articulada de polifonias e curvas sinuosas e insinuantes que atravessam corpos biológicos e 
midiáticos projetando desejos e fantasias. Com isso, todos os sentidos do corpo viram fontes de 
prazer e eu envolvo o outro com esses sentidos para depois me envolver com as experiências 
positivas e/ou negativas que esse outro me proporciona. 
O olimpo atual é contemplação e fonte para novos prazeres imaginários. Ele é composto por 
“mitos oxímoros”, como disse Maffesoli (2010), e se projeta nas efervescências que se esboçam 
nas nossas tecnologias mais avançadas e instintos mais banais. Ele é Dionísio cheio de 
extensões, Afrodite dissimulada; e nós o coro de ménades em transe, Páris pós-moderno a 
escolher os tesouros da carne. 
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Eu tenho um respeito muito grande pela transformação da argila, do barro, porque 
por eu ter, graças a Deus, essa sabedoria que veio de Deus mesmo, que a terra é de 
onde vem o nosso alimento, o alicerce onde a gente pisa. A gente não pode andar no 
ar, tem que ter o solo, uma firmeza, e essa firmeza é essa terra mãe (Dona 
Agostinha, Chapéu Mangueira/ Copacabana-Rio de Janeiro). 
 
Tracunhaém é a capital da cultura da Mata Norte......você pode melhorar as 
condições materiais sem alterar a essência deles, sem mexer na criatividade. Mas 
não anda.... a política local é ruim.... (Tiago Amorim, Olinda-Pernambuco). 

 
A prática de pesquisa é uma escolha política 
 
Quem disse que não existe a ciência do ceramista? Essa é a principal questão que norteia a 
elaboração desse relato sobre os principais resultados, até agora, de uma pesquisa conduzida no 
campo da antropologia das ciências e das técnicas. Tal pesquisa está sendo realizada a luz de um 
referencial teórico metodológico que se funda em dois pilares: 1 - A admissão da possibilidade 
de se fazer a etnografia de um objeto, que nessa pesquisa está representado pela cerâmica e; 2 - 
A consideração da rede sociotécnica como locus de produção de conhecimento sobre a realidade 
por autores/atores humanos ou não-humanos. No limite, essa pesquisa busca experimentar a 
flexibilidade conceitual desses dois pilares contribuindo para o exame de limites e possibilidades 
da teoria do ator-rede. É preciso admitir que o material empírico necessário para formular 
conclusões que contribuirão para o campo das ciências sociais, em que pese o trabalho realizado 
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nos últimos três anos, ainda não foi completamente reunido. Contudo, o avanço obtido está 
relacionado à aplicabilidade da teoria em si mesma como luz que ajuda a compreender 
determinada realidade. Busca-se com esse exercício seguir a orientação de Manuel de Barros 
segundo a qual é preciso transver o mundo. 
Então, por que a prática da pesquisa é uma escolha política? Para responder é preciso, antes, 
formular outra pergunta: Por que a etnografia é de um objeto? A etnografia é um procedimento 
metodológico de pesquisa muito caro a antropologia. Tal campo do conhecimento se caracteriza 
por considerar que o conhecimento sobre o “outro”, o conhecimento sobre “outra” sociedade – 
sobre uma sociedade que não tem a ciência como instrumento de leitura do mundo – pode 
favorecer o conhecimento da nossa própria sociedade científica e técnica. Por certo que há nesse 
movimento em direção à compreensão desses “outros”, alguma tolerância e diplomacia 
embutidas, que podem ajudar na revisão de posturas etnocêntricas e, até mesmo, incentivar o 
reconhecimento da diversidade e o exercício de atitudes mais democráticas. Essa é a primeira 
razão pela qual o procedimento de pesquisa é etnográfico. 
Contudo, adotar o ponto de vista antropológico e reconhecer que o mundo é plural não basta para 
que a paz reine entre os diferentes, como tantos de nós, pesquisadores, gostaríamos. Antes, a 
diferença não deve fomentar qualquer tipo de hierarquia. Considerando que a ciência moderna 
institui um modo próprio de estabelecer a verdade sobre a realidade – o método científico, que 
separa a natureza da cultura – a diferença entre tal método e outros modos de conhecer é, em si 
mesma, um critério de estabelecimento de hierarquia em nossa sociedade. Isto significa dizer que 
aqueles que possuem a ciência como instrumento de leitura do mundo produzem “verdades” 
sobre a realidade consideradas superiores às “verdades” produzidas por meio de outros modos de 
conhecer. Assim, a conquista da democracia passa ao mesmo tempo pela política e pela 
epistemologia. É imperioso compreender a importância da discussão sobre a natureza da ciência 
e sua indissociabilidade da política, da sociedade, da subjetividade. 
Mas, tudo isso muda se considerarmos, tal e qual os antropólogos das ciências e das técnicas, que 
jamais fomos modernos (Latour, 1994). Para esses estudiosos, a ciência não conseguiu atingir o 
ideal de purificação desejado para os objetos estudados provocando a formação, cada vez em 
maior número, de híbridos de natureza e cultura. Esse grupo de estudiosos credita aos objetos um 
tipo de ação, considerando-os não-humanos, quase-sujeitos. Nesse caso, é possível considerar 
que objetos técnicos e/ou científicos “falam”, mudam a vida dos sujeitos, aliás, como temos 
realmente assistido com as possibilidades de clonagem, explosões de usinas nucleares, buracos 
na camada de ozônio e bancos de carbono, só para citar alguns desses híbridos. Quem poderia 
dizer que no século XXI o principal testemunho de paternidade seria dado pelo DNA? Por isso é 
possível a etnografia de objetos, como por exemplo, a cerâmica. Sim, para a antropologia das 
ciências e das técnicas, os objetos assumem seus lugares num parlamento – o parlamento das 
coisas – e põem em questão o atributo de passividade que lhes é atribuído. A descrição dessa 
condição do objeto interessa à pesquisa social e esse relato pretende apresenta-la, sem a intenção 
de esgotá-la. 
Assim, vale acrescentar, que em um trabalho apresentado na 34ª Reunião Anual da ANPED 
(Associação Nacional de Pesquisadores em Educação), voltado para educação ambiental busquei 
uma aplicação muito prática da teoria do ator-rede, colocando em diálogo as categorias que 
emergiram da etnografia da cerâmica com os desafios socioambientais vividos pelos moradores 
de Visconde de Mauá, sobretudo depois do processo de construção da Estrada Parque que vai 
ligar Penedo à Maromba/RJ, mais uma obra de engenharia que provoca impacto socioambiental.  
A contribuição da etnografia de objetos à pesquisa no campo da educação repousa, portanto, 
sobre as seguintes bases: atende a necessidade de uma região; é campo de estágio supervisionado 
no que diz respeito a formação docente; alia a atividade docente à formação em pesquisa. 
 
Controvérsias sobre o que é arte nos bastidores de ateliês e de artigos científicos 
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Algumas questões formuladas no projeto original foram as seguintes: Como a rede sociotécnica 
da cerâmica está construída? Como a relação entre local e global é formada? Quais são os elos 
entre humanos e não-humanos nessa trajetória (quais são os atores?) ? Quais são os pontos de 
interseção nessa complexa interação (técnico, político, econômico, social, ambiental...)? Qual é a 
trajetória, o percurso do processo de interação dos ceramistas: como e em que espaços a 
cerâmica propriamente dita, seus fazeres e saberes são discutidos? Como são construídos os 
interesses dos atores em torno da cerâmica? Esses interesses criam a identidade dos atores? 
Referências recorrentes ao saber erudito por parte dos artesãos e artistas populares, assim como, 
referências ao artesanato ou à arte popular nos artigos científicos refletem uma discussão que 
envolve universos de conhecimento e visões de mundo. Tais referências revelam elementos da 
rede sociotécnica evidenciados na fala de uma ceramista que diz:  

 
Me considero “arteira” e não artista! Meu marido era muito ciumento e não quis que 
eu estudasse. Sinto muita falta de ter me especializado em alguma faculdade assim 
como vocês. Por esse motivo, por não ter estudado Artes, é que não me considero 
artista. (D. Dzidra, de Barra de São João - Rio de Janeiro). 
 

A discussão que envolve universos de conhecimento e visões de mundo pode e deve ser 
explicitada e esclarecida pelas ciências sociais na tentativa de explicar a transição, no mínimo 
curiosa, do artesanato popular para o reconhecimento de uma arte popular pelo campo disciplinar 
da arte. Como diz Bruno Miguel, ceramista carioca: O que faz teoricamente, uma obra ser arte é 
o artista dizer que ela é arte. Ou, como para a pernambucana Marcia Terra: Eu boto a peça no 
forno e o forno é o grande artista. Ele influencia!  Esse processo cognitivo, científico, ético e 
político – onde há, claramente, interesses em jogo – exige, de todos nós, o duplo exercício do 
reconhecimento das diferenças e da tolerância. O reconhecimento da condição indissociável 
entre o ético e o científico como ponto de vista teórico e metodológico.  
Quando Joaquim Alves Pereira, filho de Tracunhaém, diz que suas peças são feitas pedacinho 
por pedacinho e que precisa de muita concentração para fazê-las, demonstra que, além da 
parceria do silêncio, processos que concebem técnicas deságuam num oceano de modos de vida 
e trabalho, traduzindo aspectos particulares sobre como a sociedade se organiza. Um aspecto da 
inumanidade da cerâmica constitui a humanidade de Noêmia Barbosa da Silva, quando diz que 
era santeira, mas: desde que eles começaram a ter seus rostos quebrados, achei que tinha 
alguma coisa pra eu não fazer mais os santos, assim passei a fazer bonecas e vasos. Portanto, 
cerâmica é cultura-técnica. É quase-sujeito: traz diversos atores para a cena que protagoniza na 
tecitura da rede ao mesmo tempo sensível e inteligível, estética e ética, científica e política, para 
além da natureza-barro, gestada pela terra-mãe. 
Em A Caverna, Cipriano Algor, um ceramista de Saramago, revela, em acordo com Noêmia de 
Tracunhaém, que parte de nossa humanidade é constituida da inumanidade dos objetos quando 
diz: 
 

Ia medir-se com o barro, levantar os pesos e os alteres de um reaprender novo, 
refazer a mão entorpecida, modelar umas quantas figuras de ensaio que não sejam 
declaradamente, nem bobos nem palhaços, nem esquimós, nem enfermeiras, nem 
assírios nem mandarins, figuras de qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem ou 
velha, olhando-as pudesse dizer, Parecem-se comigo. E talvez que uma dessas 
pessoas, mulher ou homem, velha ou jovem, pelo gosto e talvez a vaidade de levar 
para casa uma representação tão fiel da imagem que de si própria tem, venha à 
olaria e pergunte a Cipriano Algor quanto custa aquela figura de além, e Cipriano 
Algor dirá que essa não está para venda, e a pessoa perguntará o porquê, e ele 
responderá, Porque sou eu (SARAMAGO, 2000, p. 152-53). 
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O fazer do ceramista revela outras faces desse argumento sui generis da inversão dos papéis 
comumente assumidos entre sujeito e objeto. Muitos contam que moldam o barro de acordo com 
a “vontade dele”, que se impõe a do artista. De acordo com um relato: “Às vezes eu quero 
moldar de um jeito e ele teima em ficar de outro ou mesmo me conduz a outra forma que não era 
a que imaginei... se eu teimar, quando abro o forno, a peça está quebrada”, lembrando a 
ceramista que se refere à sujeição do artista ao forno. Sujeito e objeto são cúmplices nos ateliês 
tanto quanto o são na reconstrução da natureza, nos laboratórios, cientistas e seus objetos de 
estudo. Os ceramistas entendem que se o sujeito impuser sua vontade sobre o barro pode 
significar a perda da obra. 
 

Nem sempre acaba saindo da argila aquilo que a gente planeja. Você não faz o que 
quer com o barro e sim o barro é que faz o que ele quer (Dona Dzidra, Barra de São 
João-Rio de Janeiro). 

 
A cerâmica aparece, também, entre os ceramistas, em novo exemplo de inversão de papéis 
referida acima, como “um filho que ensina o desapego pela perda da obra”.  
Os ceramistas, em sua maioria, concordam entre si com a ideia presente na fala de um deles 
segundo a qual uma peça, “em média, pode demorar 10 dias pra ficar pronta... tem que ficar ali 
desbastando, desbastando... aí, depois, tem que alisar, depois alisa de novo, bota pra esquentar, 
esmalta... é um processo bastante complexo... o tempo todo é muita química, é muita física, é 
muita matemática”. 
Para Valladares (1978:05), todos esses fazeres e saberes “é conhecimento adquirido dos 
antepassados”. A cerâmica mistura, assim, ciência e natureza numa alquimia da memória 
revelando a noção de tradição própria aos ceramistas de modos diferenciados. A expressão da 
subjetividade - imaginar a peça e manusear o barro – resulta no objeto cerâmica, na arte que 
revela valores cognitivos, materiais, existenciais, sentimentais, ambientais que são indissociáveis 
a esse fazer. Sobre isso, um ceramista diz: “O barro é uma coisa orgânica, que trabalha com os 
quatro elementos. É primordial, é operante internamente, e modifica até o ambiente. A argila 
transforma quem faz e quem vê... cerâmica não é uma arte simples, é complexa; ela leva água, 
terra, fogo e ar, e eu... coloco muita energia... O barro é a matéria-prima, ele é da natureza, é 
minha mão de obra, minha ferramenta, se ele não existisse, eu não seria. É como o sangue...”.  
Essa é a expressão de um diálogo interior entre natureza e ser humano que traduz a noção de 
complexidade nos termos de Edgard Morin (1980) e de nova aliança, de Ilya Prigogine (2009).  
A cultura-natureza do barro é a síntese da expressão do que é arte do ponto de vista dos 
ceramistas, pesquisadores da academia ou dos ateliês fluminenses: “processo que transforma 
matéria em ideia, dentro e fora de cada um..... o momento em que um se transforma no outro, 
sem deixar de ser o mesmo, é mágico”. 
Os ceramistas dizem que o barro “tem poder”, indicando de certa forma que eles admitem a 
indissociabilidade entre corpo e alma, entre matéria e espiritualidade: “A cerâmica é algo de 
muito prazeroso mesmo... Mexer no barro para mim... eu sinto muita paz, uma quietude maior... 
é um momento assim de relax”. 
Uma ligação deste processo criativo com o que é compreendido como a dialogia 
masculino/feminino também é estabelecida pelas peças: “O trabalho da cerâmica tem esse 
trabalho de desenvolver, mas tem o trabalho de trabalhar pra desenvolver.... é um trabalho 
pesado... tem que trabalhar muito, se você não trabalha de 8 a 10 horas por dia, você não pode se 
considerar um ceramista... eu... eu acho que eles (os homens) pensam que é coisa de mulher..., as 
pessoas ficam meio assim... acham que é coisa de mulher, eu não acho, pelo contrário, é um 
trabalho masculino, porque é um trabalho pesado, muito pesado”.  
Outra expressão do que é feminino e masculino no fazer/saber dos ceramistas fluminenses 
aparece na identificação e na separação das tarefas que cabem às mulheres e aos homens: “Só 
posso me dedicar a minha arte porque minha mulher cuida do meu filho e da nossa comida”. Há, 
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ainda, os casais que trabalham juntos distinguindo o fazer da mulher e do homem: “Ela é quem 
pinta as peças que faço”. 
Além disso, muitos também ressaltam que o trabalho com a cerâmica é constituído pela tradição 
familiar, onde aprenderam o ofício com os pais, ou simplesmente como uma tradição do homem, 
uma vez que o manuseio do homem com o barro data da Pré-História: 
 

Tem também uma coisa que a gente falou antes de começar o “papo”, eu vejo Arte 
como aquelas corridas em que um passa o bastão para o outro e, você não sabe nem 
de quem esta recebendo o bastão, mas é uma tradição que você está continuando 
(Denise Cathilina, artista plástica do Parque Laje). 

 
A partir dos séculos XVI e XVII, não sem resistência indígena, a cerâmica favoreceu a inclusão 
da noção de fabricação de utensílios tal como a compreendemos hoje: a noção que relaciona 
atendimento de demanda e economia. Na rede sociotécnica da cerâmica hoje, ela é ofício, 
“ganha-pão”, mesmo quando aparece apenas como objeto de estudo, em ateliês, oficinas ou 
museus: às vezes sou reconhecida como a dona do espaço, não como artista... afirma uma das 
pessoas com quem conversei. 
O reconhecimento do ateliê como espaço educativo, do ceramista como professor de cerâmica, 
da sua presença em escolas e outros espaços de educação não-formal provocou a indagação 
segundo a qual a circularidade entre os saberes popular e científico sobre a arte cerâmica e sobre 
a natureza a ela associado estaria vinculada às noções, categorias, operadores cognitivos 
identificados nas entrevistas e observações. Com base nessa indagação, seguindo a pista da 
indissociabilidade entre conceito e contexto, planejei, no âmbito da pesquisa, oficinas de arte e 
ambiente que favorecessem a ampliação de consciência dos participantes sobre a estreita relação 
entre natureza e cultura, objeto e sujeito, presente nos ateliês. Desse modo a pesquisa vem 
contribuir para o campo da educação estreitando os laços com a antropologia. 
A etapa de análise dos artigos, da legislação sobre patrimônio imaterial e pedidos de propriedade 
intelectual ainda não terminou e, por isso, considerando o que foi recolhido de material empírico, 
mais pistas defendem o argumento dessa pesquisa: onde, no campo da arte como campo político 
de produção de verdade, está a raiz de um preconceito que se busca negar? Quais são as bases 
epistemológicas para o valor de “superioridade”, atribuído a obras de arte frente a outras? Mais 
do que isso: quais são as bases epistemológicas, para o sentimento de superioridade de grupos 
humanos frente a outros? Em que o estudo da constituição do campo da arte pode favorecer a 
identificação das bases epistemológicas do preconceito? 
Se, por um lado, para os artistas populares a cerâmica traduz tradição familiar, relação com a 
saúde, terapia, desapego, noção de gênero, de tempo, processo de criação, concepção de 
trabalho, relação com a natureza etc, para os pesquisadores em arte, estas noções estão 
igualmente presentes. Como categorias, elas balizam a organização de exposições, a elaboração 
de artigos, a escolha de expositores e das peças: 
 

porque não interessa pra gente trazer aqui o que é só esteticamente mais bonito, mas 
também aquilo que faz algum sentido pra eles. Por isso a gente tem uma 
preocupação em produzir um catálogo aonde a gente vai trazer informações sobre a 
sociedade, sobre a economia, sobre os aspectos políticos, os aspectos culturais e a 
técnica em si, como é que se dá essa relação entre o artesão, o artista e o artesanato 
em si, dentro daquela comunidade, dentro daquele contexto, a importância, como é 
que as coisas funcionam. 
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Deste modo, a rede sociotécnica da cerâmica pode ser assim representada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim..... 
 
A pesquisa contribui com a explicação sobre o modo como objetos podem agir como se fossem 
sujeitos, modificando a realidade. A descrição da atividade de objetos, como a cerâmica, permite 
constatar que eles fabricam ao mesmo tempo, tal como faz o sujeito, fatos e discursos. É a 
etnografia do objeto cerâmica que interessa à pesquisa apresentada, num exame de como se 
relaciona ora com pesquisadores da área das artes plásticas ora com o mundo. Afinal, 
argumentos técnicos estão compondo o tecido social: controvérsias sobre o entendimento a 
respeito de certo objeto atraem atores e constroem espaços, criando zonas que favorecem ao 
desenvolvimento de um campo disciplinar, produtor de conhecimento científico e técnico sobre a 
realidade. a controvérsia, entre o que é arte e o que não é, não é evidente sugerindo a 
continuidade do programa de pesquisa. Científico e popular/tradicional se encontram na visão de 
mundo dos ceramistas fluminenses. Conceitos próprios ao campo de conhecimento que estuda a 
cerâmica dialogam com o contexto social. O modo como tal diálogo se processa não é evidente e 
não está completamente descrito. A “ciência do ceramista” é um sistema de conhecimento que 
não está apartado do mundo natural, da sociedade. Não diz respeito apenas a atores acadêmicos, 
especialistas em arte. A pesquisa, em fim, trata de aperfeiçoar o conhecimento social sobre uma 
realidade particular: a cerâmica nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, a primeira 
manifestação da técnica nas sociedades. A pesquisa contribui, assim, para a reflexão sobre a 
sociedade brasileira, pois toda técnica espelha, em um contexto particular, a complexa 
organização social. A cerâmica “fala” aos olhos sobre conceitos e visão de mundo, como Carlos 
Sivini de Tracunhaém, nascido em Pesqueira, diz: Minhas peças são imagens que recebem 
interferência direta da minha mente, as coisas se parecem com outras, elas são sempre inventadas 
a partir do que eu vejo” (Moura, 2011). Os estudos sobre ela são ferramenta para entender a 
sociedade porque os processos que concebem técnicas e conhecimento científico deságuam num 
oceano de modos de vida e trabalho, traduzindo-se em aspectos particulares sobre como a 
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sociedade vive e se organiza. A pesquisa pode contribuir, ainda, para a extensão universitária 
traduzindo-se em políticas socioambientais que buscam (des)hierarquizar conhecimentos 
populares e científicos. Mas, o aprendizado que mais forte está no coração da pesquisadora é que 
dessas práticas criativas e laborais, como em uma ciranda, participa quem quiser entrar, é só ase 
deixar levar pelo convite de Seu Jair, que diz: “Quem fizer uma quartinha bem feita, tá pronto 
pra fazer qualquer coisa, porque mostra que já tem habilidade total com o barro”. Será que não 
vale acreditar! 
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O Segredo da Dança dos Cegos 
Maria de Fátima Marinho (UFPE) 
 
 
 
O Segredo da Dança dos Cegos é uma reflexão e avaliação sobre o processo de ensino e 
aprendizagem da dança com deficientes visuais, no Instituto de Cegos Antônio Pessoa de 
Queiroz - IAPQ, com mulheres e homens, de 20 a 70 anos de idade, iniciado no período de 
março de 2010. As oficinas de Dança são ministradas pela Arte Educadora Maria de Fátima 
Marinho. O encontro acontece uma vez por semana com duração de quatro horas. Há cegos de 
nascença, outros que perderam a visão lentamente e os de baixa visão. Percebemos que o dançar, 
através de uma construção coletiva, que tem como base a fundamentação teórica da metodologia 
de Paulo Freire mostra que é possível propiciar o desenvolvimento da construção da amizade, da 
reflexão crítica, do relaxamento, da criação, da expressão corporal e respeito mútuo pelas 
diferenças pessoais. Todos nós - professora, alunas, alunos e também a direção e funcionários 
aprendemos a superar deficiências em prol da realização da arte de dançar representando e 
cantando. Trago aqui alguns segredos ocultos nas almas de meus alunos, formas diferenciadas de 
desenvolver a aprendizagem, bem como revelações de meu trabalho como educadora. 
 

Sente-se numa cadeira e tire suas sandálias ou sapatos. Fique descalço com os pés no 
chão. Feche os seus olhos e tente calçar suas sandálias ou sapatos sem o auxílio das 
mãos. Os pés vão procurar encontrar as sandálias para calçá-las. Calçado, levante-se 
lentamente, ainda com os olhos fechados caminhe no espaço onde você está. Como o 
seu corpo se levanta? Rapidamente? Como se movimenta? As mãos auxiliam no 
levantar? (Fátima Marinho) 

 
Parece que as mãos vão à frente apalpando as coisas, os objetos, a parede [...] (..). O caminhar é 
cuidadoso para não se machucar nem quebrar nada. Sem enxergar, sem a visão o tato transforma-
se em “olhos”. O olhar, a identificação dos objetos e dos sujeitos no escuro acontece através do 
tocar. Os braços sobem. Estão atentos. Vêm na frente do corpo. Os olhos estão na ponta dos 
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dedos, nas palmas das mãos. A distância das coisas no espaço parece que é menor. Os ouvidos 
parecem mais aguçados e ampliados no ato de escutar na escuridão.  
Analisando as entrevistas realizadas com alguns componentes do Grupo de Dança e Teatro do 
Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz – IAPQ, constatamos que as causas mais comuns 
da cegueira foram: miopia, glaucoma, catarata, retinose, pterígio (carnosidade) e descolamento 
da retina. 
Sintomas que indicaram a baixa visão ou o início da cegueira de acordo com o depoimento de 
Maria de Lourdes dos Santos Rocha foram que quando criança ela pisava involuntariamente nos 
animais domésticos (gato, cachorro, pintinhos e patinhos) e esbarrava nas coisas. “O pessoal de 
casa e muitas vezes o meu pai dizia assim pra mim – Bate nas coisas porque só anda de cara pra 
cima que nem uma jumenta sem mãe”.  
Outro depoimento revelador foi o de Eliane Mota de Carvalho320, sobre como a mesma ficou 
cega e suas dificuldades: 
Nasci míope. Aos seis anos de idade iniciei meus estudos de alfabetização e, a professora logo 
percebeu a minha dificuldade para “ler e escrever”. Passei então a usar óculos de grau. Levava 
uma vida normal e graças a Deus, consegui concluir os meus estudos. Porém, no dia 13 de maio 
de 1993, coincidentemente, no dia do meu aniversário, tive um descolamento da retina no olho 
esquerdo, de caráter irreversível. Fiquei, portanto com visão monocular. Após sete anos, em 
julho de 2000, sofri uma hemorragia sub-retiniana no olho direito causando uma degeneração 
macular, reduzindo em 90% o meu campo visual. Tornei-me então deficiente visual. Foi muito 
difícil aceitar esta realidade. O isolamento social me deixou bastante deprimida. Sentia muito a 
falta da leitura, principalmente por ser professora de Língua Portuguesa. Com muita fé em Deus, 
fui superando os obstáculos. Não foi fácil, confesso. 
Como pode uma cega ou um cego dançar? Existe algum segredo nessa forma de aprender a 
superar a deficiência? O cego ou a cega que já dançou antes de perder a sua visão demonstrará 
maior facilidade? A pessoa que nasceu cega pode apresentar maiores dificuldades na assimilação 
de novos passos ou mesmo caminhar em linha reta?  
A construção do aprender o ensino da dança para deficientes visuais – mulheres e homens, entre 
20 a 70 anos de idade, alguns sem visão total, outros com baixa visão no IAPQ foi iniciada em 
março de 2010. Essa vivência era como se a professora de dança estivesse com a “caixa de 
Pandora” aberta nas mãos. E, como Pandora, curiosa e arrependida conseguia, graças à 
esperança, aceitar o desafio de poder ensinar alguns movimentos, alguns passos de danças para 
cegos pela primeira vez na sua vida. As dúvidas e as dificuldades eram: Como ensinar? O que 
ensinar? O que eles gostariam de dançar? Muitas vezes essas dúvidas ficaram guardadas em seu 
coração e em sua mente, como um valioso segredo que não revelaria para ninguém.  
O segredo da Professora de Dança com as pessoas deficientes visuais, ocultado e inconsciente 
antes desta reflexão agora sendo revelada. Parece ter sido o medo, o receio de não saber como 
ensinar a expressão corporal, a coreografia e passos tradicionais. E, que para ocultar essa 
insegurança é provável ter sido construída uma personagem com características de dançarina 
com “adornos” roupas apropriadas para a movimentação do corpo – maiô, calça de malha, sapato 
etc. Escutando e conhecendo as aspirações e as razões que estimularam a participação das alunas 
e dos alunos nas aulas de dança. Foi possível construir um programa de atividades para a 
realização dos desejos individuais e do coletivo. Na medida em que foram construindo dança de 
salão, quadrilha junina [...] os sentimentos inseguros da Professora passaram a ser de segurança, 
satisfação e prazer.  
 
 

320 Eliane tem 57 anos, recifense, professora aposentada da Rede Pública Estadual de Ensino. 
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Para Georg Simmel (1906) o segredo amplia a vida. É o pensamento individual não revelado, 
não expressado, oculto, não falado, não manifestado nas relações humanas. A professora de 
dança perguntou para Marluce Bezerra, uma de suas alunas se ela tinha algum segredo sobre o 
dançar. Ela respondeu: “Não, não tenho nenhum segredo! Eu sempre dancei desde criancinha! 
Por tanto é muito fácil dançar! Eu perdi a visão quando adulta e lentamente! Tenho baixa visão!” 
Marluce obteve o prêmio: “Belas à Vista” no desfile de moda promovido pelo Jornal do 
Commercio, em julho de 2010. 
Alguns segredos das alunas e dos alunos de dança poderiam ser: “Eu sei dançar melhor do que 
essa professora”. “Ela não sabe ensinar!” Na medida em que os participantes começaram a 
dançar os segredos foram sendo transformados em outros pensamentos tais como: “Ela sabe 
ensinar!” “Eu sei dançar bem melhor!” 
Através da metodologia de Paulo Freire (1996) foi sendo construído um ensino e aprendizagem 
recíproca entre a professora e aprendizes e vice-versa. Através do diálogo, da escuta, da reflexão 
coletiva e de trocas, o repertório musical e de danças foi ampliado. As técnicas como, por 
exemplo, a utilização de cordas grossas no chão do salão da quadra para demarcar a localização 
dos espaços da dança foram depois substituídas pela contagem dos passos no caminhar da dança. 
Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de 
apreender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 
mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. 
Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda prática educativa demanda a 
existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina (Freire, 
1996:69). 
As oficinas começavam e começam geralmente com uma roda de conversa, reflexão, avaliação 
sobre a aula ou apresentação passada e sobre a programação a ser realizada. Há assinatura na ata 
de frequência dos participantes com o auxilia do marcador (uma pequena régua de metal com 
espaço vazado onde o tato guia o escrever).  
A seguir, algumas práticas: audição e percepção musical, esquentamento vocal, alongamento 
corporal, respiração, equilíbrio, postura masculina e feminina e passos básicos da dança de 
salão: forró tradicional, estilizado, samba de gafieira, valsa, bolero e salsa cubana são alguns 
exercícios praticados. 
A característica da dança de salão é a dança de pares, a de casal - casados ou colegas. “A dança 
enlaçada é um produto da civilização moderna da Europa. O que demonstra que coisas 
completamente naturais para nós são históricas. Aliás, elas são motivo de horror para o mundo 
inteiro, exceto para nós”. (MAUSS, 2003, p.417). 
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A troca de casais propicia a oportunidade de experimentar o jeito de dançar de cada participante. 
O homem na dança ocidental geralmente é quem comanda os movimentos da dança. Ele conduz 
a dama que permite ser conduzida. Muito embora, haja lugares em que a mulher pode dançar 
com outra mulher e homem com outro homem. Há mulheres que não sabem ser conduzidas 
preferem conduzir os homens. 
A primeira coreografia produzida pelo IAPQ foi uma quadrilha junina inspirada no clima rural, 
no matuto, no interior, em junho de 2010. Foram dois meses, ou seja, oito encontros de oficinas 
de dança, com duração de quatro horas cada. 
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Após essa conquista, o Grupo de Dança partiu à construção de um Pastoril com música ao vivo. 
Além de dançar, as dançarinas e os dançarinos interpretavam as personagens - pastoras, pastores 
e borboleta cantando e tocando pandeiros para homenagear o nascimento de Jesus Cristo. As 
jornadas (canções) cantadas eram acompanhadas pelo toque do violão e de uma percussão – um 
zabumba. 
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A dançarina ou o dançarino necessita desenvolver a sua percepção auditiva e musical para que 
haja um sincronismo entre os movimentos corporais com as características sonoras do timbre 
(características do material) dos instrumentos musicais, andamentos (velocidade), ritmos 
(duração de som e silêncio), melodias (sequência de sons agudos e graves), dinâmicas de 
intensidade (forte e fraco) e harmonia (conjunto). O corpo da bailarina ou do bailarino é um 
instrumento ou vários instrumentos em movimentos sincronizados com a música. Para se 
alcançar o domínio do movimento no espaço e tempo pré-determinado ou improvisado é preciso 
à aquisição de técnicas. As técnicas do corpo para Marcel Mauss (2003, p. 401) são:  
As maneiras pelas quais os homens, a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de 
seu corpo. Em todo caso, convém proceder do concreto ao abstrato, não inversamente [...]. O 
corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem [...]. O primeiro e o mais natural 
objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo [...]. Antes das técnicas 
de instrumentos, há o conjunto das técnicas do corpo [...] (MAUSS, 2003, p. 401). 
Este autor assegura que as técnicas do corpo são ensinadas, educadas e imitadas pelas crianças e 
adultos. As técnicas dividem-se e variam por sexos e por idades. Há uma sociedade dos homens 
e uma sociedade das mulheres que são construídas a partir da infância. Antes que o bebê nasça 
os pais compram o enxoval do seu filho ou filha nas cores Azul ou Rosa correspondendo, 
respectivamente, ao sexo masculino (menino) ou ao sexo feminino (menina). As crianças são 
educadas principalmente através das brincadeiras em função do conjunto das leis e regras sociais 
que compõem o sistema cultural que integra as políticas, as religiões, as economias, as artes em 
geral. O adulto geralmente esquece a técnica do agachar, por exemplo, tão facilmente realizada 
pela criança. “Essas técnicas são, portanto as normas humanas do adestramento humano. Assim 
como fazemos com os animais, os homens as aplicaram voluntariamente a si mesmos e a seus 
filhos (MAUSS, 2003, p. 411). 
A pessoa cega desenvolve técnicas de locomoção, da concentração, do escutar, do cheirar, da 
percepção tátil a fim de identificar e reconhecer objetos, pessoas e lugares. Greiner (2008:40) 
cita a explicação de Uexkill sobre a cegueira e a surdez do carrapato. “Cego e surdo, ele percebe 
a aproximação das presas apenas pelo olfato”. 
O dançar é também uma aquisição de técnicas de movimentos corporais no espaço e tempo. Faz-
se necessário, além da percepção do ouvir, o desenvolvimento da percepção tátil à realização dos 
passos tradicionais, contemporâneos ou improvisados. Individualmente, em pares ou em grupos. 
Para o cego, o conhecimento do espaço onde acontece a dança deve ser tarefa indispensável e 
prévia para a desenvoltura da confiança da noção espacial identificada em todos os ângulos. Essa 
exploração espacial pode ocorrer através da medição de cada passo caminhado dentro da sala, 
partindo de um lado da parede para o outro lado. Os passos são contados a fim de facilitar a 
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demarcação do lugar onde vai acontecer a dança, se no centro, nas laterais, na frente ou atrás, nas 
extremidades do salão ou do palco. 
O que dançar? Qual a música escolhida? Como dançar? Quais são as posturas da dama e do 
cavalheiro? Quais são os passos principais? Como desenvolver o equilíbrio, a forma de 
expressão artística dos passos da dança? Qual a indumentária e maquiagem a ser utilizada? 
Como entrar no palco, apresentar a dança, agradecer aos espectadores e sair de cena? Toda essa 
construção de ensinamentos e aprendizagens da dança são técnicas ministradas por um (a) 
professor (a) que possa apresentar uma comunicação direta, simples, sincera e de estímulo à 
participação a todos os integrantes do grupo de dança. Para Edgar Morin (2003) vivemos em 
estado prosaico quando vivenciamos situações utilitárias, funcionais e atividades destinadas à 
sobrevivência sem afetividade. Nas relações comunitárias, imaginárias ou estéticas, em estado de 
emoção, afetividade e prazer podemos alcançar o estado poético. 
 

A música, especialmente, é, ao mesmo tempo, meio e fim que exprime e determina o 
estado poético. (...). Enfim, a vida real da poesia é o amor. Um amor nascente inunda 
o mundo de poesia; um amor que dura irriga de poesia a vida cotidiana; o fim de um 
amor nos devolve à prosa. O amor, unidade incandescente da sabedoria e da loucura, 
faz-nos suportar o destino, faz-nos amar a vida. O amor é a grande poesia no mundo 
prosaico moderno e alimenta-se de uma imensa poesia imaginária (romances, filmes, 
revistas) (MORIN, 2007, p. 137). 

 
Para dançar é preciso aprender a amar. Amar respeitando as diferenças, as dificuldades, o ritmo 
de aprendizagem diferencial de cada iniciante na arte da dança. É preciso ser humilde e perdoar a 
pisada do companheiro na dança porque é pisando e sendo pisado que vai se aprimorando o 
dançar. Mesmo aqueles que não apresentam deficiências físicas e/ou mentais, vez por outra 
pisam no pé do parceiro. Até mesmo profissionais da dança podem cair no chão do salão de festa 
em pleno êxtase de exibição corporal. E, não é vergonhoso cair. Faz parte do processo de 
aprender a dançar, concertar os erros. E, assim, aperfeiçoar o dançar que é a tentativa de realizar 
uma perfeição ilimitada e tão desejada dos movimentos no espaço e tempo. 
Mauss (2003) afirma que as técnicas estão intrínsecas nas ações humanas. No nascimento, na 
infância, no mamar, no desmame, na alimentação, na adolescência, na idade adulta, no sono, no 
uso do travesseiro e do cobertor, cuidados com o corpo (esfregar, lavar, ensaboar), cuidados com 
a boca, no comer, no beber, na medicação, no repouso, nas atividades, nos movimentos do corpo: 
rastejar; pisar; nadar, marchar, respirar, na corrida e na dança. Na aquisição das técnicas da 
dança estuda-se e imita-se a posição dos pés, dos braços, a respiração, a magia da movimentação 
e a resistência. Há a dança de repouso e a dança de ação. A dança extrovertida e a dança 
introvertida. A dança realizada em um único espaço – num determinado local e a dança que se 
desloca no espaço. A dança possui as mesmas características da música. Ambas, acontecem no 
espaço e tempo. O que as diferenciam são as formas de serem percebidas pelo público. A dança 
para ser apreciada necessita principalmente da visão. E, a música da audição. 
Porém, quem não possui a visão nem a audição pode dançar e fazer música. Existe algum 
segredo para isso? Não, porque os outros sentidos corporais substituem o sentido deficiente a fim 
de ultrapassar os limites, as dificuldades em prol da compreensão da mensagem da comunicação. 
A dança, assim como a música pode ser apresentada como uma monofonia (um único 
movimento reproduzido por todos) ou polifonia (vários movimentos individuais ou coletivos 
realizados simultaneamente), lenta ou rapidamente, com força ou leveza, em planos altos, 
médios ou baixos. 
 

Creio que a educação fundamental das técnicas que vimos consiste em fazer adaptar 
o corpo a seu uso. (...). É graças à sociedade que há uma intervenção da consciência. 
Não é graças à inconsciência que há uma intervenção da sociedade. É graças à 
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sociedade que há segurança e presteza nos movimentos, domínio do consciente sobre 
a emoção e o inconsciente (MAUSS, 2003, p. 421). 

 
Para que dançar? Qual a contribuição? Por que os cegos e as cegas dançam? 
O depoimento da Eliane Mota de Carvalho mostra a sua superação com o fazer artístico: 
 

Em fevereiro de 2011, através de uma amiga – Marluce Bezerra, também com 
deficiência visual conheci o IAPQ - Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiróz. A 
partir daí, comecei a participar do Grupo de Teatro e Dança do IAPQ dirigido pela 
Profª Fátima Marinho e, posso dizer com toda certeza que a minha vida mudou para 
melhor. Recuperei a alegria perdida. Este ano - 2011, por exemplo, participei de uma 
peça teatral chamada Cristo Ressuscitado e, em junho realizei um grande sonho, que 
foi dançar quadrilha, pois quando adolescente, meus pais não permitiam que eu 
participasse da quadrilha do meu bairro. Dizia então para mim mesma: Um dia ainda 
realizo esse desejo. Foi uma emoção indescritível! Além da quadrilha dancei também 
Coco e Ciranda. Fizemos várias apresentações. Foi um sucesso! Sou apaixonada por 
forró. Hoje sou feliz. Agradeço a Deus e ao Instituto de Cegos Antônio Pessoa de 
Queiroz.” 

 
Os depoimentos ratificam que dançando saímos do tempo e espaço conscientes, esquecemos dos 
problemas, entramos no relaxamento, na ludicidade, na brincadeira, na alegria contagiante da 
música que conduz a dança ou a dança que é conduzida pela música. Não há idade, nem sexo, 
nem status. Somos um todo de diferentes interligados pela dança e pela música que nos 
hipnotizam e nos fazem expressar movimentos improvisados como crianças que brincam sem se 
preocuparem com o que os outros possam falar. Na visão de Morin (2007:141): 
 

O ser humano é bipolarizado entre demens e sapiens. Mais ainda, sapiens está em 
demens e demens está em sapiens, em yin yang, um contendo o outro. Entre ambos, 
antagônicos e complementares, não existe fronteira nítida; há, sobretudo, 
eflorescências da afetividade, da estética, da poesia, do mito. Uma vida totalmente 
racional, técnica e utilitária seria não apenas demente, mas inconcebível. Uma vida 
sem nenhuma racionalidade seria impossível. É a racionalidade que permite objetivar 
o mundo exterior e operar uma relação cognitiva prática e técnica. (MORIN, 2004, 
p.141) 

 
Para Morin (2007) o “Eu” permanece apesar das transformações constantes da identidade física 
do indivíduo: da criança ao adolescente, do adulto ao velho. Há degradação das suas moléculas e 
substituição por outras. Várias vezes na maioria dos tecidos ou órgãos as células morrem e outras 
nascem. Nesse sentido há movimentos intra corporal (dentro) e inter corporal (fora). Movimento 
entre o biológico e o cultural. Llinás (apud GREINER, 2008) identifica o pensamento como um 
processo interno do movimento. Morin (2007), por sua vez observa que cada indivíduo sem 
perceber carrega em si todas as idades da infância e da adolescência. Na idade adulta não 
desaparecem as idades da infância e da adolescência. 
Em 2011 houve a criação, produção e apresentação das peças teatrais construídas coletivamente: 
“Perdoar e Amar” e “Cristo Ressuscitado”. 
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E as danças: “Quadrilha sem Preconceito”, “Coco” e “Ciranda”. Essas duas últimas também 
cantadas, ao vivo em uníssono. As apresentações foram realizadas na quadra do IAPQ dentro da 
programação junina, na Festa de Caruaru, na comunidade da Torre e no Clube da Polícia Militar. 
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Os pensamentos guardados no fundo da alma parecem ser os segredos não revelados. Eles 
deixam de existir quando são transmitidos a outras pessoas. São mutáveis e na maioria 
inconscientes. Pensar sobre o segredo no fazer artístico foi gratificante e revelador sobre o que 
somos nas relações do eu comigo, do eu com o outro: ambiente, natureza e humanos através do 
diálogo optativo entre a mentira e a verdade na construção da vida. 
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O Segredo dos Mascarados: o Jogo do Anonimato 
Maria das Graças Vanderlei da Costa (UFPE) 
 
 
Trilhando um Itinerário 
 
Pensar sobre a prática antropológica é importante e necessário. Refletir sobre as relações que 
estabelecemos com os nossos informantes é uma tarefa essencial. Escrever sobre os mais tênues 
elementos que interferem na nossa ação enquanto pesquisador não costuma ser uma tarefa 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 415



corriqueira. Revelando segredos existentes em nosso percurso no campo temos a oportunidade 
de ultrapassar barreiras, quebrar grilhões e abrir nossa mente para que muitos questionamentos 
sejam possíveis. É como se passássemos a ouvir a nossa própria voz e, pela socialização de 
idéias, compartilhássemos com nossos pares as experiências vividas no campo. 
Nesse trabalho, o segredo serve de pano de fundo para algumas importantes reflexões, de 
cimento para uma construção estabelecida a partir de minhas lembranças e esquecimentos em 
relação ao desenvolvimento de uma efetiva observação participante. Nesta perspectiva almejo 
inicialmente pensar sobre o próprio conceito: o Campo do Segredo. A partir dos Segredos do 
Campo, refletir sobre a importância dessa temática para o desenvolvimento das brincadeiras da 
Cultura da Tradição, mais especificamente os folguedos dos mascarados de Pernambuco, meu 
objeto de estudo no Mestrado de Antropologia e no Doutorado, em andamento. Refletir sobre a 
minha própria experiência como pesquisadora, Velando e Revelando Segredos. Por fim, observar 
questões que permeiam essa caminhada no universo da pesquisa, destacando ações 
imprescindíveis como Ver e Ouvir: Calar e Revelar. 
 
1. O Campo do Segredo 
 
No sentido da ocultação de realidades por meios positivos ou negativos, o segredo é uma das 
maiores realizações humanas (SIMMEL, 1999, p. 221). 
Um dos maiores tesouros do homem é poder usar a liberdade de viajar em seus próprios 
pensamentos, sem sentir-se ameaçado por ter que desvendá-los. Nos labirintos da mente e da 
alma moram os nossos mais caros segredos. Revelá-los, significa despojar-se de amarras, 
quebrar grilhões, abrir mão de escrúpulos, vergonhas e medos, dar a conhecer estratégias e 
astúcias. 
A compreensão do universo que envolve o segredo exige que seja tecida uma ampla teia em 
torno de outros importantes conceitos. Nessa busca, o anonimato, a astúcia, o medo, a estratégia, 
a motivação, a vergonha, a preservação são alguns dos tantos elementos caros para que possamos 
fazer uma abordagem ampla e segura. 
Mais que um simples ato humano, o segredo constrói um jogo que envolve e motiva, ajudando 
os indivíduos a executarem as mais diversas ações. Na família, no trabalho, nas atividades de 
lazer, nas relações estabelecidas com pessoas dos mais diferentes convívios, o segredo está 
presente, nas suas amplas formas e dimensões. 
Georg Simmel percebe a importância do segredo para os estudos sociológicos, revelando ações 
construídas em torno do binômio ocultar-revelar. Essa é uma ponte tensional, que gera 
expectativa, curiosidade, ansiedade, dissimulação, diversão, motivação. Nesse processo “o 
segredo contém uma tensão que se dissolve no momento da revelação. Este momento constitui o 
apogeu no desenvolvimento do segredo: todos os seus encantos se reúnem uma vez mais e 
alcançam o clímax [...]” (SIMMEL, 1999, p. 223). 
Segundo Georges Balandier (1997), o segredo ocupa espaços na vida pública e privada, 
protegendo a tradição da arte, dos saberes e das habilidades. É justamente através dos ritos e 
ensinamentos das sociedades tradicionais que os mestres mantêm a cultura envolta no sagrado, 
no oculto, no que é revelado apenas aos escolhidos. 
No desenvolvimento de etnografias o segredo permeia as atividades do campo. À medida que 
aumenta a confiança dos informantes em relação ao pesquisador, passamos a ser mais e mais 
admitidos como confidentes. Entretanto, mesmo sendo atingido certo grau de confiança nessa 
ligação entre pesquisador e informantes existe geralmente uma medida entre o velar e o revelar, 
e certos segredos permanecem por demais inconfessáveis para serem revelados (BERREMAN, 
1975). 
Nas brincadeiras da Cultura da Tradição, especificamente nos folguedos carnavalescos dos 
mascarados pernambucanos, o segredo é um fator imprescindível para o desenvolvimento das 
brincadeiras, abarcando a todos num jogo mágico e festivo. 
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2. Segredos do Campo: um Tesouro, uma Arma, um Instrumento 
 
As atividades de jogo, de festas, de ritos, não são apenas pausas antes de retomar a vida prática 
ou o trabalho; as crenças nos deuses e nas ideias não podem ser reduzidas a ilusões ou 
superstições: possuem raízes que mergulham nas profundezas antropológicas; referem-se ao ser 
humano em sua natureza. (MORIN, 2002, p. 59). 
O Nordeste Brasileiro representa um importante manancial de riquezas culturais marcado pela 
diversidade de sua geografia e pelas peculiaridades de seu povo. Em Pernambuco, fazendo uma 
trajetória do litoral ao sertão, podemos presenciar um admirável conjunto representativo dessas 
manifestações: poesias retratadas no repente e no cordel; brincadeiras de rua que unem as 
crianças, cantigas que falam da vida nos lugares; folguedos que encantam pela riqueza de formas 
e cores. 
No agreste e sertão pernambucanos a dureza do clima apresenta-se refletida no solo pedregoso, 
na vegetação retorcida, nas altas temperaturas dos verões causticantes que imprimem um 
cotidiano difícil a seus habitantes. Em contrapartida, esses mesmos habitantes vivenciam 
intensamente as festas, como forma de superação das adversidades, da manutenção de laços de 
parentesco e vizinhança, da afirmação do convívio e hospitalidade. Acredito que, nesse contexto, 
o homem tenta ultrapassar as barreiras diárias de sobrevivência percebendo a possibilidade que 
tem de viver, através das brincadeiras, a alegria, a pândega, os rituais, a relação em grupo, pois 
“O homem necessita periodicamente da evasão da cotidianidade em que se sente escravo, 
prisioneiro de obrigações, regras de conduta, trabalhos forçados, necessidades.” (ORTEGA Y 
GASSET, 1991, p. 70). 
São inúmeros os folguedos existentes nas cidades interioranas, formatando um universo da 
cultura tradicional marcada pela diversidade de cores, formas, ritmos, motivos, movimentos e 
estruturas específicas. As festas populares transformam as ruas em palcos, os brincantes tornam-
se representantes da Cultura da Tradição, cultura esta que se mantém e se renova em um 
constante dinamismo. 
Atraída por esse fascinante universo tive oportunidade de ampliar meu interesse pelo estudo das 
brincadeiras nordestinas, percorrendo o itinerário acadêmico em Antropologia. Desenvolvendo 
durante o Mestrado na UFPE uma pesquisa sobre o folguedo dos Caretas de Triunfo, pude 
compreender que esta cidade sertaneja representa um exemplo da dinâmica em que o homem 
compartilha coletivamente a alegria dos momentos festivos. O carnaval ocupa um papel de 
destaque e durante a festa de Momo, há aproximadamente nove décadas, os Caretas, mascarados 
com seus chicotes em punho, percorrem as ladeiras da referida cidade despertando a curiosidade 
dos visitantes. Num fecundo processo de troca, a brincadeira representa uma tradição transmitida 
de pai para filho, saberes compartilhados entre os amigos e parentes, aprendizes e mestres 
(COSTA, 2009) (Fig. 01). 
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Figura.01: Caretas de Triunfo 
 
A pesquisa referente aos mascarados triunfenses suscitou importantes questões sobre o 
dinamismo da Cultura da Tradição, que pode ser compreendida a partir da memória individual e 
coletiva do lugar. Como os seus habitantes, os lugares passam por múltiplas mudanças, 
variações, conversões e até revoluções que vão marcando a história de construções identitárias. 
Ao estabelecer uma continuidade temática com o trabalho desenvolvido no Mestrado estou 
ampliando minha pesquisa sobre os brincantes pernambucanos a partir de uma cartografia que 
possibilite a categorização dos mascarados carnavalescos, observando a sua possível existência 
dentre os 184 municípios do Estado. Dentro deste universo, como referencial empírico para um 
estudo mais aprofundado sobre os folguedos, investigo sobre as brincadeiras dos Papangus 
(Bezerros) e dos Tabaqueiros (Afogados da Ingazeira). 
Sendo uma brincadeira centenária, os Papangus percorrem as ruas com suas fantasias multicores 
e máscaras multiformes, ajudando-lhes a manter o anonimato. O Angu, prato típico da região, 
faz parte do ritual dos brincantes que se deliciam com a iguaria durante os dias de festa, 
conferindo-lhes, assim, o nome. Bezerros, localizada no agreste pernambucano, há 114 
quilômetros do Recife, é hoje conhecida nacionalmente como a Terra do Papangu, revelando a 
importância dos mascarados para a construção da identidade local (Fig. 02). 
 

 
Figura.02: Papangus de Bezerros 

 
A cidade sertaneja de Afogados da Ingazeira, localizada na região do Pajeú, há 386 quilômetros 
da Capital, também é tomada pelos mascarados, no carnaval. Conhecidos como Tabaqueiros, 
estes brincantes circulam na cidade, com chicotes em punho e chocalhos amarrados na cintura, 
representando a continuidade da tradição centenária (Fig. 03). 
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Figura.03: Tabaqueiros de Afogados da Ingazeira 
 
Nas três brincadeiras citadas existe um elemento essencial para a mágica que envolve os 
folguedos: a preservação do anonimato dos brincantes mascarados. Nessas manifestações o 
segredo apresenta-se de forma lúdica, envolvendo brincantes, moradores e visitantes dos 
municípios. Estudando as brincadeiras percebi o real valor do jogo do anonimato vivido 
intensamente. Com seus corpos completamente encobertos e seu implacável silêncio, os 
mascarados atiçam a curiosidade daqueles que desejam descobrir quem está por trás das 
coloridas máscaras carnavalescas. Esse é um jogo de esconde-esconde, no qual a curiosidade é 
acirrada e a máscara torna-se um instrumento do lúdico. “Assim como o mito, e aí reside para 
nós a sua importância, o lúdico é uma maneira da sociedade expressar-se.” (MAFFESOLI, 2005, 
p. 47). Mascarar-se se torna um jogo, misto de sedução e adivinhação: diverte e contagia, 
marcando as lembranças dos moradores e visitantes de cada lugar. 
 
2.1 O Mascaramento e o Anonimato 
 

[...] A máscara é um dos inventos mais antigos da humanidade [...]. Ortega y Gasset, 
1991, p. 85). 

 
Sabemos nos servir de nossos corpos para desenvolvermos inúmeras atividades cotidianas e, para 
isso, permanentemente nos apropriamos das técnicas corporais (MAUSS, 2003). Os gestos 
envolvem nossas vidas nos espaços e atividades específicas. Nesta perspectiva, o corpo do 
brincante, envolto numa estética própria, é mais um especial veículo de comunicação. Nas 
brincadeiras dos mascarados carnavalescos vejo a gestualidade como um caro instrumento de 
linguagem usado pelos Caretas, Papangus e Tabaqueiros. Silenciosos eles falam através dos 
gestos, criando um eficiente canal comunicativo com os assistentes. Balançam a cabeça, 
movimentam mãos e braços, correm pelas ruas da cidade, estalam os chicotes no ar, constroem 
discursos repletos de significados: seus corpos falam e os identificam, criando-lhes a identidade 
de brincante, cujo cimento é a alegria, a irreverência e a liberdade, próprios dessas 
manifestações. 
O silêncio é um valioso aspecto a ser percebido nesses folguedos. No caso das brincadeiras dos 
mascarados, o silêncio é uma maneira de preservar o anonimato e não ser percebido pelo uso da 
comunicação oral. Ele acirra a curiosidade e faz com que o brincante e os assistentes construam 
laços simbólicos, marcados pelo jogo da adivinhação. Os mascarados mantêm segredo de sua 
identidade nata e, silenciosos, elaboram o jogo da adivinhação. O reconhecimento da voz, pela 
comunicação oral, é um risco para quebrar o encanto lúdico da brincadeira, revelando o segredo 
da identidade dos mascarados. 
Como os Caretas, os Papangus, com suas máscaras de cores e formas variadas, desfilam 
silenciosos pelas ruas da cidade. Os Tabaqueiros, também utilizam esse recurso para aproximar-
se das pessoas e fazê-las entrar na brincadeira da adivinhação. Em alguns momentos eles 
rompem essa prática articulando algumas palavras que fazem parte da dinâmica do folguedo. 
“Dá um trocado! Dá um trocadinho!” Ouvi este pedido muitas vezes durante o Carnaval de 2010, 
expresso por vozes muito finas, que soavam por baixo das máscaras emborrachadas. Detectei 
que os brincantes mudam as vozes para não serem reconhecidos ao fazerem os pedidos “de um 
agrado”, nas ruas da cidade. 
E nesse cosmo, a comunicação se processa ativamente. O silencio representa aqui mais um 
recurso comunicativo. Causa a desordem, pois não estamos acostumados a lidar com ele. Para os 
brincantes e assistentes, esse é um elemento culturalmente padronizado, com uma função 
determinada coletivamente.  
A máscara, por sua vez é imprescindível para este jogo da ocultação, do segredo, do anonimato, 
tendo o duplo papel de ocultar e comunicar: e assim múltiplas identidades são constituídas e 
vividas na pândega festiva. Essencial para anonimato e o segredo (SIMMEL, 1999), o homem 
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expressa na arte das máscaras o que lhe é mais valioso (Lévi-Strauss, 1979). Presente em 
diversas manifestações da Cultura da Tradição, esses objetos constroem caminhos de 
entendimento do significado das representações, sendo importante fonte para o estudo sobre um 
elemento fundamental para a vida humana: o jogo.  
Fazendo parte das brincadeiras infantis, dos enredos de literatura, dos relacionamentos amorosos, 
a curiosidade faz parte do próprio jogo humano. Este, por sua vez, faz com que os indivíduos 
vivam com intensidade o encantamento e a magia, o sonho. “[...] Reconhecer o jogo é, 
forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material. 
Ultrapassa, mesmo no mundo animal, os limites da realidade física.” (HUIZINGA, 1999, p. 06). 
É a partir do mascaramento que se pode viver em um mundo de fantasia, de encantamento, de 
sonho: é uma atividade acompanhada geralmente de uma consciência de ser que é diferente 
daquela da vida cotidiana (HUIZINGA, 1999). Nesse processo, a máscara representa uma 
oportunidade de serem quebradas, pelo menos temporariamente, algumas barreiras sociais. Ela 
possibilita a participação nas brincadeiras, suscitando sentimentos. 
É relevante apontar a importância do universo simbólico (DURAND, 2002) que impregna as 
manifestações da Cultura da Tradição, delineando sua estética e suas representações do 
imaginário, ajudando-nos a ultrapassar as barreiras impostas pela racionalidade desmedida. 
Torna-se fundamental perceber o imaginário que envolve os folguedos, como uma “[...] estrutura 
antagonista e complementar daquilo que chamamos real, e sem a qual, sem dúvida, não haveria o 
real para o homem, ou antes, não haveria realidade humana” (MORIN, 2005, p. 80) e sua 
importância para a vida das brincadeiras. A máscara apresenta-se, nesse universo real e 
imaginário, como um elemento primordial para a compreensão de uma rede de relações que se 
estabelecem nas brincadeiras. 
Acredito que devemos pensar nas máscaras primordialmente enquanto híbridos de natureza e 
cultura: como objetos-sujeitos, falam, na medida em que testemunham; estão vivos. (LATOUR, 
2001, 1994; 1997). Na concepção do autor, sujeito e objeto são indissociáveis e uma parte de 
nossa humanidade é feita da inumanidade dos objetos que nos cercam. A partir desta concepção 
Latour busca diminuir o abismo existente entre os homens e as coisas. É nesse itinerário que 
pretendo seguir, observando os folguedos dos mascarados (Fig. 04) 
 

 
Figura.04: Máscara, híbrido de natureza e cultura 

 
Esse jogo do anonimato e do segredo não envolve apenas brincantes e visitantes. Eu, como 
pesquisadora, constantemente me encontro cercada pelo encantamento desse movimento, o qual 
traz reflexos no trabalho de pesquisa: segredos a serem velados e revelados. 
 
2.2 Os Sigilos de Cada Carnaval 
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O tempo carnavalesco é aquele durante o qual uma coletividade inteira se apresenta em uma 
espécie de exibição lúdica, liberando-se através da imitação e dos jogos, abrindo-se a críticas e 
ataques através de exageros toleráveis, entregando-se por arremedo às turbulências a fim de 
alimentar sua ordem (BALANDIER, 1997, p. 129). 
Além das atividades que cerca o próprio segredo do mascaramento, existem os sigilos da 
preparação da festa. A cada ano, ao término do Carnaval, inicia-se a busca por novas idéias para 
as festividades que virão no próximo ano. Os brincantes começam então a pensar nas fantasias e 
máscaras que comporão sua indumentária. À nível institucional, as Secretarias de Cultura e 
Turismo dos municípios procuram uma temática para direcionar as atividades da festa momesca 
do ano vindouro. O tema escolhido orienta toda a festa: os trabalhos de decoração da cidade, a 
propaganda institucional, a organização dos espaços públicos, os pedidos de financiamento e 
patrocínios. A partir daí, ações coletivas envolvem decoradores, artesãos, funcionários 
administrativos, costureiras, designs, dentre outros. Os brincantes, por sua vez, aproveitam as 
experiências de outros Carnavais, para idealizar as fantasias e adereços que serão vistas nas ruas 
e nos concursos municipais. Em seus ateliês, oficinas, espaços de criação, começam a ser 
confeccionadas as fantasias e elaboradas as máscaras. 
Geralmente as novas idéias não aparecem de imediato. Há necessidade de um tempo de 
maturação, de repouso, de dormência, para que a mente fique aberta a novos insights após a 
passagem do Carnaval: um período importante entre a concepção e o nascimento. Tal qual uma 
semente em germinação, o tempo é um companheiro necessário para que surjam os brotos, 
tomem forma as folhas, apresentem-se as flores, cresçam os frutos. Nesse ciclo de vida o segredo 
é como seiva, transformando as ações em algo mágico e prazeroso: luz necessária à criação 
individual e coletiva. 
Entre o surgimento das idéias e a concretização das ações indispensáveis a realização das festas e 
dos folguedos, ele, o segredo, é um companheiro de percurso, motivando a concretização dos 
sonhos. Preservá-lo torna-se mais difícil, quanto menor os municípios onde se desenvolvem as 
brincadeiras, pois, “num círculo pequeno e estreito, a formação e a preservação dos segredos se 
mostra difícil inclusive em bases técnicas; todos estão muito próximos de todos e suas 
circunstâncias, de modo que a freqüência e a proximidade dos contatos implicam em maiores 
tentações e possibilidades de revelação” (SIMMEL, 1999, p. 225). 
Para mim, como pesquisadora, o conhecimento da temática que envolve a brincadeira de cada 
ano é essencial, tanto para saber sobre o tema central do carnaval institucional, como para 
acompanhar a participação dos grupos de mascarados. Nesse processo, tenho que conquistar a 
confiança dos informantes, brincantes, moradores e representantes institucionais que constroem 
o processo de preservação e mudanças que cerca os folguedos. Para isso é fundamental entrar em 
contato com os grupos antes do período da festa, estreitando os laços de conhecimento e amizade 
que surgem e se desenvolvem durante o trabalho de campo. 
Nesse ano 2011 retornei poucos dias antes do carnaval à cidade de Bezerros. O alvoroço era 
grande: últimos preparativos para a festa. Moradores e funcionários entravam e saíam da 
Prefeitura com fantasias e adereços à mão. A decoração estava sendo realizada nas residências e 
logradouros: um belo conjunto de cores e formas, sempre marcado pelas máscaras gigantes dos 
Papangus. Necessitava, naquele momento, agendar um encontro com alguns grupos de 
brincantes para acompanhá-los durante a caminhada nas ruas no domingo de carnaval, dia do 
Concurso. Minha intenção era ver o encontro dos integrantes, presenciar a emoção da 
organização dos grupos e a ansiedade das horas que antecederiam o desfile. E, se me 
permitissem, conversar com os brincantes antes do mascaramento. Estrategicamente entrei em 
contato com dois grupos e consegui agendar o encontro. O que mais me chamou a atenção foi o 
pedido de um Papangu para que nada fosse revelado por mim ao grupo rival, nem mesmo que 
seu grupo participaria da festa Na verdade, tratava-se de amigos próximos, que durante a 
pândega carnavalesca primavam por preservar o anonimato e o segredo da brincadeira. A 
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solicitação reiterava a importância do sigilo e apontava para minha responsabilidade frente aos 
indivíduos e grupos estudados. 
 
3. Velando e Revelando Segredos 
 
Nosso cuidado, como antropólogos, ao entrarmos em contato com um mundo alternativo de 
formas simbólicas, deve ser o de preservá-lo, de contribuir para que prossiga. Se nos foi dada a 
sorte e a sensibilidade de descobrir algo de maravilhoso, devemos procurar reunir ainda mais 
sensibilidade para não interferir, não provocar a desintegração ou o desencantamento 
(CARVALHO, 1985, p. 220). 
Investigando sobre folguedos dos mascarados, envolvo-me constantemente com uma teia 
construída pelos fios do segredo. Mascarar-se significa mais que esconder um rosto: 
primordialmente velar, mesmo que temporariamente, uma identidade. Mascarar-se significa 
também acionar novos elementos da revelação de uma outra face que nasce, de uma nova 
identidade que se constrói no jogo que cerca o folguedo. Nesse movimento lúdico entre ser e não 
ser, existe uma relação primordial entre o eu, mascarado e o outro, assistente, seja este morador, 
visitante ou mesmo o pesquisador. É um processo de troca, de emoção, de interação, no qual o 
segredo é a base da brincadeira. 
Pensando sobre as relações que estão presentes no campo, comecei a questionar sobre o meu 
papel frente ao desenvolvimento dos folguedos. Durante o processo de pesquisa, trabalhando na 
perspectiva de uma real observação participante, sou ao mesmo tempo assistente e investigadora. 
Nesse contexto, envolvo-me não apenas com uma curiosidade própria daqueles que assistem as 
manifestações, mas alimento uma avidez de desvendar os labirintos que cercam as brincadeiras. 
E é justamente nessa busca por descobertas que existe constantemente o enfrentamento de 
condutas éticas necessárias ao desenrolar da pesquisa. 
 
3.1 Abrindo a Caixa de Pandora. 
 
No meu trabalho de campo ouço histórias detalhadas sobre a origem dos folguedos, suas 
mudanças e permanências. Escuto continuamente depoimentos que revelam atritos existentes 
entre grupos, desavenças que são fruto de disputas e julgamentos pronunciados entre brincantes. 
Como pesquisadora, exercito permanentemente a curiosidade, sedenta por novas informações 
que me levem a desvendar importantes detalhes confidenciais e identidades secretas. 
Reconheço que em nossas pesquisas, em diversas áreas e campos de conhecimento desejamos ter 
para nós mesmos o que na verdade pertence ao grupo estudado: seus preciosos sigilos. Estamos 
lidando sempre com as possibilidades de conhecer e compreender, de desvendar integralmente 
ou parcialmente as práticas secretas, revelando-as ao mundo acadêmico. A curiosidade sobre os 
segredos fascina, motiva, atiça, desperta, como a solução de um quebra-cabeça. 
No caso específico de meu trabalho, o segredo que cerca as brincadeiras está envolvido pela 
astúcia: um jogo entre falar e silenciar, entre o mostrar e o esconder. Lidar com este universo 
lúdico faz com que eu me sinta motivada a trilhar, mais e mais, os labirintos que formatam as 
manifestações da Cultura da Tradição, as disputas entre os grupos, a magia do mascaramento. 
Todas essas questões estão sempre presentes no meu dia-a-dia no campo. É pensando nisso que 
percebo o quanto esse cosmos pode levantar questões a serem pensadas por mim, que devem 
ajudar na minha prática. 
Lembro-me que no carnaval de 2011, em Afogados da Ingazeira, após acompanhar um grupo de 
Tabaqueiros que percorria a cidade, segui-os até um clube onde foram convidados a descansar e 
lanchar. Ao entrar naquele espaço repleto de brincantes, aproveitei para fotografá-los sem 
máscara. Naquele momento, a atitude de um dos adolescentes me fez pensar no quanto eu 
poderia estar sendo inconveniente ou astuciosa. Ao perceber que estava sendo fotografado o 
rapaz colocou imediatamente a máscara sobre a face, fazendo-me ver seu constrangimento por 
ter sua identidade revelada, quebrando o segredo do anonimato. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 422



Aquele simples ato me fez tecer alguns importantes questionamentos sobre minha conduta 
enquanto pesquisadora. Quantas vezes me senti motivada pelo desejo de desvendar os detalhes 
guardados pelos brincantes como trunfo para as brincadeiras de um próximo Carnaval? Em 
quantas ocasiões me senti impelida a ver os rostos que se escondiam por trás das máscaras 
coloridas que revelavam apenas brilhantes olhos por trás de pequenos orifícios? O quanto desejei 
que o som das vozes dos mascarados fosse ouvido, quebrando o profundo silêncio que 
dificultava a agilização de informações? Que estratégias metodológicas usei para que uma 
relação de confiança fosse selada entre mim e os informantes e , consequentemente, portas e 
janelas fossem abertas, construindo atalhos para a obtenção de informações preciosas? Em que 
medida soube lidar com a possibilidade de ocultar e revelar as informações recebidas, 
embasando essas ações em atitudes de respeito e ética?  
São questões que devem ser pensadas... Sei o quanto o segredo que envolve as brincadeiras 
dificultou e adiou a obtenção de informações, mas tenho consciência de quanto tudo isso serviu 
para que eu melhorasse minha conduta frente aos impedimentos que floresceram no campo da 
pesquisa. 
 
4. Ver e Ouvir: Calar e Revelar 
 
Da mesma forma que todos nós aderimos, em maior ou menor grau, ao ideal aristotélico do amor 
ao saber, também aprendemos a cultivar essa capacidade de deixar-se fascinar, de maravilhar-se 
pelas tradições culturais e simbólicas das outras sociedades. Assim esse interesse fora do comum 
é, até certo ponto, esperado no encontro do antropólogo com o grupo estudado (CARVALHO, 
1985, p. 221). 
Na minha dissertação de Mestrado descrevi a experiência de haver penetrado em uma área 
restrita dos Caretas, presenciando a preparação dos mascarados para a saída às ruas de Triunfo. 
O intenso contato com os brincantes desenvolvido durante o trabalho de campo possibilitou a 
criação de laços de amizade essenciais que a conquista da confiança do grupo. Isso só foi 
possível graças ao trabalho paciente e cuidadoso, regado ao respeito e dedicação.  
Observo que temos sempre, como pesquisadores, que provar a nossa capacidade de guardar 
segredos, cuidando em sermos íntegros e éticos, preocupados em não trair a confiança dos 
indivíduos e dos grupos. Acredito que o fascínio com o objeto de pesquisa deve ser proporcional 
à responsabilidade com o grupo estudado. 
Creio que existe uma profunda interferência do pesquisador sobre o objeto de pesquisa. O fato de 
estarmos em campo, desenvolvendo uma observação participante através de um jogo relacional 
com os atores sociais, atinge, inegavelmente, os indivíduos e os grupos. Ressalto a importância 
de percebê-los não como objetos, inertes e disponíveis para nossos objetivos acadêmicos, mas 
como sujeitos, os quais devem ser respeitados e compreendidos. É fundamental, portanto, 
ficarmos atentos que o ator social não tem uma função neutra de informações colocadas à 
disposição do pesquisador, mas desenvolve um papel ativo que condiciona o processo 
cognoscitivo. (RANCI, 2005, p. 44). 
Devemos sempre questionar sobre a melhor maneira de descrevermos e de interpretarmos as 
experiências dos indivíduos, dentro de suas culturas. Ficarmos atentos aos problemas de 
legitimação e representação, comprometendo-nos a dar voz ao outro. O pesquisador, por sua vez, 
não é um observador objetivo, neutro, que está acima do texto. Ele pode apresentar-se como co-
autor de aventuras narrativas, criando um trabalho com múltiplas vozes, entendendo como as 
pessoas se representam e constroem o significado em seu cotidiano (DENZIN; LINCOLN, 
2006). 
Pretendo, seguindo esse itinerário, continuar atenta para respeitar a privacidade dos informantes, 
observando para o uso conveniente das atividades e informações obtidas durante o trabalho. 
Mesmo reconhecendo que o segredo que envolve as brincadeiras e os sigilos necessários ao 
desenrolar dos folguedos podem interferir na velocidade e detalhamento da pesquisa, acredito 
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que esses são pontos que devem ser vistos como motivadores pelas questões que suscitam e 
caminhos que constroem. 
Faz-se necessário, por fim, observar atentamente a medida de minhas interferências, os 
incômodos propiciados aos envolvidos e a responsabilidade de responder às expectativas 
nascidas com a pesquisa. Ter consciência de que sempre estarei continuamente lidando com os 
segredos que envolvem os folguedos dos mascarados: vendo e ouvindo, velando e revelando 
informações de forma coerente e responsável. Espero que no fundo da Caixa de Pandora da 
pesquisadora sempre reste esta esperança, prosseguindo de forma correta com a prática da 
pesquisa. 
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Guardião do Maracatu Leão Coroado: O narrador da sua própria Caixa de  
Pandora 
Luciano Borges321 (UFPE) 
 
 
No tocante à semântica da palavra etnografia, a mesma abarca literalmente o significado da 
leitura de uma realidade empírica, de um grupo, de um único indivíduo, um fato longe ou 
distante; não perdendo com isso a sua especificidade maior: propiciar a vivência junto aos 
nativos de Malinowski ou aos nossos atuais informantes, parceiros, interlocutores dos campos de 
trabalho no qual a Antropologia mete a sua colher. E olha que não são poucos esses espaços, pois 
desde o seu advento enquanto campo científico, os antropólogos sempre pensaram a alteridade, 
seja de forma assimétrica ou como na contemporaneidade, numa perseguição utópica de uma 
construção pesquisador/interlocutor forjadas em relações mais afetuosas e notadamente mais 
respeitosas como alerta Geertz (1989). 
Como a etnografia, e por conseqüência a maioria dos trabalhos dos antropólogos (as), sulturam-
se e materializam-se no encontro, pretendo refletir sobre a interdição que é prevista ou não; não 
somos donos dos processos do campo, somos vítimas, em algumas vezes dos imponderáveis da 
pesquisa e da vida (Malinowski, 1976) e como essas interdições podem reconfigurar objetivos, 
planos, estratégias, filiações epistemológicas, todos componentes da pesquisa científica, mas que 
podem ser solapados por um pequeno detalhe que redimensiona toda a diferença: “ nunca 
dizemos tudo para o outro, nem para nós mesmos” (Piñon, 1997). Todos temos os nossos 
segredos que mesmo a etnografia e o mais habilidoso antropólogo pode não ter acesso. 
Repensar a pesquisa a partir desse conflito, parece ser fundamental na atualidade, onde 
efetivamente não trabalhamos mais com nenhuma alteridade radical, assim, não temos o controle 
dos discursos do outro nas mãos, se é que algum dia tivemos. 
 
Introdução 
 
Guardar..... Palavra misteriosa, suscita uma ideia de penumbra, algo de nebuloso, no sentido 
mais esotérico da sua morfologia. Quantos de nós, desde crianças não guardamos segredos, 
confissões de amigos, as nossas próprias, aqueles que não são contados e revelados a ninguém. 
No geral, ou para usar uma palavra corriqueira no meio acadêmico – no senso comum - o 
significado da palavra guardar está associado às idéias e práticas descritas acima; normalmente 
não paramos para refletir sobre a importância do guardar para a espécie humana. 
Como ainda não existe uma construção antropológica do conceito de guardar e de guardião 
definidas322, recorro ao dicionário Sérgio Mendes para procurar significados para as palavras 
guias do meu trabalho. Segundo o dicionário citado, guardar significa vigiar para proteger, 
defender; por em lugar apropriado; manter, conservar; zelar, por; não revelar (o que descobriu, 
ouviu em confiança)323; continuar a ter;324 cumprir, observar; memorizar; prevenir-se. Ainda de 
acordo com o mesmo dicionário, guardião significa superior em alguns conventos; goleiro do 
futebol; esta última definição de guardião materializa bem a ideia de guardião: a do indivíduo 
que protege os interesses do grande grupo, guarda em si a tarefa de manter o grupo mais unido e 

321 Especialista em Docência do Ensino Superior e Mestrando em Antropologia pela Universidade Federal de 
Pernambuco. 
322 Talvez essa reflexão seja o ponto de partida dessa construção. 
323 No caso do guardião do maracatu Leão Coroado, é preciso contar o segredo para assim preparar o sucessor. 
324 Lembro de Mauss com a sua ideia da pressão da dádiva, que faz com que a mesma circule no grupo e mantenha 
a reciprocidade presente. 
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mais coeso. Essa definição de guardião, comunga com o pensamento de Georg Simmel, quando 
o mesmo nos fala: 
 

“Todas as relações das pessoas repousam sobre a pré-condição de que elas saibam 
alguma coisa uma sobre a outra. O comerciante sabe que o seu concorrente quer 
comprar ao preço mais baixo e vender a um preço mais alto. O professor sabe que 
pode transmitir ao seu aluno uma certa qualidade e uma certa quantidade de 
informação. Dentro de cada estrato social, o indivíduo sabe aproximadamente que 
medida de cultura esperar do outro indivíduo. Em todas as relações de tipo 
diferenciado, desenvolvem-se, o que chamamos com reservas óbvias, intensidade e 
clareza ou sombreamento, a depender do grau em que cada parte se revela à outra 
através de palavras e de atos.” ( Simmel, 1999:01). 

 
Guardamos muitas coisas na nossa aventura de passagem aqui na Terra; esquecemos também, 
pois guardar, memorizar e esquecer são contrapontos necessários para que o cérebro continue a 
trabalhar e ordenar as nossas ações; não temos aparato cerebral para guardar tudo, assim vamos 
selecionando, escolhendo, destilando toda a reserva cognitiva como os melhores whiskys. Assim, 
ficamos com as memórias e lembranças que de fato são importantes para a nossa existência, pois 
esquecer, lembrar e, sobretudo selecionar lembranças é uma marca da memória, uma das suas 
especificidades mais evidentes.  
O esquecimento, nesse sentido, além de importante organicamente; pois é preciso abrir espaço 
para que novas lembranças e memórias sejam substituídas, viabilizando, ressignificando e 
revigorando a própria vida. Depois de um trauma, por exemplo, o esquecimento é um recurso 
cerebral, uma estratégia para permitir que a vida continue com um mínimo de normalidade 
possível. Deste modo, esquecemos ou tentamos esquecer de fatos desagradáveis, eventos 
indesejados, acidentes imprevistos como meio de sobrevivência, modo fugidio que o humano 
elege para continuar vivo. 
Sobre manutenção das lembranças, nos diz Willian Stern, 
 

A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na forma que é mais   
apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o desagradável, alterado. O 
pouco claro ou confuso simplifica-se por uma delimitação nítida, o trivial é elevado à 
hierarquia de insólito; e no fim formou-se um quadro total, novo, sem o menor 
desejo consciente de falsificá-lo. 
(Stern apud Bosi, 2006: 68) 

 
Na fala de W. Stern, fica evidente que o guardar é importante, pois perpetua, mantém a nossa 
própria unidade, a nossa cultura, visto que , muitas das tradições que nos chegam, são por meio 
de algumas práticas. Práticas realizadas por indivíduos especiais, escolhidos, talhados como num 
trabalho de marchetaria, para usar uma metáfora da arte; pois não é para qualquer indivíduo que 
é deixado a missão de guardar determinados segredos. 
Há segredos que são públicos, mas que também são guardados, normalmente segredos referentes 
ao grupo mais amplo, a uma espécie viva. O próprio DNA da espécie humana guarda em seu 
conjunto de trincas o nosso código enquanto espécie viva; porém não cabe a um único indivíduo 
guardar esse segredo; a nossa própria espécie como uma teia, por meio de seu desenvolvimento, 
modificações e descendências encarregam-se de manter os nossos segredos, muitos ainda por 
virem a ser decifrados. Os laboratórios de genéticas são templos, onde os cientistas que ali 
trabalham exercem o papel de guardiões, zeladores, por mais que algumas vezes, não tenham a 
plena consciência disso. 
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Trago como paralelo para o exemplo citado acima, outro modelo de guardar, outro guardião; este 
de uma manifestação cultural: o maracatu nação. Neste caso específico, o guardião do 
brinquedo325 sabe com mais clareza que o seu ofício tem papel fundamental e imprescindível na 
manutenção do grupo que integra; é por meio das especificidades do trabalho do escolhido326 que 
a agremiação que o mesmo lidera prossegue, renova-se, mantêm-se. 
Sobre a importância do guardião, tarefa que especialmente nas manifestações tradicionais é 
reservada aos mais velhos, argumenta Marilena Chauí, 
 

Mas, se os velhos são os guardiões do passado, por que nós é que temos de lutar por 
eles? Porque foram desarmados. A função social do velho é lembrar e aconselhar – 
memini, moneo – unir o começo e o fim, ligando o que foi e o porvir. Mas a 
sociedade capitalista impede a lembrança, usa o braço servil do velho e recusa seus 
conselhos. Sociedade que diria Espinosa, “não merece o nome de cidade, mas o de 
servidão, solidão e barbárie”, a sociedade capitalista desarma o velho mobilizando 
mecanismos pelos quais oprime a velhice, destrói os apoios da memória e substitui a 
lembrança pela história oficial celebrativa. 
Como se realiza a opressão da velhice? De múltiplas maneiras, algumas 
explicitamente brutais, outras tacitamente permitidas. Oprimi-se o velho por 
intermédio de mecanismos institucionais visíveis (a burocracia da aposentadoria e 
dos asilos), por mecanismos psicológicos sutis e quase invisíveis (a tutelagem, a 
recusa do diálogo e da reciprocidade que forçam o velho a comportamentos 
repetitivos e monótonos, a tolerância de má-fé que na realidade é banimento e 
discriminação), por mecanismos técnicos (as próteses e a precariedade existencial 
daqueles que não podem adquiri-las), por mecanismos científicos (as “pesquisas”  
que demonstram a incapacidade e a incompetência sociais do velho). 
 
Que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver. Sem projeto, impedido 
de lembrar e de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega à 
medida que a memória vai-se tornando cada vez mais viva, a velhice, que não existe 
para si mas somente para o outro. E este outro é um opressor. 
Destruindo os suportes materiais da memória, a sociedade capitalista bloqueou os 
caminhos da lembrança, arrancou seus marcos e apagou seus rastros.  Todavia, a 
memória não é oprimida apenas porque lhe foram roubados suportes materiais, nem 
só porque o velho foi reduzido à monotonia da repetição, mas também porque uma 
outra ação, mais daninha e sinistra, sufoca a lembrança: a história oficial celebrativa 
cujo triunfalismo é a vitória do vencedor pisotear a tradição dos vencidos (Chauí 
apud Bosi, 2006: 18,19 ). 

 
Coadunando com as palavras de Chauí, acredito que o guardar precisa e deve ser relativizado 
frente aos diversos repertórios de saberes, devendo talvez a antropologia obrigação de fazer; pois 
o que é vivenciado diariamente, especialmente nas grandes mídias, são os guardiões dos grandes 
laboratórios, das grandes instituições de conhecimento, os descobridores de doenças e de suas 
curas; não que seja pouco importante esse trabalho, porém seguindo uma linha relativizadora, é 
necessário urgentemente referendar outras formas de guardar, outros guardiões, outros segredos. 
A esse respeito nos alerta Balandier,  

 

325 Grande parte dos integrantes de manifestações culturais (adultos e crianças) refere-se a “brincar” enquanto 
participar de uma manifestação cultural, seja dançando, encenando, cantando ou tocando algum instrumento. E 
falam da “brincadeira” ou do “brinquedo” para se referirem ao grupo do qual participam. 
326 O guardião é também chamado neste trabalho de escolhido. Pois de fato, quem escolhe o sucessor dentro do 
Leão Coroado são os Orixás. 
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O segredo ocupa todos os lugares do espaço social, desde o que encerra a vida 
privada até os que enfrentam os atores econômicos, e também aqueles onde os 
poderes se rivalizam na busca da supremacia e das formas de impor seus pontos de 
vista e de sua ordem. É o segredo que atribui à tradição antigas funções, sua 
capacidade de proteger a arte, o saber e a habilidade. A tradição mantém e transmite 
procedimentos técnicos e seus instrumentos; vai além ao associa-los a sistemas 
simbólicos, mitos, mistérios e ritualizações pelos quais os artesãos compõem uma 
determinada sociedade no interior da grande sociedade. (Balandier, 1997: 94,95 ). 

 
Dessa forma, tentando ampliar o olhar do paradigma cartesiano, que desde o advento do 
Iluminismo tenta impor uma única ordem, uma única visão e que tenta incessantemente dividir 
natureza e cultura, emoção e razão, pensamento matemático e pensamento sensual, invisto no 
paradigma da complexidade327, idealizado por Edgar Morin para apoiar a minha reflexão aqui 
desenvolvida. Assim, vou abordar o ofício e as especificidades, ou ao menos algumas 
especificidades do guardião do Maracatu Leão Coroado, Mestre Afonso Aguiar. Para tal, 
informo que dividi o trabalho em três movimentos básicos: 
O primeiro movimento é composto desta introdução lida agora; intuo que essa introdução é 
importante para situar o leitor acerca da temática geral e de seus rebatimentos na atualidade – 
visto que falamos de onde estamos, portanto da contemporaneidade – de um segundo 
movimento, com um histórico sobre a origem do maracatu nação, a relação dessa manifestação 
cultural e seu guardião, algumas especificidades do ofício do guardião, a sucessão dentro do 
grupo e suas implicações; terei como interlocutores para essa construção Ecleá Bosi, Csordas, 
Balandier, Manuela Carneiro da Cunha, Mauss, falas do próprio Mestre Afonso, a escuta e a 
intuição como grandes guias para a conclusão da minha intenção. 
 
Origem do maracatu nação/ Reflexões sobre algumas especificidades do ofício do guardião 
da tradição. 
 
Com origem nas coroações de reis negros realizadas no período colonial brasileiro, o maracatu 
nação vai deixando de se apresentar exclusivamente nas festas religiosas e participando aos 
poucos dos festejos de Momo. Essa participação se intensifica a partir de 1888, quando com a 
abolição da escravatura, a figura do Rei do Congo, que até antes do período citado tinha a função 
de disciplinar os seus subordinados e de auxiliar a coroa portuguesa na tarefa de tornar menos 
tensa a convivência do negro africano na cidade. Sobre esse momento vivido, Leonardo Dantas 
Silva diz que: 
 

No início da segunda metade do século XIX, começa a ser registrada na imprensa do 
Recife, de forma esparsa, a presença do Rei do Congo nos festejos carnavalescos, 
conforme alusão do noticiário do Jornal do Recife de 12 de março de 1859 –
“também não faltou o célebre bumba-meu-boi, o apreciável fandango e a cena do Rei 
do Congo”-; no ano seguinte, em sua edição de 25 de fevereiro, o mesmo jornal dá 
notícia do “batuque do Rei do Congo e do clássico bumba-meu-boi” (2000, p. 55). 

 
Ainda sobre a participação das cortes negras no carnaval do Recife, nos diz o mesmo autor: 

 
Com a abolição da escravatura negra, em 1888, e a proclamação da República em 
1889, a figura do Rei do Congo - Muchino Ria Congo - perdeu a sua razão de ser. Os 
cortejos dos reis negros já presentes no carnaval, por sua vez, passaram a ter como 

327 Em linha gerais, o paradigma da complexidade tenta unir, tenta suturar o que aparentemente está separado. 
Edgar Morin, com a sua proposta metodológica contribui no fazer antropológico, pois pensa o homem em sua 
totalidade, em sua forma mais inteira; como assim já tinha pensado, Mauss, Lévi- Strauss por exemplo. 
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chefe temporal e espiritual os babalorixás dos terreiros do culto nagô e vieram a se 
fazer presentes no carnaval do Recife. Em sua nova forma, o antigo cortejo do Rei do 
Congo veio a ser chamado, pela imprensa de então, de maracatu (2000, p. 56). 

 
Até hoje nos maracatus nação, a ligação com a religião dos Orixás é mantida. Geralmente à 
frente de um maracatu nação está um babalorixá ou uma ialorixá. A relação com o candomblé é 
tão forte que pode ser observada em todos os elementos que compõem o cortejo real. Desde a 
calunga - boneca sagrada que recebe várias obrigações religiosas - até as cores que são pintadas 
as alfaias, tudo tem uma ligação direta com o orixá patrono do brinquedo. Outro indício da 
relação maracatu nação/candomblé na atualidade, diz respeito à quantidade significativa de 
participantes do brinquedo que também são candomblecistas. 
Segurando a batuta que rege essa orquestra está o guardião da nação. Como no maracatu nação a 
religiosidade é exercida dentro dos preceitos do candomblé, o guardião (no caso do meu trabalho 
será Mestre328 Afonso Aguiar, do Maracatu Leão Coroado) que é babalorixá329, exerce a função 
de zelar pelas questões espirituais dos integrantes do brinquedo assim como lida com questões 
muito práticas, de caráter burocrático, no que tangem a manutenção do grupo. 
Por ser babalorixá, o guardião é procurado constantemente pela comunidade a qual pertence, 
para resolver os mais diversos problemas, desde conflitos conjugais até os de natureza financeira. 
Serve assim de apoio para os que o solicitam, independente de sexo ou classe social. Pois os 
serviços do guardião não são procurados apenas pelas pessoas que integram a comunidade, 
reforçando a idéia de que os problemas são “presentes em qualquer humano” (Maria Aparecida 
Lopes Nogueira, 2008).330 
Essa procura pelo guardião, enquanto babalorixá,331 talvez se deva ao tipo de escuta feita pelo 
mesmo no ato de um atendimento. De uma forma inteira e poética, numa pedagogia apreendida 
na vida cotidiana, numa ciência do concreto, como nos termos forjados por Claude Lèvi- Strauss 
na obra O pensamento selvagem (1989). Sobre a importância dos saberes tradicionais, tendo 
como fio condutor O pensamento selvagem de Lèvi- Strauss, nos informa Manuela Carneiro da 
Cunha: 
 

Em O Pensamento Selvagem (1962) Lévi-Strauss defende que saber tradicional e 
conhecimento científico repousam ambos sobre as mesmas operações lógicas e, 
mais, respondem ao mesmo apetite de saber. Onde residem então as diferenças 
patentes em seus resultados? As diferenças, afirma Lévi- Strauss, provêm dos níveis 
estratégicos distintos a que se aplicam. O conhecimento tradicional opera com 
unidades perceptuais, o que Goethe defendia contra o iluminismo vitorioso. Opera 
com as assim chamadas qualidades segundas, coisas como cheiros, cores, sabores... 
No conhecimento científico, em contraste, acabaram por imperar definitivamente 
unidades conceituais. A ciência moderna hegemônica usa conceitos, a ciência 
tradicional usa percepções. É a lógica do conceito em contraste com a lógica das 
qualidades sensíveis. Enquanto a primeira levou a grandes conquistas tecnológicas e 
científicas, a lógica das percepções, do sensível, também levou, segundo Lévi-
Strauss, a descobertas e invenções notáveis e a associações cujo fundamento ainda, 
talvez, não entendamos completamente. Sem negar o sucesso da ciência ocidental, 
Lévi-Strauss sugere que esse outro tipo, a tradicional, seja capaz de perceber e até 
antecipar descobertas da ciência tout court. (Cunha, 2009:303-304). 

 

328 Entender neste trabalho, Mestre, o indivíduo que detém a especificidade de ser o regente do corpo percussivo do 
maracatu, ser babalorixá e o líder do brinquedo que integra. 
329 Sacerdote do Candomblé. 
330 Em sessão de orientação. 
331 Uma das especificidades de Mestre Afonso. 
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Desse modo, em consonância com a passagem acima, o guardião, ao passar receitas no intuito de 
curar males físicos e espirituais, leva em consideração toda a história de vida do consulente e 
utiliza ingredientes naturais para compor o receituário do indivíduo que o procura. Estabelece-se 
uma relação maior entre homem-natureza, numa corrente contrária à fragmentação de saberes, 
pois, no atendimento oferecido pelo guardião, mente e corpo, espírito e matéria não são pensados 
de forma separada.  
Para que o guardião elabore o remédio ou receite algum trabalho a ser feito pelo consulente, é 
necessário que o mesmo tenha uma profunda interação com os elementos naturais. Nessa 
perspectiva, o trabalho do guardião se assemelha ao dos almanaqueiros sertanejos, que na 
tentativa de acertar o máximo em suas previsões, observam dia e noite a natureza (Maria 
Aparecida Lopes Nogueira, 2008). A lua, o sol, o desabrochar de flores, o aspecto do céu, o fazer 
de ninhos de determinados pássaros, tudo enfim, se constitui em indícios capazes de favorecer 
uma leitura do real. 
Percebe-se assim que tanto no trabalho do guardião como no dos almanaqueiros, natureza e 
homem é pensado na totalidade, ou seja, o homem é cem por cento cultura e cem por cento 
natureza, alusão clara à proposta do pensamento complexo de Edgar Morin (O paradigma 
perdido, s/d). Entendo que a relação, a sutura e o imbricamento homem/ natureza na prática 
diária do guardião é muito evidente, reintera a ideia do pensamento complexo nos moldes de 
Morin; vejo também semelhanças entre o paradigma da complexidade e o paradigma da 
corporeidade de Thomas J. Csordas. Para Csordas a ideia de corporeidade é pré-objetiva, 
complementa e auxilia a objetivação, por meio da intuição do sujeito pode reconfigurar a sua 
trajetória no mundo, pois como alerta Morin “a normalização da vida humana é um grande 
perigo” (Morin, 2000).  
Ressalto que normalização nessa fala de Morin, é perigosa a partir do momento que tem como 
normal um padrão, um modelo único a ser seguido. Portanto, para pensar a trajetória do “Leão” e 
no seu bojo a trajetória do guardião, o paradigma da complexidade e da corporeidade é muito 
bom para pensar, heurístico, para chamar um termo caro aos que se propõem a entender a 
alteridade. Das numerosas especificidades do ofício do guardião, opto por eleger uma das que 
compreendo como mais significativa: a relação do guardião com a magia, para tal chamo para a 
minha reflexão Marcel Mauss, que em seu ensaio de fôlego sobre a magia tem lindas 
contribuições para o meu trabalho. 
Antes de continuar, é necessário relativizar o conceito de magia, pois “ há muito a magia é objeto 
de especulações (Mauss, 1950). Especulações no intuito de denegrir os indivíduos e grupos que 
não obedecem a tal normalização alertada por Morin e preferem percorrer trajetos religiosos 
diferentes dos que são dados como certo, oficial. O candomblé que tem profunda relação com os 
elementos naturais e com as forças por elas representadas na personificação dos orixás,  é 
acusado historicamente e injustamente de prática mágica, no sentido pejorativo que a palavra 
carrega. Mauss, em seu ensaio, dilata a ideia de pensamento mágico, numa perspectiva que dá 
voz a outras maneiras de exercer o encontro com o sagrado. Outro diálogo que percebo entre o 
trabalho do guardião e o pensamento de Mauss, fica mais evidente quando o mesmo nos diz que, 
 

Mas também as técnicas são criadoras. Os gestos que elas comportam são igualmente 
reputados eficazes. Sob esse ponto de vista, a maior parte da humanidade tem 
dificuldade de distingui-las dos ritos. Aliás, talvez não haja um só dos fins 
alcançados tão penosamente por nossas artes e nossas indústrias que supostamente a 
magia não alcance. Tendendo aos mesmos objetivos, elas se associam naturalmente e 
sua mistura é um fato constante; mas esta se reproduz em proporções variáveis. Em 
geral na pesca, na caça e na agricultura, a magia acompanha a técnica e a auxilia. 
Outras artes são, por assim dizer, completamente capturadas pela magia. Tais são a 
medicina, a alquimia; durante muito tempo, o elemento técnico foi ai o mais reduzido 
possível, a magia as domina; dependem dela a ponto de parecerem ter se 
desenvolvido no interior da magia. O ato médico não apenas permaneceu, quase até 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 430



nossos dias, cercados de prescrições religiosas e mágicas, preces, encantamentos, 
precauções astrológicas, mas também as drogas, as dietas do médico, os passes do 
cirurgião, são um verdadeiro tecido de simbolismos, de simpatias, de homeopatias, 
de antipatias e, de fato, são concebidos como mágicos. A eficácia dos ritos e da arte 
não são distinguidas, mas claramente pensadas em conjuntos. (Mauss,1950: 56,57) 
 

Ao colocar lado a lado, sem hierarquizar os saberes, Mauss relativiza sobremaneira a magia; 
destaco ainda a questão da técnica empreendida num procedimento médico e num procedimento 
mágico. Ambos precisam de um período de aprendizagem, treino para realizar as suas tarefas. 
São aprendizados pautados em esferas diferentes de conhecimento, lócus diferentes de 
ensino/aprendizagem, mas no meu entendimento igualmente importantes. Outro ponto relevante 
na observação de Mauss é quando o mesmo refere-se ao mágico; também identifico semelhanças 
“no mágico de Mauss e no meu guardião”. 
Mauss diz que nem todo indivíduo pode ser mágico, existem qualidades específicas que 
identificam e definem o sujeito mágico; desde aspectos visuais, corporais, enfim, há um conjunto 
de qualidades para ser escolhido mágico, é preciso ter mana para ser mágico, ser guardião do 
segredo. Aliás – para contemporanizar a minha reflexão - é fundamental ter mana para ser 
competente na vida. Sobre a singularidade observada no indivíduo mágico, Mauss diz, 
 

A esse respeito, o que mais fala à imaginação é a facilidade com que o mágico 
realiza todas as suas vontades. Ele tem a faculdade de evocar na realidade mais 
coisas do que os outros podem sequer sonhar. Suas palavras, seus gestos, seu piscar 
de olhos, seus pensamentos mesmo são forças. Toda a sua pessoa transmite eflúvios, 
influências, aos quais curvem-se a natureza, os homens, os espíritos e os deuses. 
(Mauss, 1950: 70) 
 

Especialmente no tocante à fluidez das energias provenientes de uma noção de corporeidade 
diferenciada, visto que o mágico não é um indivíduo comum, o pensamento maussiano se 
encaixa arlequinamente no pensamento de Csordas. Pois ambos, entendem que existe um para 
além do próprio corpo, ou melhor dizendo, da própria estrutura anatomo-fisiológica que nos 
configura como humanos. 
 
Guardião do Maracatu Leão Coroado: um caso de deixa. 
 

“Então eu to com esse maracatu porque é uma questão de deixa, dos meus avós, 
deixa pro meu pai, foi deixa pra esse José Luiz da Costa, amigo do meu pai e eu 
ingressei nesse maracatu, nasci dentro desse maracatu.” 

Luiz de França 
 

Com essa fala de Mestre Luiz de França, antecessor de Mestre Afonso na sucessão dentro do 
Leão Coroado, prossigo na reflexão a respeito da importância da figura do guardião da tradição. 
Como a manutenção e vigorosidade do maracatu aqui estudado e porque não dizer de todos ainda 
existentes, é dada especialmente por meio de sua liderança, a sucessão é aspecto fundamental 
dos brinquedos da tradição. Entendo o período de transição de um guardião para outro como um 
rito de passagem, “existentes em todas as sociedades” (Turner, 2005). Também para coadunar 
com a ideia de drama social, do mesmo autor, a sucessão, ou melhor, o possível vácuo entre um 
guardião e outro, gera uma tensão dentro do grupo, instabilidades, necessitando ser resolvido o 
mais depressa possível. 
Quando Mestre Afonso assumiu o maracatu em 1996, a agremiação estava prestes a ser recolhida 
para o Museu do Homem do Nordeste, como foi e hoje é acervo museológico o Maracatu 
Elefante da lendária Dona Santa. Esse drama social, para usar as palavras de Turner, fica 
evidenciado quando Mestre Afonso fala:  
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“fui procurado pelo presidente da comissão regional de folclore, Roberto Benjamim 
para ser sucessor do Leão Coroado; pois já tinham apresentado cerca de 30 
lideranças para Luiz de França e ele nem os orixás tinha aprovado nenhuma. Quando 
conheci Seus Luiz imediatamente o mesmo sinalizou que gostaria que eu fosse o seu 
sucessor. Começou assim uma história de amizade e fé.” (Entrevista realizada em 
maio de 2006). 

 
Em 1997, por conta da morte de Luiz de França, o Leão passa a ter uma nova liderança, há 
mudanças dentro do grupo, ajustes, inclusive no que tange à própria sede do maracatu. A sede 
transfere-se da Bomba do Hemetério, antiga casa de Seu Luiz, para Águas Compridas em 
Olinda, residência de Mestre Afonso. 
Muda-se a liderança, mas permanecem as práticas, as especificidades do guardião; obviamente 
havendo mudanças nessas práticas, adaptações, pois todos, sem exclusão estamos imersos no 
processo histórico, interferindo e sendo interferidos no encontro com o outro. Sobre o 
conhecimento acumulado a importância dos saberes acumulados pelos indivíduos que dão vida 
às manifestações da tradição, Balandier diz, 
 

A tradição não se dissocia daquilo que lhe é contrário. Governa os indivíduos e a 
coletividade, mas só alguns a conhecem inteiramente. Na superfície do conhecimento 
banal – aquele que as práticas utilizam – encontra-se escondido o conhecimento 
profundo, que só um pequeno grupo detém e que se transmite por meio de um lento 
procedimento iniciático. A tradição é ao mesmo tempo exotérica e esotérica, 
vulgarizada em graus variáveis segundo as condições sociais e, em sua totalidade, 
reservada apenas à guarda dos sábios (Balandier, 1997: 94). 

 
Ainda sobre a importância do guardião, prossegue Balandier, 

 
O ciclo do saber acompanha o ciclo da vida, só é completado por um pequeno 
número de homens, os mesmos dos quais se disse que sua morte equivale ao 
desaparecimento de uma biblioteca (Balandier, 1997: 96 ). 

 
Reiterando as palavras acima, entendo que a ideia de guardião pode ser observado em vários 
contextos, apesar de Balandier em sua fala se referir as localidades africanas, as suas palavras e 
idéias de indivíduos sábios, podem ser apontados na nossa sociedade também; percebo que ao 
possibilitar esse diálogo, minha reflexão busca relativizar, sobretudo o conceito pautado num 
contexto, que reflexo da humanidade, é múltiplo, caótico e ao mesmo tempo regenerador, 
encantador. 
 
Considerações finais 
 
Ao realizar essa incursão na obra dos autores aqui trabalhados e no relato de Afonso Aguiar e no 
depoimento de Luiz de França, percebo que os grupos humanos na sua imensa diversidade 
compõem repertórios diferentes, mas que ao mesmo tempo se auxiliam, se cruzam num 
determinado ponto.  
A própria relação que Mauss faz sobre magia e medicina, algo como uma prática artística, 
sinaliza esse repertório cruzado de saberes, conhecimentos que precisam ser relativizados em 
determinados pontos para haver de fato uma compreensão mais simétrica de valor e sobretudo - 
talvez ai more a importância do trabalho antropológico – em apontar caminhos que viabilizem 
brechas onde o verdadeiro respeito ao outro possa de fato ser efetivado. 
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Aspirante a Antropólogo: Experiências Etnográficas 
George Michael Alves de Lima (UFPE) 

 
 
 
“As emoções são, pois, vistas erradamente como respostas necessariamente passivas 
ou involuntárias ao mundo. Em vez disso, são trajetórias através das quais nos 
engajamos ativamente e até construímos o mundo. Elas têm tanto aspectos mentais 
como físicos que se condicionam mutuamente”(Extraído do livro: Gênero, corpo, 
conhecimento). 
 
 
 

Introdução 
 
Neste ensaio, busco refletir sobre minhas experiências na pesquisa de campo que realizei no ano 
de 2006 no campus da Universidade Federal de Pernambuco. 
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A pesquisa teve como tema as formas de sociabilidade homossexual no campus universitário, 
tendo como foco o “circuito da pegação332” masculina. Para tanto foi realizado o trabalho 
etnográfico percorrendo os locais onde estas práticas ocorrem, tais como banheiros de centros, 
bibliotecas, salas de aula, corredores e espaços ao ar livre. 
O que me levou a escolher este trabalho para análise foi o fato do envolvimento que tive 
especificamente nesta pesquisa, um envolvimento que perpassa o desejo de ser pesquisador, o 
interesse pelo assunto, mais que isso... A emoção estava comigo o tempo inteiro, e refletindo 
sobre o envolvimento do pesquisador com o sujeito pesquisado, penso que é pertinente levar à 
baila algumas impressões desse estudo etnográfico. 
Durante o percurso, dialogo com alguns autores e os integrantes do “circuito”, onde pude refletir 
sobre meus medos, anseios, o que deu certo e errado nessa experiência, partindo do pressuposto 
de que não temos fórmulas prontas para aplicar no trabalho de campo, o campo está interagindo 
com o pesquisador a todo o momento. 
Então, penso que na construção do texto etnográfico “não existe, portanto, apenas o dilema de 
como passar das experiências de campo para a forma escrita” (Silva, 2006:139), mas, sobretudo, 
refletir: como escrever sobre algo íntimo? Os limites? Riscos? Ética? E os sentimentos a “flor da 
pele”. 
 
Percebendo o campo 
 
Nossa pesquisa realizou-se no campus da UFPE, buscando identificar formas de sociabilidade 
homossexual dentro da comunidade acadêmica. Centralizamos nossa observação sobre a prática 
da “pegação masculina”, forma de paquera e interação sexual entre pessoas do mesmo sexo, 
realizada predominantemente em locais públicos, abertos ou fechados, tais como banheiros de 
cinemas e shoppings, praças, boates, bares, ruas do centro ou bairros, etc. 
Os locais, ou pontos, de pegação caracterizam-se pela intensa circulação de sujeitos em busca de 
eventuais parceiros sexuais. Para estabelecer o contato de forma adequada, faz-se necessário 
observar uma série de rituais, tais como olhares, gestos e deslocamentos, que sempre precedem a 
interação entre os parceiros. 
O público que compõe o universo da pegação caracteriza-se por sua grande diversidade e por 
serem adeptos do sexo impessoal. Há uma grande variedade sociocultural: homossexuais, 
bissexuais, homens casados, noivos, todos de idades e extratos sociais diversos. 
Nos locais de pegação é comum verificar-se o exibicionismo, o sexo em público e a masturbação 
coletiva. É importante ressaltar que por serem locais públicos em sua maioria, outras pessoas que 
não participam destas práticas também circulam nestes ambientes. 
Outro fator complicador é que o código Penal Brasileiro (art. 233) prevê pena de três meses a um 
ano de prisão, ou multa, para “atos obscenos em lugar público”. Não aceitando a justiça o 
argumento de preconceito quando um segurança ou policial reprime atos como os praticados na 
pegação, que são entendidos juridicamente como “atos criminosos”. 
 
O trabalho 
 
Procuramos realizar um levantamento das áreas onde ocorre a pegação no campus da cidade 
universitária, fazendo um mapeamento destes com esta finalidade elegemos o banheiro do 
segundo andar do centro de artes e comunicação (CAC), por ser o principal ponto da pegação 
para a observação livre, realizamos também entrevistas semiestruturadas com os participantes, 
bem como, o acesso a internet, através da comunidade virtual do Orkut que possui comunidades 
formadas por sujeitos que frequentam o circuito da pegação da UFPE e através da rede mundial 
de computadores trocam informações, confidências e marcam encontros entre si. 

332 Termo frequentemente associado a prática sexual anônima entre homossexuais, sociabilidade homossexual, 
geralmente acontece em lugares públicos. (Nota do autor) 
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A observação livre, segundo Pergongher (1986), consiste na realização de itinerários do grupo 
estudado, registrando impressões, descrições, situações e as cenas de maneira detalhada. 
Evitamos abordar nosso objeto enquanto grupo organizado ou comunidade, devido à grande 
heterogeneidade sociocultural dos atores envolvidos e a fugacidade das interações em questão: 
preferimos assim, focalizar as práticas das populações envolvidas na pegação. 
 
A observação 
 
Percebe-se nos pontos de pegação uma constante movimentação dos atores e a ausência de 
contato verbal, que é compensada por toda uma série de movimentos e sinais corporais como 
olhares e piscadasde olhos, roçar a língua nos lábios, segurar o pênis ereto formando um volume 
visível sob a calça, alisar as nádegas, exibição do pênis em ereção no mictório e outros pequenos 
gestos que comunicam intenções e interesses, que articulam-se enquanto códigos que são 
preliminares ao contato sexual. A força do “fato social” impõe-se sobre os sujeitos: 
 

“tenho um amigo que também é gay e que de repente nos encontramos num ponto de 
pegação, no banheiro do CAC, apenas nós dois no banheiro e de repente começou a 
pintar um desejo, mas apesar do fato de sermos amigos não utilizamos da linguagem 
que utilizamos fora(do banheiro)(...) A comunicação deu-se nos parâmetros da 
linguagem da pegação, não houve verbalização de nada, de nenhum sentimento, de 
nenhum desejo, apenas movimentos e sinais corporais (...) E depois que saímos 
daquele ponto de pegação (...) voltamos à normalidade! É como se aquele ambiente 
tivesse toda uma pressão psicológica, que permeasse até mesmo a expressão verbal 
(...) Quando saímos do banheiro voltamos a nos tratar normalmente e conversar 
como amigos.”( J., 21 anos, aluno da UFPE). 

 
Os encontros são marcados pelo acaso, pela intensidade e pelo extremo anonimato. Por baixo 
desta aparência caótica, analisando os fluxos e séries de acontecimentos que desenrolam-se de 
forma simultânea e até contraditória, percebemos como sugere Morin (1996), uma ordem, pois a 
“desordem não é mais que aparência ou ilusão”, uma rede de interações, onde destacam-se 
códigos e sinais que possibilitam uma trama de relações, onde os sujeitos vão ocupar posições 
para além de suas próprias identidades individuais. Para atender a grande rotatividade dos 
sujeitos e das trocas sexuais toda uma linguagem não verbal é articulada, de modo a não romper 
ou comprometer o imperativo do anonimato entre parceiros. Se por um acaso estas pessoas se 
cruzam e se reconhecem fora do ambiente de pegação evitam o contato social, evitando até 
mesmo cumprimentarem-se. 
Há uma permanente sensação de risco no ar, impregnando todo o ambiente de pegação. O medo 
da entrada de funcionários e seguranças da universidade, que podem ter o intuito de reprimir e 
humilhar os participantes e até mesmo chamar policiais militares para efetuarem prisões por atos 
obscenos. Tudo isto deixa evidente um nervosismo, que informa em parte a frenética 
movimentação de entrada (para identificar possíveis parceiros) e de rápida saída do banheiro 
(dirigindo-se a pontos estratégicos e discretos ao longo dos corredores) e em seguida retornando 
novamente ao mictório, sempre que é notada a entrada de outras pessoas no referido banheiro, 
tornando este ciclo incessante e extremamente repetitivo. 
Tudo ocorre de forma intensa, verificando-se olhares trocados entre sujeitos que muitas vezes 
nunca se viram, roçares “quase” casuais e vários graus de exibicionismo; pode ocorrer ainda a 
prática de sexo oral no hall do banheiro, à vista de todos, ou ainda penetrações apressadas dentro 
dos boxes. Os atos sexuais, quando ocorrem são marcados pela rapidez e pela imparcialidade. 
Nem todos os contatos estabelecidos se consumam in loco, os parceiros de ocasião podem se 
retirar, para praticarem sexo em um local mais seguro e reservado; interessante que toda esta 
negociação é realizada através dos sinais, praticamente sem utilização da linguagem oral. Há 
ainda alguns sujeitos que refream qualquer contato físico, preferindo a posição de voyeur, 
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aceitando apenas o contato visual e excitando-se extremamente com isso; mas a grande maioria 
dos atores prefere interagir fisicamente, tocando e sendo tocados, felando e sendo felados, 
gozando e sendo esporrados... 
Importante ressaltar que antes da abordagem direta ao parceiro desejado é imperativo a 
sequencia de troca de olhares, exibição de genitálias em ereção e consequente apalpação e 
bolinação dos pênis agitados pelo desejo. A ordem que orienta nossas relações e contatos no 
mundo de fora é temporariamente suspensa, formando o que os próprios participantes definem 
como uma “bolha social”, “universo paralelo”. 
Os rituais de seleção mútua entre os parceiros também são facilmente verificados, sendo 
extremamente valorizadas a aparência física e a postura máscula – os efeminados ou com fortes 
trejeitos são preteridos. O fator idade também importa, levando vantagem os mais jovens, porem 
se o parceiro maduro possuir bom nível socioeconômico esta desvantagem etária torna-se 
diminuída. Esse processo também não é verbalizado: 
 

“A seleção se dá através de movimentos que possuem um cunho de rejeição muito 
forte: esconder a genitália, dar de costas ou se retirar do ambiente quando não quer 
ficar com o outro”. (V.-18 anos, morador do bairro da várzea e frequentador do 
circuito). 

 
Observou-se uma grande diversidade sociocultural entre os participantes do circuito, onde 
movimentam-se pessoas de diferentes faixas etárias, desde os muito jovens até homens maduros 
com mais de 50 anos; assim como provenientes de diferentes extratos socioeconômicos, 
misturados num mesmo “circuito desejante”. Verificamos também a participação de pessoas de 
fora da comunidade acadêmica, tanto das áreas circunvizinhas à universidade, quanto 
provenientes é que além da presença do corpo discente há a participação ativa de funcionários, 
professores e seguranças da universidade no circuito da pegação. 
Outra questão séria, que nos chamou a atenção foi a prevenção, ou antes, a falta dela, no tocante 
à algumas práticas sexuais comuns ao circuito da pegação. Todos os sujeitos entrevistados 
reconhecem a importância do uso do preservativo e demonstram razoável grau de 
conscientização quanto ao risco de contato com o vírus HIV e outras DST´s, mas na hora do 
intercurso sexual esta preocupação passa ao segundo ou terceiro plano. 
Há sobretudo uma relativização do risco do contágio em relação ao sexo oral, como se fosse 
menos arriscado. Com relação ao sexo anal, apesar de uma maior percepção do contágio, há 
também negligência, pois a situação da pegação em si induz à uma redução ou perda da noção do 
risco. 
Uma contradição observada é que apesar da tentativa de criação por parte dos grupos 
organizados e da própria mídia, de uma identidade gay mais igualitária e aberta, percebemos no 
“circuito da pegação” a persistência do velho modelo de identidade hierarquizado, macho x 
bicha; onde os sujeitos vão ser classificados enquanto ativos ou passivos, ou ainda, másculos e 
efeminados. Observa-se na prática que estas posições são extremamente variáveis podendo um 
mesmo sujeito ocupar diferentes lugares dependendo do parceiro e da situação onde se encontra. 
 
O envolvimento 
 
Tentei demonstrar um pouco do universo em que pesquisei, agora irei refletir sobre minha 
atuação enquanto pesquisador, e como me envolvi no referido circuito da pegação, enquanto 
homossexual e também ator daquele universo. 
Sentimentos como medo, ou até mesmo excesso de confiança, a exemplo do que sentiu a 
pesquisadora Larissa Pelúcio (ver bibliografia), me envolveram. De um lado omeu encantamento 
com o tema, pela pesquisa, em querer fazer uma antropologia que aposta em uma ciência 
encantada, e do outro o desejo sexual, de estar em um ambiente propício a práticas sexuais 
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efêmeras, certo voyeurismo, excitação em observar tudo o que acontecia diante de mim e que 
podia participar quando quisesse. 
Quando escrevia, ficava pensando no trabalho que desenvolvi, as discussões que os textos 
traziam, alguns defendendo a ideia de imparcialidade, outros o “se envolver”, tentei sobretudo, 
apreender que o que devemos fazer é buscar um equilíbrio, sem os excessos. 
O fato de ter me envolvido sexualmente com alguns entrevistados, a meu ver, foi de importância 
ímpar para o desenrolar da pesquisa, pude perceber com outros olhos o que eu mesmo sentia no 
“circuito da pegação”, e isso me permitiu fazer uma comparação, e me fez enxergar outros 
pontos de vista, coisas que não percebia e que passei a ver. 
Na perspectiva de que cada trabalho de campo tem suas particularidades, atesto que esse teve 
uma singularidade pra mim, “Na busca do “outro” encontra-se a “si mesmo”, seguindo os passos 
de Miriam Pillar Grossi. 
Confesso que me deixei levar por sentimentos de raiva, sentindo na pele o preconceito sofrido, a 
discriminação e me senti mal, e muitas vezes ao reler meu diário de campo chorei, lembrando de 
alguns personagens que eram preteridos, por que não atendiam as exigências de certo padrão de 
beleza, ou por que não eram tão jovens e lá naquele ambiente onde as pessoas excretam, é que 
lhes era cabido sentir prazer, um misto de “gozo, nojo”. 
Imerso neste universo pude perceber que tais práticas colocam em evidência o fato que 
identidades sexuais não são fixas, podendo o mesmo ator ocupar diferentes posições, o que 
também revela a circularidade do desejo. Também tais espaços se revelam, pelo menos para 
mim, como uma saída, criando uma situação onde temporariamente são suspensas as 
recriminações e pressões do ambiente social dominante. O problema é que ao criar um ambiente 
cultural onde se busca um total anonimato, suprimindo até a expressão verbal, reduz-se 
proporcionalmente a possibilidade de negociação e conscientização em relação aos riscos de 
contaminação sexual dos participantes. 
Tais impressões fizeram-me escrever de uma maneira um tanto quanto romântica, o meu texto 
ficou com as marcas de tudo que vivi e senti no campo. 
 
Considerações Finais 
 
A escrita está intimamente ligada ao desenvolvimento da ciência etnográfica, seguindo as 
orientações de James Clifford. A maneira como escrevemos diz muito do que sentimos e 
apreendemos no campo, e deve-se refletir sobre a forma como passamos as informações escritas. 
Então, como escrever sobre algo íntimo? É necessário a reflexão sobre os limites, riscos, ética, 
sentimentos... 
A arte de escrever bem, uma retórica etnográfica é algo de bastante importância, e nem sempre 
os antropólogos conseguem fazê-lo, existem belos trabalhos etnográficos clássicos que servem 
para serem vistos como modelos, mas não para serem copiados. Não é uma dominação de um 
método de pesquisa, mas uma forma de escrever de maneira polifônica, atendendo a vários 
observadores de sua escrita. 
Tentei eu mesmo aqui fazer um exercício de como relatar minha experiência etnográfica e 
coloca-la a julgamento, a minha maneira de escrever, como sou percebido ou interpretado pelo 
leitor. 
Espero estar trilhando o caminho certo, buscando fazer uma boa antropologia, pois tais 
experiências são de importância ímpar na formação de qualquer pesquisador. 
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Menino! Fecha esta caixa! 
João Villacorta (UFPE)  
 
 
 
1. Estranhamento 
 

“Mas que estranho grupo... Composto por pessoas que convivem conosco”. 
(BRANQUINHO, 2007) 

 
Esta assertiva da pesquisadora e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, 
Fátima Branquinho, em seu livro “O poder das ervas na sabedoria popular e no saber científico”, 
ressalta uma postura diante de um contexto com o qual já tinha familiaridade, mas que mesmo 
assim pode notar diferenças e detalhar os fatores que subjaziam as falhas presentes em um 
projeto em educação popular que coordenava. Estranhamento que revela ser possível por sua 
aproximação com uma reflexão antropológica, uma disposição em questionar a realidade que, 
cada vez mais complexa, exige do pesquisador um distanciamento, inclusive de seu próprio 
contexto. Assim a autora atenta para as controvérsias do que se espera como resultado de 
relações e práticas, não se resignando com as mesmas, metodologicamente falando, não 
camuflando, e mais do que isso, evidenciando-as como motriz para o trabalho, fazendo-as o 
instrumento de reflexão e não algo a ser afastado dos seus estudos. 
Esta disposição inspirou minha pesquisa, intitulada “A Produção da Criança Vítima de Violência 
Sexual”, e, como a professora Branquinho também defende, as construções do antropólogo 
francês Bruno Latour foram importantes para poder me aproximar das controvérsias presentes 
em meu campo, uma instituição de referência no atendimento de crianças e adolescentes vítimas 
de violência na cidade do Recife. Primeiramente não buscando uma “moldura” de imediato, uma 
teoria, um argumento, uma perspectiva geral, um conceito, algo que atribuísse sentido aos dados. 
Já que: 
 

“A moldura torna um quadro mais bonito, ela pode ajudar a melhor dirigir o olhar, 
aumentar seu valor, mas ela não acrescenta nada à pintura”. (LATOUR, 2004)  

 
Desta forma busquei deixar o campo trazer suas nuances. Como lembra a professora 
Branquinho: Não opor, nem impor ao campo. 
 
2. O Campo 
 
Quando uma criança chega ao Centro de Referência da Criança e do Adolescente - CERCA traz 
consigo uma marca: “criança vítima de violência”. Do contrário, não seria levada para a 
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instituição. Inclusive, a condição de existência desta última, diz do entendimento do Estado de 
que crianças que experenciam situações de violência devem receber atenção e cuidados 
específicos, o que também aponta para a especificidade dos impactos que estas situações têm na 
vida dos pequenos. 
Tem-se de pronto, duas caixas-pretas estabelecidas: a criança e a violência. Além da relação 
entre elas. Caixas-pretas de saberes, conhecimentos, já configurados, cuja produção está ali 
contida, guardada, até esquecida (LATOUR, 2000). 
Assim a experiência vivida pela criança assume o peso de um fato, que se agravado pelo que é 
considerado do âmbito do sexual, parece necessitar de uma atenção ainda mais especializada. 
Criança vítima de violência sexual. É fato. Estão assim nas escolas, casas, ruas, hospitais. São..., 
sentem..., serão... 
Mas se foi exatamente minha percepção, enquanto profissional, mais precisamente, psicólogo do 
CERCA, de que este fato não estava tão hermeticamente fechado, ao me debruçar sobre ele 
enquanto pesquisador, um emaranhado de práticas e relações descortinou-se de maneira difusa e 
móvel, minando ainda mais a consistência do fato que elegi como foco de minha pesquisa. 
Emaranhado que, no CERCA, começa a ser traçado pelo Acolhimento/ Atendimento Inicial. 
Primeiro contato com a demanda dirigida ao serviço, quando é feita a escuta dos responsáveis 
pela criança ou adolescente. Este procedimento é realizado tanto pelos assistentes sociais como 
pelos psicólogos, ou até mesmo em conjunto.  Os profissionais, além do levantamento da 
demanda, atentam para a obtenção de dados para contato posterior e as necessidades de 
encaminhamentos, esclarecimento sobre a instituição e as especificidades de sua atuação. Diante 
da disponibilidade de horário do profissional de psicologia no turno em que a criança não está na 
escola, são marcadas as Entrevistas Iniciais, estas escutas realizadas de forma não diretiva, que 
ocorre em continuidade ao Acolhimento, visam uma maior aproximação com as particularidades 
do caso, observa ainda a pertinência para o atendimento psicológico e necessidades de outros 
encaminhamentos. Esta escuta por parte dos psicólogos se dá em concomitância com as 
Entrevistas Sociais. Atividades nas quais são colhidas informações sociais da família, fazendo 
um histórico do caso e avaliando as necessidades de encaminhamentos da mesma para os 
serviços de atendimentos pertinentes (bolsa família, bolsa escola, assistência judiciária, 
atendimento médico, Conselho Tutelar, entre outros). Neste processo, além de colher as 
informações/dados, são repassadas orientações sobre atividades e dinâmicas do serviço (reunião 
de pais e responsáveis, visita domiciliar e institucional). É ressaltada também a importância da 
assiduidade aos atendimentos e encontros mensais. Esta atividade do serviço social pode ser 
aprofundada por meio de visitas domiciliares. Após o Acolhimento e as entrevistas, as crianças 
são chamadas para dar início aos atendimentos psicossociais. Até então, durante as etapas 
anteriores (processos que não têm tempo determinado de duração), apenas os adultos são 
atendidos pelos profissionais. Os atendimentos às crianças pelo psicólogo estão intimamente 
atrelados ao acompanhamento também dos pais/responsáveis, o que é preconizado politicamente 
(o foco da Política Nacional de Assistência Social é a família, independente de sua configuração) 
mas sobretudo em função de uma necessidade técnica defendida pelos psicólogos (ao entender 
que demandas de crianças são demandas parentais e sociais, não há como desenvolver um 
trabalho amplo com a criança sem estabelecer uma relação com as figuras que são significativas 
em sua vida). 
Os três psicólogos e as duas assistentes sociais ainda possuem outras atribuições: como a 
organização e participação de seminários, palestras, debates, cursos e oficinas, elaboração de 
laudos e pareceres psicossociais, organização e atualização dos registros dos casos atendidos, 
notificação dos casos atendidos, participação em reuniões de redes voltadas para as discussões 
sobre direitos de crianças e adolescentes. Este trabalho se amplia pelo fato do serviço não possuir 
uma coordenação, fazendo com que os profissionais, a partir de suas disponibilidades de horário, 
tenham que representar a instituição em atividades organizacionais de articulação, elaboração de 
relatórios, solucionar questões administrativas, representando o CERCA e, conseqüentemente, a 
Secretaria de Assistência Social e Prefeitura em espaços de mobilização e organização sociais. 
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Estas atribuições menos específicas também são realizadas pelas duas educadoras sociais, que 
possuem como atividade principal as Campanhas de Prevenção e sensibilização Social – CPSSs, 
trabalho que se expressa a partir de encontros realizados em instituições de diversas ordens como 
empresas, ONGs, serviços públicos, que de alguma forma lidam com crianças e adolescentes 
com o intuito de dar visibilidade ao fenômeno, discutir algumas problemáticas nele envolvidas e 
apresentar o trabalho do CERCA. O serviço ainda conta com uma agente administrativa, 
responsável pela organização dos dados e aspectos burocráticos de ordenação do serviço. 
No dia-a-dia, estas atividades e a relação entre os profissionais ocorrem quase de maneira 
indiferenciada: abrem-se e fecham-se portas, entram e saem mães, pais, responsáveis, crianças, 
adolescentes; um profissional procura o outro em sua sala, fecham a porta, discutem 
provavelmente o caso que acabou de sair, ou o próximo a chegar; conversas soltas entre os 
mesmos na sala de reunião; recebimentos de documentos, elaboração e envio de documentos; 
pausa para o cafezinho, alguns risos e conversa descontraída. Chegam grupos de profissionais ou 
alunos para conhecer o serviço; saem as educadoras sociais para suas Campanhas, voltam; 
reuniões de equipe. Nada muito linear, a não ser pelo fato de que a cada hora está marcada uma 
família para comparecer aos atendimentos psicossociais. Mas faltas e remarcações subvertem até 
a linearidade destes horários.  
Menos linearidades, mais controvérsias. Basta observarmos cada profissional em sua prática com 
as crianças, como se relacionam com estas. Escutemos estes profissionais. 
 
3. A Criança Sujeito (de direito e do inconciente)  
 

“Nós preferimos o termo Atendimento Inicial. Pode não ser uma posição de toda a 
categoria, mas distinguir o nosso trabalho de outros, como por exemplo da 
psicologia, é importante. Quando uma família chega, fazemos o Atendimento Inicial 
e posteriormente, se for o caso, realizamos as Entrevistas Sociais”. 

 
O que está em jogo nesta fala da assistente social Patrícia Silva além da afirmação identitária do 
seu trabalho? Se em termos práticos este primeiro momento com as pessoas que buscam o 
CERCA não difere entre psicólogos e assistentes sociais. Uma escuta livre para apropriação da 
demanda e registro dos dados para contato posterior. Quando consideramos o acolhimento para 
além de uma aproximação de ordem afetiva, e observamos a dinâmica de “mão dupla”, lógica, 
onde o “acolhedor” vê em sua relação com quem é “acolhido”, seu lugar (profissional, de saber, 
de poder) reconhecido pelo outro, encontramos uma relação de acolhimento mútuo, 
independente do nome atribuído a este primeiro encontro. O par “acolhedor-acolhido” 
(NOGUEIRA, 1994) revela de pronto a complexidade da relação que se estabelece desde o início 
do acompanhamento do familiar/responsável, da criança, pelos profissionais do CERCA. Nesta 
dinâmica “acolhedor-acolhido”, “sujeito-objeto”, tanto o profissional quanto aqueles a quem 
atendem estão envolvidos numa interanimação, na qual é a experiência particular de cada relação 
que pode oferecer os pontos de apoio, referências para o reconhecimento do papel e ação de cada 
um. 
Talvez seja esta complexidade, de não encontrar a prioris no encontro com o outro, que promova 
o posicionamento da assistente social Patrícia em, de imediato, dizer da sua identidade 
profissional. A assistente social Walquiria Freire também nos indica fatores para as delimitações 
de seu campo de atuação quando se refere a um fator complicador em seu trabalho: 
 

“é quando o outro traz particularidades e dores com as quais são difíceis de lidar, 
onde não se pode fazer muita coisa”. 

 
Assim, norteadas por documentos como resoluções do Conselho Federal de Assistência Social 
(Resolução CEFESS nº 493/2006. Dispõe sobre condições éticas e técnicas do exercício 
profissional do Assistente Social. Brasília, 2006), guias (Guia Operacional para Funcionamento 
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dos Centros e Serviços de Referência do Programa Sentinela. 2002 – SENAI – DF), parâmetros 
(Parâmetros para a atuação de assistentes sociais e psicólogos (as) na Política de Assistência 
Social. Brasília: CFP/CEFESS, 2007) e políticas (Política Nacional de Assistência Social, 
Brasília, 2004), as assistentes sociais do CERCA atuam focadas “na defesa de direitos” dos quais 
crianças e adolescentes ali atendidas são sujeito: 
 

“a criança e o adolescente são considerados ‘sujeito de direitos’. A palavra ‘sujeito’ 
traduz a concepção da criança e do adolescente como indivíduos autônomos e 
íntegros, dotados de personalidade e vontade próprias que, na sua relação com o 
adulto, não podem ser tratados como seres passivos, subalternos ou meros ‘objetos’, 
devendo participar das decisões que lhes dizem respeito, sendo ouvidos e 
considerados em conformidade com suas capacidades e grau de desenvolvimento”. 
(BRASIL, 2006) 

 
Diante desta compreensão, a violência sofrida pela criança se refere a um momento em que a 
mesma é submetida a uma situação na qual esta sua condição de sujeito é violada, como diz a 
assistente social Walquíria Freire:  
 

“Alguém que não teve opção. Que passou por uma experiência em que não teve 
escolha” 

 
É em função mesmo deste entendimento, que a perspectiva da profissional em questão mostra o 
serviço do CERCA como:  
 

“importante enquanto possibilitado por uma política, que mesmo ainda precária, não 
existia antes. Para garantir direitos que nem se quer eram percebidos enquanto tal”. 

 
Desenvolvimento, integridade, autonomia, valores atribuídos a criança que justificam o 
entendimento da violência sexual como o envolvimento da criança em atividades sexuais que 
não compreende, e que, como ressalta Walquiria: 
 

“(...) diferentemente do adulto, não esta preparada para viver tal experiência.” 
 
É possível perceber o quanto nesta perspectiva, os termos, elementos, precedem suas relações. O 
que mostra uma herança da lógica formal aristotélica e que permite, por exemplo, a filósofa 
Marilena Chauí localizar a violência como: 
 

“(...) tudo àquilo que reduz um sujeito à condição de objeto.” (CHAUÍ, 2003) 
 
Herança comum que tornam plausíveis aproximações e acordos entre diferentes campos do 
conhecimento: Medicina, Direito, Assistência Social, Psicologia, etc.  
Quanto à Psicologia, os profissionais do CERCA também estão munidos de um imenso aparato 
legal e teórico para pautar suas ações. Podem-se encontrar resoluções do Conselho Federal de 
Psicologia presos por tachinhas no quadro de aviso da instituição (RESOLUÇÃO CFP Nº 
010/2010 - Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes 
envolvidos em situação de violência, na Rede de Proteção), ou a publicação do mesmo Conselho 
“Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e 
Exploração Sexual e suas Famílias: Referências para a Atuação do Psicólogo”, na mesa de 
reuniões. Contudo, há algumas controvérsias entre estes postulados legais e as práticas dos 
psicólogos: pois se tais referências também apresentam os a prioris de uma concepção do evento 
denominado “violência sexual”, estabelecendo uma seqüência de ações, dispositivos, para 
“tratar” do mesmo, o cotidiano na instituição e as entrevistas apontam para outra direção: 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 441



 
“Não vejo este trabalho como específico, que necessite de um especialista (...) Não 
tem que ter regras. Que sua ação deva ser pautada em tal ou qual dispositivo, como 
se todos os profissionais tivessem que atuar da mesma maneira nos casos da crianças 
vítimas de violência (...) Pois atendemos pessoas com singularidades, com suas 
subjetividades, suas histórias de vida, e que mesmo vivendo experiências 
semelhantes, estas repercutem de maneiras diferentes em cada pessoa”. 

 
Esta posição da psicóloga Cristiane Rocha, de estar atenta à particularidade de cada caso, faz 
com que não haja uniformidade no tempo de cada encontro da profissional com as pessoas que 
atende, apesar de marcar uma hora para cada família na pasta de Programação Semanal. O que 
também pode ser observado na duração do processo: há crianças que obtiveram alta em 6 meses 
e outras que continuam sendo escutadas a mais de 2 anos. 
Diferentemente do que também está posto em alguns manuais como o “Guia Operacional para 
Funcionamento dos Centros de Referência do Programa Sentinela”, os psicólogos do CERCA 
não focam sua atuação na experiência da violência sofrida pela criança, como também revela a 
psicóloga Cristiane: 
 

“Se uma criança chega a instituição, mesmo que em função de uma situação de 
violência, ela traz outras questões (...) Muitas vezes o fator violência fica relegado ao 
‘terceiro plano’, ‘quinto plano’. E aí você não vai desconsiderar isso, né?! Talvez se 
fosse um ‘especialista’, ele desconsiderasse (...) Eu creio que não seja uma boa forma 
de trabalhar desconsiderando o que a criança traz para os atendimentos, mesmo que 
isso não foque na experiência de violência (...) A vida dela não vai se resumir 
aquilo”. 

 
Os lugares pré-estabelecidos em função da vivência de uma situação de violência também são 
questionados pela equipe de psicologia, como ainda podemos observar na fala de Cristiane: 
 

“Não posso fazer relação entre conflitos sobre orientação sexual e a experiência de 
violência (...) Nem sou eu enquanto profissional que posso dizer isso (...) Talvez 
como possibilidade que a própria pessoa construa sobre sua história (...) Então meu 
papel talvez seja de questionar estas amarrações imaginárias (...). Aqui é o espaço de 
desconstruir isso (...) apostamos na invenção, corremos o risco, mas apostamos em 
possibilidades para além dos estereótipos”. 

 
Riscos de uma atuação que, de alguma forma, parece transgredir em meio ao “sujeito de direito” 
presente nas esferas jurídicas, dos serviços públicos, do fazer da Psicologia, da Medicina e da 
Assistência Social. Transgressões que minam a criança idealizada e sua família ideal. O 
psicólogo João Villacorta questiona as práticas dos profissionais em um artigo apresentado em 
reunião de estudos do CERCA e em uma Jornada de Estudos Psicanalíticos (Jornada Freud-
lacaniana de 2010), apontando para profissionais que: 
 

“vivem uma verdadeira maratona de Sísifo, buscando ‘cientificamente’ e 
‘legalmente’ agir em nome de uma ‘eudaimonia’ (um bem último) e ‘proteção 
integral’, respondendo a dados estatísticos, lista de indicadores e fatores de risco, 
reforçando uma dimensão policial, de vigilância administrativa em prol da 
‘autonomia da criança’, possibilitar o ‘controle de seus impulsos’ e ‘adequação para 
viver em sociedade’” (VILLACORTA, 2010). 

 
Vale ressaltar que a atuação dos psicólogos do CERCA está marcada pelos estudos que os 
mesmos empreendem no campo da Psicanálise. Todos estudam e participam de atividades junto 
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a instituições relacionadas com as invenções de Freud. Dado que revela uma concepção 
específica destes profissionais sobre aqueles a quem escutam: a Psicanálise traz uma concepção 
de sujeito que é diferente da noção proposta pela Psicologia. Para aquela o sujeito é algo 
diferente do organismo que se adapta, ou qualquer evocação de um si mesmo, uma interioridade, 
que estariam do lado EU, campo do imaginário. O sujeito em Psicanálise está do lado de um 
pensar que dribla a consciência, a vigília, como afirma o psicanalista francês Jacques Lacan: 
 

“O sujeito está descentrado com relação ao indivíduo” (LACAN, 1976) 
 
E sendo este sujeito o objeto da Psicanálise, e não a criança, o adolescente ou o adulto, muito 
menos a violência, o trabalho dos psicólogos do CERCA está as voltas com uma escuta que não 
parte de normatizações e “patologizações” que costumam estar atrelados às vidas das crianças e 
adolescentes que ali chegam. Proporcionando a estas uma escuta livre que, ainda segundo João 
Villacorta em artigo já mencionado: 
 

“abre-se para o campo da experiência. Esta que mesmo tendo uma direção, os 
caminhantes não sabem onde irão chegar.” (VILLACORTA, 2010) 

 
E que é observado pela assistente social Walquiria como: 
 

“Uma oportunidade para reconstruir tudo aquilo que viveu.” 
 
As diferenças entre as concepções dos assistentes sociais e psicólogos do CERCA, entre a 
criança sujeito de direito e o sujeito que subjaz na criança, marcam suas práticas mas não 
impedem a relação entre os profissionais. Contudo a relação entre os conhecimentos parece algo 
irredutível a partir do momento em que não há conceitos comuns entre as diferentes perspectivas. 
Assim, as decisões de equipe levam em conta a argumentação e a responsabilização do 
profissional por sua conduta, como em casos, por exemplo, em que a equipe decide pelo 
atendimento das pessoas localizadas como agressores na relação com a criança ou adolescente. 
Debates, discussão de opiniões, impedem que os saberes fiquem fechados em compartimentos, 
permitindo-os, portanto, o convívio, que mesmo talvez não podendo chamar de 
interdisciplinaridade, podem encontrar o nó górdio na intenção dos profissionais de transformar a 
realidade das crianças e adolescentes que chegam ao CERCA. 
Esta intenção também motiva o trabalho das educadoras sociais, que levam para as comunidades, 
escolas, empresas, enfim, todo grupo que busque se aproximar desta realidade, o conhecimento e 
as práticas desenvolvidas no CERCA e na relação da Instituição com outras. A educadora Inês 
Dias, por exemplo, compõe a equipe desde sua fundação em 2001, uma figura central por sua 
experiência em debates internacionais (I, II e III Congressos Mundiais de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes), sua formação em História, que lhe permite 
uma visão ampla do fenômeno com o qual trabalha, além do contato intenso com as Instituições 
que compõem a Rede Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. É este contato em Redes, Comitês e Eventos, além dos ocorridos em função de 
parcerias de trabalho e encaminhamentos, que faz circular no CERCA muitas outras posições 
diante do fato “criança vítima de violência sexual”. 
Complicações que reservo para a dissertação, em função do tempo a que este trabalho tem que 
responder. Mas ressalto, tal como observado no breve exemplo da relação dos profissionais do 
CERCA com o conhecimento produzido em seus diferentes campos de saber, um permanente 
movimento entre o que há de estabilização do que se constrói sobre o fato e o quanto este é 
fragilizado pela abertura de suas “caixas pretas”, por vezes intencionalmente (como a pesquisa 
em questão), mas em boa parte das vezes, de maneira aleatória, a partir do contato com a 
permanente lacuna presente na relação do conhecimento com a realidade. Contato possível 
também pela atuação das crianças e adolescentes presentes neste contexto, apresentando-se 
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escorregadias as tentativas de objetificação, abrindo as frestas das possíveis cristalizações 
teóricas e práticas pelo simples fato de se relacionarem com os adultos. Pois estes últimos não 
podem evitar que as crianças e adolescentes sejam confrontadas com os efeitos da sua própria 
atividade e das questões que o mundo coloca; podem oferecer palavras que dêem sentido aos 
acontecimentos da vida, mas não poderão controlar o uso que as crianças e os adolescentes farão 
disso na construção de seus mundos (MOACIR, 2008). Percepção que se coaduna com as 
reflexões da antropóloga Clarice Cohn sobre a autonomia das crianças: 
 

“Ao contrário de seres incompletos, treinando para a vida adulta, encenando papeis 
sociais enquanto são socializados ou adquirindo competências e formando sua 
personalidade social, [a criança] passa a ter um papel ativo na definição de sua 
própria condição.” (COHN, 2005) 

 
Contudo: 
 

“Essa autonomia deve ser reconhecida, mas também relativizada (...) Os sentidos que 
elaboram partem de um sistema simbólico compartilhado com os adultos. Negá-lo 
seria ir de um extremo ao outro” (COHN, 2005). 

 
4. A boa confissão 
 
Desta forma a interanimação entre o que é da criança e o que é do adulto, torna estes mundos 
comunicáveis, fragilizando a dicotomia moderna, permitindo observar como profissionais, 
crianças e adolescentes, ordinários333, compõem um contexto repleto de nós, emaranhados, 
sujeitos-objetos produzindo-se por meio de relações plurais, cotidianas, que só passaram a 
oferecer detalhes, diferenças e controvérsias a partir do exercício antropológico que funcionou 
como bússola para o percurso deste estudo. Considerando que um trabalho de pesquisa não 
precisa necessariamente de sínteses do fato sobre o qual se dedica, mas pode muito bem ter um 
papel esclarecedor dos fluxos e incongruências que este apresenta. Quem sabe assim o 
antropólogo não precise velar seu fazer, segredar o percurso do campo ao gabinete, mas 
evidenciá-lo com todas as suas dificuldades, como modo amplificar debates e reflexões. 
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O jornalismo caracteriza-se como um espaço onde podemos observar, mesmo que através de 
filtros, os fatos que ocorrem na vida cotidiana, assim refletindo a lógica do viver contemporâneo. 
O imaginário, portanto, está presente na estrutura das narrativas que compõem os gêneros 
presentes no jornalismo. 
No perfil, formato jornalístico classificado como pertencente ao gênero interpretativo, 
observamos partes da vida de uma determinada personalidade, conhecida ou anônima, serem 
narradas a partir de um acontecimento presente que as motivou. O perfil não deve ser confundido 
com a reportagem, a entrevista ou mesmo a biografia. 
E já que o tema do presente Congresso são os segredos, consideramos essencial o estudo do 
perfil e a importância que o mesmo tem na construção social da realidade a partir da 
representação de fatos narrados pela mídia. No perfil, observamos uma forma de retratar as 
personagens a serem detalhadas no texto de maneira a ganhar a empatia do leitor. 
No tocante ao que virá contido no perfil, sabemos que o ser humano é curioso, mesmo que essa 
característica seja motivada pela fofoca ou boato. O leitor se interessará pelo perfil para saber 
como determinada figura pública conseguiu superar as dificuldades que a vida lhe impôs e hoje 
ser o conteúdo de uma matéria jornalística. 
Assim, com esse artigo pretendemos perpassar várias temáticas que ligam fortemente a apuração 
jornalística à observação criteriosa de um antropólogo do imaginário. Teremos como referencial 
teórico o interacionismo de Erving Goffman e suas observações sobre as interações sociais e a 
criação das personas utilizadas para melhor transitarem socialmente. 
O cotidiano estudado por Simmel, assim como a tradição de Maffesoli e seu presenteísmo, são 
sem dúvida espaços para a circulação da vida diária representada pelo jornalismo, que com a sua 
escrita, construída a partir de formatos com o perfil, tenta claramente revelar os segredos 
resguardados e muitas vezes omitidos de uma dada personalidade. 
O nosso corpus de estudo neste segmento será doze perfis publicados de maneira não-periódica 
por Veja, a revista mais vendida do país. A escolhemos  pela forma como a mesma trata as 
personalidades que foram perfiladas como porta-vozes da sociedade brasileira na época em que 
foram capa. A análise do discurso servirá para entendermos como as intersubjetividades formam-
se a partir das construções imaginárias de cada sujeito a ser perfilado. 
 
O jornalismo enquanto campo de conhecimento 
 
Tem sido muito comum verificarmos estudos nas áreas das ciências humanas e  sociais que 
trazem variados tipos de mídia como lugares de investigação de fatos sociais. Portanto, ao 
estudarmos o jornalismo impresso nosso principal objetivo é investigar o quanto e de que 
maneira ele pode retrata a vida cotidiana da sociedade contemporânea. Afirma Silverstone (2002, 
p. 20): 
 

É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela filtra e 
molda realidades cotidianas, fornecendo critérios, referências para a condução da 
vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum. E é aqui, no que se 
passa por senso comum, que devemos fundamentar o estudo da mídia. 

 
O jornalismo, então, é um espaço onde os indivíduos podem se identificar e influenciar a partir 
das leituras interpretativas que faz da informação. O que nos interessa majoritariamente sobre o 
jornalismo é a sua lógica simbólica. Afinal, é através dela que os sujeitos regulam as trocas 
sociais e interações constitutivas do cotidiano, criando, modificando e linearizando ideias, e 
consequentemente, produzindo sentidos e construindo vozes. 
E uma das principais características do texto jornalístico é capacidade narrativa. A narratologia 
engendra com o jornalismo a necessidade histórica do homem em utilizar narrativas para se 
comunicar. Valendo-se dessa variante de discurso os narradores podem acoplar originalidade, 
segredos e compartilhar revelações nas histórias a serem conduzidas para a posteridade. 
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Ao contrário do que se costuma pensar, para produzir boas narrativas jornalísticas não é 
necessário somente se desprender das amarras e dos limites impostos pelas redações dos jornais, 
mas optar por um compromisso com a criatividade que perpassa a compreensão do leitor ao 
longo da história a ser contada. 
No jornalismo, em formatos como o perfil, é possível, sem muitas restrições, construir narrativas 
jornalísticas a respeito de fatos do cotidiano traçando-se verdadeiros “retratos sociais”. É 
necessário, portanto, estar atento ao posicionamento dos atores sociais, assim como nas 
dimensões éticas e estéticas ao longo do seu corpo e, mais precisamente, no seu desfecho. 
O perfil jornalístico de certa forma quebra a lógica da instantaneidade da notícia ao pôr no seu 
relato a visão que a personagem a ser perfilada tem a respeito de si própria. O momento do 
encontro entre a personalidade e o repórter, praticamente como um observador participante, 
também  é frequentemente ressaltado. 
Observamos que na classificação da escrita jornalística em gêneros, formatos e tipos, elaborada 
por José Marques de Melo e Francisco de Assis, organizadores do livro “Os Gêneros 
Jornalísticos no Brasil” em colaboração com seus alunos e lançado em 2010 - para fins teórico-
metodológicos iremos nos basear nela - o perfil é conceituado como formato jornalístico do 
gênero interpretativo. A obra trata de cinco gêneros jornalísticos específicos: informativo, 
opinativo, diversional, utilitário e interpretativo. 
Historicamente, foi por volta de 1930 que, influenciado em parte pelas publicações norte-
americanas Esquire, Vanity Fair, Life e The New Yorker, o perfil começou a ganhar destaque no 
Brasil, pois cumpre um papel importante que é a preocupação com a experiência do outro. 
No perfil o protagonista não é o fato, mas a personagem que dele participa.  O formato  é 
geralmente curto se comparado a biografia ou a reportagem, e inclusive traz vozes de conhecidos 
do perfilado que atestam ou contradizem a figura esmiuçada, não devendo haver necessariamente 
consenso entre eles.  
O perfil torna acontecimentos corriqueiros, captados por um mesmo ângulo, em leituras 
prazerosas. A sua apreciação se dá em grande por, através de um texto de duas ou três laudas, 
retratar as personagens a partir dos discursos delas sobre si. Por isso, os perfis aquecem a 
vendagem de diversas publicações.  
Através do formato é possível encontrar a profundidade que existe na aparência do relatado. Um 
dos principais atributos do perfil diz respeito ao pleno destaque na pessoa. Preocupa-se em 
desvendar a momentaneidade da personagem, mesmo que essa venha a ser modificada com 
tempo.  
Diante dessa explanação acerca do supracitado formato que analisaremos empiricamente mais a 
seguir, precisamos compreender outras formas de narrativa que trazem consigo um apelo ao 
íntimo, à dinamização dos segredos. Citamos aqui acentuadamente três: entrevista e reportagem, 
formatos do gênero informativo; e a biografia, estilo de entremeios que possui uma forte ligação 
com o jornalismo a partir da necessidade da veracidade dos fatos. 
Dominique Maingueneau citado por Pena (2004, p. 62) acredita que todos os textos podem ser 
classificados em gêneros específicos, afinal: “Tais categorias correspondem às necessidades da 
vida cotidiana e o analista do discurso não pode ignorá-las. Mas também não pode contentar-se 
com elas, se quiser definir critérios rigorosos.”. 
Assim, a entrevista é vista como um lugar de definição da investigação jornalística. Considerada 
essencial não só ao jornalismo, muito tem se discutido a respeito de qual enquadramento 
conceitual seria mais pertinente a ela, sabendo que a mesma aparece como técnica, método de 
apuração e estilo de escrita presente na elaboração de quase todos os formatos. De acordo com 
Morin (apud MEDINA, 2002, p. 13): 
 

Antes de tudo, ela dá a palavra ao homem interrogado, no lugar de fechá-lo em 
questões preestabelecidas. É a implicação democrática da não diretividade; em 
seguida, ela pode ajudar a viver, provocando um desbloqueio, uma liberação; enfim, 
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ela pode contribuir para uma autoelucidação, uma tomada de consciência do 
indivíduo.  

 
Diante disso, a intensidade da entrevista irá variar segundo quem a conduz, valendo-se 
principalmente do que na Antropologia chamamos de “observação participante”, ou seja, a forma 
como o entrevistador tem de facilitar a assimilação do entrevistado acerca da própria entrevista.  
Compreendendo-a como uma oportunidade dada aos leitores para perceber as nuances da 
profissão que tem por mérito o princípio de escrever mediando sobre o mediado. De acordo com 
Medina (2002, p. 8): 
 

A entrevista, na suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de 
interpenetração informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, 
sociais; pode também servir a pluralização de vozes e a distribuição democrática da 
informação. 

 
O professor João de Deus (apud PENA, 2004, p. 77-9)  propõe duas classificações para a  
reportagem: 1) segundo o ponto de vista da produção: investigativa, interpretativa e novo 
jornalismo; e 2) de acordo com a rotina jornalística ele destaca a reportagem: de fatos, polêmica, 
monotemática, de ação, documental e do perfil. 
Por fim o ato de biografar (bio+grafia) significa escrever sobre a vida de uma pessoa. O que 
chamamos de estilo biográfico em jornalismo seria o momento no qual a narrativa de 
determinado formato contem-se e é dado espaço para falarmos na vida do sujeito em si, 
entendido como personagem não-ficcional, visto a tentativa de representar a realidade do 
jornalismo.  
Nesse sentido devemos esclarecer que não existe uma ciência ou disciplina que estude a 
biografia exclusivamente. Ela surge como uma corrente, escola ou mesmo estilo – como no caso 
do jornalismo, em busca de humanizar os apetrechos técnicos normalmente usados para atestar a 
objetividade das pesquisas científicas. Vilas Boas (2002, p.15) esclarece: 
 

Biografia é um gênero literário? Com certeza. Existe biografia romântica, moderna 
ou pós-moderna? Possivelmente. Ela pode ser científica, artística, intelectual, 
literária, psicológica, jornalística? Difícil. Mas está aí um bom começo. (VILAS 
BOAS, 2002, p. 15) 

 
A biografia é memória, resgate do passado da vida de alguém e que por isso, promove viver 
assiduamente o presente. Ela é construto simbólico, deste modo todas as pessoas podem 
biografar e ser biografadas, basta ser biógrafo, o que não está restrito a nenhum campo em 
especial. Concluímos, então, que várias disciplinas das humanidades como História e Literatura, 
tem pesquisado e contribuído para alicerçar efetivamente as pesquisas de uma área conceituada 
hoje como híbrida que são os estudos das biografias e autobiografias. 
 
A vida cotidiana e o interacionismo simbólico 
 
Muito se fala sobre o cotidiano, entretanto, a tendência tem sido confundir esse conceito ao 
entendimento que temos da palavra atualidade e da expressão dia-a-dia. O cotidiano é de fato o 
atual, no entanto, incrementado e cercado pelo passado, que pode ou não ter influenciado o 
presente, assim como as possibilidades de um futuro que o reflita.  
Assim, a vida cotidiana constitui-se num ponto de partida se quisermos compreender as 
personalidades conhecidas do grande público a serem narradas no perfil. Visto que, elas, por si 
só, sintetizam o instante no qual determinada sociedade está inserida a partir da sua história de 
vida. Tedesco (2003, p. 21) percebe que: “Centralizar o sujeito individual através de suas 
práticas e representações, pelas quais se relaciona e negocia com a sociedade, com a cultura e 
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com os acontecimentos, significa dizer que o cotidiano não é só vivido, torna-se objeto de 
interrogação e de debate”. 
São várias as correntes cujo principal interesse é compreender o que se passa na vida diária de 
uma sociedade margeada pelo todo social: formismo, interacionismo, marxismo e 
fenomenologia. Acredita Garfinkel que o mundo social é uma produção pura da ação individual 
mediatizada pela linguagem. Nele, o sonho e o imaginário estão estreitamente ligados, sobretudo 
nos momentos em que as sociedades sonham-se a si mesmas. John B. Thompson acentua que: 
 

Ao interpretar as formas simbólicas, os indivíduos as incorporam na própria 
compreensão que tem de si mesmos e dos outros. Eles as usam como veículos para 
reflexão e auto-reflexão, como base para refletirem sobre si mesmos, os outros e o 
mundo a que pertencem, (...) tecendo aspectos de suas vidas com as mensagens da 
mídia e com suas respostas às mensagens relatadas (THOMPSON, 2008, p. 45). 

 
O interacionismo simbólico, agrupado por Herbert Blumer, aproximadamente na década de 1910 
em Chicago, nos Estados Unidos, tinha forte amparo na Sociologia e Antropologia. Os 
pesquisadores dessa vertente de estudo acreditavam nas cidades como amplos “laboratórios 
sociais”. 
A principal contribuição do interacionismo simbólico é a de que os significados sociais são 
produzidos nas circunstâncias interatuantes dos atores. E é nesse momento que o pesquisador 
deve estar presente, a partir de observações diretas e conhecimento prático. 
O sociólogo canadense Erving Goffman foi responsável pela introdução da dramaturgia como 
elemento necessário à análise dos atores e suas interações no social, assim como observou as 
estratégias de personalização utilizadas pelos sujeitos para melhor transitar socialmente. 
Dessa forma, a supracitada corrente presta-se de maneira eloquente ao estudo do jornalismo e 
suas personagens, já que está fortemente ancorada na ideia de performance e interação 
(jornalista-entrevistado). Ou seja, a concepção do interacionismo simbólico frente à sociologia 
do cotidiano ancorará o estudo das formas de sociabilidade onde os sujeitos encontram-se 
constantemente incitados a exercer seus papéis na vida cotidiana noticiada pelos jornais. 
No prefácio de “A Representação do Eu na Vida Cotidiana”, Goffman afirma que a sua visão 
sobre as personagens está intimamente ligada à representação teatral, ou seja, que o indivíduo - 
no nosso ver, sujeito, em situações comuns de sua vida, trabalho, escola, etc - regula a impressão 
que os outros terão acerca dele. 
Na vida cotidiana, a interação e a consequente teatralidade das personagens estará presente desde 
o primeiro instante. Essa teoria formulada por Goffman (2005) apenas reforça a impressão que 
temos de que o perfil, mesmo aqueles tomados por pessoas não-públicas, tendem a ser, da 
perspectiva do perfilado, uma encenação, onde, obviamente, até os momentos ruins de sua vida, 
podem ser relatados de maneira envolvente e prazerosa. 
A vertente goffmaniana baseia-se, sobretudo, nas teorias e pensamentos formulados por Simmel, 
por isso optamos por sua visão para o nosso estudo do perfil no jornalismo. A primeira suposição 
é a de que o jornalismo é um espaço que, mesmo que com gêneros que reflitam o singular, não 
deixa de retratar a vida social como um conjunto de formas interligadas pelas experiências. A 
segunda teoria é a ideia do perfil como performance. Com esses conceitos adentramos ao que é 
primordial ao nosso estudo, ou seja, a centralidade da temática do imaginário imersa na vida 
cotidiana. 
 
O imaginário cotidiano 
 
As relações entre o imaginário e a realidade fazem com que percebamos a grandiosidade e a 
engenhosidade da natureza humana. As lembranças que carregamos desde a infância até os dias 
atuais servem para atestarmos que a vida se inscreve numa teia onde passado, presente e futuro 
acabam não seguindo nenhuma linearidade. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 449



Podemos dizer que Gilbert Durand, estudioso francês, ficou mundialmente conhecido como 
sendo o pesquisador que deu visibilidade à tradição dos estudos sobre o imaginário. Valendo-se 
de contribuições de escolas diferentes e autores seguindo eixos distintos, Durand lançou 
inúmeros livros que tratam do tema. 
Durand tem sido então um importante referencial para estudiosos do mundo todo. O seu 
principal pensamento diz respeito à noção de imaginário, onde, para ele, o real é a interpretação 
que os homens atribuem à realidade a partir de imagens simbólicas e narrativas arquetípicas. 
O princípio norteador de Durand vem com seu conceito de mitopoésis, ou seja, a capacidade que 
todo sujeito tem de elaborar a si e ao mundo através dos mitos. Assim, fugindo de uma visão de 
certa forma, reducionista, o pesquisador se alia a pensadores como Edgar Morin, o qual 
congratula a ideia da complexidade na explicação dos fenômenos, assim como Merleau-Ponty. 
De maneira geral, dois grupos apoiam os pensamentos de Durand, se assim podemos classificá-
los. O primeiro tem como expoente Gaston Bachelard, este que propõe uma fenomenologia do 
imaginário com três temas essenciais aos seus estudos: o eu, o mundo e Deus. O segundo eixo, 
conhecido como advindo teoricamente da “Escola de Eranos”, concebida por Rudolf Otto e Karl 
Jung, na década de 1930, na cidade de Ascona, desenvolvem uma tradição do imaginário 
consolidada a partir da mitologia comparada, antropologia cultural e hermenêutica simbólica. 
São os pesquisadores Joseph Campbell, Mircea Eliade e James Hillman, entre outros. Para 
Durand (2002, p. 18): 
 

É o imaginário que fornece a relação entre a subjetividade e objetividade, entre as 
reações assimiladoras do sujeito e as emanações do meio objetivo. O imaginário é 
esta encruzilhada antropológica que permite esclarecer um aspecto de uma 
determinada ciência humana por um outro aspecto de outra. 

 
Importante ressaltar que a mitodologia e arquetipologia geral foram inspiradas em Jung. Durand 
buscou encontrar uma ciência que desse conta da relação entre mitos e símbolos entendendo que 
ambos tinham caráter ambíguo, mas que nada seria tão polivalente do que a própria 
representação humana. Durand, então, define os mitos da seguinte forma: 
 

Sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas, sistema dinâmico que, sob o 
impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa” . Se o arquétipo ressaltava 
a ideia e o símbolo promovia o nome, o mito ressalta os dogmas religiosos, o sistema 
filosófico ou a narrativa histórica e lendária. O mito faz isso submetendo os símbolos 
(palavras) e os arquétipos (ideias) a um efeito de racionalização pelo fio do discurso 
(DURAND, 2002, p. 62-63). 

 
Por último, sobre Durand, podemos compreender a mitodologia segundo dois momentos: a 
mitocrítica, com a ideia de perseverar em torno dos mitos do próprios autor, e a mitoanálise. A 
primeira baseada em três tempos: mitemas, menor unidade do discurso mitologicamente 
significativo; no segundo, as relações entre personagens e cenários; e no terceiro a moral 
implícita no mito e a relação com mitos de outras épocas.  A mitanálise serve para entendermos 
que em cada época há um mito dominante que tende a se institucionalizar e servir como modelo 
para a totalidade. 
 
A análise do discurso e o estudo das vozes 
 
No vasto campo das Ciências da Comunicação a palavra discurso está em voga nas pesquisas 
que dizem respeito ao jornalismo. Podemos inclusive falar nos discursos jornalísticos e nos 
discursos das mídias (Charaudeau, 2006). Portanto, discurso é uma palavra rotineiramente usada 
na vida diária. 
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Entende Cleudemar Alves Fernandes (2007) discurso não como língua, nem texto, nem fala, mas 
necessitando de elementos linguísticos para ter uma existência material. O discurso é 
compreendido como exterior à língua, ele paira no social e ideológico. O autor dá o exemplo de 
duas pessoas com opiniões diferentes acerca de um mesmo tema: 
 

As posições em contraste revelam lugares socioideológicos assumidos pelos sujeitos 
envolvidos, e a linguagem é a forma material de expressão desses lugares. Vemos, 
portanto, que o discurso não é a língua(gem) em si, mas precisa dela para ter 
existência material e/ou real. Para exemplificar essas considerações, observemos o 
emprego dos substantivos ocupação e invasão em  revistas e jornais que circulam em 
nosso cotidiano. (…) Em torno dos Sem Terra, ocupação é empregado pelos próprios 
Sem-Terra, e por aqueles que os apoiam e os defendem, (…) Invasão, referindo-se à 
mesma ação, é empregado por aqueles que se opõem aos Sem-Terra, contestam-nos, 
e designa um ato ilegal (FERNANDES, 2007, p. 18-19). 

 
Assim, podemos compreender a noção de sentido, ou efeitos de sentidos, entre os sujeitos que 
estão em interlocução. Mesmo que as palavras usadas como exemplo acima tenham significados 
no dicionário, cada sujeito social atribuirá a elas um sentido diferente. E essa interpretação do 
discurso irá variar segundo a ideologia que cada qual carrega e da maneira como compreendem a 
realidade política e social empregada. 
Os discursos irão sempre se modificar. Não seria errado dizer que os mesmos fluem de acordo 
com a posição social que o sujeito que o interpreta e o profere ocupa. O discurso acompanha 
então a realidade histórica, política, cultural, econômica, etc, de um ambiente em seu cotidiano. 
Orlandi (1999, p. 15) afirma que: “A palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de 
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, 
prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. 
A saber que nos discursos os sentidos das palavras não são fixos e é dever do analista seguir o 
fluxo e buscar conhecimento em outras fontes que não apenas os dicionários. Assim, buscando a 
exterioridade para se chegar à interpretação e leitura dos discursos frente as suas margens 
ideológicas e históricas, a análise do discurso torna-se um campo de embate de sujeitos em 
diversas situações e posições sociais. 
O sujeito chamado de discursivo na AD francesa não é um indivíduo e sua particularidade, mas a 
posição ideológica que ele ocupa quando na sociedade, tendo como espaço o coletivo. A voz 
desse sujeito discursivo retratará um lugar social. Alves (2007, p. 36) assinala que: “O sujeito 
não é homogêneo, seu discurso constitui-se do entrecruzamento de diferentes discursos, de 
discursos em oposição, que se negam e se contradizem” 
 
Os segredos nas vozes 
 
A partir do século XX, as revistas começaram a ganhar seu lugar específico na disputa editorial 
velada que travavam com os jornais. O espaço literário passou a ser destacado onde antes se 
primava pela rapidez e atualidade, angariando qualidade com gêneros baseados num discurso 
crítico e estético. Vilas Boas (1996, p. 09) define: 
 

As revistas fazem jornalismo daquilo que ainda está em evidência nos noticiários, 
somando a estes pesquisa, documentação e riqueza textual. Isso possibilita a 
elaboração/produção de um texto prazeroso de ler, rompendo as amarras da 
padronização cotidiana. 

 
A revista Veja teve seu primeiro exemplar vendido em 1968 e está em circulação até hoje. 
Fundada por Victor Civita e Mino Carta, é uma revista brasileira semanal da Editora Abril, cuja 
tiragem média em 2008 foi de pouco mais de um milhão de exemplares, sendo a quarta maior 
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revista semanal do mundo, superada apenas pelas americanas Time, Newsweek e U.S. News & 
World Repor. 
Escolhemos doze exemplares para serem analisados. Essa seleção se baseou nos critérios do 
próprio site da revista que divide seu arquivo a partir de temáticas como: Brasil e sociedade, 
política e economia, religião e história, saúde e sexo, artes e espetáculos, entre outros. A nossa 
divisão levou em consideração a sessão denominada “Gente e Memória”. Dentro dela temos: 
personalidades brasileiras, personalidades estrangeiras e memória, com perfis de pessoas recém-
falecidas. Diante disso, por ordem cronológica, estão os doze perfis trazidos como matérias de 
capa e que serão analisados discursivamente: 
 

1. “Niemeyer: um arquiteto para o mundo”, edição de 14 de dezembro de 1977; 
2. “Sônia Braga: uma mulher para o Brasil”, edição de 10 de maio de 1978; 
3. “Cazuza: uma vítima da Aids agoniza em praça pública”, edição de 26 de abril de 
1989; 
4. “Xuxa: a loirinha de 19 milhões de dólares”, edição de 25 de setembro de 1991; 
5. “Glória Perez: a dor e a ira de uma mãe”, edição de 10 de fevereiro de 1992; 
6. “Sandra Bréa: mulheres e aids”, edição de 25 de agosto de 1993; 
7. “Vera Fisher: o furacão loiro aos 40”, edição de 01 de setembro de 1993; 
8. “Betinho: o grão da cidadadia”, edição de 29 de dezembro de 1993; 
9. “Miguel Falabella: o charme secreto da loira má”, edição de 30 de agosto de 1995; 
10. “Osmar Santos: a força de Osmar”, edição de 20 de novembro de 1996; 
11. “Martha Suplicy: mulher do barulho”, edição de 26 de novembro de 1997; 
12. “Gisele Bündchen: a número 1”, edição de 01 de dezembro de 1999. 

 
1) Em busca de uma identidade nacional: o mito do herói brasileiro 
 
O consenso de identidade nacional aparece nos perfis claramente como forma de acentuar o teor 
de singularidade e intimidade do relato de vida abordado no texto com o cotidiano do país. 
Porém, o que percebemos é que quase sempre, o que vem a ser o motivo da elaboração do perfil, 
apesar de parecer ser o destaque da figura perfilada em detrimento dos brasileiros, é alavancado 
a partir de um parâmetro internacional. 
No perfil da apresentadora Xuxa Meneghel, a elaboração ocorreu devido a aparição da artista 
como um dos cem artistas mais ricos do mundo. A apresentadora desponta na lista confeccionada 
na semana anterior à publicação de Veja feita pela Forbes, em trigésimo sétimo lugar, 
consagrando-se então, como a primeira artista brasileira a embolsar a proclamada quantia. 
Na continuação da narrativa, há um contraponto elaborado com o cotidiano vivido pela maioria 
dos brasileiros, que de certa forma, não opõe a apresentadora aos demais, apenas a põe num 
patamar de destaque, e que inclusive, todos podem chegar devido o passado humilde da 
apresentadora: 
 

Num país onde o IBGE informa que quem recebe cinco salários mínimos por mês já 
pode se considerar um privilegiado, a dinheirama que Xuxa embolsa é tão colossal 
que mesmo pessoas que sobrevivem bem acima desse patamar não conseguem fazer 
idéia do que significa. (VEJA, n. 1201, p. 102) 

 
E algo que interliga as duas situações é a fala da apresentadora: “ 'Eu não sou um personagem', 
desabafa Xuxa diante num show em São Paulo”. “ 'Sinto a situação do país como qualquer outra 
pessoa e me pergunto: ter esperança em quê, para quê?', perguntou, antes de anunciar que pensa 
em se mudar para Buenos Aires' ”. 
Herschmann (apud Helal & Soares), por sua vez, chamava a atenção para o fato de que com a 
globalização estaríamos presenciando dois movimentos, um de afirmação da cultura local e outro 
de manifestações culturais que operam a partir de referenciais globais. Muitas vezes, segundo 
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Herschmann, essas expressões da cultura local se reinventam hibridizando com outras 
globalizadas, desterritorializadas. 
Outro perfil que não destoa deste modelo seria o de Gisele Bunchen, que além de colocá-la 
enquanto Top Model número 1 do mundo, mesmo com apenas 19 anos, pega carona na sua 
aparição na Vogue americana. O entusiasmo se dá pela gaúcha ter saído na capa como um dos 
rostos do milênio ao lado de Cláudia Schiffer, Naomi Campbell e Kate Moss. 
Novamente, o feito que destaca a perfilada não está na realidade do país, mas fora dele. Gisele 
abre as portas para uma nova modalidade – mito - nas famílias brasileiras que sofrem com a crise 
nacional: garotas que vão morar fora para ajudar os pais: 
 

Com os primeiros cachês, fez uma reforma na espaçosa casa com piscina da família 
em Horizontina (...). Mas Vânia, que é bancária aposentada, e Valdir, que tem uma 
agência de empregos, fazem questão de não tocar no dinheiro da filha. "As pessoas 
pensam que ficamos ricos", diz ele (VEJA, 1626, p. 170). 

 
A contraposição do perfil é feita quando o narrador destaca que mesmo morando em Nova 
Iorque e com toda a agenda que atende à compromissos internacionais, o lar ainda é visto pela 
estrela como um refúgio, apesar da simplicidade. Os holofotes de Nova Iorque dão dinheiro, mas 
não o aconchego da pátria subdesenvolvida do Brasil: “Quando dá, mais ou menos duas vezes 
por ano, foge para descansar em Horizontina e cavalgar a égua "Paloma", que comprou há dois 
anos. Mas ultimamente Gisele não tem tempo nem para namorar”. 
 
2) Explorando os contornos do corpo feminino 
 
O corpo permanece sendo tema central quando o assunto são as mulheres nas revistas. Os perfis 
que serão abaixo esmiuçados são de duas brasileiras que, com seus traços distintos, conquistaram 
a simpatia dos entusiastas da beleza feminina. Vale salientar que ambos foram publicados porque 
as  duas artistas, Vera Fisher e Sônia Braga, protagonizaram no cinema e no teatro personagens 
provocantes na época da elaboração dos perfis. 
Na revista que traz a atriz Sônia Braga em sua capa, temos o seguinte título: “Sônia Braga: uma 
mulher para o Brasil”.  A estreia e o alvoroço causado pelo lançamento do filme “A dama do 
lotação” a consagra como musa sensual e representante da beleza brasileira.  A revista destaca: 
 

Fora das telas, caminhando pelas ruas, Sônia Braga raramente é reconhecida. Com 
vestido de chita ou agasalho de ginástica, de calças compridas de linho cru, de 
camisetas largonas, nenhuma pintura no rosto, cabelos crespos displicentemente 
soltos, Sônia não transporta para sua vida particular os padrões globais de charme. 
Mais: com 1,60 metro de altura, 95 centímetros de quadris, 63 centímetros de cintura 
e 88 centímetros de busto, ela pouco tem a ver com as vedetes americanas ou 
européias - é bem mais baixa, é "cadeiruda e pernuda", conforme ela mesma se 
define, tem seios fartos, cintura fina e boca carnuda. E é morena, claro. Enfim, trata-
se de uma brasileirinha - mas é justamente aí que está a sua força. (VEJA, 505, p. 44) 

 
E mais uma vez a legitimidade do comportamento brasileiro em relação ao que se pode aprovar 
como seu “modelo” de beleza passa pela legitimação do componente exterior ao país. Com Sônia 
Braga, apesar da exaltação do seu corpo genuinamente nacional, o posicionamento 
local/internacional volta à tona: 
 

Sônia é atualmente a manequim mais bem paga no país, assinou contrato há um mês 
para posar na Playboy americana, teve fotos suas publicadas no Vogue americano de 
maio e, suprema manifestação de sucesso para uma estrela brasileira, foi sondada 
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para ser - nada menos - a madrinha da seleção de futebol na Copa do Mundo. (VEJA, 
505, p. 44) 

 
Assim como Gisele Bunchen e Xuxa Meneghel, por parte da própria artista, há uma negação do 
que seria entendê-la enquanto uma celebridade. Nos fins de semana ela parece muito a vontade 
ao lado do parceiro e parte da família numa casa de praia que está sendo construída, assim como 
acontecia com muitos brasileiros na época do sonho em busca da casa própria: 
 

Para chegar até ela, é preciso descer por uma picada, atravessar um riacho por 
algumas pinguelas e pulando pelas pedras e subir um morro. Não constam, em sua 
rotina, endereços de restaurantes famosos ou boates. Não costuma fazer compras nas 
butiques de Ipanema e fica muito em casa (VEJA, 505, p. 45). 

 
Vera Fisher, assim como Sônia Braga, tem primeiramente seus atributos físicos venerados pelo 
autor. O perfil é motivado pela estreia, a ocorrer na semana seguinte, em Porto Alegre, da peça 
intitulada “Desejo”. 
Ter sido Miss Brasil 1969, ter engordado 20 kilos ao gerar seu filho mais novo e ter emagrecido 
quase tudo logo em seguida é a tônica do texto. Ele também destaca o quanto a atriz aprendeu a 
comer “bem” com o pai alemão, acentuando assim seus traços europeus, mas que se adaptaram 
bem ao gosto tupiniquim. Novamente, voltando ao contexto das celebridades destacarem a sua 
modéstia, Vera Fisher confessa que nunca se achou bonita e que, ao contrário, se considera gorda 
e bochechuda. 
 
3) Saúde e doença: a fragilidade a partir da experiência da morte 
 
Em cinco, dos doze perfis escolhidos como amostra para o nosso estudo, observamos claramente 
a preocupação sistemática com o restabelecimento da saúde dos perfilados. Três portadores do 
vírus HIV, um se recuperando de um acidente de carro e outro lamentando a morte de sua filha. 
Nos perfilados que possuíam o vírus HIV temos três vertentes que ilustram bastante o cotidiano 
em suas épocas de forma cronológica. Primeiro Cazuza, enquanto bissexual e com a “fama” de 
promíscuo, torna-se assim, um dos primeiros artistas a terem coragem de revelar a portabilidade 
da doença. 
Num segundo momento temos Betinho, heterossexual, também a adquirir uma doença que antes 
era vista apenas como da população masculina e homossexual. Portanto, as fronteiras do vírus se 
expandem para um hemofílico. A partir dessa reportagem fica claro que a doença não escolhe os 
chamados “grupos de risco”. 
Analisando claramente esses perfis, percebemos que o corpo aparece como o “meio” entre o que 
indivíduo sente e a forma como ele se faz enxergar para o mundo. De acordo com LE BRETON 
(2000, p. 07):  
 

Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o corpo é o vetor 
semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: atividades 
perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de 
interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da 
sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento, 
etc. Antes de qualquer coisa, a existência é corporal. Procurando entender esse lugar 
que constitui o âmago da relação do homem com o mundo, a sociologia está diante 
de um imenso campo de estudo. Aplicada ao corpo, dedica-se ao inventário e à 
compreensão das lógicas sociais e culturais que envolvem a extensão e os 
movimentos do homem (LE BRETON, 2000, p. 07). 

 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 454



Do corpo surgem os apontamentos necessários para que o homem se sinta singular, mas parte 
integrante de um todo. Como ator social é preciso saber que, existir, significa antes mais nada, 
ocupar um espaço e um tempo. O corpo então, é emissor e receptor das experiências realizadas a 
partir da interação social. 
Sandra Bréa assinala a capa da revista “Mulheres e Aids”, publicada em 25 de agosto de 1993. 
Nesse perfil temos o relato emocionado da atriz ao se declarar portadora do vírus HIV. 
Interessante ressaltar que o seu discurso não atende apenas as artistas, mas ao público feminino 
no geral. Com o vírus se expandido de maneira assustadora no país naquela época, faz parte das 
estratégias de discurso da revista Veja focalizar a doença sob a ótica de uma atriz bonita e 
desejada. 
 
4) A sociologia do dinheiro 
 
O dinheiro faz parte da harmonia necessária ao estabelecimento da vida cotidiana enquanto lugar 
de troca, sejam elas materiais ou simbólicas. Notamos em alguns perfis que as personagens são 
narradas a partir da lógica do dinheiro e de uma trajetória de vida que sempre deságua nele. 
O mundo artístico brasileiro não tem sido lugar para o enriquecimento, e pessoas que rompem 
essa lógica acabam ganhando destaque na revista. É o caso do ator polivalente Miguel Falabella. 
De infância pobre vivida na Ilha do Governador, sendo um loiro – o que dá título ao perfil: “O 
charme discreto da loira má”, o que destoa do resto da população brasileira, ganha destaque por 
ser ator, diretor, comediante e principalmente, charmoso e rico. A revista e o perfil querem 
descobrir o que haveria de especial nele. 
Mulheres atingindo postos de destaque no que diz respeito ao dinheiro e ao poder revelam os 
dois perfis escritos sobre Martha Suplicy e Xuxa. A popularidade das duas é destacada, 
obviamente, mas não quanto o poder que ambas adquiriram ao tornarem-se empresárias de si. A 
quantia é de cerca de milhões de dólares e fazem-as destacarem-se em seus espaços de trabalho. 
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As encruzilhadas da voz no vale do Javé: um desvendar semiótico sobre um 
cinema literário 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 456



Lisane Mariádne Melo de Paiva334(UFRN), Julianny Katarine Aguiar de Oliveira335(UFRN) 
Tânia Maria de Araújo Lima336(UFRN) 
 
 
1. A contação de uma história de contação 
 
Os Narradores de Javé, produção cinematográfica com enredo de Eliane Caffé e Luiz Alberto de 
Abreu, conta a história de um pequeno vilarejo que às vésperas da construção de uma barragem 
corre o risco de ser inundado e que para salvá-lo a população planeja escrever suas memórias 
através das mãos do safado do Biá. Ou, é a história de como ‘as letras’ foram importantes para 
preservar a memória da vila em que Zaqueu nasceu e viveu até que ela foi inundada pelas águas 
de uma barragem. Pode ser ainda, a história de uma prosa num bar. A narrativa sobre um turista 
que após perder o barco que o levaria embora, acaba por escutar uma história de uma vilazinha 
que fora inundada. 
A cada movimento o enredo amplia-se e afunila-se ao mesmo tempo, considerando o enredo 
cinematográfico de Eliane e Luiz Alberto ou o enredo de invenção de Biá, o enredo saudosista de 
Zaqueu, ou o de cada personagem que imprimia nos ouvidos de Biá o que queria gravar nas 
páginas da ‘Odisséia do Vale de Javé’. Permeando tantas histórias o nosso olhar é posto como 
andarilho acompanhando cada perspectiva da(s) memória(s) do Vale.  
Para esse caminhar com a narração dos moradores do Vale concomitantemente com o caminho 
que Zaqueu traçou sobre essa história, o filme foi construído por seqüências quase lineares, com 
‘pontos de fuga’ nos retratos do passado, e nas intervenções dos ouvintes no bar.  
Não conseguimos saber ao fim dos cento e dois minutos de filme qual é a história contada. É a 
de um turista? É uma das histórias das andanças de Zaqueu? É o causo de uma vilazinha 
inundada? Ou é, ainda, a história sobre um homem que ‘pensava a lápis’?  
Bom, caro leitor deste artigo ainda introdutório, este é um segredo que saiba logo agora no início 
de sua leitura, não conseguimos desvendar. Contudo, meu caro, desvendamos e construímos 
pequenas pontes e diálogos com a tradição oral africana, com a semiótica de Peirce a Deleuze, 
cruzando ainda com algumas reflexões de Hall sobre o contexto da ‘modernidade tardia’, afim de 
ao longo de nossas análises proporcionarmos alguns achados e descobrimentos. 
Afinal, se for para papearmos sobre segredo que seja sobre o seu desvendar.  
 
1.1 Os Motes 
 
Para início de conversa, falaremos sobre os inícios das conversas: os possíveis motes. 
Entendendo o mote como o tema, assunto a que será amarrada a contação, observamos várias 
possibilidades que ilustram o já dito a pouco sobre os diferentes enredos inseridos no roteiro de 
Os Narradores de Javé.  
Respeitando a seqüência do filme há pelo menos dois motes centrais na(s) história(s), o primeiro 
é a fala do personagem Souza, interpretado por Matheus Nachtergaele, que reclama por sua mãe 
estar mais concentrada no livro que nos clientes, a partir da pouca importância dada por Souza 
dualizada com a prioridade dada pela ‘velha’, Zaqueu aproveita para cantar a história centrada na 
importância da escrita, é a história do seu Vale do Javé. O segundo, já imerso na narração do 
personagem Zaqueu, incorporado por Nelson Xavier, é a habilidade do ‘bem escrever’ e a mania 

334 Graduanda do curso de Letras Língua Portuguesa e Literaturas da UFRN, no 6º período. Mantém um vínculo de 
pesquisa na área de Literatura Comparada, especificamente sobre as literaturas orais sertanejas, sob orientação da 
Profª Drª Tânia Lima. 
335 Graduanda do curso de Letras Língua Portuguesa e Literaturas da UFRN, no 6º período. Pesquisadora CNPq na 
área de Literatura Comparada, com pesquisas sob orientação da Profª Tânia Lima, especificamente em Literaturas 
Africanas. 
336 Professora Doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte orienta pesquisas na área de Literatura 
Comparada, abrangendo as subáreas de Literaturas Portuguesa, Brasileira e Africana.  
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de invenção de Antonio Biá, causa do ódio do povo por ele e da necessidade de tê-lo de volta. 
Pois é entre o saudosismo de Zaqueu e a safadeza de Biá que a produção cinematográfica será 
desenrolada. 
Em diálogo com o que Amadou Hampaté-Bâ mapeou sobre a tradição oral africana, segundo ele 
cada momento é uma oportunidade de ensino e aprendizagem, percebemos o traço didático do 
contar histórias, observado no impulso tomado por Zaqueu de contar um exemplo do que a 
‘velha senhora’ ao nem dar-se conta do cliente de tão imersa nas páginas representou a ele, o 
efeito d‘as letras’ para o povo.  
Zaqueu, lembrando o que indicou Braulio Tavares sobre o contador no viés do romanceiro 
popular, caracteriza o início de sua narrativa detalhando o que ia contar, sobre quem, o porquê e 
para quê. É dado início o causo sobre os causos guardados na memória do Vale do Javé, que de 
tão bem guardados restou ao povo inventá-los como bem os agradasse. Aliás, se todo mundo 
inventava a seu favor, os gêmeos, Firmino, Deodora, Biá, porque Zaqueu também não poderia 
estar a inventar? 
 
2. A palavra: diálogo entre tradições  
 
No Vale de Javé antes dos engenheiros chegarem com uma história de ‘sacrificar uns tantos para 
poder beneficiar a maioria’, a palavra bastava. Numa terra de propriedades cantadas, como eles 
provariam ‘cientificamente’ o seu patrimônio? E o que seria o patrimônio desse povo? A essas 
perguntas Zaqueu logo respondeu indicando uma solução.  
O personagem interpretado por Nelson Xavier lembrou que o valor daquele pequeno povo era 
justamente suas histórias, as grandes histórias contadas de geração em geração sobre o 
surgimento do Vale. Mas e a segunda questão? Como torná-las ‘científicas’, iriam como sugeriu 
Firmino cantá-las? Aliás, antes de versarmos sobre a solução encontrada por Zaquel que tal 
dialogarmos com as tais de ‘divisas cantadas’? 
Assim que Zaqueu contou esse trecho da desgraça ocorrida em seu Vale de Javé, Souza logo o 
interrompeu perguntando o que eram essas ‘divisas cantadas’, nos fazendo retornar ao espaço do 
bar. O narrador Zaqueu ilustrou da seguinte maneira:  
 

Ora, o sujeito ia assim num elevado, via o Vale diante de si e cantava: ‘Daqui da 
curva da terra até o corquinho onde todo mundo se banha, dali até encontrar as terras 
do João Fubuia, tudo que tiver dentro desse trecho são terras minhas, Fulano de Tal’, 
era assim que as terras passavam de pai para filho.337 

 
 Souza logo brincou, para depois Zaqueu explicar que cada um só cantava aquilo que podia 
cultivar. A palavra, percebemos, estava muito além de um mero meio paliativo de analfabetos, 
era bem mais que isso, essa palavra é uma palavra de honra. No sentido de que eles podiam 
cantar tudo o que cobiçassem como brincou Souza, mas o que faziam era apenas cantar aquilo 
que podiam cultivar, honrar. O que estava em questão além de um terreno, era também a prova 
do valor da palavra de cada um. Tendo em vista a palavra honrada do povo do Javé dialogamos 
com o dito por A. Hampaté-Bâ sobre a tradição oral africana, segundo ele:  
 

O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do 
homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele faz 
parte, a fidedignidade das memórias individual e coletiva e o valor atribuído à 
verdade em suma: a ligação entre o homem e a palavra. É, pois, nas sociedades 
orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a 

337 Este trecho foi retirado do diálogo entre os personagens em: CAFFÉ, Eliane; CATANI, Vania. Os narradores 
de Javé. [Filme]. Produção de Vânia Catani, direção de Eliane Caffé. Rio de Janeiro, Bananeira Filmes, 2002. DVD, 
102 min. 
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ligação entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o 
homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, 
e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. [grifos nossos] (p.182) 

 
No Vale de Javé mais valia as histórias que eles guardavam nos ouvidos e a honra de suas 
palavras que qualquer papel assinado, contudo não era falando aos ouvidos do ‘povo da cidade’ 
que eles conseguiriam salvar o Vale, era tornando-o válido ‘cientificamente’, ou seja, escrevendo 
a sua história.  
Leitor você por acaso lembra que ficamos de responder uma questão? A questão era justamente 
como tornar a memória do povo do Vale do Javé algo ‘científico’ para impedir que os 
engenheiros construíssem a barragem alí. A solução encontrada por Zaqueu foi escrever as 
memórias, as histórias que o povo vivia a contar, em livro. Porém, para isso precisavam de 
alguém que soubesse utilizar bem ‘as letras’. Mas quem? 
Pois não é que o único considerado capaz de incubir-se do feito era Antonio Biá, uma vez 
escorraçado do Vale pelas traquinagens que andou aprontado para salvar seu emprego no 
correio. Numa pequena sociedade que a palavra valia tanto, inclusive a honra do homem, Biá 
resolveu inventar histórias de um e de outro, enviando para seus conhecidos nos arredores. 
Depois que souberam Biá foi expulso de Javé, literalmente aos pontapés. 
Numa terra de palavra honrada, quais os créditos que tem um inventor como Biá? Se olharmos 
pelas frestas do Sertão, nenhum crédito é doado sem a razão da emoção. Entretanto, apesar do 
ressentimento, do desprezo e da raiva a população em todo o decorrer do filme demonstrou 
também admiração pelo danado. Mesmo considerando as ruindades que ele fez admiravam sua 
escrita cheia de ‘floreios’. 
Biá, então, tornou-se o responsável por resgatar as histórias contadas pelo povo do Vale e 
arquivá-las em um livro. Recebendo tal responsabilidade Biá já não era tão mal visto, havia nele 
uma oportunidade para cada um naquela vilazinha. Pois, se as histórias do pequeno Vale do Javé 
iriam ser guardadas ‘cientificamente’, que deveria ser algo de muita importância, cada um 
contaria a sua visando ser aquela a mais significativa. 
Uma sociedade que antes da presença e da utilidade tão grandiosa da escrita, cantava e contava 
as suas memórias guardando o valor de tudo o que era dito, pareceu desviar-se para um valor 
mais individualizado, a palavra até então honrada pelo coletivo, honraria o pedaço que cabia a 
cada um. Considerando-se isto, parece que as águas da barragem já haviam encharcado o sertão, 
a partir da revelação dessas novas concepções da palavra voltada agora ao indivíduo, e não à 
preservação da memória coletiva. Ou seja, a ser encharcada pela urbe, o problema da memória 
em uma sociedade oral do sertão é que cada um quer contá-la valorizando a si mesmo, a mímese 
representativa importa apenas sob o seu ponto de vista. Mas sobre isso falaremos em outro 
tópico. 
Biá começou suas buscas pelas histórias do povo, contudo ao se dar conta que aquelas histórias 
não eram tão grandiosas na boca de quem a contava quanto poderiam ser na sua, ele tentou 
sugerir algumas modificações. Afinal, Biá ‘morto em 1950 e nascido em 2025, um intelectuário 
e alcóolatra’ seguia apenas uma regra: “Uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato 
escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia 
no acontecido.” 
 
2.1 O Lápis e a Caneta: Materiais de Invenção 
 
O primeiro a ser ouvido por Antonio Biá é Seu Vicente. O motivo por ele ter sido o primeiro não 
foi pela importância da história a ser contada por ele, mas por sua filha que Biá queria 
‘encontrar’. Depois de um breve tempo bem ‘proveitoso’ com a filha de Seu Vicente, Biá ao 
perceber que o mesmo acabara de chegar à casa, diz que estava ali à procura dele para ouvir o 
seu grande causo.  
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Sob olhar desconfiado do senhor, Biá apontava um lápis, percebendo a desconfiança, o danado 
disse sob forma metafórica o que vamos interpretar mais a frente como sendo um indício da sua 
sina de invenção. O que ele disse a Seu Vicente foi:  
 

Eu não uso caneta, não me acostumo. Não sei se o senhor já viu que a caneta corre 
no papel assim sem freio, então se a gente erra e quer arrumar aí borralha tudo, 
fica aquela disenteria de tinta. Agora o lápis não, o lápis é maravilhoso porque 
ele agarra o papel, ele aceita a borracha, ele obedece à mão e ao pensamento da 
gente. Aliás, eu sou um homem que só consegue pensar a lápis, Seu Vicente. 
[grifos nossos]338 

 
Utilizaremos a semiótica com mais afinco no tópico sobre as interpretações dos efeitos técnicos 
da produção cinematográfica, contudo faz-se necessário uma breve conversa com o mapeamento 
que Nöth produziu sobre a semiótica peirceana. Sabe-se que Charles Sanders Peirce, conhecido 
por sua ‘semiose ilimitada’ e pela ‘visão pansemiótica do universo’, construiu várias categorias 
sobre o signo, definindo a sua constituição sob três componentes: objeto, representamen e 
interpretante. A partir da construção das categorias universais: primeiridade, secundidade e 
terceiridade, Peirce ampliou o acervo de conceitos de classificação do signo orientando-se pela 
tríade das categorias. 
Longe de almejar desenvolver neste artigo um estudo sobre a semiótica peirceana, temos, porém 
que ilustrar as suas teorias que serão utilizadas no corpo da presente pesquisa. Abordaremos o 
material de invenção de Biá, o lápis, considerando-o como índice. O conceito de índice está 
inserido na segunda tricotomia da semiótica peirceana, e de forma simplificada, já que como foi 
dito o objetivo deste artigo não é esclarecer profundamente a semiótica de C. S. Peirce, têm-se 
que o índice estabelece relações de causa, espaço e tempo entre o representamen (o veículo que 
traz o signo a nós, por exemplo, um som, uma figura etc.) e o objeto (a coisa representada). 
No caso da preferência de Biá pelo lápis, podemos inferir que o lápis é um índice da invenção de 
Biá. Ou seja, podemos interpretar o material ‘lápis’ como um representamen que estaria ligado 
ao objeto, que seria a invenção. O lápis é a liberdade de Biá, é o seu veículo de Tradução, como 
diria Bhabha339. 
Vale ressaltar, que o ‘lápis’ pode não apenas ser interpretado como índice. Lembremos que a 
semiótica peirceana é muito ampla, afinal é uma ‘pansemiótica’, claro que com limites 
interpretativos, podemos realizar diversas outras leituras considerando outras categorias e outros 
prismas interpretativos, até porque um mesmo signo pode ter vários interpretantes (interpretação 
do signo). 
Em suma, o que destacamos neste tópico é a inventança de Biá. Ele distorce a realidade não 
apenas por ‘floreio’, mas também por interesses e benefícios. Em nenhum dos momentos em que 
escutou as histórias do povo da Vila de Javé, Biá documentou a narração. Sempre se desviando 
do que havia apalavrado. Assistimos um inventor que não queria fugir do seu ofício de inventar. 
 
2.2 A(s) Memória(s) e o Inventário 
 
Até este momento esperamos que esteja claro que o roteiro de Eliane Caffé e Luiz Alberto de 
Abreu não trata simplesmente da contação de uma história. Desvendamos vários níveis de 
narração, em que a cada degrau um plano de memória é aberto. Mas será que essa memória é 
necessariamente uma lembrança, ou caracteriza-se também como invenção? 
Segundo Paul Zumthor,  

338 Retirado do diálogo entre personagens em: CAFFÉ, Eliane; CATANI, Vania. Os narradores de Javé. [Filme]. 
Produção de Vânia Catani, direção de Eliane Caffé. Rio de Janeiro, Bananeira Filmes, 2002. DVD, 102 min.  
339 Ver o capítulo XI Como o Novo Entra no Mundo, nele pode-se verificar as reflexões de Bhabha acerca da 
Tradução, em BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 292-325.  
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[...] a palavra proferida pela Voz cria o que diz. Ela é justamente aquilo que 
chamamos poesia. Mas ela é também memória viva, tanto para o indivíduo (para 
quem a imposição do seu nome deu forma), quanto para o grupo, cuja linguagem 
constitui a energia ordenadora [grifos nossos] (p. 66). 

 
Portanto, mesmo manobrando a própria memória cada narrador, desde Seu Vicente a Firmino, 
dava vida a própria invenção, transformando-a, porque não, em memória. Através de sua Voz, os 
narradores cruzam as fronteiras da memória, bailando entre o campo antes próximo do real, da 
lembrança, e o campo que se volta à criação, à imaginação.  
Cada história narrada é uma porção de palavra que ganha corpo. 
Receptáculos dessas histórias são os diversos narradores de Javé, dois deles com mais destaque 
na película cinematográfica: Zaqueu e Biá. Proseando com os grupos propostos por W. 
Benjamin: “[...] o narrador como alguém que vem de longe. [...] e o homem que ganhou 
honestamente sua vida sem sair do seu país [...]” (BENJAMIN, 1994: 2), podemos a partir do 
citado, perceber um possível diálogo do personagem Zaqueu como esse viajante que a cada 
centímetro percorrido ganha e conta uma história. Já Biá, bom, com Biá é preciso realizar mais 
uma releitura que um diálogo, já que o termo ‘honestidade’ empregado por W. Benjamim ficaria 
um tanto cômico se não fizéssemos tal ressalva. Contudo, a figura de Biá pode entrar em contato 
com o narrador de vivências locais, levando em consideração o orientado pelo teórico 
supracitado. 
Ainda sob a companhia de W. Benjamin percebemos, o que mais a frente neste artigo 
abordaremos com maior ênfase, as primeiras gotas da inundação da urbe no sertão. O dom 
narrativo não permanece mais no campo oral, este dom veicula-se à escrita, o saber contar uma 
história é saber escrevê-la. O filme instiga nosso olhar a uma mudança de pensamento sobre a 
importância da voz na preservação e nas criações da memória. 
Ora, todos os moradores do Vale também eram narradores, entretanto, o único capaz de contar a 
grande história do Vale do Javé foi Antonio Biá, que em nenhum momento do filme narrou uma 
história de seu ouvido, no sentido de vocalizar a palavra, ele apenas construiu narrativas 
difamatórias ou tentou florear a narração do outro, uma criação sobre a criação. É apenas, porém, 
pela voz de Zaqueu que sabemos que Biá por fim escreveu as histórias do Vale de Javé. Após a 
desgraça concretizada, o sertão virando mar de barragem, o povo de Javé sai em retirada, 
deixando em segredo quais foram as suas histórias e se depois de ‘científicas’ elas 
permaneceram de boca em boca. Só sabemos que a película encerrou-se na voz de Zaqueu, sem 
imagem alguma, a voz criou o silêncio. 
Benjamin ressalta que para a sua manutenção o contar histórias têm que continuar a ser “[...] uma 
arte de contá-las de novo [...]” (BENJAMIN, 1994: 8), e que  
 

Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o 
que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de 
tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede 
em que está guardado o dom narrativo (p. 8). 
 

Portanto, a dúvida é como será esta manutenção oral das histórias de Javé se elas não necessitam 
ser rememoradas, já que se tornaram ‘científicas’? E como será a invenção em histórias gravadas 
e documentadas? A voz conseguirá criar o que diz? 
 
3. A voz cinematográfica: os efeitos técnicos ampliando os sentidos 
 
Neste tópico analisaremos as contribuições interpretativas que as escolhas dos planos para a 
montagem cinematográfica oferecem ao espectador, com o auxílio dos conceitos organizados por 
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Fabio Durand. Dialogaremos, ainda, com as reflexões de Deleuze no capítulo As Potências do 
Falso, do seu livro: Cinema II –  A Imagem-Tempo. 
 
3.1 Os Planos  
 
Os planos apresentados por Durand foram: 
 

a) Plano Geral, que apresenta o cenário ao espectador sem definir os personagens que 
nele possam estar presentes; 
b) Plano de Conjunto, que além do cenário por ele já é possível definir os 
personagens; 
c) Plano Médio enquadra os personagens em pé, por inteiro; 
d) Plano Americano é o mais usual no cinema e enquadra os personagens da cintura 
para cima; 
e) Plano Primeiro é um plano mais próximo, que enquadra os personagens acima do 
busto; 
f) Plano Primeiríssimo reproduz os personagens em um quadro mais detalhista, 
apenas o rosto, e  
g) Close-up, o termo técnico mais popular do cinema, dá destaque a partes do corpo, 
ou de objetos etc. 
 

Em Os Narradores de Javé os planos mais utilizados são: plano americano, plano primeiro e 
plano conjunto, respectivamente. Uma ressalva necessária, quando tratamos de planos 
cinematográficos é a que entre eles há um movimento que pode, em geral, oferecer um conjunto 
de significações e efeitos à recepção do espectador sobre o filme. 
Na película cinematográfica de Eliane Caffé as movimentações entre os planos são intensas, 
oferecendo o efeito ao espectador de que ele está não apenas inserido na(s) história(s) como 
também acompanhando-a(s) junto aos personagens, no sentido de que a busca de Biá, e dos 
moradores de Javé, por suas memórias é construída por andanças. De casa em casa, de clímax 
em clímax, as mudanças de plano transmitem ao espectador uma participação próxima, como se 
ele estivesse ali no Vale a escutá-las. 
A exemplo dos efeitos das mudanças de plano ilustraremos algumas cenas representativas das 
várias narrações reproduzidas no filme. Iniciamos pelos primeiros minutos da história. Um rapaz 
que, por seu tipo físico nem um pouco marcado pelo sol sertanejo e por seu figurino destoante do 
cenário seco, aparenta ser um turista, é seguido em sua corrida pela câmera. Focalizando-o 
inicialmente em um Plano Primeiríssimo, passa para um Plano Primeiro e logo em seguida 
localiza-o em um cenário sertanejo através do Plano Conjunto. Voltando ao Plano Primeiro 
objetivando, pelo o que nos parece, desvendar a reação de frustração do personagem, para em 
seguida desvendar ao espectador a razão de sua decepção sob o Plano Médio: um barco zarpa 
sem que ele consiga chegar a tempo de embarcar. 
As mudanças de plano no exemplo supracitado são extremamente rápidas, ao contrário do que 
ocorre na continuidade da cena. Também em Plano Médio o destino tomado pelo ‘turista’ é 
revelado: um bar à beira do rio. Nele, o Plano Americano e o Plano Primeiro parecem apresentar 
o espaço e os personagens ali inseridos ao espectador. 
Outro exemplo da influencia da escolha dos planos para a interpretação e a compreensão do 
espectador é visto na cena em que Biá escuta a narrativa de Seu Vicente. Observamos no tópico 
2.1, se você não recorda é melhor que volte a ele e o leia atentamente, Biá ao perceber a 
desconfiança de Seu Vicente explica o porquê do uso do lápis. E então? Está começando a 
desconfiar também? Como será que podemos induzir que o Seu Vicente estava desconfiando 
justo do uso do lápis, será que só pela justificativa de Biá? 
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A movimentação entre o Plano Primeiro, o Close-up e o Primeiríssimo reforçaram a seqüência 
de Biá apontar o lápis, o olhar desconfiado de Seu Vicente e por fim a percepção de Biá de que o 
senhor estava desconfiando de que ele já estava aprontando, repleto em segredos. 
Um último exemplo da contribuição das movimentações dos planos para o efeito interpretativo é 
a produção do cômico. Depois de beber uns tantos e uns muitos, Antonio Biá foi acordado pelos 
berros de Firmino e de algumas pessoas da Vila. Nesse momento o Plano Primeiro enquadra 
apenas do busto ao limite superior da janela, onde Biá reclamava com o povo. Ao se encaminhar 
para fora de sua casa, o plano antes Primeiro é então ampliado ao Plano Americano, focalizando 
Biá da cintura até o limite superior da porta, onde se pode ler o seguinte alerta: ‘PROIBIDA A 
ENTRADA DE ANALFABETOS’. Ora, qual analfabeto poderia tomar conhecimento do aviso 
e, por conseguinte da proibição, se não conseguiria interpretar tais conjuntos de signos?340 
Podemos perceber ao longo das análises das movimentações técnicas de plano que as suas 
escolhas levam em consideração, principalmente, as peripécias do enredo, em geral, as de 
conotação cômica. 
 
3.2 As Potências 
 
Baseando-nos no que Gilles Deleuze indicou sobre os diferentes aspectos da narração retratados 
em filmes, observamos que em Os Narradores de Javé não há como desvendarmos 
completamente os seus segredos, podemos, entretanto, descobrir as construções utilizadas para 
esta impossibilidade. 
Até este momento, apontamos as sobreposições narrativas em que o filme foi roteirizado, 
achamos um possível diálogo entre as tradições orais africana e nordestina, indicamos análises 
sobre a dualidade da invenção e as alternativas interpretativas oferecidas pelas movimentações e 
escolhas dos planos. Com o auxílio das proposições sobre a ‘potência do falso’, iremos sugerir 
como se deu a manutenção do segredo da narração na produção cinematográfica de Eliane Caffé. 
Nos tópicos anteriores deixamos claro que o foco narrativo não é tão claro quanto se pode 
presumir à primeira vista. E ainda, o compromisso com a mímese representativa firmado no 
segundo nível narrativo não é seguido em nenhum dos níveis. Aliás, trataremos neste tópico as 
contações imersas em Os Narradores de Javé como níveis narrativos, respeitando o que 
entendemos como hierárquico na construção seqüencial dele. Ressaltando, porém, que 
ignoramos o fato do filme por si só ser de certa forma uma narração. 
O primeiro nível narrativo é a história narrada por Zaqueu no bar. Dentro deste, temos o que 
interpretamos ser o segundo nível narrativo, o causo da Vila de Javé, que nele Biá se insere. A 
partir do segundo nível temos os desdobramentos narrativos, definidos pelas histórias narradas 
pelo povo à Biá. 
Perceba que estamos, de fato, simplificando os vários níveis possíveis de serem encontrados no 
decorrer de uma análise mais elaborada com este foco. Porém, utilizaremos estes a pouco 
definidos por um fio ilustrativo. 
Utilizaremos como base para as análises que se seguirão as formulações de Deleuze sobre a 
descrição, a narração e por fim as ‘potências do falso’, que os dividiu, no que diz respeito 
sumariamente aos dois primeiros conceitos (descrição e narração), em orgânicas e cristalinas. 
As definições acima citadas são dualizadas em torno das fronteiras entre o real e o imaginário. 
No sentido da descrição temos que a orgânica aproxima-se mais de um construto real, que só 
‘aceita’ o imaginário como uma espécie de devaneio atualizador da consciência. Em 
contrapartida, sob a descrição cristalina não conseguimos visualizar essa fronteira atualizadora 
entre o real e o imaginário, ou seja, esses “[...] dois modos de existência reúnem-se agora num 
circuito em que o real e o imaginário, o atual e o virtual, correm um atrás do outro, trocam de 
papel e se tornam indiscerníveis.” (DELEUZE, 1990:156) 

340 Vale ressaltar que reproduzimos o termo ‘analfabetos’ levando em consideração a leitura e interpretação de 
signos.  
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Podemos relacionar as descrições das histórias narradas no filme Os Narradores de Javé como 
cristalinas, já que não conseguimos decifrar o real e o imaginado imerso nelas. 
No viés da narração, também vamos considerar cristalinas as reproduzidas no filme, entendendo 
a correlação entre descrição cristalina e narração cristalina, e o mesmo com as orgânicas. 
Compreendendo que a narração orgânica, assim como a descrição, aspira ao real, ao verídico, 
enquanto que na produção cinematográfica destacada neste artigo visualizamos não uma busca 
pelo verídico, apesar do propósito ter sido inicialmente este, mas sim uma busca por vantagens e 
benefícios. 
Ainda no sentido da distância do verídico em detrimento de uma ‘verdade’ mais próxima a um 
prazer individual, as potências do falso nos indicam uma visão sobre todos os narradores imersos 
nos níveis e desdobramentos narrativos propostos a pouco. Seriam eles integrantes de uma 
cadeia de falsários? Já que “o falsário será portanto inseparável de uma cadeia de falsários nos 
quais ele se metamorfoseia. Não há falsário único, e, se o falsário desvenda alguma coisa, é a 
existência atrás dele e de outro falsário [...]” (DELEUZE, 1990:164). 
Logo o que nos perguntamos nessa crise entre o real e o imaginário é: a cadeia oral está imersa 
em invenção ou em potências do falso? 
 
4. A urbe encharcando o Sertão 
 
Ao longo deste artigo colocamos alguns segredos que no decorrer das análises deixamos para 
você, leitor, encontrá-los. Não como uma forma de transferir responsabilidades, é antes um 
convite a futuras conversas. Logo no início deste artigo nos desafiamos a desvendar. Ao final 
dele, pensamos em guardar um segredo. Nosso segredo será pensarmos, juntos, os caminhos 
corridos pelas águas no pequeno Vale do Javé, águas que interpretaremos de diferentes maneiras. 
E no tópico que se segue proporemos uma delas. 
Stuart Hall em seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, indica algumas sequências 
de transformações não apenas da identidade do sujeito como também étnica, regional, nacional 
etc. A partir desse ponto, pensamos figurativamente o que representou as transformações que nas 
‘entre - cenas’ de Os Narradores de Javé puderam ser observadas. Uma das transformações foi, 
como indicamos no tópico anterior, a busca da fidedignidade da memória do Vale, mas que na 
oportunidade que cada um teve como narrador buscou apenas valorizar uma ‘verdade’ subjetiva. 
Aliás, se percebemos mais detalhadamente, Antonio Biá não foi expulso do Vale por desonrar a 
sua palavra ao inventar histórias desse e daquele, mas sim por afetar os sujeitos, e não por 
desrespeitar qualquer valorização da palavra que ali houvesse. 
A presença da escrita e a sua valorização só foi ampliada após os engenheiros da barragem 
indicarem a Zaqueu a maneira de evitar que o Vale do Javé fosse inundado, que seria por um 
tombamento, torná-lo patrimônio. Mas para isso o povo teria que provar cientificamente a sua 
importância, e como fazer isto sem a escrita? E é aí que podemos perceber que a escrita não 
estava excluída da convivência ou distante da realidade daquele povo, mas era, porém, 
desnecessária. Isso não quer dizer, contudo, que a honra apalavrada, aquela de tempos de outrora 
das divisas cantadas ainda estava vigente, a palavra assim como a sociedade que a vive mudou, 
aliás, as concepções dessa palavra, e do olhar para si dessa sociedade mudaram. 
O Sertão continuou cenário da infelicidade de uns tantos, que ali estavam, dualizada com a 
melhoria de uns muitos, que não tinham nem conhecimento da existência do outro. O Sertão, 
entretanto, conhecia o outro, a cidade, as águas da barragem passariam pelo sertão até a urbe, 
mas parece que a via contrária foi mais rápida. Antes mesmo da desgraça, como adjetivou 
Zaqueu ao iniciar a sua narração, as águas da urbe encharcavam o pequeno Vale do Javé. Aquela 
não mais era ‘uma aldeia dentro da África’ como citado por um personagem, morador que mais 
nos pareceu narrador de uma comunidade quilombola. 
Segundo Hall,  
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Pode ser tentador pensar na identidade, na era da globalização, como estando 
destinada a acabar num ligar ou noutro: ou retornando a suas ‘raízes’ ou 
desaparecendo através da assimilação e da homogeneização. Mas esse pode ser um 
falso dilema. Pois há uma outra possibilidade: a da Tradução (p. 88). 

 
Ou seja, o Sertão está em pleno processo de Tradução341, o que cabe a nós, como espectadores, 
ouvintes e narradores é nos encontrarmos e nos encharcarmos nessa fronteira híbrida. 
Percebendo que não há apenas narradores de divisas cantadas, há narradores de invenções, 
verdadeiros ‘intelectuários’ como Antonio Biá, que temos que enxergar. E nesse processo de 
transformação o segredo já não está tão bem guardado, ele é o medo da perda das raízes, é a 
resistência representada pelo dito por Biá: “[...] as histórias tais melhor ficar na boca do povo, 
porque no papel não há mão que lhe dê razão.” 342 
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O estudo dos sonhos é um dos temas clássicos da Psicologia, sendo sempre de grande 
importância para a compreensão profunda da psique humana. Grandes estudiosos, desde a 
antiguidade, buscaram entender os significados dos símbolos representados no processo onírico. 
Em Onirocriticon (A interpretação dos Sonhos) de 150 d.C., Artemidoro de Daldis chegou a 
analisar mais de 3.000 sonhos, observando neles aspectos tanto do passado, quanto do presente e 
do futuro (NOVAES, 2001; SANTOS, 2001). No século XX destacaram-se Sigmund Freud, Carl 
Jung e Viktor Frankl que desenvolveram teorias diferentes sobre os sonhos, e que põem em 
evidência o processo onírico como a “via régia do inconsciente” (FREUD, 1905). O primeiro, de 
forma pioneira, relacionou os sonhos a desejos sexuais primitivos e reprimidos, normalmente 
tecidos por tramas disfarçadas. Jung observou que os sonhos não se apresentavam apenas como 
um mistério ou disfarce, mas como uma linguagem passível de análise e, explicitamente, legível 
aos olhos do analista; o mesmo enfatizou a presença de imagens oriundas tanto do inconsciente 
individual quanto do inconsciente coletivo. Frankl, por sua vez, referiu-se ao sonho como um 
caminho aberto ao inconsciente espiritual cuja consciência, inserida no sonho, funciona como 
um órgão que contribui para que o paciente encontre um sentido para a sua vida. 
Seja qual for a teoria estudada, todos os autores pretendiam conhecer o mundo inconsciente e a 
dinâmica inconsciente-consciente a partir do processo onírico. No transcurso desses dois últimos 
séculos, os focos de análise se apresentam de acordo com as necessidades dos pesquisadores. 
Kant (apud FREUD, 1987) estudou a relação entre sonho e loucura; Freud (1905) aprofundou a 
relação entre sonho e desejo; Jung (2008) entre sonho e processo de individuação; Frankl (2003) 
e Izar Xausa (2003) entre sonho e busca do sentido. 
Entretanto, não há registro de pesquisas sobre a relação entre sonho e cegueira, pois sendo o 
sonho uma manifestação do inconsciente registrado por meio de imagens, pouco se constatou 
sobre as “imagens sensitivas”, produzidas pelo sonhador cego. 
A pesquisa que gerou o presente trabalho insere-se, então, nesta lacuna, abrindo-se à 
investigação científica deste objeto, visando perceber, acima de tudo, a abertura do sujeito cego 
para o mundo (processo de auto-transcendência), a partir de seus relatos, motivados pelo 
processo onírico por ele vivenciado. 
Considerando aquele que mais apresentou episódios oníricos, entre 13 estudos de caso analisados 
na pesquisa, o texto que se apresenta tem como objetivo analisar episódios oníricos de um sujeito 
portador de cegueira congênita, consequentemente, sem registro de imagens icônicas. Para tanto, 
identificamos os símbolos, a atitude e o sentimento relatados pelo sonhador. 
 
Fundamentação teórica 
 
Do ponto de vista teórico-epistemológico tem-se como aporte teórico a Logoterapia e Análise 
Existencial de Viktor Emil Frankl, sempre em diálogo com outras visões teóricas possíveis, tais 
como a antropologia de Gilbert Durand e a psicologia analítica de Carl Jung. A Logoterapia 
trata-se de uma abordagem psicológica que “objetiva investigar a busca e a realização do ser 
humano pelo sentido da vida e oferecer uma explicação da existência” (AQUINO, 2011, p. 44).  
O significado de Logos atribui-se o sentido, e terapia ao termo cura. Assim, o termo Logoterapia 
significa a cura através do sentido. Seu fundador, Viktor Frankl (1905-1997) era um psiquiatra 
de origem judaica, nascido em Viena, cuja experiência como um dos prisioneiros nos campos de 
concentração nazista, fez ele validar os fundamentos de tal teoria. 
A antecedência teórica desta abordagem psicoterápica remete-se à fenomenologia de Edmund 
Husserl (1859-1938), ao existencialismo de Martin Heidegger (1889-1976) e Soren Kierkegaard 
(1813-1855) e à antropologia filosófica de Max Scheler (1874-1928). 
Diferente das duas primeiras escolas de psicoterapia de Viena, a Psicanálise de Sigmund Freud e 
a Psicologia Individual de Alfred Adler, que reduzem o ser humano às dimensões biológica e 
psíquica, Viktor Frankl cria um novo paradigma sobre a natureza do homem e sobre a dinâmica 
consciente-inconsciente, apresentando o indivíduo em três dimensões: psique - corpo - noos 
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(espiritual). Para ele, os fenômenos mais altos que transcendem a dimensão psicológica 
pertencem à dimensão noética (apud LUKAS, 1989). 
No processo logoterapêutico de análise existencial é trazido ao consciente a impulsividade 
reprimida revelada nos recônditos do inconsciente por fenômenos profundos oriundos da 
impulsividade instintiva, como também se pode trazer fenômenos oriundos da dimensão 
espiritual, sendo uma dessas manifestações, os sonhos. 
Frankl parte da premissa de que os sonhos são também uma via de manifestação do inconsciente 
espiritual, compreendendo espírito como noos (espírito na visão grega), que corresponde a 
“fenômenos, como por exemplo, afetos, amor, vontade de sentido, ideais, valores, fenômenos 
intelectivos, racionais e intuitivos, enfim, toda a gama da criatividade humana, incluindo mitos, 
conceitos religiosos, fé, manifestações místicas, etc” (XAUSA, 2003, p. 48-49). 
Sob este aspecto, o analista busca, sobretudo: 
 

[...] descobrir o sentido profundo do sonho, a manifestação de todas as forças 
atuantes no psiquismo, impulsivas ou não, sob a luz globalizante do conceito 
tridimensional do homem, onde se inclui o espírito. Nesta visão, no sonho não 
contém apenas manifestações inconscientes, mas também expressões da voz da 
própria consciência (FRANKL, 1979, apud XAUSA, 2003, p. 50). 

 
É importante para o analista existencial a imparcialidade incondicional para que, usando o 
método fenomenológico na investigação inconsciente dos símbolos oníricos, não os interprete 
aleatoriamente ou segundo interpretações forçadas, preestabelecidas ou codificadas.  
A este respeito Frankl (AQUINO, 2011, p.110 apud FRANKL, 1991) nos diz: “Na interpretação 
do sonho é necessário transpor a linguagem concreta dos símbolos numa linguagem mais 
abstrata e, assim, relacioná-lo com a vida do sonhador”. Neste aspecto, em se tratando de 
entender o significado dos símbolos apresentados nos sonhos analisados, este trabalho recorreu à 
teoria antropológica de Gilbert Durand, no intuito de investigar associações entre as estruturas 
simbólicas em questão e a estrutura psíquica do sujeito estudado.  
A Logoterapia desperta também para a existência dos valores criativos, vivenciais (ou 
experienciais) e de atitude, caminhos que podem conduzir o sujeito à descoberta do sentido da 
vida. Os valores criativos relacionam-se à atividade, ao trabalho (o que se faz); os valores 
vivenciais relacionam-se às experiências estéticas, relacionamentos afetivos, etc. (com que ou 
com quem se relaciona); e os valores de atitude relacionam-se ao posicionamento do sujeito 
frente aos determinismos e condições imutáveis: culpa, sofrimento e morte. De maneira 
particular os valores de atitude remetem-se ao que uma pessoa faz diante do sofrimento 
(FRANKL, 1978). 
 
Metodologia 
 
A pesquisa adotada nesta análise é de cunho qualitativo e foi financiada pela UEPB/PIBIC no 
interstício 2010/2011. A partir dos relatos de sonhos dos sujeitos cegos, denominamos de 
Episódios Oníricos (EO) sonhos em que não seguiam, obrigatoriamente, uma narrativa de inicio, 
meio e fim; sendo considerados relatos oriundos de recordações isoladas também um episódio 
onírico. No trabalho em questão, buscou-se realizar uma análise do conteúdo onírico destacado 
pelo sonhador observando, além das imagens simbólicas (no referido estudo de caso, imagens 
mentais e não imagens icônicas), os sentimentos, as sensações do sonhador, seus valores de 
atitude, como conteúdos privilegiados deste processo. Sobre a categoria específica das imagens 
simbólicas salientamos que, nos casos de cegueira congênita como este aqui posto, o 
inconsciente do sujeito cego cria imagens mentais. Para Novaes (2003) e Santos (2009) imagens 
mentais são imagens que, na ausência de estímulos visuais, pode ser evocada através de uma 
ideia daquilo que se apresenta ao sujeito, associando o que é visto a estímulos outros como o 
som, a textura, o cheiro, etc. 
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Foram realizadas entrevistas como instrumento de coleta de dados utilizando o diálogo socrático 
como técnica capaz de soerguer ou fazer emergir detalhes dos episódios oníricos do 
sonhador.Sobre esta técnica esclarece Aquino (2011, p. 86-87): 
 

O diálogo socrático [...] previne o terapeuta da diretividade, ajudando apenas ao 
paciente a desvelar o seu dever-ser que ele mesmo sabe através de sua consciência 
intuitiva, mas que ignora, pois a resposta sobre o sentido se encontra latente nas 
situações. [...] Portanto, é fundamental que a atitude do logoterapeuta seja parecida 
com a do filósofo Socrátes [...], mediando o diálogo do ser humano com a sua 
própria consciência. 

 
Na análise do conteúdo relatado nos sonhos, investigou-se a simbologia onírica, as atitudes e o 
sentimento das personagens apresentadas em cada episódio. 
 
Estudo de caso 
 
Gustavo343, homem, 23 anos, solteiro, tem cegueira congênita por problemas de catarata e 
agravados na infância por sarampo e catapora, de acordo com informações dadas pelo mesmo. 
Seus sonhos não têm imagens icônicas. 
 
EO 1 – Sonho do Avião  
 

A viagem foi de avião, eu imaginei que eu ia também pra São Paulo e que “tava” 
chovendo muito. O avião, ele subia, subia, só que ninguém via nada, só escuro, até 
as pessoas que “tavam”, que se dizem normal, dizendo que enxergam, diz que num 
“tava” dando pra enxergar nada, que “tava” tudo escuro. Eu só conseguia, não 
enxergar, mas ter uma certeza, uma precisão dos movimentos do avião. Eu sabia que 
ele ficava tentando se livrar das nuvens, mas “tava” muito turbulento mesmo, 
“tava” muito nublado mesmo. Às vezes, dava até uma sensação de que a gente ia 
cair. Ia acontecer alguma... só que graças a Deus deu tudo certo. Ele fazia uns voos 
assim (gestos indicativos), de repente ele descia de uma vez, bruscamente, que a 
gente chegava até a cair da poltrona, de repente ele estabilizava, depois subia 
fazendo um zigzag estranho...mas aí, (...) eu me acordei muito assustado, mas só que 
eu já “tava” sonhando com a viagem de volta dos meus pais pra o interior, porque 
eles foram pra São Paulo, foi uma viagem tranquila. E depois eu sonhei. Contei até 
à minha mulher, quando minha mãe voltou ela contou que a viagem tinha sido da 
forma que eu sonhei sem eu contar a ela, tá entendendo? 
[...] 
A gente conversava com o piloto, com o copiloto e ele dizia pra a gente não ter 
medo, manter a tranquilidade, que isso ali era normal, mas só que eu tinha 
consciência de que outras viagens que eu tinha feito, que num era daquela forma. E 
eu ficava bastante preocupado, só que eu também pedia pras pessoas terem 
tranquilidade. Manter a calma que tudo ia se resolver. A gente, enfim, a gente dava 
uma descida bem brusca, quando a gente ia subindo e fazendo aquele zigzag, 
colocaram assim na mente que a gente ia sair de órbita, ia ultrapassar a atmosfera e 
de repente eu acordei bem assustado, quando mais ou menos “tava” acabando o 
oxigênio. 
[...] 
...é uma sensação que eu realmente não tinha passado antes e espero não passar, 
porque é angustiante. É o seguinte: ele colocou o bico pra cima, ao ponto da encosta 

343Nome fictício. 
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ficar como se fosse o assento e a parte que você senta já ser o contrário, já ser a 
encosta. A gente virava mesmo e ficava, a gente tentava colocar o pé pro outro lado, 
ou seja, agora a gente “tava” com o pé na cabeça do outro, só que eu tentei ficar na 
minha mesma posição, eu: – Não! Vou me segurar por aqui “pra mim” ver no que é 
que vai dar. Ele colocou o bico pra cima e subiu e ia pra direita e pra esquerda e ia 
subindo, subindo, pra direita e esquerda e subindo e aquele tremor, aquela sensação 
de trepidação. Mas eu num sei se as pessoas chegaram a mudar a posição pra 
formar melhor a segurança deles ou num sei. Como eu disse: “tava” tudo escuro, 
ninguém conseguia, todo mundo nervoso. Eu só me lembro, mesmo, da minha pessoa 
e do piloto “conversar”, eu conversava muito com o piloto e algumas pessoas 
“dava” até uma sensação como se tivessem dormindo ou então muito 
impressionadas, nervosas ou desmaiadas com o episódio, mas foi muito ruim mesmo. 

 
Análise do EO 1 
 
O sonho de Gustavo remete a uma situação vivenciada por seus pais, que no episódio onírico 
passou a ser vivenciada por ele. A motivação do sonho partiu de sua preocupação, conforme suas 
próprias palavras: eu acho que foi só questão de preocupação mesmo, só como eles “tavam” pra 
viajar e “tava” chovendo, eu coloquei aquilo na mente. Como diz o meu pai: eu encuquei, aí 
veio a resposta. Embora a motivação seja um dado importante, a relevância maior será sempre 
do sonho em si, visto que para a Análise Existencial o fenômeno do sonho, da forma como se 
apresenta, seja constituído de elementos do inconsciente instintivo ou do inconsciente espiritual, 
é o objeto mais importante de análise. 
De acordo com Jung (2008) todas as imagens que aparecem no sonho são partes da psique 
humana do próprio sonhador, são metonímias do estado psíquico da pessoa, ou seja, todo e 
qualquer sonho tem uma relação de proximidade com a estrutura psíquica do sonhador. Embora, 
muitas vezes, não seja uma relação de fácil identificação a priori, pode-se reconhecer, através da 
simbologia, das atitudes e sentimentos apresentados, uma conexão entre o que aparece em cada 
episódio e o que o sujeito está, inconscientemente, elaborando. Assim, ao considerarmos alguns 
aspectos, acrescidos das observações do próprio Gustavo, perceberemos que essas relações 
tornam-se mais evidentes. 
Como se sabe, um dos códigos da linguagem dos sonhos são os símbolos, constituindo assim um 
material pelo qual se pode chegar a uma “suposta leitura” ou a uma hermenêutica do sonho.  
Neste episódio onírico tem-se a incidência de dois símbolos: o avião e as nuvens. Há uma 
constante referência sobre o deslocamento do avião para subidas repentinas, da mesma forma 
que também há referência para descidas abruptas. Tem-se aqui um único símbolo – avião - que 
ora remete à ascensão, ora à queda. De acordo com Durand (2002) os símbolos que remetem a 
subidas, elevações, verticalizações, são símbolos denominados ascensionais e aqueles que 
remetem a abismos, descidas, quedas, são os símbolos catamórficos. Essa verticalização tem 
relação com a própria verticalização do homem, com sua postura ereta, com algo que mostra 
estabilidade. Durand (2002, p. 145) dirá que “[...] os símbolos ascensionais aparecem-nos 
marcados pela preocupação da reconquista de uma potência perdida, de um tônus degradado pela 
queda”. Já os símbolos catamórficos estão ligados à angústia humana diante da temporalidade, 
principalmente quando os sonhos estão permeados por imagens dinâmicas de queda.  
Importante é perceber que, embora não existam imagens icônicas nos sonhos de Gustavo, há, 
porém, imagens mentais, construídas a partir de representações advindas dos outros órgãos de 
sentido. Comprovamos tal afirmativa através de seu próprio discurso, ao dizer: 
 

Eu só conseguia, não enxergar, mas ter uma certeza, uma precisão dos movimentos 
do avião. [...]Ele colocou o bico pra cima e subiu e ia pra direita e pra esquerda (...) 
e aquele tremor, aquela sensação de trepidação. [...] A gente virava mesmo e ficava, 
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a gente tentava colocar o pé pro outro lado, ou seja, agora a gente “tava” com o pé 
na cabeça do outro. 

 
Na primeira sentença é observado que Gustavo é ciente da inexistência, para ele, de imagens 
icônicas. Entretanto, nas segunda e terceira afirmativas, ele demonstra que por meio de outros 
órgãos do sentido (sensação corporal e tátil) é possível compor o sonho com infinidade de 
detalhes. Comprovamos, então, que através dessas sensações produzidas no sonho de Gustavo 
foi possível identificar os símbolos ascensionais e catamórficos. 
Também em relação a essa dualidade – ascensão/queda - presentes em sonhos, Jung (2008, p. 
49) comenta: 
 

[...] pessoas com ideias pouco realísticas, ou que têm um alto conceito de si mesmas, 
ou ainda que constroem planos grandiosos em desacordo com a sua verdadeira 
capacidade, sonham que voam ou que caem. O sonho compensa as deficiências de 
suas personalidades e, ao mesmo tempo, previne-as dos perigos dos seus rumos 
atuais. 

 
Inicialmente, com base em tais teorias e relatos do sujeito, pode-se aferir que a ascensão 
simboliza a busca compensatória de superação dos limites impostos pela cegueira, ao passo que a 
queda simboliza a existência desses limites. Para a logoterapia, a dualidade ascensão/queda 
remete à expressão da resistência do espírito frente aos limites da condição prisioneira do 
determinismo biopsíquico, o que Viktor Frankl chama de antagonismo psicogenético (FRANKL, 
1978). 
Neste processo compensatório, a ascensão pode também representar o processo de 
autotranscendência proposto por Frankl, em detrimento do fechamento psíquico motivado pela 
busca do prazer (proposta psicanalítica), pela busca do poder (proposta da psicologia individual 
de Adler), pela busca da individuação (proposta da psicologia analítica de Jung) ou pela busca da 
auto-realização (proposta da psicologia humanista de Maslow, Rogers e outros). 
Outro símbolo presente no EO 1 é a nuvem, ela insere-se na categoria dos símbolos 
nictomórficos que correspondem às trevas, à escuridão (DURAND, 2002). Gustavo relata que 
embora não tenha exatidão visual do que é escuro ou claro, associa nuvens ao tempo nublado e à 
escuridão. 
 

No sonho: Eu sabia que ele (o avião) ficava assim, tentando se livrar das nuvens, 
mas “tava” muito turbulento mesmo, “tava” muito nublado mesmo. Ao ser 
questionado sobre sua noção de escuridão: Essa história de escuro é assim, o 
seguinte: meu subconsciente, ele diz pra mim o seguinte: (...) se tá escuro na hora lá, 
é questão de nublado. [...] essa noção de escuro é quando alguém diz pra mim, 
apagou-se a luz, tá tudo escuro. Aí eu associo logo com nublado. Só que eu sei que 
não tá nublado, porque não houve nada assim, mudança de temperatura ou assim, 
caiu alguma chuva [...] Eu que já associei, quando o pessoal diz: tá nublado, eu 
digo: pronto tá escuro. 

 
De acordo com os relatos acima transcritos, confirma-se a relação associativa entre nuvem, 
tempo nublado e escuridão; constituindo um isomorfismo imagético proveniente dessa 
constelação de imagens (DURAND, 2002). Mesmo neste caso, não composto por imagens 
icônicas, essa constelação se estabelece por intermédio das sensações oriundas das experiências 
cotidianas do sujeito. O símbolo que remete às trevas está ligado também à queda, o que é 
demonstrado no EO em questão: 
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Eu sabia que ele ficava tentando se livrar das nuvens, mas “tava” muito turbulento 
mesmo, “tava” muito nublado mesmo. Às vezes, dava até uma sensação de que a 
gente ia cair. 

 
Tais sensações, de queda e trevas, são acompanhadas pelo sentimento de angústia, comprovada 
por suas próprias palavras, ao sentir-se aliviado pela experiência ter sido apenas um sonho: (...) e 
espero não passar, porque é angustiante. Pode-se supor que essa angústia advenha da incerteza 
do que vai ou pode acontecer, da inexatidão das formas (disposições dos assentos no voo) e/ou 
da única certeza aterradora vivida por Gustavo, a definição temporal: estava tudo escuro. Em sua 
observação, ele afirma que a escuridão envolvia a todos, tanto às pessoas que eram videntes 
quanto as pessoas que não o eram, o cego, ele mesmo. Segundo Boss (1988), a angústia faz parte 
da vida do ser humano e em sua essência há o temor pela própria possibilidade de um dia não 
estar mais aqui, de não mais fazer parte de sua própria história, do não-poder-mais-ser. Assim, 
Gustavo vivia o terror e o motor da existência humana: a angústia, interposta, por isotopismo 
(posta no lugar), no espaço simbólico da nuvem, da escuridão, do tempo nublado, da queda e da 
morte. 
Outra questão é que na hermenêutica da logoterapia, como também para a psicologia analítica 
junguiana, não há interpretações generalizadas para os sonhos, visto que o sonho terá 
significações próprias para cada sonhador. Sendo assim, pode-se falar dos símbolos de acordo 
com a significação dada pelo próprio sonhador, por isso, a associação acima descrita (nuvem = 
tempo nublado = escuridão), não sendo construída por teoria nenhuma, foi primeiramente 
elaborada por Gustavo. 
Dando ênfase aos valores de atitude, proposto pela logoterapia, entende-se que as atitudes 
tomadas pelas personagens seriam de grande importância para se compreender a estrutura 
psíquica de Gustavo, expressadas neste e em outros sonhos, o que se pode constatar no relato 
sobre as atitudes dos tripulantes do referido avião posto no sonho: “dava até uma sensação como 
se tivessem dormindo ou então muito impressionadas, nervosas ou desmaiadas com o episódio. 
No entanto, ao conversar com o piloto e co-piloto, profissionais de comando do avião, em que 
podemos entender como metonímias da consciência do sonhador – elemento de comando da 
estrutura inconsciente segundo Frankl –, o sonhador tem a liberdade e a responsabilidade para 
escolher qual atitude tomar diante do destino imutável apresentado no sonho, optando por uma 
conduta diferente dos demais. A gente conversava com o piloto, com o co-piloto e ele dizia pra a 
gente não ter medo, manter a tranquilidade, que isso ali era normal, mas só que eu tinha 
consciência de que outras viagens que eu tinha feito, que num era daquela forma. E eu ficava 
bastante preocupado, só que eu também pedia pras pessoas terem tranquilidade. Manter a 
calma que tudo ia se resolver. [...] eu: – Não! Vou me segurar por aqui “pra mim” ver no que é 
que vai dar. 
Segundo Xausa (2003, p. 105), “[...] a pessoa será sempre responsável por sua própria conduta, 
ainda que sua liberdade pessoal esteja fortemente limitada, pois exigirá de si mesmo uma 
resposta a um chamado dentro de uma determinada situação de vida”.  
A atitude de Gustavo expressa, entre outras conclusões, que o mesmo “deu ouvidos” à voz da 
sua consciência, utilizando a sua liberdade de escolha, mostrando-se como sujeito ativo perante o 
seu destino. 
 
EO 2 – Sonho do Giro Sentado 
 

Pronto eu tenho também outros sonhos que eu aqui numa sala que tem aqui só de 
apoio, um laboratoriozinho, aí eu sento, os meninos lá tudo no computador 
brincando, o professor elaborando alguma coisa lá e tal ou agilizando algum 
documento de benefícios pra a gente em relação ao time né? Questão de inscrever a 
equipe no campeonato ou passar alguma declaração aí eu sento e começo a rodar 
com as mãos no chão só apoiado nas nádegas né? Aí daqui a pouco não pára mais, 
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eu quero parar e não pára mais. Paaaara professor aqui, que eu não consigo parar 
mais não e cadê e nem o professor com medo de chegar perto pra não se machucar. 

 
EO 3 – Sonho do Giro em Pé 
 

(...) e em pé também, muitas vezes isso acontece, eu vou dar uma rodadinha pra, 
como a gente faz assim em certos movimentos assim meditando e tal aí de repente o 
cara, eu passo e não pára mais, brincando às vezes também aí não pára mais aí 
assim se joga no chão, aí pronto, se jogando no chão pára, quando eu tô rodando em 
pé, aí me jogo no chão e pára, mas só é eu me levantar e começa de novo. Aí eu num 
sei o que quer dizer isso não. 

 
Análise dos EOs2 e 3 
 
Observamos então que em ambos os episódios, o giro em torno de si mesmo, seja sentado ou em 
pé, expressa o fechamento e o descontrole do sonhador assim como sua busca por autonomia, 
culminando com a situação de queda ou da evidência do mito do eterno retorno. 
Na observação realizada por Gustavo a respeito da sensação de voar, ele afirma: 
 

Eu gosto de voar, agora só fico com medo de cair né? Eu fico com medo de cair, 
mas eu acho muito bom, voar é bom demais assim no vento, sem ninguém pegar e 
quando as pessoas vêm assim pro meu lado, que querem fazer o mal aí eu voo e 
pronto eu rio deles. 

 
Isto confirma a questão da autonomia, assim como da procura por segurança gerada pelo medo 
de uma exposição constante ao perigo iminente. Observam-se estas evidências também nos 
episódios 4 e 5. 
 
EO 4 – Sonho da Pipa 
 

[...] outra vez eu sonhei assim, eu ia empinar pipa aí a pipa subia comigo e com tudo 
aí eu fiquei com medo aí eu fazia assim, antes de eu descobrir ne? Eu soltei a pipa, 
sabe? Aí eu caí no chão em pé, eu tava mais ou menos na altura de uma casa aí eu 
caí em pé aí a pipa foi e voltou, aí digo oxente! Aí quando ela voltou aí eu digo: eu 
num vou pegar de novo aí peguei e ela subiu comigo aí eu digo rapaz, oxe como é 
que pode... aí eu soltei de novo... 

 
Análise do EO 4 
 
Este exercício de autonomia deu a sensação agradável ao sujeito cego que sonha. O “ficar em 
pé” aproxima este episódio onírico do sonho do giro. Se neste, o giro traz angústia porque 
representa a falta de controle do sujeito, a subida com a pipa, semelhante ao voo, dá a sensação 
de liberdade, conforme também podemos observar neste e no episódio posterior: 
 
EO 5 – Sonho dos Dentes 
 

[...] Eu sonhei que eu subia na parede assim, as portas mais ou menos estreitas né, 
pertinho uma da outra, aí eu me apoiava, ia subindo a mão, ia subindo o pé, como se 
fosse uma escalada, aí depois eu apertava os dentes, soltava da parede e tava 
voando. 
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[...] de vez em quando meu irmão também tinha uma coisa de sonhar voando, aí ele 
apertava os dentes aí voava, quando ele posicionava os dentes de cima pra frente, 
ele ia pra frente, aí quando igualava assim os dentes que apertava aí subia, aí 
quando queria ir pra direita, apertava pra direita, quando queria vir pra esquerda, 
assim... quando era pra trás aí os dentes de cima ficavam atrás dos de baixo. 
 

O vôo também assume o lugar da autotranscendência, uma vez que o ato de voar traz liberdade e 
autonomia ao sujeito cego, faz ele abrir-se ao mundo. Frankl (1978) usa a metáfora do olho para 
demonstrar que da mesma forma que este órgão, a pessoa só encontra o sentido quando se abre 
ao mundo, e quando isto não acontece é porque se está doente, tal como o sintoma da catarata. 
Contrapondo-se a esta suposta escuridão é que o sujeito cego expressa, comumente, esta atitude 
compensatória de voar, ou seja, autotranscender.  
Trata-se de episódios que representam a busca de autonomia e controle, pois o cego vive em 
extrema insegurança, de assalto, de incertezas espaciais, etc. Controlar a pipa com as mãos ou 
controlar o voo com os dentes, tinham o objetivo de alcançar a autonomia, através do voo, da 
ascensão, motivo recorrente nos sonhos deste sujeito. 
 
Resultados 
 
De acordo com a bibliografia estudada e com o objetivo proposto no inicio deste trabalho, 
analisamos episódios oníricos de um sujeito portador de cegueira congênita, consequentemente, 
sem registro de imagens icônicas. Para tanto, analisamos alguns símbolos, sentimentos e atitudes 
relatados pelo sonhador. 
Em relação à simbologia, comprovamos a existência de símbolos concernentes à vida cotidiana e 
imaginária do sonhador, tais como nuvens, avião e jogo. No que diz respeito aos sentimentos, 
constatamos que a angústia, manifestação primária da condição humana, acompanha-o até 
mesmo em seus processos oníricos, também a tranquilidade aparece como sobressalto da 
consciência frente às suas dificuldades. No que tange às atitudes, estas também podem ser 
livremente realizadas durante os sonhos, o que confirma a liberdade de escolha e 
responsabilidade pelo próprio destino do sonhador. 
Além das comprovações dos objetivos propostos, concluímos que há imagens mentais no sonho 
do sujeito cego, não estando o processo onírico limitado às imagens icônicas. Por não terem o 
conhecimento deste fato, a maioria das pessoas não dá crédito aos relatos dos sonhos dos sujeitos 
cegos, e estes, por sentirem-se desvalorizados, guardam as suas narrativas para si mesmos, 
tornando-as segredos da voz da consciência. 
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Imagens sem Vozes: Segredos da Voz calada do cangaço de Lampião 
Gilvan de Melo Santos (UEPB) 
 
 
 
Introdução 
 
Esta comunicação faz parte de minha tese de doutorado acerca do estudo sobre o imaginário 
ficcional do cangaço. Apresenta a causa subliminar da dizimação do cangaço no Brasil, ou seja, 
um filme sobre Lampião, dirigido pelo turco Benjamin Abrahão Botto, em 1936. Eximindo a 
trilha sonora, que não segue uma narrativa linear, analisam-se, neste trabalho, apenas as imagens 
que, como hipótese por mim levantada, cutucaram o regime político do governo getulista da 
época, por sua vez o fim do banditismo rural em terras nordestinas. 
O que então tanto apavorou o governo Vargas quando teve em mãos o tão polêmico filme? 
Recorre-se a uma proposta de análise. A título de ilustração antecipa a cada discussão uma 
fotografia do filme referente à temática trabalhada. No entanto, importante é assinalar que o 
corpus analisado não é a fotografia, mas fragmentos de imagens fílmicas em movimento. Como 
já se sabe, grande parte dos quinhentos metros do filme de trinta e cinco milímetros, em preto e 
branco, foi destruída pelo governo de Getúlio Vargas, restando apenas hoje doze minutos de 
filmagem, dos quais seis minutos são analisados nesta comunicação. Gentilmente cedidas pela 
Aba–Filme, localizada na cidade de Fortaleza, no Ceará, as imagens caracterizam-se como 
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fragmentos. Neste sentido, as análises aqui realizadas serão subdivididas em partes isoladas 
também, não abrangendo a narrativa em sua totalidade. Entende-se que a montagem entregue 
para esta investigação configura-se como um outro filme, não aquele outrora produzido em 1936, 
e que já não existe mais. A trilha sonora e a voz do narrador que acompanham as imagens serão 
descartadas também, por entender que seus discursos não seguem uma sequência lógica do início 
ao fim, fazendo parte dos referidos fragmentos de imagem.  
Para facilitar a análise proposta, foram dados títulos a tais fragmentos: a caatinga nordestina 
(Fig.1); o reinado de Lampião (Fig. 2); Lampião lendo (Fig. 3); Lampião e bando rezando (Fig. 
4); a mulher no cangaço (Fig. 5).  
 
A caatinga nordestina  
 

 
Figura 1 - Lampião na caatinga. 
Foto: Benjamin Abrahão, 1936. 
Acervo: Abafilm, Fortaleza. 

 
Funcionando como a “força da tradição local” (HALBWACHS, 2004, p. 143), os mandacarus, 
xiquexiques, a cor das caatingas, os grandes seixos e as folhas secas em close, acentuam o 
percurso mítico dos cangaceiros. São signos que remetem ao regionalismo nordestino, dentre 
tantos outros, em oposição ao nacionalismo proposto pelo governo de Getúlio Vargas.  
A água, como figura-fundo de um cenário amparado pelo sol, justifica a sua presença como 
símbolo de poder, matando a sede de cangaceiros e visitantes. Sinaliza a vida do bando, pondo-
se em constante movimento. Onde houver água, deve passar por ali cangaceiros nômades. 
Os fragmentos imagéticos da caatinga filmados pela única vez daquela forma junto aos 
cangaceiros, supõe-se também servir de cenário a todos os filmes que, a partir dali, quisessem 
seguir a transparência das imagens como representação do espaço considerado real.  
O sorriso sempre presente dos personagens parece querer dizer: “somos felizes aqui nesta mata; 
este é o nosso território”, contrapondo-se à ideologia do governo de Getúlio Vargas que buscava 
nacionalizar todas as regiões, incluindo o sertão. Logo, tais imagens apresentavam-se como um 
desencanto aos propósitos nacionalista e desenvolvimentista. 
O hibridismo com a natureza, verificado anteriormente em folhetos de cordel tais como: 
Projectos de Antonio Silvino (BARROS, 1925), A história do capitão Lampeão: desde o seu 
primeiro crime até a sua ida a Joazeiro (BATISTA, 1925), Antonio Silvino, o rei dos 
cangaceiros (BARROS, [s.d]) e O que me disse um soldado que milagrosamente escapou das 
unhas de Lampeão (ATHAYDE, 1926a); vem reforçar a relação telúrica entre cangaceiros e a 
caatinga. A presença da vaquejada e do boi como alimento do bando evidencia a aproximação 
entre vaqueiro e cangaceiro. O segundo, enquanto variação heróica do primeiro, marcando a 
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identificação do bando com as raízes do nordeste e, conseqüentemente, do Brasil, tal como foi 
apresentado em Os sertões (1902) de Euclides da Cunha. 
 
O reinado de Lampião 
 

 
Figura 2 - Abrahão e bando de Lampião. 
Foto: provavelmente cangaceiro Juriti, 1936. 
Acervo: Abafilm, Fortaleza. 

 
O “reinado” de Lampião é apresentado de várias formas. A principal delas é a adjetivação do 
título do filme Lampião, rei do cangaço. Outra é através de sua indumentária e dos demais 
membros do bando, marcada pelo estilo napoleônico. O plano médio e close nele e em Maria 
Bonita os colocam como personagens principais do filme. Após eles, Corisco, Luís Pedro e suas 
companheiras, Dadá e Neném, também dividem o protagonismo. No entanto, Lampião fumando 
o seu cigarro, rezando, lendo e assinando acordos ao lado de Maria, performatiza um ritual aos 
moldes do Imperialismo, tal como ele demonstrou em sua visita a Juazeiro em março de 1926. 
No “reino” de Lampião o seu “DIP”344, representado pelo coiteiro que recebe dinheiro, 
supostamente por ter trazido o cineasta até o setting de filmagens, adquire um aspecto revelador 
do poder e da organização dos cangaceiros. 
Benjamin Abrahão com um ar de: “Vejam! Sou eu mesmo com Lampião!”, demonstra respeito 
tanto ao cangaceiro quanto à Maria Bonita. Basta perceber que ao se despedir do bando, ele 
estende a sua mão, primeiramente, em direção à Maria, depois aos demais homens cangaceiros. 
A imagem do ouro na lapiseira e em detalhes de sua indumentária, principalmente no chapéu, 
remete e corrobora o signo de opulência e singularidade de Lampião e seu bando, em contraste 
com a imagem do cangaceiro sanguinário, constantemente construída pelas mídias impressas do 
litoral e do sertão na mesma época. 
O chapéu, símbolo da soberania dos cangaceiros, aparece recorrentemente em cartazes de 
eventos turísticos, filmes como A morte comanda o cangaço de 1960 e Lampião, rei do cangaço 
de 1962, ambos do diretor Carlos Coimbra, além de representar, por influência também do cantor 
Luiz Gonzaga, “o rei do baião”, a marca principal de nordestinidade. 
O “reinado” de Lampião parece também desencantar imagens construídas a partir das investidas 
simbólicas de Getúlio Vargas, ao apresentar um Lampião muito distante da condição de anti-
herói. Um Lampião que se hibridiza com ícones do meio urbano: jornais, revistas, orações 
racionalizadas, participação ativa das mulheres, mas que também não foge do seu território. 
“Reinado” sem a necessidade de dividi-lo com mais ninguém, nem com Getúlio Vargas. E se ao 
menos o herói do filme difere um pouco do bandido da honra dos primeiros folhetos, o choque 
maior das diferenças se deu no plano da governabilidade federal. 

344 Alusão ao Departamento de Impressa fortemente arregimentado no Governo de Getúlio Vargas, sobretudo a 
partir da instauração do Estado Novo, em 1937. 
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As imagens do filme, após um período de decadência do bando de Lampião, fugindo dos Estados 
de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, serviam para reerguer o grupo que agora, 
instalado na Bahia, Alagoas e Sergipe, do outro lado do Rio São Francisco, tentava sobreviver à 
emergência da modernidade.  
A demonstração do seu “reinado” parecia ter o poder de arquitetar uma rede “imagético-
discursiva” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 34) contra a representação de bandido cruel 
por parte da mídia, principalmente daquela do sul do País. A situação de Abrahão seria ainda 
mais complicada se ele conseguisse filmar uma briga real entre bandidos e polícia. O sonho do 
libanês ficou reduzido ao plano do imaginário.  
Na verdade, o que se demonstrou foi uma comunidade de homens e mulheres felizes em torno de 
um “reinado” fictício cujo poder não se encontrava apenas na força física, mas também na força 
política. A presença do Capitão Virgolino, tal como ele assinava os documentos, era a 
representação de um homem normal e singularmente popular, semelhante à representação de 
Getúlio Vargas no cenário nacional. 
 
Lampião Lendo 
 

 
Figura 3 - Lampião Lendo. 
Foto: Benjamin Abrahão, 1936. 
Acervo: Frederico Pernambuco de Mello, Recife. 
 

O mito de o nordestino ser um povo analfabeto e de Lampião ser um sujeito desinteressado pelo 
mundo cultural e literário, anula-se quando é mostrado a imagem dele lendo livros, revistas e 
jornais, identificados como um livro policial de Edgar Wallace, o jornal O globo e a revista A 
noite ilustrada. Lampião, munindo-se de outro campo linguístico, a escrita, aproxima-se da 
modernidade, com a diferença de que não tem a preocupação de abandonar a tradição oral dos 
folhetos e sua escrita fonética, como se pode perceber em seus manuscritos. Em suma, o 
Lampião que se apresenta no filme de Abrahão é um tanto ambíguo, ou seja, enquanto se porta 
revestido de simbolismos estratificantes e coesos com o mundo rural, também se ramifica para 
ícones da modernidade. Porém, sua performance expressa na fala, no jeito, no corpo, qualifica-o 
como um cidadão nordestino por excelência. 
Em filmes subsequentes é exatamente presente o jogo estético-político inverso, ou seja, é 
representado um cangaceiro, figuração de Lampião ou não, basicamente híbrido ou ambíguo, 
identificando-se em parte com o mundo civilizado e que depois, passa da tradição para a 
urbanidade, como se pode verificar em personagens como Teodoro no filme O Cangaceiro 
(1953) de Lima Barreto, João de Mariana e Suscena em Lampião, rei do cangaço (1962) de 
Carlos Coimbra e Manuel e Rosa em Deus e o diabo na terra do sol (1963) de Glauber Rocha. 
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Em todos eles há um desejo ou uma concretização de fazer o percurso de saída do sertão em 
busca do “paraíso perdido” do meio urbano, de uma forma implícita, como os exemplos de 
Teodoro, Manuel e Rosa, ou explicitamente se desterritorializando do sertão como os exemplos 
de João de Mariana e Suscena.  
Neste caso, cineastas influenciados ou obrigados pela censura do tempo de Getúlio Vargas e 
presidentes posteriores, aparentam seguir uma política cultural semelhante, usando o mito do 
herói e anti–herói cangaceiro para provocar o nacionalismo em detrimento do regionalismo. 
Fica evidente que nas artes ou em seu contexto histórico e antropológico, Lampião parece 
“oscilar e ziguezaguear entre a ordem e a desordem, na linha dúbia que separa a sociedade e seus 
trajetos sérios e “corretos” dos seus porões escuros, sujos e interessantes, onde jaz o mistério da 
desordem” (DAMATTA, 1980, p. 237). O que deve fazer a diferença é identificar onde ele está e 
para onde ele finalmente vai. Eis a importância de se visualizar esta passagem.  
Assemelhando-se ao paradigma da racionalidade, a imagem de Lampião lendo remete ao 
símbolo do saber como metáfora de valores culturais do poder. Assim, aquele Lampião dos 
folhetos, entre o gênero “fantástico” (TODOROV, 1975) e o realismo histórico, é representado 
no filme de Abrahão como ser “estranho” (TODOROV, 1975), desencantado, enfeitiçado pelas 
manobras imagéticas de um Lampião ambíguo. 
 
Lampião e bando rezando 
 

 
Figura 4 - Lampião e bando rezando. 
Foto: Benjamin Abrahão, 1936. 
Fonte: Jornal Diário de Pernambuco, 1938. 

 
Quando Lampião aparece rezando com o seu bando acredita-se que desencanta-se a idéia 
comumente estabelecida do pacto do cangaceiro com o diabo, anteriormente demonstrado em 
folhetos de cordel. O raro momento de contrição do bando faz da performance da reza uma 
ritualização que tem poder argumentativo na opinião pública em desconsiderar os aspectos 
“desumanos” de Lampião disseminados no imaginário da nação. 
A recepção da imagem pelos jornalistas provocou a ira do governo de Getúlio Vargas. João 
Jacques em 28 de dezembro de 1936, citado por Élise Grunspan-Jasmin (2006), afirmou ser 
vergonhoso para os policiais e espectadores assistirem a um filme onde o ator principal era um 
assassino e ladrão. Outros exaltam Abrahão e fazem críticas severas à polícia Estadual e à polícia 
Federal, como se pode observar na Revista O Cruzeiro, de 06 de março de 1937: “Pois onde 
falhou a argúcia e o faro dos soldados triunfou o cinematografista. O Sr. Benjamin Abratias, [...] 
foi encontrar o bandido em seu covil, e conseguiu convencê-lo a posar para ser admirado pelo 
público de todo o Brasil”. 
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Desenha-se a morte de ambos: Lampião e Benjamin Abrahão, pois, em consonância com a 
política cultural brasileira da época, a imagem do “pai dos pobres” e do “herói da revolução”, 
vinculadas à pessoa de Getúlio Vargas, não podia ser embaçada pela presença heróica de 
Lampião num filme que exalta o seu “reinado”.  
Outra questão é que Lampião ao rezar e conduzir todo o grupo a fazer o mesmo, reinventa 
Antônio Conselheiro e tantos beatos espalhados pelo sertão nordestino. Neste sentido, a 
tendência era a reprodução da chacina de 1897, quando os mesmos policiais mataram milhares 
de membros da seita e não deixaram nem o corpo de Conselheiro para contar história. Tal 
correlação entre cangaço e messianismo ratifica também a tese da pesquisadora Sônia Lúcia 
Ramalho de Farias Bronzeado (1988) na medida em que não se podia separar a força mística dos 
fanáticos e a violência dos cangaceiros. 
 
A mulher no cangaço 
 

 
Figura 5 – Maria Bonita no cangaço. 
Foto: Benjamin Abrahão, 1936. 
Acervo: Abafilm, Fortaleza. 
 

A presença das mulheres no cangaço, pela primeira vez fotografadas e filmadas como 
cangaceiras, evidencia a quebra de preconceito e tabu sobre a participação delas no cangaço. 
Lampião e Maria, Luís Pedro e Neném, Corisco e Dadá, outros dançando com as suas 
companheiras, em festas, com sorrisos, emana a imagem de um bando sexualmente resolvido, 
diferente de imagens de cangaceiros animalescos de jornais impressos da época. Nem parecia 
que Dadá entrara no bando à força, nem que os homens violentavam e desrespeitavam homens e 
mulheres, como assim reforçavam jornais, tal o exemplo do Diário de Pernambuco de 28 de 
agosto de 1935: 
 

Neste combate – acrescentávamos – foi abatido o bandido Cyrillo de Engrácia, 
comparsa de Lampeão, e que no grupo desse famoso bandido se destacava pela 
perícia em amputação de órgãos genitaes. Agora acabamos de obter uma 
photographia do cangaceiro que, na véspera de sua morte, assaltara e incendiara um 
caminhão nas proximidades de água Branca. [...] Chamava-se Cyrillo de Engrácia 
Ribeiro, vulgo Ponto Fino e era bahiano. Em seu poder foram encontrados, além de 
fuzil, grande punhal e cartucheira com 230 balas, alguns cueiros para creança. Este 
indício serviu para identificação de um seu coiteiro, numa fazenda próxima, o qual 
criava um filhinho do bandido. 

 
Percebe-se a recorrente expressão “bandido” e o detalhe que era costume da polícia, de 
fotografar os bandidos em estado de sofrimento ou de morte. Conforme a fotografia divulgada na 
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época (Fig. 6), Ponto Fino aparece morto em pé ao lado dos soldados que o mataram. Também o 
texto jornalístico serve para confirmar a impossibilidade dos cangaceiros criarem os seus filhos 
nas caatingas, devido à vida nômade que levavam. 
 

 
Figura 6 – Cangaceiro Ponto Fino morto (ao centro). 
Foto: Pedro Uchôa, 1935. 
Acervo: Coleção Família Ferreira Nunes, Aracaju. 

 
Segundo o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2003), o Estado Novo, com o 
projeto ufanista de construir uma nação brasileira, necessitava pôr em harmonia aspectos da 
tradição e da modernidade emergente. Sendo importante a presença do “novo”, não menos 
importante era a preservação de valores e instituições tradicionais, bem como de uma estrutura 
de poder patriarcal devidamente contra as ameaças da “feminização” da sociedade. Neste 
sentido, “era preciso militar em favor da preservação ou pela constituição de um tipo regional 
capaz de resgatar as tradições de virilidade, coragem e valentia, que as novas elites urbanas 
pareciam não ser capazes de afirmar” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003, p. 147). O cangaceiro 
aparecia então como este tipo híbrido, tradicional e aberto ao urbano. No entanto, Lampião nas 
imagens de Benjamin Abrahão demonstra que não era tão viril assim, tampouco que desejava se 
abster do meio de vida que levava, dentro de uma mata que parecia governar. 
Por fim, as mulheres que aparecem no filme: Maria, Dadá, Cristina, Neném e outras não 
identificadas, representam a destruição do mito do “amolecimento do corpo” apresentado em 
folhetos de cordel, em muitos outros textos literários e vivenciado na própria encarnação cultural 
do nordeste arcaico. As mulheres aparecem felizes de mãos dadas com os seus companheiros. 
 
Considerações finais 
 
Conclui-se que as imagens apresentadas no filme põem em dúvida o mito do anti-herói, e através 
do jogo do gênero “Estranho” (TODOROV, 1975), os fragmentos de imagens de Benjamin 
Abrahão enfeitiçam o plano inventivo do Estado Novo indo de encontro às imagens prévias de 
um nacionalismo econômico pautado no mito do pai, do herói e do anti-herói. Assim, diante de 
um cangaceiro presente com toda estrutura organizacional, fincada no próprio território 
nordestino, incluindo coiteiros a receber dinheiro por conta de favores aos cangaceiros, de 
homens e mulheres felizes vivendo nas caatingas, usufruindo de bens naturais proporcionados 
pela natureza, o espaço cinematográfico e literário começava a se mover, e os meandros de uma 
nova bacia semântica instigavam produções artísticas a construir outra retórica de imagens e 
performances. 
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Do ponto de vista estético-político, ao mostrar um Lampião ambíguo, caminhando ciclicamente 
em seu próprio território, feliz na caatinga, os fragmentos analisados configuram-se como a 
antítese de outros filmes que futuramente serão apresentados. 
Nos filmes que se seguiram após este de Abrahão, um bandido cangaceiro amplificado por 
jornais da época e outras fontes a serviço do governo, aparece como anti-herói. O herói em 
destaque não mais deseja se localizar no território da ruralidade, mas caminha linearmente em 
direção ao mundo urbano e dito moderno.  
O Lampião sorridente de 1936, que sabia ler, aberto às mulheres, devoto de Nossa Senhora, 
atirando em um inimigo imaginário, não podia mais viver. As imagens de Benjamin Abrahão 
constituíram-se narrativas de morte: morte de Lampião, morte de Benjamin Abrahão e morte de 
uma tendência fílmica que finda naquele que fora o último e único filme do Lampião 
“verdadeiro”. 
Se em nível do campo fotográfico se travou desde 1935 uma guerra de escrituras entre o mito de 
Lampião e o “contra-mito” do oficial e do soldado (JASMIN, 2006, p. 32), em nível das imagens 
cinematográficas, o embate continua, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, inicialmente 
com a produção do filme O cangaceiro de Lima Barreto, em 1953. Luta não mais entre policiais 
e cangaceiros, mas entre governos ufanista-nacionalistas e o regionalismo cangaceirista. Não se 
trata mais de um mito procurando aniquilar o outro mito, mas de um desejando utilizar o outro 
como instrumento de persuasão política, pedagógica e midiática. 
Benjamin Abrahão foi assassinado em maio de 1938, com quarenta e duas facadas, em Águas 
Belas, Pernambuco. Lampião, com tiros no crânio, morreu em julho de 1938, na fazenda Angico, 
em Sergipe, três meses depois (MELLO, 2004, p. 340). 
Segundo Frederico Pernambucano de Mello (2004, p. 293-343), as supostas causas da morte de 
Lampião foram: a tecnologia moderna (mídia, estradas, etc...); a degeneração física de Lampião; 
a participação do tenente João Bezerra (homem que comandou a chacina de 1938); o não 
acompanhamento técnico–bélico do cangaço, em relação ao avanço do exército do Estado Novo; 
além das consequências político-culturais do referido filme de Benjamin Abrahão. Entretanto, o 
que mais importa refletir no momento é que, além de contribuir com a morte física de Virgolino 
Ferreira da Silva, tal produção mobilizou mudanças nas “estruturas antropológicas do 
imaginário” (DURAND, 2002) do cangaço, onde os cangaceiros não mais lutam contra forças 
políticas, senão física e psicologicamente, lutam contra eles mesmos, desiludindo-se e buscando 
outros territórios.  
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Segredos dos Mitos da Comunidade Quilombola Alcantarense de Itamatatiua 
Cleyciane Cássia Moreira Pereira (UFPB) 
 
 
 
1. Introdução 

 
A voz guarda segredos que demarcam memórias, culturas e tradições. Com os povos de matriz 
africana que aportaram em solo brasileiro não ocorreu o inverso, também trouxeram na sua voz, 
nas suas narrativas orais segredos que necessitam ser estudados e compreendidos dentro de um 
quadro micro-social. Conforme Teixeira (1991, p. 91), este quadro “[...] permite a apreensão da 
complexidade, heterogeneidade, e pluralidade que caracterizam o dado social de qualquer 
agrupamento humano. Em outras palavras, são pistas que podem mostrar o ‘lado de sombra’ da 
realidade [...]” levando em conta as ações dos indivíduos que não estão regulamentadas em 
documentos formais, mas se sobrepõem imbuídas em grupos de afetividade, de funções 
simbólicas particulares. 
Dessa forma, com o propósito de apontarmos alguns segredos sobre a população de matriz 
africana, apresenta-se a pesquisa sobre a Comunidade Quilombola Alcantarense de Itamatatiua, 
localizada no Maranhão. Nesta pesquisa, adotamos o tema mitos da cultura africana que nos 
possibilita invocarmos a memória, a história, as relíquias, as lembranças que constituem 
metáforas mútuas, para o entendimento de rotas cruzadas em direção ao passado e entendimento 
de histórias como a dos Itamatatiuenses. (LOWENTHAL, 1989).  
Logo, essas vozes trazem informações que necessitam de cuidados para salvaguardar a memória 
de um povo com características identitárias. Para esse estudo, nos utilizamos da Teoria do 
Imaginário de Gilbert Durand a fim de desvendarmos as figuras mitológicas dessa Comunidade, 
consideradas como os heróis, Oxuns, Iemanjás, Nanãs e Exus que se mesclam ao fazer, agir e 
pensar dos Itamatiuenses. 
 
2. Comunidade quilombola alcantarense de Itamatatiua 
 
A Comunidade de Itamatatiua ou Tamatatiua, conforme o Inventário Nacional de Bens Móveis e 
Integrados, teria surgido nos documentos do século XVIII com essas designações, originou-se de 
uma antiga fazenda da Ordem Carmelita dedicada a Santa Thereza na localidade de Tamatatiua. 
Em 1797, o Reverendo Prior João Alves Serrão, descreve em um documento os bens referente à 
Ordem do Carmo em Alcântara, em que menciona “[...] a fazenda dedicada a Santa Thereza, 
com 135 escravos entre homens e mulheres, capazes de serviço 63, doentes e velhos 23, e 
menores 49 [...]”(BRASIL, 1999, p. 2). 
De acordo com esses documentos, Tamatatiua teria mais de 300 anos. Para Dona Neide de Jesus, 
líder e representante da Comunidade, o aniversário de Itamatatiua é dia 03 de junho e o seu ano 
de surgimento foi em 1699, ou seja, completou 311 anos, entretanto, os quilombolas nos últimos 
anos não têm festejado essa data. Ela é uma Comunidade negra que ainda mantém traços 
identitários mediante as mudanças contemporâneas, sendo por isso tomada como objeto de 
estudo em diversas pesquisas. 
Essa Comunidade é composta por 132 famílias345 cuja fonte de renda básica é a agricultura de 
subsistência, a cerâmica e a aposentadoria. Além do recebimento de benefícios de programas do 

345 Quantidade fornecida em 2010 pela Agente de Saúde da Comunidade 
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Governo Federal, como Bolsa Escola, Bolsa Família e outros. Ela é permeada por caracteres que 
a tornam singular, por exemplo, a denominação de quilombola numa abordagem tradicional é 
concebida como o local escondido, geralmente no mato onde abrigavam os negros fugitivos dos 
cativeiros.  
Em Itamatatiua, a formação do grupo se dá em decorrência da saída da Ordem Carmelita da 
propriedade por não ter compradores para a terra, a fazenda é abandonada para os negros que ali 
residiam, deixando uma característica que até os dias vindouros prossegue como Terra de Santa 
D’Ávila de Jesus. Nessa data, a posse da Terra é repassada por uma pedra com uma prescrição 
que selava a passagem da Terra da Santa para os negros Itamatatiuenses, sendo reconhecido o 
valor simbólico desta pedra, até mesmo, em audiência pela posse da terra346.Cabe mencionar a 
devoção que esses quilombolas têm com a Santa, adotando em seus sobrenomes, com raras 
exceções, o nome de Jesus, e por este motivo são conhecidos como os Pretos de Santa Tereza. 
Os Quilombolas Itamatatiuenses nas últimas décadas têm conseguido algumas melhorias através 
de suas lutas, sobretudo advindas da Associação de Mulheres Ceramistas347, como a instalação 
de um poço artesiano que abastece algumas residências, energia elétrica, um caminhão para 
auxiliar na fabricação e transporte da cerâmica. Por outro lado, assim como as demais 
comunidades rurais são desprovidas de saneamento básico; água tratada; posto de saúde. 
Tamatatiua não se isenta destas características, seus moradores quando adoecem se deslocam 
para municípios vizinhos, utilizando antes de suas práticas caseiras como as ervas medicinais. 
A forma de comunicação na Comunidade Quilombolas de Itamatatiua, mesmo em meio à 
chegada do eletrônico (como o rádio e a televisão) ainda é a oral. Esta é permeada de lendas, 
narrativas em que aparecem curupiras, mãe d’águas, figuras do imaginário popular. 
Concordamos com Santos, Reis e Oosterbeek (2010) que observam:  
 

“[...] ao adentrar na comunidade que Itamatatiua ainda traz a presença da oralidade e 
das tradições vinculadas a ela, seja nas suas práticas sociais, como em seu aspecto 
físico-geográfico [...]” 

 
Assim, a par desta oralidade somos conduzidos com a finalidade de identificarmos os mitos 
africanos que se apresentam em suas práticas culturais, na sua história e, sobretudo nas suas 
narrativas. 

 
3. Itinerário metodológico 
 
A Teoria durandiana mostra que, à medida que, a razão perde seu espaço de senhora absoluta da 
verdade e dos problemas que assolam a sociedade, insere-se no universo acadêmico e social o 
estudo do símbolo e do imaginário, dando-se importância ao mundo subjetivo, interpretativo, 
imaginário inerente ao homem com o propósito de reconhecer as imagens que estruturam suas 
obras e a si mesmo, como soluções para o desvendamento de aspectos nunca abordados no 
estudo humano.  
Para encontrar as imagens significativas da representação humana, Durand (1997) recorre à 
"Antropologia profunda", ou seja, utiliza-se de várias ciências, com seus diferentes métodos e 
disciplinas com o objetivo de explicar um aspecto de uma ciência por meio de outras ciências, 
adotando nesse estudo a trajetória antropológica. Consiste da interação biopsiquicosocial, ou 

346 Relatado por um dos entrevistados um episódio em que foram convocados para uma audiência sobre a posse da 
Terra com fazendeiros que queriam tomá-las dos quilombolas, ao mostrarem a Pedra ao juiz no fórum, este diz que a 
sessão estava encerrada, pois só a Pedra dizia tudo. Ainda não possuem a titulação das terras, mas tem o 
reconhecimento destas propriedades em 2006 pela Fundação Palmares. 
347 Associação de Mulheres foi organizada acerca de 10 anos conforme a representante da Comunidade, D. Neide. 
Elas se organizam na fabricação e vendas da cerâmica, possuem uma representante que é escolhida através de 
eleição direta a cada dois anos. Dessa organização, elas têm conquistado alguns benefícios e conquista para 
localidade como citados acima. 
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seja, num percurso de formação das imagens: corpo, mente e cultura. Considerando os símbolos, 
esquemas e arquétipos elementos constitutivos dessa trajetória, por serem homólogos e 
isomorfos, dotados de características básicas e similares que são classificados em constelações 
de imagens e, por conseguinte, resultam em grandes constelações, as estruturas do imaginário. 
Em um panorama da crise paradigmática, do início desse século, a teoria de Durand apresenta-se 
emblemática neste estudo. Conjuntamente com essa teoria, lançaremos mão da abordagem 
qualitativa pelo caráter interpretativo que atende aos dados coletados conjuntamente com a 
pesquisa de características etnográficas, a qual para Geertz (1978, p. 15), inspirado nas idéias de 
Gilbert Ryle, a define como um “esforço intelectual para uma descrição densa”. Entretanto, 
adotamos essa modalidade de pesquisa não nessa acepção de leitura em profundidade do espaço 
proposta por Geertz, mas faremos uso de alguns de seus pressupostos e instrumentos 
metodológicos. 
Os instrumentos de pesquisa utilizados para a coleta de dados foram entrevistas semi-
estruturadas, observação direta e ficha de informante. A partir destes instrumentos, coletamos 24 
entrevistas no período de 17 a 29 de janeiro e 02 a 13 de fevereiro de 2010, para as quais 
priorizamos alguns critérios: a) a senhora mais idosa, que é remanescente do período escravista 
com 105 anos; b) as mulheres líderes, visto que, o campo de pesquisa prevalece uma cultura de 
tradição matriarcal, em que elas comandam e representam a localidade; c) os responsáveis (pais 
ou mães) pela família que aceitassem ser entrevistados; d) e conversas informais com jovens sem 
considerá-los como focos prioritários da coleta, mas colaboradores, a fim de visualizarmos como 
se desencadeava a perpetuação da memória oral e propagação das tradições locais. 
Para análise das entrevistas ouvimos todas as 24 e transcrevemos na íntegra apenas 10 
selecionadas aleatoriamente, vale destacar que demos nomes fictícios (Xangô, Laroyê, Odoyá, 
Oyê, Oya, Ogunhê, Epa, Eparrê, Okê e Olariê) para cada entrevistado. Nestas começamos a 
identificar os mitos africanos baseados nos orixás dos povos iorubas e orientados pela tabela 
disposta na obra de Prandi (1996). Pois precisávamos de um critério de seleção visto não 
podermos trabalhar com um universo amplo de mitos. Dessa forma, optamos por estes para que 
pudéssemos estudá-los e compreendê-los a partir das entrevistas transcritas.  
Em seguida a identificação dos mitos, extraímos os fragmentos em que localizamos essas 
narrativas míticas, depois retomamos as leituras para aprofundarmos a caracterização dos mitos 
inerentes ao contexto Itamatatiuense e buscamos o confronto com as imagens fornecidas pela 
Teoria durandiana e suas significações.  
Para prosseguirmos na mitoanálise nos baseamos em três pilares da cultura Itamatatiuense: a 
Educação, Lazer e Saúde. Em seguida, descrevemos como se dá o funcionamento de cada uma 
dessas áreas e identificamos o mito africano que se faz presente a partir dos apontados na 
descrição das figuras mitológicas que verificamos se rememorar no discurso desses habitantes e 
também quais mitos se diluem e dão vazantes para novas etapas desses jovens e crianças 
componentes da história de Itamatatiua a partir da Bacia semântica e Tópica diagramática. É 
relevante mencionar, que nesta comunicação apresentamos apenas os mitos africanos de Oxum, 
Iemanjá, Nana e Exu, e a mito análise no pilar educacional. 
 
4. Mitos da cultura africana na comunidade de Itamatatiua 
 
Na localidade dos iorubás, o relato de um mito africano expõe que, em tempos remotos, Exu 
(mensageiro da comunicação entre o adivinho e Orunmilá) foi incumbido da missão de descobrir 
as soluções para os problemas terríveis que assolavam os humanos aos orixás. Para executar essa 
missão, Exu deveria ouvir todas as histórias das divindades, dos animais, dos seres humanos, 
além daqueles que dividissem com ele a Terra e ficassem atentos sobre quais providências 
seriam tomadas, bem como as oferendas que deveriam ser feitas aos deuses para que chegassem 
a um final feliz, a cada desafio enfrentado.  
Dessa forma, Exu conseguiu colecionar 301 histórias que simbolizava, para os iorubás, um 
número incontável de histórias e, depois dessa etapa, ele tinha diante de si, o conhecimento para 
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desvendar os mistérios sobre a origem e governo do mundo dos homens e da natureza, inclusive 
daqueles infortúnios do cotidiano, como as doenças e a morte, entregando-as a Orunmilá (deus 
do oráculo) para que transmitisse esse conhecimento aos seus seguidores - os babalaôs ou pais do 
segredo - pois, para os iorubás antigos, nada é novidade, tudo que acontece já teria ocorrido 
(PRANDI, 2001). 
Logo, compreendendo pela linha iorubana que todo acontecimento pode se reportar a algo que já 
teria acontecido nos imbuímos da missão de identificar o panteão mítico em solo Itamatatiuense 
auxiliado pelo Regime Diurno e Noturno das Estruturas Antropológicas de Gilbert Durand, a 
qual tomaremos como bússola na busca da identificação dos mitos patentes e latentes que 
permeiam essa localidade, e outras figuras mitológicas africanas que se diluem e enfraquecem 
em meio aos discursos de racionalização nas práticas sociais, religiosas, políticas e ideologias 
dessa tradição. 
 
4.1 Histórias sobre a Santa Tereza D’Ávila de Jesus 
 
Dentre as narrativas que nos suscitaram a desvendarmos os seus mistérios simbólicos e 
encontrarmos as personagens e as figuras mitológicas foi a da Santa Teresa D’Ávila de Jesus. 
Historicamente esta Santa nasceu em Ávila, Espanha, no século XVI (1515), e ingressou no 
Carmelo de Ávila aos vinte anos, convertendo-se pouco tempo depois, tornando-se um espírito 
modelo de devoção a Igreja, falecendo aos 67 anos na cidade de Alba de Tormes, canonizada em 
1662. O Papa Paulo VI reconheceu-lhe o título de Doutora da Igreja, nos idos de 27 de setembro 
de 1970 (SANTA, 2010).  
A Ordem do Carmo chegou ao Brasil no século XVI, instalando-se em Olinda, Pernambuco, em 
1580 no século XV, onde também construíram em 1586 o primeiro Convento do Carmo. 
Despontou na Província do Grão Pará e no Maranhão no século XVIII já com a ramificação dos 
Carmelitas Reformados ou Descalços, por sua vez, esta foi uma Reforma que a Santa Teresa 
esteve à frente para sua efetivação (MOLINA, 2006). 
Na Comunidade de Itamatatiua, a Santa Tereza é considerada pelos moradores como protetora e 
donas das terras para quem atribuem à força e conquistas que têm em diversas circunstâncias. 
Mesmo sendo uma das Comunidades mais carentes348 da região, os moradores não passam fome 
nem deixam de obter curas para suas doenças. Veja um milagre recebido por Ogunhê349, Eparrê 
e Olariê no fragmento da narrativa: 
 

Ogunhê: Meu irmão saiu pra trabalhar. Ano passado minha mãe saiu em Janeiro 
para São Luís para operar dos olhos e passou seis meses, aí quando foi em Julho a 
mãe dela disse: Minha Santa Tereza se vós fizer que meu filho volte (ela começou a 
chorar, pausa), eu mando rezar uma ladainha com bolo. Minha irmã! Não deu prazo 
de um mês. Quando foi um dia meu sobrinho chegou e disse: Tia tem um moço aí na 
porta, aí eu disse: moço, que moço, não é ninguém lá de casa não, não tia. Aí eu 
fiquei curiosa. Aí ele disse: é de casa. Aí eu vim, mamãe é Antoninho!!! Mamãe 
disse: é Antoninho?! Quando foi no outro final de semana ela mandou rezar um 
ladainha com café, bolo, foi linda ela, muita gente, muita gente!! 

 
Eparrê: Ela pra mim é muito milagrosa, quando eu assim tô aperriado, eu vou lá, 
faço minha conversinha com ela, é pode botar fé, ela é milagrosa mesmo, pode botar 
fé mesmo. 

 

348 Ela não é uma das Comunidades mais carentes da região, mas essa afirmação nos foi dada por alguns moradores 
Itamatiuenses quando falavam da ação, da providencia da Santa Tereza D’Ávila de Jesus na vida da Comunidade. 
349 Ogunhê relatando um milagre recebido da Santa sobre a chegada de um filho que saiu pra trabalhar e nunca mais 
voltou, e a mãe fez uma promessa. 
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C: O que falam sobre a Santa? 
Olariê: Há! Essa Santa é, é uma Santa que agente tem o respeito por Ela, aqui na 
Comunidade, e mesmo os devotos de Pinheiro, Bequimão, de Alcântara, também tem 
muito respeito por ela. É! 
C: Por quê? 
Olariê: Por que tem muitas coisas que agente faz não sei se é a fé. Né? Mas nós pedi 
e alcança. Eu mesmo, uma vez passei dois anos doente, ai eu fui não sei quantas 
vezes pra São Luís, aí eu fiquei magrinha, magrinha, magrinha, magrinha, magrinha. 
Aí tomei remédio de tudo enquanto foi jeito, aí eu fui lá e me apeguei com ela, se eu 
ficasse boa eu levantava o mastro pra ela com a roupa mais velha que eu tivesse, e aí 
eu fui pra São Luís de novo quando eu vim e aí fiquei boazinha, até hoje, faz 27 
anos!  

 
Nessas narrativas é possível localizar o sagrado, desencadeado na imagem da Santa Tereza 
D’Ávila e na vida dos Itamatatiuenses, e encontrar os semblantes femininos, tais como Oxum, 
Iemanjá. No interior das estruturas do imaginário, o feminino, pelos símbolos que relaciona, tem 
sido associado à vida; pelo mistério da maternidade que lhe é próprio. 
 
4.2 A Fonte do Chora: um lugar encantado 
 
Dentre as versões para a chegada da Santa à Comunidade existe uma que foi encontrada na Fonte 
do Chora350 (Foto 1). Esse acontecimento com muita freqüência é relacionado ao motivo do 
surgimento dessa Comunidade. Observe na narrativa de Odoyá ao ser questionada sobre a 
origem da Comunidade: 

 
C: O que a Senhora sabe sobre a origem da Comunidade, de onde vem Itamatatiua? 
Odoyá: Eu não sei nem contar muito. Mas segundo o que alguém mais antigo me 
contam, porque eu também sou curiosa, poderia saber. Itamatatiua...assim era um 
povoado menor, só tinha as casas, o que quê aconteceu? As pessoas me disseram que 
Santa Teresa, uns dizem que ela apareceu aqui, andava, botava o rastinho na areia, 
eles botavam ela pra Igreja e no outro dia ela já amanhecia lá no Chora, eu não tenho 
nem assim como afirmar, né? As pessoas falavam que Santa Teresa foi encontrada 
no (Fonte do) Chora. Mas segundo me disseram ela veio de Roma, no tempo das 
Carmelitas. Aqui era uma fazenda antiga. Essa fazenda era ainda de um pessoal 
que...que acho que trouxeram alguém, os escravos. O certo era que as Carmelitas que 
eram donas dessas terras, 55 mil hectares.(informação verbal)351 
 

Na mitologia africana existe o mito de Oxum, divindade feminina da nação Ijexá (Nigéria), 
representante das águas doces dos rios e das cachoeiras, da riqueza, do amor, da prosperidade e 
da beleza, do ouro; cultuada em todas as religiões afro-brasileiras. Na natureza, o seu culto é 
realizado próximo de rios, cachoeiras e fontes de águas mineiras (OXUM, 2010). Veja a Figura 1 
de Oxum: 

350 Fonte de água que os moradores usam para beber. É um local encantado, onde os moradores devem respeitar 
certos horários para não verem personagens como: sapos de ouro; peixes que sujam a água; mulheres que impedem 
a retirada d’água; curupira, dentre outros, as pessoas visitantes devem pedir licença com forma de respeito aos 
encantados da Fonte, e esta de acordo com moradores teria surgido antes do inicio da Comunidade. 
351 Informação cedida por D. Odoyá, em Itamatatiua, 2010. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 487



 

 
Figura 1 – Oxum 

Fonte:comunidade-espiritual.com 
 

 
Foto 1 - Fonte do Chora 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Oxum, vestida com seu dourado, é o centro, onde as águas que a cercam representam como ela, a 
fecundidade, pois desde a “pré-história o conjunto Água-Mulher tem sido percebido como o 
circuito antropocósmico da fecundidade [...]” (ELIADE, 2008, p. 154). Mas para algumas 
sociedades, as águas também representam o sêmen que fecunda a terra. Essas águas são 
purificadoras; água que os Itamatatiuenses precisam beber para renovar-se; os peixes, os sapos e 
outros encantados que aparecem impedindo as pessoas de o visitarem ou mesmo utilizarem suas 
águas em determinados horários, podendo ser visualizados análogos “aos monstros que sempre 
as vias da salvação, isto é, montam guarda à volta da árvore da vida ou de outro dos seus 
símbolos” (ELIADE, 2008, p. 235). Neste caso, cuidam, montam guarda para preservação das 
águas do Chora podendo ser consideradas como fonte de vida. Na Teoria durandiana, a água “é 
utilizada mais especialmente como elemento de adorno pelos heróicos e, em particular, nos 
sujeitos femininos” (DURAND, 1988, p. 186). A água que serve de adorno para Oxum é a 
mesma que dá vida a Comunidade, cessando a sede dos seus filhos Itamatatiuenses, fecundando 
suas terras e refazendo a história e vida desses moradores. Acompanhe alguns fragmentos de 
narrativas que nos levam a fazer as colocações expostas sobre a Fonte do Chora com as palavras 
de Oyê, Oya, Olariê e Odoyá: 
 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 488



Oyê: Eu sei dizer que parece que encontraram a Santa lá no Chora, eu só sei dizer 
que a água de lá é uma beleza e não é todo mundo que vai lá. Tem gente que vai lá 
que a água fica pretinha que é um barro quando eles não gostam da gente, a água fica 
suja, já cansô de ter a época da Festa quando agente vai pra lá encher água, a dona de 
lá suja a água todinha e não enchiam. (informação verbal)352 
 
Oya: Eu já me entendi com o Chora, e nós bebia lá a água do Chora e eu me 
perguntava quem fez o Chora, olhe me diziam o Chora agente já encontrou, agora 
agente foi zelar por ele e fomo alimpar e perguntei por que botaram o nome Chora é 
porque todo tempo ele fica chorando aquela água da parede mesmo, eliminando 
aquela água pingando assim, aí butaram o nome Chora e morre com esse nome... e o 
pessoal de Tamatatiua tem essa água aqui encanada, mas eles não largaram de ir 
buscar a água do Chora para beber, está sempre limpa, sempre limpa (informação 
verbal)353 
 
C: As pessoas dizem que na Fonte do Chora você só pode ir até 6 h., é verdade? 
Olariê: É, diz que tem uma sapa!!! 
C: É? 
Olariê: Ela tem os oios dorado, Sindoca já olhou ela. É, uma sapa que parece, ela me 
disse grande, o olho dela diz que brilha 
C: É mesmo? 
Olariê: Hum hum!!!!!!!!!! 
 
C: A Senhora acredita que na Fonte do Chora é realmente protegido por encantado? 
Laroyê: É, eu acredito, eu acredito que ali é encantado! 
Odoyá: As lendas eu já aprendi com outras pessoas, com D. Zuleide, alguma coisa 
tem ora que agente foge! Do poço do chora, que os outros contam também, a história 
de um jeju, um peixe da região, que tinha lá, todas as vezes que ia uma pessoa 
diferente, ele balançava o rabo e sujava a água todinha, de um jeito que a pessoa não 
pudesse aproveitar a água, não podia nem beber a água. 

 
Deste modo, o culto a Santa Teresa teria sido o sincretismo que se manifestava a deusa africana 
Oxum, pois os negros ao virem para o Brasil eram resistentes as suas tradições, logo ao estarem 
na Fazenda dos Carmelitas em Alcântara continuaram com seus cultos religiosos. Neste caso, 
supomos que em volta da Fonte do Chora de águas minerais, visto o valor material e simbólico 
que este representa ao contexto Itamatatiuense. Entretanto, a Igreja Católica reprimia as práticas 
religiosas africanas que na África se davam em locais abertos. Conforme as palavras de Abdias 
Nascimento, a religiosidade afro-brasileira era considerada anormalidade mental dos negros: 
 

Os cultos afro-brasileiros eram uma questão de polícia. Dava cadeia. Até hoje, nos 
museus da polícia do Rio de Janeiro ou da Bahia, podemos encontrar artefatos 
cultuais retidos. São peças que provavam a suposta deliquência ou anormalidade 
mental da comunidade negra. Na Bahia, o Instituto Nina Rodrigues mostra 
exatamente isso: que o negro era um camarada doente da cabeça por ter sua própria 
crença, seus próprios valores, sua liturgia e seu culto. Eles não podiam aceitar isso. 
(XAVIER, 2010)354. 

 

352 Entrevista concedida por Oyê, em setembro de 2010. 
353 Entrevista concedida por Oya, em setembro de 2010. 
354 Entrevista concedida a Juarez Tadeu de Paula Xavier por Abdias Nascimento. Disponível em:< 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9#cite_note-11>. Acesso em: 10 ago. 2010. 
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Assim, os negros acabam adotando com muita freqüência o reverenciamento de seus orixás por 
meio de santos católicos. Outra hipótese seria que os religiosos da Ordem do Carmo ao 
observarem as manifestações religiosas próximas a Fonte do Chora, inserem essa Imagem, e suas 
histórias foram se reconfigurando ao longo dos séculos intrínsecas ao existir dos Negros de 
Itamatatiua, com o propósito de substituírem suas crenças africanas pela católica, mesmo 
havendo resistência por parte destes. Configurando o que Valente (1994, p. 82) expõe: 
 

É lícito supor que, entre as diversas formas sincréticas assumidas, os escravos negros 
podiam utilizar os santos católicos como “máscaras” para seus orixás, fazendo a 
correspondência entre as entidades negras e aquelas do hagiológico católico. 

 
Inferimos que a Comunidade por ter uma gênese indígena, e os negros por não possuírem mar 
próximo ao seu espaço, acabam cultuando a deusa Iemanjá em águas doces no Poço do Chora, 
visto a recorrência com que a Mãe d’água se mostra na oralidade desses moradores. Veja o 
fragmento da entrevista com Olariê: 
 

C: Quais as lendas, histórias que a Senhora conhece sobre o Poço do Chora? 
Olariê: Aaaa, o Poço do Chora? Ele lá tem Mãe d’Água 
C: A senhora já viu? 
Olariê: Eu ainda não vi, mas um tio meu cansou de vê. Ele via, lá esse tempo era 
muito mato, num sabe? Lá era fechado o mato, ai ele veio pra cá quando ele voltou, 
quando ele voltou era 12 hs., aí ele viu uma Mãe d’Água sentada naquela pedra, 
aquela pedra que tem, naum tem uma pedra bem assim? Ai ela tava sentada lá, aí 
quando ele fez ê, ela thum dentro do poço [...] Até pouco tempo Mãe d’Água 
assuviava muito, outro dia ela passou assuviando, fiiiti 
C: Foi? 
Olariê:  Hum hum  
C: E vocês, Vocês sabem logo quando é ela? 
Olariê: Hum hum. Sabe. Ai ela faz fiiiti, eu fiiiiti mas grosso, ô as Mãe d’Águas tão 
pôr ai 

 

 
Figura 2 – Iemanjá 

Fonte: http://portoalegre.olx.com.br/ile-nana-tolabi-geraldo-de-iemanja-iid-16981602 
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Assim, ao emergirmos na tradição Itamatatiuense é possível identificarmos também o mito de 
Iemanjá (Figura 2), Nigéria, a deusa das águas sincretizada no Brasil como Nossa Senhora da 
Conceição. Silva (2005) relata em um de seus mitos que ela era uma divindade responsável pelas 
águas doces do rio. Entretanto, fugindo do seu esposo, desemboca no mar, onde vive junto com 
sua mãe Okun.  
Em solo brasileiro é cultuada, sobretudo no mar, mas é comumente associada a encantados das 
águas doces de origem indígena, como Mãe D’água, Sereia, Iara, etc. Os filhos desse orixá são 
pessoas muito trabalhadoras e gostam de se livrar da pobreza; podemos perceber traços dessa 
divindade nas mulheres Itamatiuenses frente as suas lutas diante da organização da Associação 
de cerâmica, da força com que lideram sua Comunidade, e cabe evidenciar que o primeiro 
candidato a cargo político em 2008 da localidade foi uma jovem, Marinete de Jesus355, que se 
encontrava obstinada em lutar pela melhoria do espaço, visto o descaso e esquecimento dos 
poderes municipais pelos problemas que a Comunidade de Itamatatiua enfrenta.  
 
4.3 O artesanato como preservação das tradições 
 
Na Comunidade de Itamatatiua, a forma de fabricação das peças de Itamatatatiua é repassada de 
geração para geração, podendo ser anterior a chegada dos negros, com os indígenas, que 
repassaram os ensinamentos aos moradores Itamatatiuenses sobre a confecção da cerâmica e das 
telhas a partir do barro. Observe fragmentos da narrativa nas palavras de Okê: 
 

Esse trabalho de cerâmica é muito antigo, tem mais de duzentos anos, não era só 
pote, essas coisas, também tinha olaria, fazia tijolos, telhas. Eu acho que é antes dos 
Carmelitas porque dizem que aqui já moraram índios e cerâmica faz parte muito de 
negócio de índio, eu acho que já existia, aqui agente cava buraco e encontra muito 
pedaço, caco de telha, quando agente cava ali pro cemitério é ôh agente encontra só 
isso, pena que os mais novos não querem se engajar. 

 

 
Figura 3 - Nã 

355 Informamos que infelizmente não foi eleita, mas não desistindo da carreira política. 
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Fonte:http://povo-umbanda 
.blogspot.com/2010/07/oracao-

nana.html 
 
Outro mito, que se mostra inerente a tradição da Comunidade de Itamatatiua, é a orixá Nanã 
(Figura 3), deusa da lama, dos pântanos, do lodo; é a terra em contato com a água; a chuva, a 
tempestade. Conhecida como uma das mais temidas e respeitadas orixás, pois representa a 
própria morte. Em seus cânticos são feitas súplicas para que leve a Ilku (morte) para longe e 
conceda que a vida seja mantida. Essa deusa nos remete a fecundação do sêmen, água na terra 
brotando. O barro utilizado na fabricação da cerâmica e das telhas confeccionadas e, assim, 
auxiliando na preservação de tradições que se propagam por séculos, podendo advir de épocas 
anteriores a chegada dos negros escravizados.  
 
4.4 Representação de Igba exu em peça de cerâmica 
 
A peça de cerâmica, localizada na entrada da Associação e confeccionada pelas ceramistas 
Itamatiuenses, foi produzida numa oficina na própria localidade que se assemelha ao 
assentamento de Exu. Veja a foto 2. 
 

 
Foto 1 – Cerâmica de Itamatatiua 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 
Figura 4 – Assentamento de Exu 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eleggua2005.jpg 
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A Figura 4 representa Igba exu ou assentamento de Exu, como é mais popularmente conhecido 
pelo povo de santo. É confeccionado de diversas formas, com vários materiais que variam do 
ferro ao barro. Algumas vezes é modelado com tabatinga, em forma humana completa ou apenas 
o busto, com olhos e boca feitos de búzios. Ainda pode ser representado por uma pedra contendo 
vários elementos do reino animal, vegetal e mineral (EXU, 2011b). Assim, a peça produzida na 
Comunidade nos prende a atenção pela semelhança, pois essas moradoras não sabiam da 
existência de figuras como essa, e ao irem moldando retomam e elaboram inconscientemente um 
elemento tão importante no culto a Exu. 

Exu (Figura 5) é o orixá mensageiro, que conduz o pedido dos homens aos outros deuses. 
Segundo Prandi (2005) Exu é principio de tudo, o movimento e nada pode acontecer sem sua 
presença, nem mesmo em pensamento. Portanto, nada ocorre sem a interferência desse orixá, por 
isso ele é sempre o primeiro a ser homenageado nos cultos, sendo, assim, necessário permitir o 
movimento para que o evento se realize. Ele é um orixá astucioso, vaidoso, inteligente, muito 
sábio, conhecedor dos saberes sobre a natureza humana e dos assuntos mundanos, por isso 
quando vindo da África para o Brasil foi erroneamente sincretizado como o diabo cristão, em 
que os missionários se apropriaram dessas qualidades para o fazerem símbolo da maldade e do 
ódio. Conforme Verger (1980) e Prandi (2005), Exu não é completamente bom nem mau. Ele 
age de acordo com o tratamento e a solicitação que a ele fazem, pois na religiosidade africana 
não se reconhece essa oposição: a dualidade entre o bem e o mal. 

 

 
Figura 5 - Exu 

Fonte: http://www.feesperancaecaridade.org 
 

Assim, por ora, encerramos a identificação dos mitos africanos, cientes de que para muitos 
moradores Itamatatiuenses serem equiparados a Oxum, Iemanjá, Nanã pouco os importa diante 
de necessidades emergenciais que perduram sua sobrevivência diária, oriundas da ausência de 
postos de saúde, de melhores escolas para seus filhos, transportes coletivos, dentre outras; mas o 
passado, a história de um povo jamais pode ser negado. Conjecturamos, que essas informações 
sobre sua ancestralidade, de onde vieram, quais valores pertences a sua linha genealógica pode 
torná-los orgulhosos, e contribuir para preservação de sua memória e afirmação de sua 
identidade pois, segundo Pitta (2008), o mito fornece modelos de comportamento, ou seja, 
permite a construção individual e coletiva da identidade. Portanto, depois de identificarmos as 
mães mitológicas os heróis africanos e heroínas africanas em solo Itamatatiuense sem pretensão 
de exaurirmos as correntes míticas, utilizamos a palavra “agô” (licença) que na língua yourubá 
significa abram caminho para que possamos navegar em águas mais profundas e distantes a fim 
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de visualizarmos os afluentes, deltas e meandros que apregoam a Comunidade de Itamatatiua de 
mãos dadas com a Tópica Diagramática356 e a Bacia Semântica. 

 
5. Educação na comunidade de Itamatatiua 

 
As aulas em Tamatatatiua são ministradas em prédio próprio, composto por 3 salas e um local 
para preparação das refeições. Assim a Escola existe na Comunidade há mais de 30 anos. No 
turno matutino e vespertino funciona o Ensino fundamental e no noturno o Pró-jovem. Da faixa 
etária que compreende de 0 aos 15, as famílias recebem investimentos governamentais do 
Programa Bolsa Família, de 16 aos 19 são subsidiados, desde 2008, pelo Pró-jovem. Os pré-
requisitos para que os alunos recebam esses investimentos é que estejam matriculados e 
freqüentem regularmente as aulas. Entretanto, conforme a Educadora já aposentada, mas que 
retornou para dar continuidade às atividades do Programa Pró-jovem há uma evasão muito 
grande, segundo Odoyá: 
 

C: Como a Senhora percebe, o Pró-jovem desde 2008, os jovens participam 
mesmo, desenvolvem muitas atividades com a Senhora? 
Odoyá: Eles não sentem dificuldades, eles fazem é ser desinteressados, eles são 25 
jovens. A turma é de 25 jovens. 50% deles são interessados, agora o resto, outros 
ficam enganando: eu não vou mais, não estou mais recebendo. Quando chegou 
agora eu fui lá no Cras, da Assistência Social, de Alcântara, fui ver no cadastro e 
minha supervisora disse que tá todo mundo aqui recebendo, aí eles voltaram e 
mandaram eu recadastrar todo mundo. Tu vai ou tu não vai agora? Se não eles vão 
cortar! 
C: Aí passaram a freqüentar? 
Odoyá: Nós começamos dia 11 de janeiro, ficaram 17, depois só 14, por último só 
meia dúzia, aí não pode funcionar com menos de 20 alunos, aí ia acabar. Sendo que 
por conta das mães mesmo que também não se interessam: não, hoje meu filho 
sentiu dor de cabeça, e não mandam mesmo seus filhos. Aí eles disseram o 
seguinte: se eles não fossem agora, eles iam perder, as mães iam perder a Bolsa 
Família e....  
C: Aí todo mundo retornou? 
Odoyá: Aí todo mundo de volta, os que eram e outros novos agora! Não cortando. 
Eles são mais interessados pelo dinheiro! 

 
A Educação, segundo Freire (1987), deve está intimamente relacionada com a disseminação de 
conhecimentos que tenham conexão com a realidade social dos alunos envolvidos. O ato de 
conhecer não pode ser dissociado daquilo que se conhece. Disso então inferimos, dentre tantas 
outras hipóteses, que a evasão em larga escala deve-se aos conteúdos ministrados estarem 
desatrelados das práticas diárias desses jovens Itamatatiuenses, desencadeando desinteresses, 
causando desmotivações que aos olhos dessa entrevistada soam como preguiça, 
descompromisso, mas são problemas da educação que perduram longas datas. Conteúdos que 
privilegiam valores e conhecimentos elitistas em que a exclusão ocorre de forma sutil. A culpa é 
retirada da sociedade, da escola e transferida ao individuo, e, assim, apontamos como um dos 
índices para acentuada taxa de evasão, dentre outros como a carência de professores e infra-
estrutura inadequada. Enfim, deficiências que atingem a educação formal como um todo e 
sobremaneira populações negras. 
A insurgência de novos ‘riachos’ na educação formal dos povos de matriz africana não advém da 
bondade da ordem vigente, mas das lutas e esforços de inúmeros guerreiros e guerreiras Iansã, de 
justiceiros Xangôs, de sábios Oxóssis. Enfim das pelejas reivindicatórias da população negra, 

356 Tópica Diagramática e Bacia Semântica são conceitos da Teoria durandiana explicados no capítulo 2 e 3 
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dos movimentos negros e dos intelectuais pela implementação de políticas públicas que 
promovam iguais oportunidades de educação, mudanças dos conteúdos curriculares, elaboração 
do livro didático e outros materiais, além da formação de professores competentemente formados 
para respeitar a diversidade cultural.  
E, assim, nessa “Bacia semântica”, as ‘correntes de águas’ que corriam quase sem entorno são 
empurradas para novas direções, inquietando e forçando o Sistema educacional brasileiro a nível 
municipal, estadual e privado a redimensionarem e repensarem a inclusão de conteúdos que 
contemplem a História dos negros e negras e combatam as desigualdades étnico-raciais, 
desestabilizando o instituído (códigos, normas, sistemas de ação), tais como a Lei nº 10.639 
sancionada em 9 de janeiro de 2003, pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva que torna 
obrigatório nos estabelecimentos de ensinos fundamental e médio, oficiais e particulares, o 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileiras, contemplando o estudo da História da África e 
dos Africanos; as Ações afirmativas com o sistema de cotas raciais nas universidades alvo de 
tantas críticas e questionamentos, dentre outras conquistas.  
No que se refere a Educação informal conceituada por Brandão (1985) como aquela que está 
relacionada com o processo “ livre” (não-institucionalizado) de transmissão de certos saberes, 
tais como: a fala comum a um dado grupo, as tradições culturais e demais comportamentos 
característicos das diversas comunidades presentes em uma sociedade. Assim desse conceito nos 
fundamentamos para descrevermos a Educação informal na Comunidade de Itamatatiua que é 
baseada em tradições ancestrais, em que os mais idosos transmitem os valores pela oralidade aos 
mais jovens, que respeitam e apreendem com seus ancestrais, veja abaixo as falas de Odoyá:  

 
C: Quem ensinou a Senhora a ser Caixeira? 
Odoyá: Foram os mais velhos vem me ensinando, minha filha já sabe, depois Maria 
(filha) já vai ensinar Maria Estela (neta).  
Laroyê: Meu pai sempre falava pra gente: Sió agente tem que procurar, procurar 
muito saber essas coisas. Eu já disse pros meus filhos, pra minhas filhas que tão aqui: 
meus filhos procuro assim conversar com os irmãos de vocês que sabem contar, pra 
vocês saberem contar também. Eu não sei, porque quando vai murrendo os mais 
velhos, quando vierem procurar ninguém sabe contar, porque não imaginaro saber 
com os mais velhos, né? Eu não sei porque quando papai contava pra mim, eu não 
tava nem tchan! 

 
Entretanto, conforme depoimentos de alguns entrevistados tem havido uma perca de respeito 
muita acentuada dos jovens com os pais, mães e pessoas mais idosas da Comunidade nas últimas 
gerações; certo desinteresse, descompromisso pelo aprendizado das tradições que antes eram 
disputas pela juventude de suas épocas, acompanhe os fragmentos das narrativas de Odoyá e 
Olariê: 

Odoyá: São as caixeiras que dão ensaios, sábado, feriado. Agora as crianças aqui na 
Comunidade nem precisa ensaiar porque eles já lembram, toda criança já sabe cantar. 
Aí de primeiro era uma correria pra ser bandeira, outros choravam e diziam pede pra 
mamãe pra eu ser bandeira, hoje: eu não posso, eu não quero, ninguém quer mais ser, 
elas nem ligam. É bom quando pegamos uma menina novinha que não tem aquela 
coisa de eu vou pro reggae porque no dia da Festa de Santa Tereza tem um reggae e 
elas às vezes querem largar a bandeira, as Caixas na sala para irem dançar reggae.  
C: A Senhora que está perdendo um pouco dessa valorização, continuação a ser 
Caixeira? 
Odoyá: As Caixeiras já perderam, as meninas novas de hoje, não é desmoralizando, 
mas nós quando assumíamos éramos Caixeira mesmo, a sério, e elas não levam a 
sério  
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C: Quais são coisas que a Senhora recorda com saudades da sua infância, 
adolescência que observa que não tem mais? 
Olariê: Ah era o respeito!! Na minha adolescência todo mundo respeitava todo 
mundo aqui na Comunidade! Os jovens todo mundo tratava os mais velhos muito 
bem, todo mundo tomava bênção, chamava de tio, isso aí eu sinto muito o respeito. 
Hoje a juventude já é diferente, eles respeitam só que não era assim como era dantes 
como meus pais me criaram respeitando todo mundo, tomando a bênção pra todo 
mundo e o trabalho também, quando nós se criemos nossos pai botava todo mundo 
pra trabalhar, nos dependíamos de nossos pais, mas pra comprar roupa, sandália, 
nossos anéis, nossos pais eram cabeças fria, até mesmo na alimentação nós era mais 
preocupada pra ajudar os pais, nos era mais preocupada em aprender as coisas 
também, nós gostava muito de aprender, os jovens da Comunidade hoje em dia não, 
não tinha estudo, mas nós ajudava muito nossos pais 

 
E, assim, ver-se caminhar nessa correnteza da “Bacia semântica” ora a Senhora Nanã não 
querendo e nem devendo se desprender das tradições, dos valores e manifestações culturais que 
sustentam a identidade dessa população, ora o irreverente Exu querendo sair-se em pequenos 
‘escoamentos’ na vida da juventude Itamatatiuense que muitas vezes desconhecem que as novas 
práticas de lazer advêm em parte do contexto social no qual estão envolvidos, como os monstros 
ofertados pela mídia televisiva trazendo em belas bandejas a violência, as drogas, o álcool; 
levando-os a desviarem de suas trajetórias heróicas e bélicas. Conforme Durand (1994, p. 34) a 
“identificação não está mais [...] ‘in subjeto’, ‘num sujeito’, mas num tecido relacional de 
atributos”, assim os valores culturais dessa juventude são construídos a partir das relações que os 
cercam, sejam simbólicas, sejam geográficas, midiáticas, as quais produzirão e manifestarão 
perspectivas e desejos consoantes a geração com a qual convivem.  
Destarte, para que a anciã Nanã continue a navegar na história Itamatiuense e dê poucas 
oportunidades de expansão dos ‘assuntos mundanos’357 de Exu. Para adentrar nesse contexto, 
faz-se necessário a efetivação urgente do aparato-normativo educacional, sobretudo, em espaços 
remanescentes de quilombos, dando a juventude o direito de conhecer sua ancestralidade e 
reconhecerem que essas manifestações simbólicas e culturais demarcam sua identidade, e 
embora com a incorporação de outros entretenimentos não deixe sua tradição sucumbir. 

 
6. Considerações finais 
 
A junção de vozes dos moradores Itamatatiuenses permeada de simbolismos e clarabóias nos 
possibilitou apontar segredos adormecidos por valores cristãos. Desvendá-los é facultar às novas 
gerações a chance de conhecerem sua ancestralidade com heróis e guerreiros míticos africanos.  
Narrativas e trajetórias heróicas africanas que podem auxiliar a essas gerações tecerem e 
comporem seus enredos embalados pelo respeito às tradições e aos ancestrais com ensinamentos 
da Senhora Nanã, pela irreverência de Exu para o aprendizado, e ainda pela vontade de vencer as 
adversidades da guerreira Iansã, pela inteligência e justiça de Xangô, o poder das artes de Oxalá. 
Enfim, reconhecerem esses espelhos ofertados também pela educação que precisa de um 
combate conjunto de pesquisadores, estudiosos que assumam a temática etnicorracial para 
estudo, balancem e desestabilizem essa arena montada de conteúdos que contemplam a 
majestosa eurocentricidade e façam implementar efetivamente as leis e aparatos normativos no 
contexto educacional com todos os direitos e infra-estruturas necessárias para os conteúdos da 
História e Cultura Afro-Brasileiras, deixando a “Bacia semântica” Itamatatiuense também se 
aprofundar em novas correntes de águas.  
Compreender essas narrativas míticas nos coloca a par de ressignificar vidas até então tão 
desprezadas e colocadas a margem por forças políticas, educacionais e sociais desiguais e 

357 Assuntos mundanos compreendemos como alcoolismo, drogas, violência. 
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excludentes.  
Assim, esta pesquisa nos propicia a considerar os mitos da cultura africana como elementos de 
informação, preservação e memória na Comunidade Quilombola de Itamatatiua a partir da 
oralidade, da fala, e perceber como estas demarcam um modelo informacional com estruturas 
materiais e simbólicas de um universo cultural de ser e estar dessa Comunidade. 
Logo, analisar as narrativas míticas em linhas diacrônicas e sincrônicas é contribuir com o 
desvendamento de riquezas e tradições adormecidas em um passado de opressão e repressão, que 
pode ser reconstruído e devolvido à populações que desconhecem sua própria ancestralidade, e 
que em volta aos estudos memorialísticos nos fascinam e encantam pela possibilidade de 
rememorá-las para não serem extintas, apagadas da história de uma comunidade identitária como 
a da Comunidade Itamatatiuense. 
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Cozinha dos Santos: Segredos Guardados nas Vozes 
Rafael José de Melo (UFPB) 
Beliza Áurea de Arruda Mello (UFPB) 
 
 
 
Introdução 
 
A comida sagrada dos terreiros está envolta de segredos, sensualidade, beleza e aromas. Desde a 
escolha de quem será a responsável pelo preparo, cozimento e apresentação visual dos pratos –a 
iabassé–, há a presença e a voz dos Orixás. Tudo é posto e confirmado pelo oráculo de Ifá, 
através dos odu que falam por intermédio do jogo de búzios revelando a vontade dos deuses. 
Cada comida ofertada num terreiro a um(a) Santo(a) passa pelo crivo das vozes que mantém 
vivos a tradição oral dos conhecimentos e dos fazeres performáticos. Elas, as oferendas e as 
vozes codificadas nos elementos do ebó, trazem os mitos e a tradição que renova e se renova a 
cada ritual. São a(s) memória(s) cultural-religiosa e coletiva que desvendam as essências do 
divino e suas relações de existência com o mundo, a natureza e o homem.  
A oralidade como recurso primevo do desvelar a essência das coisas adquire nos terreiros a 
subjacência da vocalidade (ZUMTHOR, 2007; 1997(b); 1993) que caracteriza as culturas das 
bordas. A voz e a memória (individual ou coletiva) como suporte de inscrição dessas culturas das 
margens se intensificam nos universos religiosos afrobrasileiros por se constituírem num aparato 
de escritura que se registra na culinária sagrada dos Orixás e no corpo dos babalorixás, das 
ialorixás e dos iaôs, dentre outros membros dos terreiros. A memória coletiva, como definida por 
Halbwacks (2006), é o fio elo da permanência da mitologia iorubá guardada em segredo pela 
tradição oral. Assim sendo, discute-se neste trabalho os segredos e as cifras da voz nas oferendas 
da deusa Oxum, a partir dos mitos que a delineiam como a “senhora” dos segredos da cozinha. 
Trilha-se, portanto, pelo viés da decodificação da voz ao receptor.  

 
Memória, vozes e mitos 
 
O produto da maioria das ações desempenhadas pelo orixá Oxum nos mitos apresentados por 
Prandi (2001) em a Mitologia dos Orixás sempre aponta para o caráter coletivo, o grupo como 
suporte da memória (BOSI, 1994, p. 414), embora ela, Oxum, atue praticamente de forma 
“individual” na resolução dos problemas entre os deuses e o homem. Tem-se a esfera de uma 
memória coletiva que se corporifica, estabelecendo-a como a deusa portadora da prosperidade e 
da fertilidade. Por outro lado, ela, Oxum, se afirma simplesmente como um membro de um 
grupo que lhe confere autoridade para dirimir as dissonâncias entre o plano material e o 
espiritual. A constituição de uma memória individual que a distingue dos demais deuses iorubá 
faz parte de uma rede que compõe a memória coletiva dos Orixás na formação de uma 
consciência mitológica maior: uma teogonia. Por esta perspectiva, cada mito dos orixás remonta 
a uma voz que o individualiza (memória na qual habitam as características sobrenaturais do/a 
deus/a) e o coloca em diálogo com outras vozes (cerne de uma memória coletiva) que o situa 
num tempo e lugar específicos. “A memória coletiva secreta portanto (sic) um espaço e um 
tempo que manifesta a ‘tradição’ de um determinado grupo” (ORTIZ,  1998, p. 189). Ela é da 
ordem da vivência e fixa as lembranças nos seus grupos portadores (ORTIZ, op. Cit., p. 191). 
Nesse ínterim, a afirmação dos domínios do(a) deus(a) na natureza e na sociedade está, 
sobretudo, guardada nos ingredientes das comidas dedicadas a eles. Essa voz codificada revela a 
essência (arquétipo) e os símbolos culinários de cada orixá, além das cores, gostos e 
especificidade de auxílio que o Santo presta a quem o reverencia com afeto. Dessa forma, cada 
prato ou oferenda tem um significado próprio, uma objetividade do ofertante a ser atingida, 
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revelada não só na composição e no fazer, mas também no formato e no material da 
vasilha/louça na qual ela será servida. Trata-se de uma linguagem cifrada, envolta de toda uma 
semântica que a torna sagrada. Por ser parte de um mito, portanto provinda de um discurso que o 
situa na linguagem e no além dela (STRAUSS, 1970, p. 228). A comida do Santo, em suas 
instâncias, concreta e abstrata, obedece a regras e segue uma ordem ritual ao ser ofertada, 
semelhante às estruturas gramaticais e discursivas da linguagem. No entanto, toda a operação e 
funcionamento dessa linguagem simbólico-discursiva se encontram no universo da tradição oral 
e nos meandros da memória coletiva, que, para Halbwachs (2006, p. 102) numa perspectiva 
psicossocial, “é uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de 
artificial, pois não retém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na 
consciência do grupo que a mantém. Por definição, não ultrapassa os limites desse grupo”.  
A memória coletiva, desse modo, é um canal de fluxo rememorativo que perpassa o tempo, 
ultrapassando os limites categóricos de definição de passado e presente. Em outros termos, é 
lugar em que transitam os mitos e suas atualizações.  
 

Em qualquer época, a memória continua sendo a capacidade de percorrer, de 
remontar no tempo, sem que nada, em princípio, proíba prosseguir esse movimento 
sem solução de continuidade. É principalmente na narrativa que se articulam as 
lembranças no plural e a memória no singular, a diferenciação e a continuidade 
(RICOEUR, 2007, p. 108). 
 

A memória, dessa forma, é uma voz que embora impute uma particularidade de um indivíduo, 
senão de vários, atrela-se a um contexto social, cultural e religioso que a circunscreve num 
grupo, comunidade que se historia. É uma instância que ao adquirir solidez no conjunto, e no 
decorrer de um tempo, visita os espaços da lembrança (BOSI, 1994), do esquecimento 
(RICOEUR, 2007), do oral, da tradição e do nomadismo da voz (ZUMTHOR, 2005; 1997(a); 
1997(b); 1993). Deste modo, “a memória, por sua vez, é dupla: coletivamente, fonte de saber; 
para o indivíduo, aptidão de esgotá-la e enriquecê-la” (ZUMTHOR, 1993, P. 139). Ela, segundo 
Le Goff (2003, p. 470), “é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de 
poder”. Por está inscrita nos sujeitos, se narrada a outros, as lembranças ou histórias tomadas 
como “verdadeiras” (os mitos), nos momentos em que vem à tona, reclama uma performance do 
corpo e da voz.  
Para Bosi (1994, p. 49) há a memória-hábito que “adquire-se pelo esforço da atenção e pela 
repetição de gestos ou palavras. Ela é [...] um processo que se dá pelas exigências da 
socialização. Trata-se de um exercício que, retomado até a fixação, transforma-se em um hábito, 
em um serviço para a vida cotidiana”. Por este viés, observa-se que a transmissão oral dos 
conhecimentos nos terreiros encontra nesse tipo de memória, que guarda no corpo das pessoas 
esquemas de comportamento incorporados às práticas cotidianas, um lugar para marcar a voz e a 
tradição do culto aos deuses afrobrasileiros. Desta maneira, conforme Zumthor (1997(a), p. 6), a 
memória “transmite conhecimentos, sob a magia do desempenho do dizer e da escuta, do que se 
fala ou se omite, do que se capta ou não”. Em suma, “ela [a memória] envolve toda a existência, 
penetra o vivido e mantém o presente na continuidade dos discursos humanos” (ZUMTHOR, 
1993, p. 140). Memória é recriação, é recordação de acontecimentos ancorados, sobretudo, pela 
tradição oral porque a esta se coaduna a performance, produto de uma manifestação oral e 
gestual, o corpo, enquanto relação que o liga a um espaço, e a vocalidade como um fenômeno 
dinâmico que cruza a linguagem. 
Pensar nos segredos inscritos nas oferendas e nos ebó (trabalhos mágicos) dos Santos cultuados 
nos terreiros, de certa forma, é dar visibilidade as reminiscências da teologia mitológica iorubá.  
No mito “Oxum leva ebó ao Orum e salva a Terra da seca” (PRANDI, 2002, p. 339-340) é 
narrado que Olodumare certa vez quis castigar os homens. Para efetuar tal intento levou as águas 
da terra para o céu. A sede sucumbia a todos. Quando Ifá foi consultado, “foi dito que se fizesse 
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um ebó. Com bolos, ovos, linha preta e linha branca, com uma agulha e com um galo”. A 
responsável para levar o ebó ao Céu foi Oxum: 
 

no caminho Oxum encontrou Exu e ofereceu-lhe os fios e a agulha. Em seguida 
encontrou Obatalá e entregou-lhe os ovos. Obatalá ensinou-lhe o caminho da 
porta do céu. Lá chegando, Oxum encontrou um grupo de crianças e repartiu entre 
elas os bolos que levava. Olodumare viu tudo aquilo e se comoveu” (PRANDI, 
2002, p. 339). 
 

Nesse mito, é mostrada a importância dos atributos femininos de Oxum, do quanto seu arquétipo 
é necessário à vida. Como deusa das águas doces dos rios, cascatas, lagos e cachoeiras, ela é a 
personagem que entra em cena na situação de desequilíbrio causada por Olodumare. Exu é o 
orixá que está entre os mundos, ayê e orum, isto é, na intermediação dos planos. Ele regula, 
segundo Zacharias (1998, p. 136), “o fluxo de energia entre os dois mundos, servindo de 
mensageiro entre os deuses e os homens, liberando a passagem de energia ou não, dependendo 
da sua utilidade ou das reverências devidas à ele”. Obatalá, o pai criador, representa o poder 
fertilizante masculino e seu elemento é o sêmen. As crianças são a representação dos orixás 
meninos, o Ibêje, comumente conhecidos como êrês (CARNEIRO, 2002, p. 71). Eles “são orixás 
nagôs que representam os gêmeos e simbolizam também a fecundidade” (TRINDADE, 
LINARES e COSTA, 2010, p. 117).  
Numa sequência, na medida em que Oxum se dirige ao Céu ela vai oferendando os elementos do 
ebó, consequentemente ativando os domínios dos orixás, ou seus arquétipos, através de símbolos 
específicos. Estes representam a comunicação dela, a voz da água, com os orixás. São diálogos 
nos quais a voz que fala é entremeada pela performance do corpo. Exu é o primeiro, aquele que 
abre caminhos, o início. Ele recebe as linhas de cor branca e preta. De acordo com Moura (2006, 
p. 39) no candomblé ketu o branco significa frio, imobilidade e silêncio; o preto, é associado à 
terra e aos mortos. A terra é um dos principais elementos de Exu. Entende-se, portanto, que 
Oxum, elemento branco –a água–, na verdade está pedindo licença a Exu, elemento Fogo que 
dialoga com a Terra e o Ar, para que as energias da paz, simbolizadas pelo branco, funfum, 
possam ter passagem por ele para a Terra de forma que haja prosperidade e progresso, 
simbolizados pela substância da agulha, o ferro: elemento dos orixás da família de Ogum (o 
senhor do ferro, das estradas e dos caminhos) que pertence à categoria, definida por Trindade, 
Linares e Costa (2010, p. 24) como cultura. 
Ao serem entregues os ovos a Obatalá, Oxum sugestiona que ele os fecunde. Eles são o símbolo 
da reprodução da vida, atributo dado à deusa por ela ser a guardiã da fertilidade e da 
graciosidade do feminino. Na verdade a relação aqui implicada é a da cor amarela da gema do 
ovo, que simboliza a energia de Oxum, com o branco de Obatalá. Dito de outra forma, se por um 
lado, ela, Oxum, está lhe dizendo que fertilize a Terra, purificando-a, equilibrando-a e 
devolvendo a paz; por outro, esta deusa pede a chuva de Obatalá, ou seja, a “água do céu”. O 
fundamental a se compreender aqui é o fato destes protagonistas estarem mergulhados numa 
cultura de tradição predominantemente oral, por isso, “a linguagem é um modo de ação e não 
simplesmente uma confirmação do pensamento” (ONG, 1998, p. 42). O amarelo de Oxum vem 
lembrar o nascer e o por do sol e o branco de Obatalá, a luz solar, o dia. Veja-se que enquanto 
Oxum tem as marcas das nascentes quer seja pluviais (as chuvas finas que fazem germinar as 
sementes) quer seja fluviais e da vida humana, Obatalá comanda o fluxo das águas das chuvas 
fortes, necessárias para acabar com a seca que assolava a Terra. O orixá feminino Oxum pode ser 
desenhado, ainda, dentro da antropologia do imaginário, nos termos de Durand (2002), como 
uma deusa portadora de um arquétipo que transita pelos limites dos regimes diurno e noturno. 
Já os bolos, neste mito, são o segundo símbolo de Oxum, ao distribui-los para as crianças ela 
revela a candura e a docilidade que lhe subjaz: a doçura de mãe, da vida, da água e do amor. É o 
mel, outro símbolo seu, que dá sentido à existência.  
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Assim sendo, em qualquer narrativa do panteão iorubá, há toda uma representação coerente que 
norteia uma atividade de percepção desse mundo mitológico. Existe um entrelaçamento dos 
elementos das oferendas com os reais sentidos que neles habitam. Nisto, a transmissão dos 
conhecimentos que possibilitam a decodificação da voz nas comidas da culinária sagrada dos 
orixás são considerados secretos. Revelados apenas àqueles que fazem parte da memória e da 
vocalidade que alimentam a tradição oral e fornecem sentidos para a continuidade da religião e 
dos rituais que a legitimam. 
 
Tradição (oral) e Oxum: a “senhora” dos segredos da cozinha  
 
Para Bornheim (1997) na tradição se configura um caráter de continuidade. Nas bases que a 
define está a ideia do transmitir algo a alguém, do (re)passar um saber de alguma forma, oral ou 
escrita, a outras gerações.  É um doar “gratuito” que leva experiências e conhecimentos. Como 
conjunto de valores, a tradição impõe a permanência. Na tradição oral da cultura mitológica 
afrobrasileira, assim como em outras de cunho oral, se propicia uma formulação da voz viva, 
cujos valores da palavra florescem quando vocalizada. De acordo com Zumthor (1997(b); 1993) 
e Machado (1999) a voz é veiculo de expansão repleto de concretude e vivacidade. Ela se 
conecta ao corpo e ambos se apresentam em performance: 
 

a voz ultrapassa a palavra [...] a voz não traz a linguagem: a linguagem nela 
transita, sem deixar traço. [...] A voz se diz enquanto diz; em si ela é pura 
exigência. Seu uso oferece um prazer, alegria de emanação que, sem cessar, a voz 
aspira a reatualizar no fluxo linguístico que ela manifesta e que, por sua vez, a 
parasita (ZUMTHOR, 1997(b), p. 13). 
 

Rastrear os liames da voz nos mitos que trazem Oxum como guardiã dos enigmas da comida 
pode ser uma busca que toca o inacabamento da voz, que circula no universo simbólico religioso 
do caráter de continuidade, apresentado pelos rituais da palavra. Para Zumthor (2007, p. 65), a 
voz carrega a palavra. Na interação, nas situações de oralidade, a transmissão e a recepção 
constituem um “ato único de participação, co-presença”, sendo, portanto, esse ato único a 
performance. 
Dos dezoito mitos, em Prandi (2001, p. 320-345), dedicados ao orixá Oxum, apenas um a revela 
como a conhecedora da significação dos sigilos da cozinha: “Oxum faz ebó e mata os invasores 
do seu reino” (PRANDI, 2001, p. 343). Mito que a descreve como uma rainha de grande e rico 
território que foi invadido por um povo chamado Ioni. Derrotadas suas forças ela [Oxum] fugiu 
para não ser aprisionada.  
 

Do esconderijo ordenou aos súditos que eles deviam cozinhar um ebó de milhares 
de abarás e depositar o alimento nas margens de um rio, por onde passariam os 
conquistadores, que continuavam a guerra com outros povos. Quando os exércitos 
invasores passaram por aquele sítio, depararam com as irresistíveis guloseimas. 
Estando os soldados cansados e famintos, os abarás do ebó de Oxum foram 
imediatamente devorados. Os abarás comidos pelos inimigos foram veneno mortal 
e todos os guerreiros ionis tiveram morte imediata.  Oxum voltou a reinar [...] e 
foi por todos chamada Oxum Ioni (PRANDI, 2001, p. 343). 
 

O saber partilhado dos segredos da comida possibilitou que Oxum saísse vitoriosa da invasão a 
seu reino. Nota-se que a voz é o pivô do sucesso: “a comunicação vocal desempenha, no grupo 
social, uma função exteriorizadora. Globalmente, ela permite que se escute o discurso, seja ele 
grave ou fútil, que uma sociedade pronuncia sobre si mesma a fim de assegurar sua perpetuação” 
(ZUMTHOR, 1997(b), p. 34). O orixá não preparou a comida, foram “seus súditos fiéis”. A fala 
de Oxum com estes ocorreu a partir das valorações da voz. Foi um falar sobre o mundo: o mundo 
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dos encantos e mistérios guardados nos abarás. O cenário em que essa vocalidade acontece é o 
do jogo da linguagem provocado entre o falar, o ouvir e o silenciar. Oxum, pela voz, aciona a 
memória, que, por sua vez traz a reminiscência que funda a cadeia da tradição de que ela não é 
um orixá bélico, mas uma deusa da paz e do amor. Inteligentemente, ela luta com a arma de que 
dispõe e integra seu arquétipo: a comida. Observa-se ainda no enredo do mito que não houve 
questionamentos, por parte dos súditos, sobre o ebó com os abarás. Atitude que põe em cena a 
cultura africana da época dos reis e rainhas. Estes representavam o povo junto aos ancestrais 
divinos e não podiam comer refeições quentes (FARELLI, 2009, p. 22-23). Como soberanos, a 
palavra era obedecida e dotada de poder. Por outro viés, o fazer e o obedecer silenciosamente no 
ambiente da tradição oral dos conhecimentos sobre os orixás faz parte do transmitir saberes de 
geração a geração. 
A figura mítica de Oxum não briga ou guerreia face a face com o oponente. Ela utiliza meios 
bem peculiares para mobilizar o inimigo naquilo que lhe há de mais recôndito. A escolha de 
ofertar abarás aos invasores do reino não foi aleatória.  Neles, há elementos, o acarajé, a pimenta 
e o azeite de dendê, que remetem a orixás guerreiros, de combate, e de ação, Oyá e Exu, 
especificamente. Em Caderno de Xangô, Sodré Viana (1939) apresenta a seguinte receita para o 
abará, chamado por ele de abalá: 
 

à mesma massa, preparada da mesma maneira que para o acarajé, junta-se um 
pouco de azeite de dendê, e pimenta à vontade. Com uma colher de sopa, vai se 
tirando a massa, em pequenas quantidades (uma chicara (sic) pequena, mais ou 
menos) e embrulhando-se em folhas verdes de bananeira. Cada porção de massa 
leva um camarão secco (sic) bem cosido, inteiro. Os embrulhinhos são postos a 
cozinhar em banho-maria, até que a massa esteja bem cosida. Serve-se frio, na 
própria folha (VIANA, 1939, p. 43).  

 
Primeiramente observe-se que os abarás não são feitos em contato direto com o fogo, são 
cozidos em “banho-maria”, ou seja, um processo que substancia a interação do Fogo enquanto 
calor, a Água que é aquecida e depois transformada em vapor, diálogo com o Ar, e a operação de 
transformação dos elementos do estado de natureza para o de cultura: “o cozimento realiza a 
transformação cultural do cru” (STRAUSS, 2004, p. 172-173), o eixo que liga essas duas 
categorias é da ordem da cultura. O azeite de dendê e a pimenta são considerados elementos 
quentes que fazem com que os orixás afeiçoados a eles resolvam problemas, de forma rápida e 
ágil. O preparo e o fazer dos abarás, neste caso, é um processo alquímico que aponta para todos 
os elementos da natureza se unindo numa instância mágica na qual o produto está no que a 
essência do Fogo contém: trazer um estado novo decorrente da ação transformadora e 
destruidora por ele provocada. 
Nos outros dezessete mitos, Oxum é apresentada como uma mulher bela e elegante (“Oxum 
dança para Ogum na floresta e o traz de volta à forja”), vaidosa e vingativa (“Oxum Apará tem 
inveja de Oiá”), rica (“Oxum fica pobre por amor a Xangô”), difamadora (“Oxum difama Oxalá 
e ele a faz rica para se livrar dela”), articulosa (“Oxum transforma sangue menstrual em penas de 
papagaio” e “Oxum faz as mulheres estéreis em represália aos homens”), feiticeira (“Oxum 
Navezuarina cega seus raptores”), interesseira (“Oxum deita-se com Exu para aprender o jogo de 
búzios”) e pacificadora de conflitos (“Oxum recupera o báculo de Orixalá que Iansã joga no 
mar” e “Oxum é transformada em pavão e abutre”); além de esposa fiel e Ente Sobrenatural 
repleto de determinação e objetividade. Entretanto, é no conjunto das narrativas, no livro, que 
compõem a descrição dos outros Orixás em que ela aparece como a “senhora” dos segredos 
guardados nas comidas.  
No mito “Obá corta a orelha induzida por Oxum” (PRANDI, 2001, p. 314-316) se verifica que 
Oxum é o orixá das “artes da cozinha”. É contado na narrativa que Obá e Oxum, esposas de 
Xangô, deus do Fogo afeiçoado a comilanças, competiam por seu amor. A primeira sentia inveja 
da segunda porque esta detinha o dom de preparar pratos que deixavam Xangô cada vez mais 
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enamorado por ela. Então certo dia Oxum decidiu vencer definitivamente a rival, que vivia 
copiando suas receitas: 
 

Um dia convidou Obá à sua casa,  
Onde a recebeu usando um lenço na cabeça, 
Amarrado de modo a esconder as orelhas. 
Oxum mostrou a Obá o alguidar onde preparava uma fumegante sopa, 
Na qual boiavam dois apetitosos cogumelos. 
Disse à curiosa Obá que eram suas próprias orelhas, 
Orelhas que ela cortara, segredou cumplicemente. 
Xangô havia de se deleitar com a iguaria. 
Não tardou para que ambas testemunhassem o sucesso da receita. 
O marido veio comer e o fez com gula, se fartou. 
Elogiou sem parar os dotes culinários da mulher. 
Obá quase morreu de ciúme. (PRANDI, 2001, p. 315) 
 

Imitando Oxum, Obá decide cortar uma de suas orelhas, preparar “a mesma comida”, cozinhar e 
servir a Xangô, que, “ao ver a orelha no prato, sentiu engulhos. Enjoado, jogou tudo no chão e 
quis bater na esposa, que chorava. Oxum chegou nesse momento, exibindo suas intactas orelhas. 
Obá num segundo entendeu tudo, odiou a outra mais que nunca” (PRANDI, 2001, p. 315). Por 
fim, elas brigam e Xangô as ameaça de morte e persegue-as pela mata. Elas se transformam nos 
rios Oxum e Obá, respectivamente. 
Neste mito, Oxum se utiliza do corpo em performance para indicar que os segredos de sua voz 
precisam ser decifrados e só é capaz de decodificá-los aquele(a) que faz parte de seu ciclo de 
confiança. No contexto da tradição oral, embora seja possível copiar e repetir aquilo que se é 
permitido ver, não se obterá os mesmos resultados, é o que acontece com Obá, porque no 
simbólico mítico-religioso que a circunscreve o fundamental é a aquisição do saber pelo vivido, 
bem como a transmissão desses saberes, através da experiência daquele(a) que detém o poder de 
“manuseá-los” e de ensiná-los, compartilhando-os com o outro. Em performance, o corpo de 
Oxum é o instrumento do ensinamento a Obá. Ela não revela os segredos da conquista pela voz, 
mas por esta em performance  confunde Obá. Nas duas situações em que o corpo dela fala, e não 
é captado por Obá através da performance visual, está presente, o gestual, conferindo sentidos 
diferentes a voz no corpo. Para Zumthor (2007, p. 50) a performance é “um momento da 
recepção: momento privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido”. Enquanto na 
primeira performance de Oxum “usando um lenço na cabeça” sobressai o oral-auditivo 
demarcando não somente um espaço do aqui e agora, mas também um lugar sagrado, a cozinha 
de Oxum, num cenário em que nem tudo estar à mostra, na segunda “exibindo suas intactas 
orelhas” o caráter de deslocamento do espaço da cozinha do sagrado revela Oxum como uma 
mulher comum, sem segredos e com o corpo, as orelhas, como sempre estivera, o que deixa Obá 
furiosa. Para Ricceur (2007, p. 158) “o corpo, esse aqui absoluto, é o ponto de referência do 
acolá, próximo ou distante, do incluído e do excluído, do alto e do baixo, da direita e da 
esquerda, do à frente e do atrás”. Isto o torna o principal suporte de inscrição da voz. Conforme 
Zumthor (2007, p. 69), “na situação performática, a presença corporal do ouvinte e do intérprete 
é presença plena, carregada de poderes sensoriais, simultaneamente em vigília”. Nas duas 
situações o orixá Oxum se utiliza de um jogo, produzindo sentidos, de apelo e de provocação a 
Obá. Trata-se de performances em que se unem tradição e situação. 
Nesse contexto vocal-performativo criado entre os dois orixás, subjazem os fundamentos que 
sustentam os princípios de transmissão de conhecimentos nos terreiros, principalmente os da 
cozinha mágica. Nele, “é o todo da performance que constitui o locus emocional em que o texto 
vocalizado se torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das energias que constituem a 
obra viva” (ZUMTHOR, 1993, p. 222). As palavras de Oxum formulam e guardam um objeto de 
conhecimento, um campo de memória, uma presença e um saber. É uma voz que ganha status, 
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força, poder e projeção. É a vocalidade no âmbito de uma dialogicidade inerente à linguagem na 
performance, que, simultaneamente como a voz, o corpo e a presença do ouvinte, Obá, compõem 
as duas situações de cada enunciação criada por Oxum. 
No que toca à sensualidade da comida no corpo, o mito “Logum Edé nasce de Oxum e Erinlé” 
(PRANDI, 2001, p. 136) narra que um dia Oxum Ipondá se apaixonou por Erinlé. Mas ele não 
quis saber dela. Ao procurar um babalaô este lhe informa que Erinlé só se interessava pelas 
mulheres do mato. Oxum arquitetou um plano: 
 

embebeu seu corpo em mel e rolou pelo chão da mata. 
Agora sim, disfarçada de mulher da mata,  
Procurou de novo o seu amor. 
Erinlé se apaixonou por ela no momento em que a viu. 
 

Mas um dia, ela se esqueceu do que havia lhe dito o adivinho e convidou Erinlé para um banho 
no rio. A água lavou o mel e levou as folhas do corpo dela, ele descobriu que fora enganado e foi 
embora, deixando-a grávida. Nasce Logum Edé, metade rio e metade mato: “com o ofá, arco e 
flecha que herdou do pai, ele caça. No abebé, espelho que recebeu da mãe, ele se mira” 
(PRANDI, 2001, p. 137). 
No momento em que os dois orixás se encontram nos domínios mitológicos de Oxum, o rio, a 
voz mitológica na qual ela se situa a denuncia. Ora, as águas doces são o âmago de sua 
existência. É no rio em que está a verdadeira face dela. O mel nessa história a mascara, agindo 
como o agente mágico da conquista. No conjunto mel, símbolo de doçura e bondade, e corpo se 
encerra a voz do amor. “É a voz e o gesto que propiciam uma verdade; são eles que persuadem. 
As frases sucessivas que são lançadas pela voz, e que parecem unidas somente por sua conexão, 
entram progressivamente no fio da escuta, em relações mútuas de coesão” (ZUMTHOR, 1993, p. 
165). As palavras proferidas por Oxum a Erinlé convencem-no a fazer o que ela quer, no entanto, 
elas assumem também o papel de instrumento de uma voz que jaz no corpo de Oxum: a do 
arquétipo da maternidade. Conforme Zumthor (1997(b), p. 13) “na voz a palavra se enuncia 
como lembrança, memória-em-ato de um contato inicial, na aurora de toda vida e cuja marca 
permanece em nós um tanto apagada, como a figura de uma promessa”. Essa voz é um eco que 
devolve Oxum à suas origens, a si mesma, deixando para trás o calor do desejo sexual que 
sentira por Erinlé. Ao tomar banho, ela entra em harmonia com toda a criação geradora de vida. 
Ela é a beleza natural da vida. 
Na história “Xangô foge de Oiá com a ajuda de Oxum” (PRANDI, 2001, p. 253) se conta que 
Oiá, bastante possesiva, tinha muito ciúme de Xangô por isso ela pôs alguns espíritos de mortos 
na porta da casa dela como sentinela para que Xangô não saísse de casa. Amedrontado, ele conta 
a Oxum o que estava se passando, então: 
 

Oxum buscou uma garrafa de aguardente, 
Uma garrafa de mel e efum. 
Com o otim embebedou o morto que guardava a porta. 
Com o mel adoçou um outro, 
Fazendo com que por ela se apaixonasse. 
Enquanto isso, Xangô, pintado com efum, 
Todo coberto de giz, branco como um egum, 
Saiu da casa, passou despercebido por entre os mortos e fugiu. 

 
Imprescindível nessa narrativa é observar o modo como a experiência de Oxum com a comida é 
intelectualmente organizada. A forma como ela usa os elementos culinários fornece exatamente 
o que cada egum precisa para se sentir livre, à vontade. Eles se esquecem do mundo à sua volta e 
da incumbência à qual foram destinados. A cachaça e o mel funcionam como uma espécie de 
fórmula mágica para aguçar uns sentidos e anular outros. A voz da tradição oral na qual Oxum se 
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apropria, aqui, é a que delineia o saber e o fazer na significância de uma identificação íntima 
com o conhecido. Oxum se mostra aos mortos como uma mulher meiga e frágil. Face oposta 
àquela que esconde a mulher detentora da manipulação do poder das propriedades dos 
ingredientes culinários. 
Em “Iemanjá oferece o sacrifício errado a Oxum” (PRANDI, 2001, p. 394) é contado que 
Iemanjá se enamora por Ogum, mas ele a ignora. Ela procura Oxum e esta lhe pede uma 
oferenda de uma cabrita. Não encontrando a cabrita Iemanjá oferece uma ovelha: 
 

Oxum veio com um prato de mel, dançando suas danças de amor, e logo pôs 
Ogum no leito de Iemanjá. Ogum e Iemanjá tiveram seus amores, mas Ogum logo 
a abandonou, sem firmar nenhum compromisso. Iemanjá foi procurar Oxum de 
novo, mas desta vez Oxum lhe recusou ajuda. Oxum não gostara nada nem do 
sabor nem do aroma da ovelha. 
 

O desejo de Iemanjá foi atendido parcialmente porque ela não oferendou o animal pedido, a 
cabrita. Evidentemente os significados que envolviam essa comida não foram captados por ela. 
Ao informar-lhe a oferenda, Oxum já a revestia com suas palavras de poder e magia. Conforme 
Ong (1998, p. 43) no mundo dos povos de tradição oral é comum as palavras serem dotadas de 
uma “potencialidade mágica”, mesmo que o receptor não perceba essa particularidade nelas, 
normalmente elas têm poder ao serem proferidas. No que tange aos segredos da comida, neste 
mito, não é exatamente o ato do comer em si que agrada a Oxum, mas o desprendimento da 
essência que na oferenda habita, neste caso, nomeado pelo sabor e pelo aroma. Note-se que a 
absorção simbólico-mágica da comida se dar via órgãos de sentido: paladar e olfato. Segundo 
Lody (1998, p. 27) “comer é acionar o axé”. Nesse sentido, é permitir que as energias e as forças 
do plano material e espiritual se relacionem entre si. A importância da comida certa a ser 
oferendada é o que garante a ajuda do Orixá. É sinal de respeito e obediência à suas preferências 
alimentares. Ao oferecer uma ovelha ao invés de uma cabrita, Iemanjá desconsidera a memória e 
a tradição que afirmam não ser esta, um animal votivo a Oxum. Mais que isso, pela comida 
Iemanjá estabelece um canal de comunicação com Oxum. Porém via comida também o fecha. 
Assim, a comida ou a oferenda a um orixá é uma linguagem, um veiculo de comunicação e 
interação entre emissor e receptor. 
 
Considerações Finais 
Em todas as situações de uso da comida como recurso e estratégia para manter os preceitos que 
envolvem a tradição oral dos segredos da cozinha sagrada dos orixás estiveram presentes 
conceitos de quadros de referências simbólicas e abstratas. As operações do decifrar ou não as 
vozes e os códigos guardados nas comidas se mantiveram em funcionamento, com proximidades 
ao dia a dia da vida humana, junto a uma memória perpetuadora de fundamentos e mistérios. A 
memória e a voz, nesse contexto vocal-mitológico, concentram e perduram vivos no tempo e nos 
espaços os saberes da tradição e da experiência humana. De uma ou de outra forma, as maneiras 
como Oxum ministra os conhecimentos e o poder das comidas demonstram como a palavra é 
vivenciada no universo dos orixás e, acima de tudo, experimentada. A ênfase que se atribui ao 
mel nos mitos de Oxum ocorre porque este símbolo é doce, carrega axé e acalma. Através do mel 
Oxum seduz, conquista e enfeitiça. Além do mais, Oxum trabalha a percepção sensorial do 
outro, embora muitas vezes esse outro não decodifique sua linguagem, juntamente com seu 
corpo em consonância com a sensualidade das comidas que ela prepara. Por fim, a verbalização 
que girou em torno do falar através da voz e do corpo dimensiona o conjunto da performance 
reveladora de sentidos e significados.  
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De  São Jorge a Ogum : Segredo nas Performances 
Roncalli Dantas Pinheiro – EAD,  Beliza Áurea de Arruda Mello - UFPB 
 
 
 
Introdução 
 
O mito de São Jorge surge no início da Idade Média, por volta do século IV no Oriente Médio e 
se desloca até o ocidente europeu através das narrativas que se multiplicaram com o passar dos 
séculos, convergindo histórias diversas que produzem uma estrutura mitológica coletiva em 
várias nações. Em Portugal estas narrativas se fixaram na memória da população através das 
procissões de Corpus Christi, dos cantos rurais no Romanceiro e nas imagens pictóricas.  
Embora este mito tenha seu fundamento linguístico no universo da oralidade, as narrativas de 
São Jorge não se estabeleceram apenas como comunicação, pois além de transmitir significados 
verbais, o mito está vinculado a um rito, uma ação corporal de memória, possuindo uma 
proposição clara de criatividade subjetiva, que segundo Cassirer (2006), extrapola a condição de 
signo e transforma-se em objeto modificador da realidade referencial do território e da 
comunidade. Este ensaiopretende apresentar o desenvolvimento do imaginário em torno do mito 
de São Jorge que foi fixado inicialmente no Romanceiro tradicional Português,influenciado pela 
religiosidade cristã católica e que ao se deslocarpara o Brasil através de textos e imagens, 
interpenetra na cultura afro-brasileira coma figura do Orixá Ogum, fornecendo dados sobre o 
deslocamento simbólicoentre os dois personagens na Umbanda Brasileira, como a força, a 
conquista e a proteção, deslocando expectativas do devoto ou iniciado para um espaço-tempo 
futuro, para momentos e lugares ainda não conhecidos. 
 
Os espaços urbanos no imaginário europeuem relação a São Jorge 
 
As imagens pictóricas que representam a luta do guerreiro com o dragão presente desde a Idade 
Média proporciona leituras do imaginário europeu medieval, pois as construções arquitetônicas, 
assim como as palavras, se agregam formando universos, que falam aos seus habitantes, mas se o 
espaço urbano possui um discurso, também podem existir locais em silêncio, vazios de 
significados, em segredo, para uma determinada comunidade. 
Segundo Sodré (2002), Os gregos entendiam o espaço como um topos, um espaço-lugar, local 
marcado, um espaço demarcado que afeta os corpos materiais. Heidegger (2005) retoma os 
estudos clássicos e acrescenta que a criatividade atuando no espaço é o que produz o lugar, 
distinguindo o espaço-lugar, com limites específicos, do espaço, este sendo como um spatium, 
em latim, a extensão descontínua e heterogênea entre dois pontos. 
O espaço-lugar é o resultado do morar, é algo que indica a identidade do grupo, que possui as 
marcas impressas na terra, nas arvores, nos rios, escrituras, que vão fixar o ordenamento 
simbólico da comunidade.Com o passar dos tempos, a maneira como os indivíduos ordenam 
essas relações entre a terra, a água, e os outros homens, criam uma demarcação na diferença com 
outros espaços que dão identidade. Esse espaço exclusivo, diferenciado e possuindo uma carga 
de identidade chama-se território. 
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Fig 1: São Jorge 

Fonte: Pintura de Tintoretto. Site allposters358 
 
Portanto pode-se dizer que o espaço físico é demarcado pelos habitantes intencionalmente, 
imprimindo significantes, fornecendo significados de identidade para a sociedade local. 
Decodificar um território urbano é entender como as estruturas físicas e as relações entre elas e o 
corpo social estão presentes no convívio caótico e dinâmico da cidade. 
Sodré (2002) apresenta os significantes da linguagem arquitetônica e faz uma associação dos 
elementos materiais ao imaginário, coordenando significações de entrada, saída, gravidade, 
verticalidade, interiores, volumes, decoração, aparência e fachada, com sua articulação nas 
práticas sociais. Para o autor, esses elementos de linguagem ocupam um lugar no imaginário 
infinitamente maior que a realidade concreta, pois ela registra variáveis políticas, econômicas e 
ideológicas, articulando a padronização das diferenças sexuais, confirmando as hierarquias e 
certas formas de controles sociais além de servir como pano de fundo para uma memória nem 
sempre consciente dos habitantes. 
 
O espaço mítico do Dragão e da cavalaria 
 
Observando o espaço, o cenário das imagens que contém a luta mitológica entre o São Jorge e o 
dragão, percebe-se que o local, o espaço em torno do evento está sempre fora dos muros da 
cidade. O dragão pertence a um ambiente fora do território, ele ocupa o espaço heterogênio sem 
identidade, o próprio spatium. É uma floresta, uma caverna úmida, é sempre um ambiente que 
não tem significados decodificados, que ainda estar por desvendar, que é envolvido pelo segredo. 
Le Goff (1993 p. 240) analisando as imagens medievais e renascentistas que retratam as relações 
entre os santos e os animais selvagens, cita São Francisco com seu lobo e São Jerônimo com o 
leão. Em ambos encontramos as faces tranquilas e os animais domesticados, simbolizando o 
poder dos santos em transformar a natureza selvagem, descodificada. São Jerônimo, ver figura 2, 
está inclusive escrevendo em seu quarto de estudo, sua morada, seu território, enquanto o leão 
encontra-se em paz, na maioria das vezes, agachado aos pés do santo. Na imagem de São 
Francisco, figura 3, embora o espaço seja fora da cidade, a natureza está simbolicamente 
ordenada, em equilíbrio, harmonia através da imagem corporal do lobo selvagem domesticado. 
Diferentemente, nas imagens de São Jorge, o Dragão é a besta não domesticável, o que deve ser 
expulso ou morto, habitando um território não decodificável no discurso imagético. Na fig. 1, 
São Jorge está armado, com uma lança, apontando para a boca ou pescoço, fixando em imagem o 
momento em que há um domínio do santo sobre ao mal, que habita em um local não demarcado 
significativamente para a população. 

 

358http://www.allposters.pt/-sp/St-George-and-the-Dragon-posters_i1342052_.htm Acesso em: fev 2011 
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Fig. 2: São Jerônimo em seu quarto. 

Fonte: Autor anônimo. Site culturageralsaibamais359 
  
Le Goff (1993 p. 241) sugere que a vitória sobre um dragão é mais do que derrotar o mal, é 
também a possibilidade de ordenar um sítio natural, a floresta, ou um lodaçal. Derrotar um 
dragão simbolicamente é civilizar, demarcar um local não conquistado ainda e tem relações 
fortes com o empreendedorismo de uma comunidade. Expulsar o dragão é expandir o espaço 
significativo, e, portanto, é aumentar o território da comunidade. 

 

 
Fig. 3: São Francisco e o lobo 

Fonte: Autor anônimo. Site noviciado de varatojo360 
 
Outro ponto importante é considerar o arquétipo do cavaleiro medieval em relação ao espaço 
geográfico. São Jorge na Idade média foi acolhido como mártir pelos cavaleiros, uma classe 
social que ascendeu principalmente a partir do sec X com as cruzadas e as guerras de reconquista 
na Europa. Assim a cavalaria é a instituição que vai conectar espacialmente a catedral, o castelo 
e os pontos de peregrinação. Em outras palavras, a cavalaria é o elo entre o espaço politico do 
clero, da nobreza, dos militares e o espaço heterogênio, sem identidade, do desconhecido, do 
medo, das áreas não habitadas, porque o cavaleiro medieval é um ser errante, não possui 
conforme Le Goff (2009 p.118) natureza hereditária. 

359http://culturageralsaibamais.wordpress.com/2009/08/28/o-leao-de-sao-jeronimo. Acesso em 15 de maio de 2011 
360http://noviciadofm.blogspot.com/2011/03/outra-lenda-dos-fioretti-florinhas-diz.html Acesso em 2/fev/2011 
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Mecanismos de tradução do mito entre suportes de linguagens 
 
De Portugal para o Brasil, o mito se desloca na memória dos que vieram desde o período da 
colonização através de textos orais, nas memórias das procissões do dia de Corpus Christi, dia da 
celebração de São Jorge para os Lusos, e pelas imagens pictóricas medievais e renascentístas. Ao 
chegar na Umbanda afro-brasileira, este mito encontra lugar em outras estruturas de linguagem, 
tais como os pontos cantados e as performances. Portanto é necessário conhecer mecanismos que 
estabelecem as traduções míticas entre estruturas de liguagem, cuturas e tempos diferentes. 
Cassirer (2006) considera que no mito a linguagem possui capacidade de extrapolar a condição 
de signo para se transformar em objeto, atuando e modificando a realidade referencial. Ele 
defende esse argumento dispondo a função da linguagem do mito em oposição à linguagem 
científica, que se realiza da reflexão descritiva da realidade. Assim, a existência do mito não é 
para a descrição, para o entendimento, mas é a atuação da criatividade humana, do 
encantamento, modificando as experiências das pessoas envolvidas no território em comunidade. 
Outro ponto a considerar sobre o mito é a sua capacidade de tradutibilidade. A tradução do mito 
se dá não só intrinsecamente no campo verbal, mas ele se desloca entre diversos suportes sem 
perdas comunicativas. Para entender essa tradutibilidade, Durand (1996) considera o mito em 
oposição ao poema. Enquanto este é praticamente refém de uma estrutura formal de linguagem, 
sendo quase impossível transferir os dados semânticos entre diferentes suportes, basta lembrar 
que alguns tradutores usam o termo transcriação ao invés de tradução de poemas, o mito não se 
fixa em estruturas de linguagens, é totalmente traduzível, pois é totalmente semântico, de caráter 
simbólico. 
Assim, por binariedade, a partir dos pressupostos teóricos de Cassirer e Durand, a estrutura do 
mito de São Jorge se desloca entre os diversos gêneros textuais com a função de modificar a 
representação da realidade social do devoto ou iniciado, em que um herói montado em seu 
cavalo empreende uma força para subjulgar o mal e consequentemente, aquele espaço, disposto 
em imagens, que pertencia ao Dragão, geralmente a floresta, a caverna, o local do medo e do 
desconhecido, se transforma em um espaço - território, apto para receber a carga cultural da 
comunidade. É portanto um mito que se relaciona com a expansão territorial de identidades, 
além de simbolizar também proteção. 
 
São Jorge do Romanceiro aos pontos cantados para Ogum 
 
Assim como nas imagens, o mito de São Jorge se desenvolve também no campo verbal com a 
mesma intensão de produzir organização e harmonia simbólica no universo mítico do devoto. 
Mas, se nas imagens, é o espaço que envolve o dragão e o Santo que indiciao silêncio, o 
desconhecimento e o medo, próprios da floresta e do lodaçal das cavernas. No campo verbal, as 
orações deslocam o orador para um tempo vindouro. O futuro é o tempo do enfrentamento, das 
angústias. O tempo verbal mais freqüente nas orações ao santo protetor. É o tempo do 
desconhecido, do por vir, da luta e, consequentemente, da vitória, se ele estiver sob a proteção de 
São Jorge.  
Dentre os Romances Populares que contemplam o mito de São Jorge, utilizou-se para esta 
pesquisa, os textos coletados por Manoel da Costa Fontes no distrito de Bragança, localizado na 
província de Trás-os-Montes em Portugal publicados em 1987. 
A oração de São Jorge está presente nos ensalmos do Romanceiro Português transcritos abaixo 
em referência aos salmos bíblicos do Velho Testamento de tradição Judaico-Cristão, textos de 
orações, de súplicas e de louvor ao Deus de Israel. Os Ensalmos do Romanceiro Português tem o 
mesmo teor, contudo pertence ao universo católico popular Português, declamados 
coletivamente de maneira responsiva, enquanto se trabalha nos campos de centeio no norte de 
Portugal. 
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Ensalmos Justo Juiz (contra inimigos) 
Recitado por Marcelina Augusta Centena, nascida em 1917 
Avelada/Bragança. Coleta em 17 julho de 1980 - Fontes (1987 p.1100). 

 
Justo juíz divinal  
Filho da virgem Maria, 
Que em Belém fostes nascido 
No meio da Judaria: 
Peço-vos que guardeis o meu corpo 
De noite e de dia 
Não seja preso, 
Nem ferido Nem morto Nem de justiça envolto  
- Paz teco, paz teco, paz teco  
- Disse Deus aos seus discípulos.  
Se não passarem por ‘qui os nossos inimigos,  
Não nos deixeis ver,  
Nem ouvir,  
Nem falar,  
Nem pinga de sangue Do nosso corpo tirar  
Tenham olhos não nos vejam  
Tenham pernas não me alcancem  
Tenham braços não mosofedem 
Tenham ouvidos não nos ouçam 
Tenham boca não nos falem 
Tenham olhos não nos vejam 
Co’asarmas de São Jorge seremos bem armados 
Co’as chaves de Pedro seremos bem fechados  
Co’ostres cálix benditos Co’as très hostias consagradas, 
Tres sacerdotes revestidos Subiu Deus do seu horto A orar por todos os 
séculos dos séculos. 
Amém. 

 
No Brasil, os versos do Romanceiro Português encontra ressonâncias em várias canções de 
música popular que fazem referência às armas de São Jorge, sendo o desenvolvimento atual do 
Romance Justo Juiz, modificado às referências culturais do sujeito brasileiro e hibridizado 
culturalmente com as marcas também da religiosidade africana, vindos da Africa durante o 
período da escravidão, produzindo interpenetrações arquetípicas entre o Santo católico e o Orixá 
Ogum. 
Para corpus da pesquisa e compreensão do desenvolvimento textual do mito, utilizou-se também 
discos de Umbanda com pontos exclusivamente para Ogum. São dois discos gravados 
originalmente em vinil pelo selo Caritas. Uma gravação data de 1984 e o outro, infelizmente 
sabe-se apenas que foi durante os anos 1970. A escolha dos discos deveu-se principalmente por 
orientação de Pai Marcelo, antigo Ogan da casa de Ogum Toperinã, casa de Umbanda tradicional 
de João Pessoa Paraíba, que teve o ápice de sua influência entre os anos de1950 a 1990 
O disco com título de São Jorge Guerreiro produzido pelo selo Cáritas em 1984 se destaca por 
conter, em sua ultima faixa, a oração para fechamento de corpo, recitado pelo ator Dionísio 
Azevedo, que é uma variante do Romance Justo Juíz. Pode-se afirmar que possui a mesma 
estrutura ritualistica do mito de São Jorge presente na tradição Portuguesa, traduzido à cultura da 
igreja católica popular Nordestina através da inclusão de elementos como Padre Cícero, ícone da 
devoção do sertanejo, que possui também atributos de força frente a política dos coronéis e 
cangaceiros, exercendo sacerdócio no início do século XX na cidade de Juazeiro do Norte, 
Ceará. 
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Oração para fechamento de corpo 
 
Justo juiz de nazaré 
Filho da Virgem Maria 
Que em Belém fostes nascido 
Entre as idolatrias 
Eu vos peço Senhor 
Pelo vosso sexto dia 
E pelo amor de meu Padim Ciço 
Que meu corpo não seja preso 
Nem ferido 
Nem morto 
Nem nas mãos da justiça envolto 
Patsteco, patsteco, patsteco 
Cristo assim disse aos seus discipulos 
Se os meus inimigos vierem para me prender 
Terão olhos, não verão 
Terão ouvidos, mas não ouvirão 
Terão bocas, não me falarão 
Com as armas de São Jorge serei armado 
Com a espada de Abraão serei coberto 
Com o leite da Virgem Maria serei borrifado 
Na arca de Noé serei arrecadado 
Com as chaves de São Pedro serei fechado 
Aonde não me possam ver nem ferir 
Nem matar, nem sangue do corpo tirar 
Também vos peço Senhor 
Por aqueles tres cálices bentos 
Por aqueles tres padres revestidos 
Por aquelas treshostias consagradas 
Que consagrastes ao terceiro dia 
Desde as portas de Belém até Jerusalém 
E pelo meu Santo Juazeiro 
Que com prazer e alegria 
Eu seja também guardado 
De noite como de dia 
Assim como Jesus andou no ventre  
Da Virgem Maria 
Deus adiante 
Paz na guia 
Deus me dê a compania 
Que sempre deu a Virgem Maria 
Desde a casa santa de Belém 
Até Jerusalém 
Deus é meu Pai 
Deus é meu Pai 
Nossa Senhora das Dores, minha mãe 
Com as armas de São Jorge serei armado 
Com a espada de São Tiago serei guardado 
Para sempre 
Amém 
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São Jorge e Ogum nos pontos de Umbanda 
 
O mito de São Jorge ao ser traduzido da tradição religiosa católica popular para a Umbanda, se 
hibridiza com o Orixá Ogum, que ao incorporar em um iniciado, visita a comunidade presente no 
barracão enquanto perfomatiza-se em danças com espada, capacete e armaduras de São Jorge.  
Durante a celebração, os iniciados reverenciam a performance, em toda multiplicidade sensorial 
enquanto cantam os pontos, que são de acordo com o dicionário Aurélio (1986), cada um dos 
cantos religiosos particulares de cada entidade, usado para invocá-las, homenageá-las, enquanto 
incorporadas, e saudá-las, quando partem do corpo do médium. Carina M.G. Moreira (2008) 
desenvolveu o conceito de ponto cantado, abrangendo os diversos campos de linguagem e o 
percurso cultural que se faz presente na voz durante o ritual.  

 
“Os Pontos Cantados possuem ritmos e funções variadas. Sua poesia, constituída da 
palavra e seus ritmos cantados, conferem-lhe um poder mágico, sendo interpretado 
na Umbanda como uma forma de oração, servindo para direcionar as giras e 
auxiliar os guias em seus trabalhos. Assim, além de evidenciarem sua matriz 
centro-africana, eles apresentam as marcas adquiridas no seu caminho histórico, 
que é nosso caminho histórico, brasileiro” (Moreira, 2008 p1). 

Esta multiplicidade de expressões de entidades interculturais entre religiões diferentes não altera 
as características simbólicas do Orixá africano, mas promove um dinamismo de interpenetrações 
entre as divindades de origens culturais distintas. No caso de Ogum, Orixá ferreiro africano, das 
guerras, o empreendedor, o que abre os caminhos, Ele assume, visualmente, os arquétipos de São 
Jorge, presente simbolicamente nas vestimentas e adereços dos filhos de Ogum em Umbanda, 
fato que é criticado pelos praticantes mais radicais do Candomblé no Brasil como sendo uma 
atitude de submissão cultural ao catolicismo desde o período colonial. No entanto a mesma 
diversidade de manifestação do Orixá ferreiro está presente na mitologia tradicional de Ogum na 
África, um ancestral histórico, mas que se manifesta com diferentes denominações. Esta 
diversidade está presente nos contos Africanos, coletados por Verger (1997 p.16), apresentando 
nomes relacionados com as regiões dominadas pelo Orixá Guerreiro ou de acordo com as suas 
atitudes durante as guerras. Veja o trecho a seguir: 

Ogum continuou suas guerras. 
Durante uma delas ele tomou Irê 
Antigamente, essa cidade era formada por sete aldeias 
Por isso chamam-no ainda hoje Ogum mejejêlo de Irê 
Ogum das sete partes de Irê 
Ogum matou o rei Onirê (…) 
Ele [Ogum] é saudado como Ogum Onirê 
Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa – akorô. 
Daí ser chamado também de Ogum Alakorô – Ogum dono da pequena 
coroa (VERGER 1997, p. 19) 
 

Tendo em mente as relações complexas entre as entidades de Umbanda nas letras dos pontos 
cantados, para a análise melódica, utilizou-se o esquema proposto por Luiz Tatit (2002), que tem 
por princípio a compreensão do sentido do texto a partir da conexão com a melodia. Assim tem-
se uma notação textual em função da altura tonal, incluindo, ao invés das figuras da escrita 
musical [colcheias, semi-colcheias, mínimas etc], a própria letra da “canção” que nesta pesquisa 
serão as letras de pontos de Umbanda. 
O primeiro ponto a ser analisado é a nona faixa do disco “Na força de Ogum”, o ponto Ogum 
Yara: 

Se meu pai é Ogum 
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Vencedor de demanda 
Ele vem de Aruanda 
Pra salvar filhos de umbanda 
Ogum, Ogum, Ogum Iara 
Ogum, Ogum, Ogum Iara 
Salve os campos de batalha 
Salve as sereias do mar 
Ogum, Ogum IaraOgum, Ogum Iara 

 
O ponto cantado em Lá menor, diagrama 1, inicia-se em uma linha melódica grave, com o Ogãn 
cantando sozinho e apresentando o Orixá a ser reverenciado. Na segunda parte do ponto, 
diagrama 2, os filhos entram em coro, em altura tonal bem acima, seguido das percussões, dando 
o tom forte de saudação a Ogum, efetuando um climax no ponto cantado. 
 
  vem            re 
 le  de 

 

  da        do 
e-    aru-      fi    si 
     an-   sal-   lhos   Lá 
         var   de 

 

 sol 
       Pra      banda fá 
 
Diagrama 1 

  O-  O-          Lá 
 

 

 gum  gum     Cam-    sol 
      Ya-   ve-

 

 pos  Ba- fa 
       ra Sal-    de  mi 
              re 
              do 
              si 
              Lá 
de  um-              sol 
 banda             fá 
 
Diagrama 2 
 
Ogum Yara forma a conexão em linha de Umbanda entre Yemanjá, Ogum e a Sereia do Mar, de 
matriz indígena. Aruanda, um território místico na Umbanda de onde partem os orixás, é 
possívelmente o desenvolvimento linguístico da palavra Luanda, cidade de Angola. Joãozinho da 
Golméia em seu disco Rei do Candomblé (1969) na faixa 10 ainda canta ”Pedrinhas miudinhas 
de Aluandaiê(…)” com a articulação do segmento consonantal [L] palatalizado em [λ], 
precedido da vogal [u] já acrescentado da vogal [a]. 
Em São Jorge é Guerreiro, segunda faixa do disco do Ogan Claudemir Duran pode-se observar a 
relação entre Ogum e São Jorge de maneira mais evidente. O ponto inicia-se com saudação para 
Ogum em Iorubá, mas em português, Claudemir canta o primeiro verso: “um cavaleiro na porta 
bateu”. O segundo verso “Passei a mão na pemba para ver quem era” tem notas graves, e prepara 
o verso seguinte que irá revelar a identidade do cavaleiro, criando uma zona de tensão entre as 
duas regiões marcadas no diagrama 3, entrando em seguida o coro em notas acima do restante do 
ponto. Todos cantam: “Era São Jorge guerreiro minha gente” formando o ápice de uma parábola 
melódica e retornando a região anterior. 

 
Cavaleiro na porta bateu 
Passei a mão na pemba para ver quem era... 
Cavaleiro na porta bateu 
Passei a mão na pemba para ver quem era... 
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Era São Jorge guerreiro, minha gente ! 
Cavaleiro na força e na fé 
Era São Jorge guerreiro, minha gente ! 
Cavaleiro na força e na fé. 
 

        rei    fa 
            mi 
      Jorge      re 
     São  gue  ro/mi   do 
    era      nha  si 
 ra           Lá 
  ver         gente sol 
pa   quem/era         fá 
             
             
 
Diagrama3 
 
Como se observa nos dois pontos, as diferentes linhas de alturas tonais são utilizados como 
recurso de comunicação entre os membros da casa na prática ritual. Seja como preparação para 
evocação do Orixá, seja para sugerir a entrada da voz da comunidade em uníssono.  Na maioria 
das vezes estas harmonias como em ondas tonais são amplificados pelas percussões, que variam 
de intensidade conforme a sensibilidade do Ogan durante o ponto cantado, sendo portanto um 
recurso muito utilizado como forma de chamar a comunidade à participação do ritual, facilitando 
a mediunidade, o encantamento dos filhos da casa à esconder-se em êxtase na identidade 
simbólica do Orixá Ogum/São Jorge. 
 
Considerações finais  
 
Conforme exposto, o mito de São Jorge que chega ao Brasil via Portugal vem inicialmente por 
vias do Romanceiro tradicional através de textos que são entoados oralmente até os dias atuais 
nas zonas agrárias mais conservadoras do norte Lusitano e pelas dezenas de imagens que 
expressam a luta do Santo Guerreiro contra o mal. No Brasil o mito entra em contato com os 
povos de origem Afro, que impossibilitados de cultuarem seus Orixás com liberdade, promovem 
interpenetrações arquetípicas entre São Jorge e Ogum, produzindo um ritual dinâmico, que faz 
nascer uma profusão de diferentes expressões lexicais do mesmo Orixá ferreiro, visualmente 
observado com posse das armas e das vestes de São Jorge. 
Nas performances que envolvem os pontos cantados, estão presentes os arquétipos que criam os 
elos míticos entre São Jorge e Ogum na Umbanda Brasileira, como a força, a conquista e a 
proteção. Eles promovem sempre um deslocamento de expectativas do devoto ou iniciado para 
um espaço-tempo futuro de conquista, para momentos e lugares ainda não conhecidos, como 
uma forma de tornar compreensível o desconhecido, transparecer o que está encoberto e opaco. 
O mito de Ogum/São Jorge desencadeia um sonho empreendedor da comunidade, que contempla 
e almeja um futuro ainda em mistério, muitas vezes relacionado também ao medo, traduzido 
imageticamente pela figura do Dragão. 
Além de ser uma cultura viva no Brasil, que portanto recebe contribuições diferentes 
dependendo da casa de Umbanda analisada, os pontos cantados também formam base importante 
na música popular brasileira, principalmente em vozes femininas. Clara Nunes, Maria Betanea, 
Roberta Sá, Rita Ribeiro, Mariana Aydar, Clementina de jesus, Dona Ivone Lara, Jovelina Perola 
Negra, Céu entre outras, frequentemente fazem alusão aos pontos cantados, reatualizando  os 
textos outrora fixados no Romance Português e em pontos cantados da Umbanda Brasileira. 
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ECOLOGIA 
 
 
 

FÓRUM VII 
 
 
 
NO CORAÇÃO DA NATUREZA, O SEGREDO  
Coordenação: Rosalira Santos Oliveira (FUNDAJ)  
Simone Carneiro Maldonado (UFPB)  
Maristela de Oliveira Andrade (UFPB) 
 
 
 
Os quatro elementos e o mistério da unidade micro/macrocosmos 
Rosalira dos Santos Oliveira (FUNDAJ)  
 
 
 
1. Introdução 
 

“O que está em cima é como o que está embaixo. E o que 
está embaixo é  como o que está em cima" (O Cabalion) 

 
 
A frase célebre da Tábua de Esmeralda atribuída a Hermes Trimegistro expressa uma das sete 
leis herméticas: a lei da correspondência. De acordo com o principio da correspondência aquilo 
que é verdadeiro para o macrocosmo é também verdadeiro para o microcosmo, e vice-versa. De 
acordo com essa perspectiva, é possível apreender as grandes verdades do cosmo observando o 
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modo como elas se manifestam em nossas próprias vidas. Do mesmo modo, o corpo e a alma 
humanas refletem (porque participam deles) os mesmos processos encontrados no Universo.  
O binômio macrocosmo/microcosmo expressa uma forma de pensar a relação homem/Universo 
na qual um é a representação hologramática do outro. Assim sendo, os processos físicos e 
psíquicos do homem e os processos de transformação do universo são percebidos como 
vinculados por uma simpatia oculta. A afirmação deste vínculo constitui o substrato fundador 
de um determinado modo de pensar a relação homem-natureza. Este modo de pensar se afirma 
como uma “psicologia da totalidade” que, longe de separar e seccionar o homem (corpo/alma; 
natureza/cultura; homem/elementos) o integra num macrocosmo englobante do qual a sua 
psique constitui o microcosmo. Mais ainda, a afirmação desse vínculo homem/mundo faz com 
que os diferentes sistemas de pensamento (alquimia, magia, astrologia, medicina floral, etc.) 
baseados nele possam ser concebidos como uma “cosmologia psicológica” ou uma “psicologia 
cosmológica”. 
Uma das faces dessa psicocosmologia é aquela que relaciona os quatro elementos presentes na 
natureza (água, terra, fogo e ar) à características físicas e espirituais tanto do homem como do 
próprio universo. Na “doutrina dos elementos” vemos em plena  ação o principio da 
correspondência. Essa doutrina é parte de uma sabedoria antiga que se manifesta, de maneiras 
diferentes, nas mais variadas tradições filosóficas, religiosas ou mitológicas. A maioria delas 
postula a existência de uma força primária (prana; chi; wakanda, etc.) que se manifesta de 
maneira específica através de cada um dos elementos. Encontramos essa concepção presente na 
Índia, através da medicina ayurvédica, onde se vê aplicação deste conceito na idéia de que os 
elementos entram em partes equilibradas na composição da matéria, e que a medicina deve 
equilibrar os três humores: “vento”, “fogo” e “terra’ tanto no corpo quanto na psique humana. 
Também a filosofia chinesa e a acupuntura estão baseadas no conceito dos elementos. Os 
chineses falam de cinco elementos: madeira, fogo, terra, metal e água, [que] incluem todos os 
fenômenos da natureza. Também aqui o princípio da correspondência aparece como uma chave 
simbolicamente operante já que de acordo com Su Wen este “é um simbolismo que se aplica 
igualmente ao homem”. Vale salientar, que o homem da tradição vê estes símbolos no mundo, 
como algo objetivo e parte da realidade ontológica da natureza  
Embora todas essas tradições tenham elaborado diferentes maneiras de perceber o 
relacionamento e a integração entre os elementos, pretendemos, nessa sessão seguir a trilha dessa 
doutrina na tradição mágico-mítica do Ocidente. Restringindo-nos a abordar algumas das suas 
implicações cosmológicas, ritualísticas e psicológicas. Embora visto como desencantado, 
racionalista e responsável pelas cisões citadas acima, o Ocidente é também repositório e criador 
de uma longa (ainda que descontínua) tradição mística na qual a relação homem/natureza é 
pensada sob outras bases que não a da ciência cartesiana.  
 
2 Origem no pensamento ocidental: os pré-socráticos e Hipócrates 
 
Talvez possamos relacionar a origem da doutrina dos quatro elementos às especulações dos 
filósofos da Grécia Antiga. No cerne da investigação filosófica desses pensadores estava a 
questão sobre a “arché” (origem) – o elemento original, a substância que perpassa toda a matéria, 
mas também o principio vital onde vive a energia criadora. Na reflexão de cada um esta potência 
original foi inicialmente identificada com um elemento distinto. Em Mileto, Tales considerava 
ser a água a origem de todas as coisas, sem a água não há vida, logo a água é “arché”. “... a 
água é o princípio de todas as coisas...” 
Também em Mileto, Anaxímenes (c. 550-526 a.C.), julgava ser o ar ou o sopro de ar a 
substância básica de todas as coisas. Água é ar condensado, fogo é ar rarefeito.  “... do ar  - 
nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas...” 
Já Xenófanes de Colofon considerava ser a terra, o elemento primordial, uma vez que tudo o 
que existe “... sai da terra e tudo volta à terra...”. Portanto é a partir do elemento terra que ele 
desenvolve sua cosmologia.  
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Na visão de Heráclito de Éfeso é o fogo o elemento criador, o princípio de todas as coisas. De 
acordo com ele "o fogo transforma-se em água, sendo que uma metade retorna ao céu como 
vapor e a outra metade transforma-se em terra; a terra transforma-se em água e a água, em 
fogo."  A visão de Heráclito acrescenta à concepção de um elemento criador a  percepção de 
que todas as coisas estão eternamente em movimento . “... descemos e não descemos os 
mesmos rios; somos e não somos...”. O fogo seria o símbolo deste fluxo de transformação.  
É Empédocles de Agrigento que, discordando da concepção de um único principio original vai 
apontar – o que durará de alguma maneira até a Idade Média – para quatro elementos 
básicos, de cunho também mitológico – ar, água, terra e fogo (aos quais se acrescentou 
séculos depois o éter). Estes “elementos” vivem em combinação, gerando tudo o que existe (dai 
o nome elementos), pois “tudo consiste em terra, ar, fogo e água, só que em diferentes 
proporções de mistura”. Todas as transformações da natureza seriam assim, o resultado da 
combinação desses quatro elementos, que, depois, novamente se separavam um do outro. Assim, 
quando uma flor ou animal morre, os elementos que os formavam voltam a se separar.  
O fluxo da vida e as muitas transformações da matéria seriam ocasionados pelo agrupamento e 
separação entre os elementos, que estão constantemente se combinando e se separando entre si 
para voltarem a se agrupar em novas formas e combinações. “Todos os seres compostos, como 
os  animais, as aves e os peixes, são criaturas temporárias que surgem e partem; somente os 
elementos são eternos, e somente o ciclo cósmico continua sempre”. Essas transformações são 
regidas pela alternância entre dois princípios – Amor [Philia] e ao Ódio [Neikos]. O amor 
agrupa os elementos dando origem às diferentes formas de vida e o ódio os separa decompondo 
o ser vivo. Assim, os quatro elementos regidos pelo amor e pelo ódio fundavam a ordem 
cosmogônica na visão de Empédocles. 
Do mesmo modo que os demais seres, também o homem seria composto pelos elementos. Por 
exemplo, os músculos seriam produzidos pela mistura de todos os elementos em partes iguais, já 
os nervos teriam por base a mistura, em dupla proporção de água e fogo. A visão de Empédocles 
teve uma importante repercussão na medicina hipocrática, onde aparece, principalmente, na 
teoria dos quatro temperamentos. A própria palavra “temperamento” traduz a visão de 
Empédocles já que significa exatamente “uma mistura em justas proporções”, idéia que aparece 
também na lâmina “a temperança” do tarô.    
De acordo com Hipócrates, a vida era mantida pelo equilíbrio entre quatro humores: sangue; 
fleuma; bílis amarela e bílis negra, que procediam respectivamente do coração, cérebro, fígado e 
baço.  A doença seria devida a um desequilíbrio entre os humores, tendo como causa principal as 
alterações devidas aos alimentos, os quais, ao serem assimilados pelo organismo, davam origem 
aos quatro humores361. O papel da terapêutica seria ajudar a physis a seguir os seus mecanismos 
normais, através de métodos que levassem o corpo a expulsar o humor em excesso.  No século II 
DEC outro médico, Galeno revitalizou a doutrina humoral ressaltando a dos humores na 
constituição do temperamento. Assim, colérico (de cholé, bile) é aquele em que predomina a bile 
amarela, enquanto melancólico é o que tem mais bile negra (de melános, negro + cholé, bile). Os 
temperamentos “sanguíneo” e “fleumático” se caracterizariam pelo predomínio do sangue e da 
linfa, respectivamente. 
A teoria dos temperamentos encaixa-se perfeitamente naquilo que estou chamando de  
concepção hologramática do universo, uma vez que estabelece uma “correspondência” entre os 
temperamentos (sanguíneo; colérico;  melancólico e fleumático), os elementos (ar, terra, 
fogo e água), com as quatro qualidades (frio, quente, seco e úmido) e as estações do ano 
(inverno, primavera, verão e outono).  
Aqui vale à pena chamar a atenção para a persistência da noção dos 04 elementos como 
constitutivos da realidade física até os dias de hoje, uma vez que esta antiga concepção vem 
sendo retomada por alguns cientistas nos dias de hoje.  Na complexidade e diversidade das 
diferentes formas de vida, uma surpresa: o ressurgimento do número quatro nas quatro bases que 

361 Entre os alimentos, Hipócrates incluía também a água e o ar 
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integram o DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Todos os seres vivos - animais, plantas, 
bactérias e muitos vírus - são o resultado de diferentes seqüenciamentos e combinações dessas 
quatro bases na dupla hélice do DNA. E as quatro bases, por sua vez, são formadas de quatro 
elementos químicos: carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Assim, o elemento água 
transformou-se no hidrogênio da ciência moderna; o ar no oxigênio; o fogo no nitrogênio e a 
terra no carbono. Enquanto o quinto elemento, o éter recebe agora o nome de protoplasma. O 
qual é considerado, de acordo com outro cientista: “a base formal da vida, o barro do oleiro”.  
Sobre esta substância diz Henry Drumond apud Manly P. Hall: 
 

“Se analisarmos o ponto material a partir do qual toda a vida começa, descobriremos 
que ele se compõe de uma clara ausência de estrutura, de uma substância gelatinosa 
semelhante à da clara do ovo. É feito de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. 
Seu nome é protoplasma. E ele não é somente a unidade estrutural com a qual todos 
os seres vivos iniciam sua vida, mas também com a qual todos eles são 
subseqüentemente construídos” (1990: 199). 

 
Sobre a relação entre a personalidade humana e as qualidades atribuídas a cada um dos 
elementos temos, como exemplo recente, a teoria junguiana dos tipos psicológicos e das funções 
psíquicas. Jung distinguiu quatro funções psíquicas: sensação, intuição, pensamento e 
sentimento. Essas funções são agrupadas em pares de opostos, sendo que duas delas - sensação e 
intuição – dizem respeito ao modo como percebemos (captamos) as informações enquanto as 
outras duas – pensamento e sentimento – tratam da forma como julgamos os fatos que 
percebemos. 
A função “sensação” liga-se ao elemento terra agrupando pessoas-tipo que dão atenção ao 
presente e, portanto, tendem a ter os "pés no chão". Essas pessoas têm enfoque no real e no 
concreto, costumam ser práticas, realistas e voltadas para o "aqui - agora". Preocupam-se mais 
em manter as coisas funcionando do que em criar novos caminhos. Preferem também ver as 
partes ao invés do todo. 
A função oposta “intuição” traz a marca do elemento “água” caracterizando pessoas-tipo nas 
quais a apreensão do ambiente geralmente acontece por meio de "pressentimentos", "palpites" ou 
"inspiração". A intuição busca os significados, as relações e possibilidades futuras da informação 
recebida. Os fatos são apreendidos no seu conjunto. 
Relacionada ao elemento “ar”, a função “pensamento” é predominante em pessoas-tipo que 
tendem a fazer uma análise lógica e racional dos fatos: julgam, classificam e discriminam uma 
coisa da outra sem maior interesse pelo seu valor afetivo. Naturalmente voltadas para a razão, 
procuram ser imparciais em seus julgamentos sem levar em conta a interferência de valores 
pessoais. Tendem a lidar melhor com processos lógicos e formais. 
A função racional que se contrapõe à função pensamento é a função “sentimento”, relacionada 
ao elemento “fogo’’. As pessoas-tipo “sentimento” julgam o valor intrínseco das coisas, tende a 
valorizar os sentimentos em suas avaliações, tem facilidade no contato social, preocupam-se com 
a harmonia do ambiente. As pessoas que preferem tomar decisões com base no sentimento 
utilizam-se de valores pessoais, mesmo que essas decisões não tenham objetividade do ponto de 
vista da causalidade. Por valorizarem impressões pessoais, tendem a se voltar para as relações 
interpessoais, preocupando-se com os sentimentos e valores de outros.  
Cabe chamar a atenção para o fato de que também aqui o que se busca é o equilíbrio entre todos 
os elementos já que um dos conceitos centrais da teoria de Jung (individuação) trata, exatamente, 
do processo de crescimento do self que se dá também através da integração das funções, ou seja, 
um processo de reunir o que está dividido.  
 
3. Os elementos e a tradição mágica ocidental 
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Com a Renascença os escritos dos filósofos gregos são relidos à luz dos conhecimentos e das 
doutrinas predominantes na Europa. E aí temos novamente um destaque para os elementos, 
vistos como forças sutis que se manifestariam através de transformações recíprocas. Dois 
pensadores se destacam nesse período Paracelso (1493-1541) e Agrippa (1486-1535). Na 
concepção de Paracelso, cada um dos 04 elementos primários conhecidos pelos antigos (a terra. 
o fogo, o ar e água) era constituído tanto por uma substância corporal bruta quanto por um 
princípio mais sutil e espiritual.  
Desse modo, o ar teria dois lados na natureza, sendo, simultaneamente, a atmosfera tangível e o 
substrato volátil, intangível que pode ser chamado de ar espiritual.O fogo é visível e invisível, 
perceptível e imperceptível – uma chama etérea e espiritual que se manifesta através de cada 
chama física. O mesmo vale para a água e para a terra que também possuem duas essências: 
uma mais densa e imóvel (física) e outra, mais rarefeita, fluida e virtual (etérea). Na esteira da 
contribuição de Paracelso, a tradição mágica ocidental, designou pelo termo geral “elemento” a 
parte física e pelo termo “essência elemental” a sua contraparte invisível e espiritual.  
Assim como Empédocles, Paracelso acreditava que os minerais, as plantas, os homens e os 
animais viviam em um mundo formado por esses quatro elementos que se combinavam para 
construir todos os seres vivos. De acordo com a sua cosmovisão, existiam seres vivos associados 
a cada um dos elementos e atuando no interior deles. Do mesmo modo, que a natureza visível é 
habitada por um número infinito de criaturas viventes, também a sua contraparte invisível 
(composta pelos princípios sutis dos elementos) é povoada por uma hoste infinita de seres. Ele 
chamou de elementais esses seres (posteriormente identificados como espíritos da natureza) e os 
dividiu em 04 povos de acordo com o elemento ao qual estavam ligados: as ondinas ou o povo 
da água; os gnomos ou o povo da terra; os silfos ou o povo do ar e as salamandras ou o povo do 
fogo. 
 

Eles [os espíritos] vivem nos quatro elementos: as ninfas no elemento água; os silfos, 
no ar; os pigmeus na terra e as salamandras no fogo, Eles também são chamados de 
ondinas, silvésteres, gnomos, vulcanos, etc. Cada espécie circula somente no 
elemento ao qual pertence e nenhuma delas pode sair do seu elemento apropriado  - 
que é para elas algo como o ar para nós ou a água para os peixes. E nenhuma delas 
pode viver no elemento pertencente a outra espécie. Para cada ser elemental, o 
elemento no qual vive é transparente, invisível e respirável, como é a atmosfera para 
nós.”  (Carvalho, 2009, p.70). 

 
De acordo com essa classificação existiriam, então: 
 
Os Gnomos362- elementais que habitam o corpo diluído da terra que ele chama de éter terrestre. 
Existem muitos tipos de gnomos, de acordo com a tradição. Entre eles, os pigmeus que atuam em 
um elemento cujas vibrações são tão semelhantes às da terra material que eles exercem um 
imenso poder sobre as pedras e a fauna – e também sobre os elementos minerais dos reinos 
humano e animal. Alguns atuam nas rochas, nos metais e pedras preciosas e são considerados 
com guardiões dos tesouros ocultos. 
Os duendes das árvores e das florestas: aí se incluem os silvésteres, os sátiros, os pãs, as dríades 
e as hamadríades, os elfos, os duendes e os velhos homenzinhos dos bosques. A tradição 
considera que cada árvore ou planta tenha seu próprio espírito da natureza, o qual geralmente usa 
o corpo físico da planta como morada. E ali permanecem enquanto o veículo existir. O 
reconhecimento dessa presença sempre foi parte integrante do Paganismo antigo onde constituía 

362 A  maior parte dos nomes atribuídos aos habitantes dos elementos deriva provavelmente do grego e do latim: 
assim gnomos viria do grego “genomus” que significa “habitante da terra” ; ondina viria do latim “unda”: 
“criatura das ondas”. Já a palavra grega “silphe” (sílfide) significava “borboleta” e “salambe” (salamandra) 
também em grego significava “lareira”. 
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uma prática comum oferecer oferendas ao espírito das árvores. Dessa forma, em nome das 
plantas com as quais operavam os elementais aceitavam e rejeitavam alimentação, depositavam 
corantes nelas, preservavam e protegiam as sementes e muitas coisas mais. 
Além desses, também são citados ainda os gigantes que costumam estar ligados à montanhas, 
embora também possam viver em florestas antigas. Finalmente, os Devas da Montanha, que são 
considerados os mais evoluídos dentre os elementais da terra. Essas entidades permeiam e 
trabalham com uma montanha ou uma cadeia inteira de montanhas, e têm a sua consciência tão 
profundamente imersa na Terra que mal tomam conhecimento da existência de criaturas de vida 
breve, como os homens. 
No organismo humano os elementais da terra correspondem aos ossos que pertencem ao reino 
mineral. Era uma crença comum entre os povos antigos que a reconstituição de membros 
quebrados era impossível sem a sua cooperação. 
Os místicos medievais deram um dos espaços da criação (pontos cardeais) a cada um dos 
elementais. E associaram os gnomos ao Norte –local onde os antigos situavam as trevas e da 
morte e à meia-noite (considerada a hora do triunfo das trevas). 
As ondinas atuam na essência invisível e espiritual chamada éter líquido. Como esse possui uma 
taxa vibratória próxima à do elemento água elas são capazes de controlar o andamento e o fluxo 
desse elemento na natureza. De acordo com a tradição, existem muitos grupos de ondinas. 
Algumas habitam cachoeiras onde podem ser vistas na água espalhada pelas quedas; outras são 
nativas de rios ou habitam nos pântanos e brejos. Conhecidas como ninfas, ondinas, espíritos das 
águas e náiades, são responsáveis por retirar energia do sol para transmití-la à água. As ninfas 
estão ligadas às águas, mas também à montanhas e florestas. Regulam o fluxo da água na crosta 
terrestre e dão personalidade e individualidade a locais aquáticos, tais como poços, lagos e 
fontes. Podem assumir a forma de peixes, os quais protegem. As ondinas parecem estar restritas 
a determinadas localidades, sendo responsáveis pelas quedas d'água e a vegetação circundante. 
Os espíritos das águas preferem viver em cavernas de coral ou sob os mares ou entre os juncos e 
plantas aquáticas que crescem à beira dos lagos e rios. Assemelham-se a belas donzelas, muitas 
vezes com caudas de peixe; gostam de música e dança, e têm o dom da profecia. Embora possam 
ajudar eventualmente os seres humanos, estes têm de se acautelar com tais espíritos, que podem 
ser traiçoeiros e afogar pessoas. Da mesma forma que os espíritos das águas, as náiades presidem 
os rios, correntezas, ribeiros, fontes, lagos, lagoas, poços e pântanos. 
Para os antigos, as ondinas atuavam com as essências e os líquidos vitais das plantas, dos 
animais e dos seres humanos e estavam presentes em tudo o que contivesse água. Na idade 
média, as ondinas foram associadas ao Oeste, à direção do por do sol que os antigos associavam 
as emoções, à poesia, e ao amor. Também eram associadas ao crepúsculo por suas qualidades de 
beleza e poesia. As ondinas parecem ter um amor especial pelas flores e pelas plantas às quais 
servem de forma quase tão devotada quanto os gnomos. Considera-se que atuam no corpo 
humano através das emoções, do coração e da circulação sanguínea.  
Salamandras são os elementais que atuam no éter diluído e espiritual cujo elemento natural é o 
fogo. Sem elas, o fogo material não poderia existir. As salamandras ou espíritos do fogo habitam 
o subsolo vulcânico, os relâmpagos e as fogueiras. São mais poderosas que as fadas dos jardins, 
mas estão mais distantes da humanidade também. São espíritos de transformação, responsáveis 
pela conversão de matéria em decomposição em solo fértil. Podem agir também como espíritos 
de inspiração, mediadores entre o mundo angélico e os níveis físicos de criação (ou seja, agem 
como musas).  
Devido ao elemento ardente no qual vivem o homem é incapaz de se comunicar com elas 
diretamente. Era através do incenso preparado a partir do composto de várias ervas que os 
filósofos antigos buscavam fazê-lo, considerando os vapores do incenso como o meio mais 
adequado à sua manifestação.  
A tradição mística considera as salamandras como os mais fortes e perigosos dentre os 
elementais e os sábios eram advertidos a manterem-se longe dessas criaturas.  Como os antigos 
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associavam o calor ao sul, esse canto da criação foi atribuído às salamandras como seu trono, 
bem como a hora do meio dia na qual o calor do sol é mais forte. 
As salamandras atuam através da natureza emocional tanto dos animais quanto dos homens e por 
meio do calor corporal, do fígado e da corrente sanguínea. Sem a sua assistência não haveria 
calor. 
Silfos são os habitantes do ar espiritual – uma substância etérea de composição semelhante á 
nossa atmosfera, porém bem mais sutil. Costumam ser divididos em sílfides ou fadas das nuvens 
e fadas das tempestades. As primeiras vivem nas nuvens, são dotadas de elevada inteligência e 
sua principal atividade é transferir luz para as plantas; interessam-se muito também por animais e 
por pessoas que se envolvam com magia, para os quais podem agir como protetoras e guias. As 
fadas das tempestades possuem grande energia e circulam sobre as florestas e ao redor dos picos 
das montanhas; costumam ser vistas em grupos pelas alturas e só descem à superfície quando o 
vento está forte. 
Uma vez que o ar está associado à consciência, os magos medievais designaram o ponto onde 
nasce o sol (seu símbolo) – o leste, como o domínio dos silfos. Pelo mesmo motivo o amanhecer 
lhe foi associado. No corpo humano, o elemento ar está associado à respiração e aos processos 
intelectuais.  
Já Agrippa parte da compreensão do mundo como como uma unidade orgânica na qual todas as 
coisas estão conectadas a um espírito universal. Neste cosmo unificado os quatro elementos 
seriam os fundamentos primários da matéria. Seria à partir deles e da sua transmutação e união 
que todas as coisas materiais tomam forma. Os quatro elementos seriam, portanto, a causa das 
potências naturais e o conhecimento das suas qualidades e da ssuas combinações seria o 
pressuposto básico da magia natural. Uma vez que, tal como Paracelso,  via a realidade física 
como algo dirigido pelas potências espirituais, Agrippa acreditava ser possivel controlar os 
processos naturais através da comunicação com as essências espirituais que governam a matéria. 
A magia em Agrippa tem como premissa a concepão de um ordem no mundo sobre a qual o 
homem pode intervir com a condição de se submeter a ela. Do mesmo modo que a ação do 
homem se desenvolve a partir de leis e necessidades objetivas, também a ação dos espíritos está 
subordinada a uma ordem maior.  Assim as forças espirituais são imanentes, sujeitas a leis e 
submetidas aos ritos tradicionais, não são livres (no sentido moderno do termo), assim como o 
homem também não o é. Tudo está vinculado a tudo e nessa vinculação reside o limite da 
liberdade. Conhecer os segredos que regem esta rede de relações (de simpatias e antipatias ou 
inclusão e exclusão) este é o segredo do mago. 
 
4. Viver no mundo  
 
Subjacente à doutrina dos quatro elementos está a percepção da natureza como “physis”. 
Conceito dinâmico da totalidade (holos) das coisas existentes, a physis não é apenas o mundo 
manifesto aos nossos sentidos, mas também, princípio intrínseco do ser e devir de tudo. Assim 
compreendida a physis possui o caráter de geração vital, de algo absolutamente vivo. Remete 
ainda a uma força e dinâmica (energeia e dinamis) que a tudo perpassa. Como afirma Pelizzoli, 
“tal noção de natureza como algo dinâmico e vivo, organizador e regenerador é notável e 
começou a ser sufocada apenas na Revolução Científica” (1999, p.55) 
Não é por acaso que podemos seguir a trilha desse pensamento cosmológico até suas 
manifestações medievais.  Até este período predomina uma visão do homem inserido dentro de 
um Todo, um universo onde existem níveis de existência superiores a ele. Um exemplo é a 
distinção medieval entre natura naturata (a natureza atuada) e natura naturans (a natureza 
atuante). A primeira refere-se aos fenômenos que acontecem e são percebidos pelos nossos 
sentidos, a segunda refere-se ao poder produtor invisível que origina os fenômenos. Na física 
animista medieval eram as almas da Natureza que agiam: organizavam o desenvolvimento e 
comportamento autônomos dos organismos e modelando-os  por atração. Assim o rebento era 
atraído pela forma da planta adulta; a alma vegetal, invisível mas atuante, modelava a matéria da 
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planta em crescimento e organizava-a segundo as suas próprias finalidades. Neste modo de ver, 
as almas não são exteriores à Natureza, mas fazem parte dela; são physis (físicas). Trata-se aqui 
de um outro tipo de ciência: qualitativa, descritiva, contemplativa, observadora, teorética. Uma 
ciência que não busca a destruição (ou superação) do mito, mas antes se constitui numa relação 
tensa e fecunda entre mythos e logos.  
O princípio da correspondência, que re-liga o homem aos elementos, afirma que todo objeto 
existente pertence a um conjunto único e possui com cada outro elemento deste conjunto 
relações necessárias, intencionais, temporais e não espaciais. Sendo, parte do mundo, o homem 
é, portanto, parente de todas as demais formas de vida, podendo influenciar os astros e as plantas 
e ser também influenciado por eles. Há assim uma corrente subterrânea que o liga a todas as 
coisas do mundo. No cosmos organizado a partir da noção da correspondência tudo está 
relacionado, tudo é “tipo” de outra coisa, tudo “fala” de outra coisa e no pequeno encontra-se o 
grande.  A ordem visível está ligada à ordem invisível, todas as duas constituem uma cadeia 
única, que é a verdadeira ordem subjacente ao universo.  Esta afinidade pode ser captada através 
da astrologia, da medicina (doutrina das assinaturas), da magia, da alquimia e de outras das 
chamadas “ciências tradicionais”. Na base de todas elas encontramos esta afirmação de um 
vínculo entre o homem e o mundo, derivado desse parentesco cósmico, uma vez que ambos são 
produtos (temporários) da physis em seu processo de geração.  
Este pensamento vai ao coração do mistério. O homem – afirma Nancy Mangabeira Unger – tem 
sede do mistério. A pretensão da modernidade de esvaziar o mistério transforma o mundo num 
deserto.  Conforme afirmava Heráclito, o oráculo de Delfos “não diz nem dissimula, apenas 
indica” (Heráclito. Frag 93 apud Mangabeira Unger, 2000: 31). Neste pensamento, o mundo “é 
oracular para aquele que se põe à escuta dele”. Por conta disso o fogo, água, terra e ar, o rio no 
qual entramos e não entramos nos dão toques, pistas, indícios sobre o mundo e seu mistério. As 
coisas do mundo são, simultaneamente, objetivas e subjetivas. Falam de si, de mim e do Outro. 
O rio de Heráclito não é puramente físico e nem puramente simbólico: é banhando-nos no rio 
concreto que percebemos a estrutura contraditória das coisas que são e não são. “O fogo do qual 
Heráclito nos fala parece ser e não ser o fogo da combustão de hidrogênio e carbono, ou melhor, 
o fogo físico é também hierofania (enquanto manifestação do sagrado, seu ‘fazer-se presente’)” 
(Mangabeira Unger, 2000:32).  
A realidade é em si mesma oracular. “A natureza ama esconder-se” (Heráclito. Fr. 123 apud 
Mangabeira Unger, 2000:32). O segredo aparece no ato de revelar-se. “O símbolo é uma 
representação que faz aparecer um sentido secreto; ele é a epifania de um mistério”. Como diz 
Paul Ricœur, todo símbolo autêntico possui três dimensões concretas: ele é, ao mesmo tempo, 
"cósmico" (ou seja, retira toda a sua figuração do mundo visível que nos rodeia); "onírico" 
(enraíza-se nas lembranças, nos gestos que emergem em nossos sonhos) e, finalmente, 
"poético", ou seja, o símbolo também apela para a linguagem, e a linguagem mais impetuosa, 
portanto, a mais concreta. Mas a outra metade do símbolo, essa parte indivisível e indizível que 
faz dele um mundo de representações indiretas, de signos alegóricos sempre inadequados, 
também constitui uma espécie lógica à parte. Esse é o grande mistério. 
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WEN-DO – O Segredo necessário 
Fernanda Tavares (UFPB) 
 
 
 
Introdução 
 
A construção dos papéis de gênero e suas implicações na construção das identidades feminina e 
masculina que são determinantes das relações de poder vêm ao longo do tempo favorecendo o 
masculino e tolhendo a mulher de exercer a sua plena cidadania, uma vez que as mesmas têm 
sido alijadas dos seus direitos sexuais e reprodutivos, em função do embotamento da sua 
sexualidade, com graves consequências para a sua saúde, traduzindo-se em violências de vários 
níveis. 
Segundo (Cabral e Diaz, 1999) a construção da relação de gênero vem sendo elaborada na 
sociedade, acentuando a desigualdade entre homens e mulheres por meio da condução dada em 
especial a quatro eixos: sexualidade, reprodução, divisão sexual do trabalho e o âmbito público/ 
cidadania. Essa construção e o reforço vêm se dando desde o nascimento e estendendo-se por 
toda a vida. 
Por toda a América Latina, incluindo o Brasil pesquisas demonstram a grande desigualdade entre 
homens e mulheres e o desfavorecimento da mulher nos aspectos citados anteriormente. Esta 
desigualdade vem se disseminando pelas instituições sociais como escola, família, igrejas e 
sistemas de saúde. 
Muitas vezes os preconceitos e discriminações estão potencializados como no caso, por exemplo, 
de atendimentos em postos de saúde onde casais homossexuais atendidos por pessoas de uma 
religião contrária ao homossexualismo, negam o atendimento e ainda agridem os pacientes. 
Ainda assim, os encontros e as relações sociais são a tônica da vida em sociedade. Segundo 
Simmel (2009) a apresentação recíproca é um excelente símbolo da apreensão, sendo 
pressuposto de toda relação social. Desta maneira, todas as relações das pessoas, repousam sobre 
a pré-condição que elas saibam alguma coisa uma sobre a outra. 
A apresentação das pessoas se dá a nível individual sendo corriqueira por todas as camadas 
sociais e inerentes aos seres humanos. A apresentação além se ocorrer em níveis coletivos, de 
forma grupal, vem necessariamente imbuída de significados. No caso das apresentações 
“cidadãs” vêm carregadas de significados e regras sociais, e ainda permeadas de simbolismos e 
mitos historicamente construídos. 
As relações entre gênero, em geral vão se consolidando e, no caso da união de pares, a 
intimidade se dá em vários níveis. Muito embora as interações nem sempre evoluam para 
relações harmônicas. Visto o crescente número de separações registradas atualmente e os 
números de agressões em casais. 
Este trabalho busca tecer considerações a respeito da relação entre gêneros e a questão da 
violência e sua prevenção. A situação é alarmante no Brasil, onde mulheres sofrem violência de 
gênero, e “a cada 15 segundos uma mulher é espancada por um homem, sendo o principal autor, 
a pessoa com quem ela mantém (ou manteve) uma relação intima de afeto” (Bianchini, 2001). 
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Um marco na proteção a família e ao resgate da cidadania no Brasil foi a criação da lei Maria da 
Penha, que inovou o conceito de família. Esta lei foi sancionada em 07 de agosto de 2006, sob o 
n.º Lei 11.340, que "cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências". 
O nome "lei Maria da Penha" foi dado como forma de homenagear a mulher, Maria da Penha 
Fernandes, símbolo da luta contra a violência familiar e doméstica. Esta mulher sofreu por parte 
do ex-marido duas tentativas de homicídio. Levou um tiro enquanto dormia, ficando paraplégica 
alegando o agressor uma tentativa de roubo na residência.  Ao regressar do hospital, ainda em 
recuperação, Maria da Penha sofreu um segundo atentado: seu ex-marido, sabendo de sua 
condição, tentou eletrocutá-la enquanto se banhava. 
O agressor só foi punido 19 anos e 06 meses após o ocorrido. Essa situação provocou a 
formalização de denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA – órgão 
internacional responsável pelo arquivamento de comunicações decorrentes de violação desses 
acordos internacionais, pelo Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e pelo 
Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), juntamente com a 
vítima.  
 

“Ante a denúncia, a Comissão da OEA publicou o Relatório nº 54, de 2001, que 
dentre outras constatações, sugeriu a continuidade e o aprofundamento do processo 
reformatório do sistema legislativo nacional, a fim de mitigar a tolerância estatal à 
violência doméstica contra a mulher no Brasil” (Santana, 2011). 
 

Pesquisa realizada no Brasil em relação à violência contra a mulher aponta como principal 
preocupação (56% das brasileiras) a violência sofrida em casa. A qualificação do debate sobre 
violência doméstica que aparece após a promulgação da lei Maria da Penha, acrescidos das 
campanhas educativas e veiculação na mídia, favorece a visibilidade do tema, dando-lhe um 
caráter público. 
 
Violência domestica 2001(Venturini & Recamán) 
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Gráfico sobre o conhecimento da lei Maria da Penha - Instituto Avon 
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A partir daí os dados de ocorrência que em alguns casos parecem aumentar, podem efetivamente 
estar representando o resultado da visibilidade da lei, que vem promovendo a busca pelos 
serviços de atendimento e o rompimento do ciclo de violência. 
Por outro lado nas cidades também há uma grande preocupação com violência fora de casa, tanto 
nas capitais como nas cidades do interior, relacionada com o fato de que jovens e moradoras de 
periferia estejam mais expostas à violência 
Muito embora as Delegacias da Mulher sejam um instrumento eficaz no combate a violência e 
gozem de respeito e reconhecimento por parte da população o número de unidades no Brasil 
ainda está bem aquém da necessidade real para o atendimento das vitimas. 
Na cidade de João Pessoa há o atendimento às mulheres vitimas de violência realizado pelo 
CMR – Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra que estende o atendimento aos 
municípios circunvizinhos de Bayeux, Santa Rita, Conde e Cabedelo. 
Os dados abaixo comparam os números de atendimentos entre os anos de 2007 e setembro de 
2011, bem como os novos casos surgidos em 2011 de janeiro até o mês de setembro. 
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A palavra Wendo é formada pela união das palavras “wen” – abreviação da palavra woman 
(mulher em inglês) e “do” – caminho em japonês, configurando-se assim como um caminho para 
a mulher com foco na defesa pessoal. 
Esta técnica surgiu no Canadá entre as décadas de 60 e 70, por meio de mulheres de uma família 
que praticavam vários tipos de artes marciais. A criação da técnica se deu a partir do 
conhecimento de um estupro com espancamento na vizinhança que resultou em óbito, 
sensibilizando a comunidade. 
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Após a ocorrência deste fato foi elaborado um programa de autodefesa feminista para mulheres e 
lésbicas que de forma simples pudesse proporcionar condições de defesa estratégica sem, no 
entanto exigir força, condicionamento físico e que fosse de rápido aprendizado.  
A técnica vem se difundindo pelo mundo de maneira crescente. A Alemanha tem grupos desde 
1979. Outros países como Bélgica, França, Áustria, América Latina, Chile, Argentina, Bolívia e 
Brasil promovem oficinas e discutem a questão da violência contra a mulher nos níveis físicos e 
psicológicos. 
No Brasil existem cinco grupos em: Curitiba, São Paulo, Salvador, João Pessoa e Brasília, há 
grupos em formação ainda nas cidades de Recife e Natal. O Wendo vem ganhando espaço por 
meio da formação de grupos que se reúnem para refletir sobre violência de gênero, treinando e 
fortalecendo-se. 
Em João Pessoa o movimento vem se expandindo com formação e oficinas a exemplo de 
encontros de iniciação e treinos promovidos pelo Coletivo Teimosia que é um coletivo autônomo 
que luta pela autonomia e liberdade das mulheres e lésbicas e pelo atendimento a grupos 
referenciados na grande João Pessoa por meio do trabalho desenvolvido pela Secretaria 
Extraordinária de Políticas para as Mulheres. 
A maneira pela qual há a inserção nos grupos se dá por meio de oficinas realizadas para que as 
pessoas sejam apresentadas as técnicas e as regras do Wendo. Um critério básico para muitas 
vezes o convite inicial, bem como a permanência no grupo é a capacidade de se guardar segredo. 
Isto se dá em função de que a violência contra a mulher, na sua grande maioria, acontece dentro 
de casa e é realizada por companheiros, familiares, pessoas da sua convivência diária. A técnica 
não deve ser passada para outras pessoas, em especial os homens para que não seja enfraquecida 
a autodefesa, uma vez que os agressores teriam acesso às mesmas. 
Na Espanha, por exemplo, há um longo caminho para que as pessoas possam ter acesso às 
informações da existência de grupos, seus membros, lugar das oficinas, dias e horários das 
mesmas. Todos estes dados são sigilosos e mantê-los faz parte da estratégia da própria defesa. 
Pode-se também adaptar ao Wendo outras técnicas, a exemplo de outras artes marciais como o 
Kravmagá – arte de defesa pessoal israelense, criada em meados dos anos 40 pelas mãos de Imi 
Lichtenfeld em Israel, desenvolvida pela necessidade de se manter vivo em meio à situação de 
violência e guerra, tendo como meta principal a conquista da autoconfiança. 
Alguns grupos de Wendo também fazem oficinas para grupos específicos, como por exemplo: 
cadeirantes, pessoas com deficiência visual, crianças e idosos dentre outros. Na Europa há cursos 
para imigrantes, cada um desses grupos tem adaptadas programações específicas. 
Em geral os trabalhos realizados sobre Wendo têm nomes de grupos, endereços e de pessoas 
fictícios, pois acreditam que as informações destes dados possam não só levar o agressor a estes 
destinos, como provocar reações graves para as vítimas e as pessoas envolvidas nos grupos. 
Durante este trabalho foram entrevistadas pessoas responsáveis por grupos de Wendo e 
coordenadoras de serviços que disponibilizam esta técnica a usuárias. As perguntas foram feitas 
em torno da importância de se guardar segredo desta técnica. As questões levantadas se traduzem 
na resposta abaixo. 
 
1 - Porque se manter segredo da técnica do Wendo? 
 

“O segredo num contexto de mulheres em situação de violência, seja numa atividade 
como o Wendo ou em outras atividades que sirvam de instrumento para a libertação 
desta violência é de fundamental importância, pois há que se resguardar a imagem 
desta mulher, no sentido de garantir sua integridade física e até mesmo psicológica. 
O trabalho feito com essas mulheres requer a compreensão de todas, já que os 
efeitos desejados só serão garantidos se for resguardado o sigilo, sob pena de levar 
a cabo toda uma construção dessa libertação. A divulgação da pratica do Wendo 
seria desastrosa, pois as reações dos agressores certamente seriam por demais 
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perigosas, visto que a intenção é a proteção da violência que os mesmos exercem 
sobre esta mulher”. 

 
Conclusão 
 
- Wendo é uma estratégia de combate e superação da violência específica de gênero, portanto 
intrinsecamente feminista, não permitindo a participação de homens nem de forma indireta. 
- “O fato da luta ser só para mulheres, justifica-se pela representação social da violência de 
gênero que parte do pressuposto do homem como agressor, e pelo fato de, na sociedade o 
homem estar mais ligado a esportes violentos, técnicas de luta, defesa, enquanto a mulher está 
privada de tais atividades” (Monteiro, 2010). 
- O Wendo seria um espaço de resgate de atividades atribuídas exclusivamente ao homem, de 
forma a empoderar as mulheres, promovendo ainda a união e a solidariedade entre estas, 
desconstruindo teorias de que as mulheres são incapazes de construir amizades desinteressadas. 
- Não guardar segredo sobre as técnicas apreendidas seria ir contra todo o trabalho desenvolvido, 
vulnerabilizando ainda mais, não só as mulheres, mas enfraquecendo grupos com relação à 
criação de soluções para a minimização da violência específica de gênero. 
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Os segredos do cosmos e a astrologia como possibilidade de desvendamento 
Thácio Ferreira dos Santos (UFPE) 
 
 

É somente depois de ter estudado a fundo os movimentos celestes, depois de 
ter adquirido o poder de calcular corretamente, em conformidade com o que 
se passa na natureza e depois de ter imitado os movimentos do deus, 
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movimentos que nunca são errantes, que poderemos estabilizar os 
movimentos que não cessam de vagabundear dentro de nós”. 

Platão em Timeu 
  

 
De início gostaria de ressaltar que o céu exerceu nas as sociedades humanas fascínio e 
inquietação. As diversas culturas procuravam inscrever-se no cosmos, e inscrever o cosmos nelas 
mesmas; baseavam suas organizações em calendários, nos ciclos solares e lunares, e nos 
solstícios que inspiravam grandes festas, como entre os astecas que sacrificavam ritualmente 
adolescentes na intenção de impedir a extinção do Sol363. Do mesmo modo no império Romano, 
o mês correspondente ao signo de Capricórnio era ritualizado. Nesse período, os costumes 
sociais e sexuais convencionais eram abandonados, dando lugar a licenciosidade e a 
permissividade. O ritual pagão do solstício de inverno marcava o início do retorno do Sol e era 
celebrado como Saturnália364. Portanto, entre os antigos o céu estrelado imperava acima dos 
humanos como metáforas das divindades míticas; esse caráter sagrado atraia a atenção para os 
padrões de movimentos estelares.  
Conforme observa Mircea Eliade (2008), as sociedades tradicionais concebiam o mundo que as 
rodeava como um microcosmo imaginado nos limites das suas dimensões fechadas. Por um lado 
havia a concepção de um espaço cosmisado, habitado e organizado, de outro lado, existia a 
noção da presença de uma região desconhecida, pertencente aos reinos dos demônios, das larvas, 
dos mortos, dos estrangeiros. Esta imagem de um microcosmo mundo habitado, rodeado de 
regiões desérticas assimiladas ao caos ou ao reino dos mortos, sobreviveu mesmo em 
civilizações como China, Mesopotâmia ou ainda a do Egito365. Foram precisamente nestas 
civilizações que se deu aparecimento da astrologia. 
Os registros mostram que além da Babilônia, as diversas culturas como a Caldeia, China, Índia e 
Mesopotâmia, possuíam um avançado repertório técnico que permita bastante precisão nas 
observações. No ocidente o surgimento da astrologia relaciona-se, sobretudo aos Caldeus que a 
utilizavam juntamente com a religião (Morin, 1972). Estas origens distantes, que datam quase 
dois mil anos antes de Cristo, possibilitaram o nascimento da Cosmogonia Ocidental. 
Difundida a partir do centro cultura de Alexandria, a crença astrológica penetrou no mundo 
helênico e foi adotada por filósofos estóicos, plantonistas e aristotélicos, assim como 
matemáticos e diversos grupos religiosos366. 
Já na civilização greco-romana, por volta de II século a.C., a astrologia se edificou como um 
conhecimento do humano que permitiria ao homem ter uma sabedoria que o colocaria em 
solidariedade com o universo367. Neste momento, funda-se o postulado de seu dogma essencial: 
o da existência de uma correspondência entre os movimentos celestes e as características dos 
acontecimentos da vida.  A doutrina da correspondência universal; assim na terra como no céu 
situava-se entre os gregos, e através deste conhecimento, pensava-se que o homem poderia agir 
sob o conceito de segurança cósmica; o Kosmos era percebido a partir de seu padrão ordenado e 
em sua correspondência com o homem.  
Segundo Durand (1995) a astrologia é uma ciência visionária, uma “arte divinatória” a qual 
permite ler as qualidades e o destino do homem nas configurações cosmográficas e nos números 
implicados. Nela considera-se que há um laço que une as coisas do universo aos humores 

363  CASSÉ, M. MORIN, E. Filhos do céu: entre vazio, luz e matéria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  
364 GUTTMAN, A; JOHNSON, K. Astrologia e mitologia: seus arquétipos e a linguagem dos símbolos. São Paulo: 
Madras, 2005, p. 406. 
365 ELIADE, M. Ocultismo Bruxaria e Correntes Culturais: ensaios em religião comparada. Belo Horizonte: 
Interlivros, 1979, p.38. 
366 TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento ocidental: para compreender as idéias que moldaram nossa 
visão de mundo. Trad. Beatriz Sidou. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 64-101. 
367 BARBAULT, A. Da psicanálise à astrologia. Rio de Janeiro. Kuarup, 1993. 
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humanos. Esta ligação é a mesma encontrada nos princípios arquetípicos, ou representações de 
mundo. Neles os acontecimentos do homem estão atrelados aos do Cosmos368. 

 
É realmente digno de nota que o “laço” que une as coisas do universo às partes e 
aos humores do homem - a mumie como chama Paracelso - não fica muito longe 
dos princípios “arquetípicos” destacados pela moderna psicologia das profundezas, 
da mesma forma que a etologia: na “representação do mundo” assim como naquela 
que “se representa”, a mesma energia especificada - arqueu escreve também 
Paracelso - é que está em ação369. 
 

O intuito fundamental da astrologia seria, portanto, a domificação, (através do domus casa), ou 
seja, transferência do macrocosmo para o microcosmo através das casas expressas em um 
diagrama com uma forma circular subdividido em doze partes; elas dizem respeito a vários 
aspectos da existência, o ter, o aprender, o sonhar (Durand, 2008). De acordo com Hutin (1970) 
os símbolos astrológicos dispostos nestes diagramas poriam em evidência todos os problemas 
que suscitam estudos aprofundados da mitologia. Além disso, eles estariam relacionados com o 
inconsciente coletivo, pois carregam experiências profundas, vividas por toda a humanidade. 
Para Durand (2002), na astrologia observa-se um esforço em dar uma resposta à passagem do 
tempo, ao destino, e inevitabilidade da morte, por meio de um vasto repertório simbólico e 
mítico. Isto se relaciona com um ato de criação frente à angústia e à finitude da vida. Neste 
sentido, é possível dizer que na concepção astrológica o universo se movimenta de acordo com 
um plano pré-estabelecido, do mesmo modo que a vida humana. Assim, O objetivo último da 
existência seria então secreto ou inacessível à mente humana, entretanto, pelo menos, no plano 
astrológico presta-se a dar sentido ao cosmos (Eliade, 1979). Mas que acepção, daríamos a 
compreensão de cosmos na astrologia? 
A noção de cosmos que a Tradição ocidental herdou dos filósofos pré-socráticos pressupõe um 
universo dotado de ordem, passível a ser objeto de ciência e admiração.  Portanto, existe uma 
ordem, ou melhor, uma harmonia no universo que vincula todos os elementos, e que por isso 
pode ser lida através da natureza, das artes divinatórias, da magia, e da doutrina das assinaturas. 
Na concepção astrológica especificamente, onde predomina a figura do Homem Tradicional, há 
uma interconexão fundamental entre natureza/cultura. Ainda, nessa perspectiva de não separação 
do homem/natureza/ordem cósmica, o mundo material reflete o espiritual, sendo possível 
relacionar cada evento a uma intenção e um significado divino, de modo que todo universo é 
percebido como símbolo. 
No pensamento Tradicional o universo e o homem se apresentam simultaneamente como 
múltiplo e diverso, ou seja, o múltiplo não se não separa do um, neste sentido o homem é 
concebido como um sistema hipercomplexo e paradoxal. Contrariamente, a visão mecanicista 
moderna que prioriza a unidade e o cogito; ao mesmo tempo em que rompe com a dimensão 
simbólica e de totalidade do cosmos. 
A figura do ser do cogito, ou seja, o ser pensante, constantemente reforçado pela filosofia 
ocidental há pelo menos três séculos, constituiu a base de nossa pedagogia, pois priorizando um 
modelo de saber fundamentado no mito de Prometeu, divide, mutila o homem e o mundo, a favor 
da lógica e da razão. Por outro lado, por trabalhar com uma linguagem figurativa a astrologia, 
assim como as ‘artes’ tradicionais, concedem força divina aos seus temas semânticos; ao mesmo 
tempo, priorizam o sentido ao invés da lógica, revelando através de símbolos, a pluralidade e as 
tendências do ego. Numa perspectiva como esta, o cosmos não deve ser compreendido como um 
problema a ser superado, e sim como linguagem dotada de sentido, mas que ao mesmo tempo 
portando segredos (Durand, 2008). 

368  DURAND, G. A fé do sapateiro. Brasília. EDUnB, 1995, p. 35. 
369  DURAND, G. Ciência do Homem e Tradição: o novo espírito antropológico. São Paulo: Triom, 2008, p. 35-36. 
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Vale lembrar que a visão mecanicista do Universo, amplamente difundida por Kepler, Galileu e 
Copérnico, postulava a favor de uma matematização e organização da natureza. Significa dizer 
que suas teorias serviram de base para a formação da cosmologia newtoniano-cartesiana no 
século XVIII, cujos princípios de inércia, força, reação e gravidade poderiam ser 
sistematicamente analisados a partir de cálculos. Além disso, estabeleceram-se as idéias de que 
nem a Terra nem o Sol eram o centro do Universo, passando então a um só conjunto de leis 
regerem o reino celeste e o terrestre que, assim, já não eram fundamentos distintos (Tarnas, 
1999, p.293).  
O céu que inspirava os mitos e as religiões dos antigos, transfigurados nas imagens das estrelas e 
dos planetas, do Sol e da lua, na modernidade esvaziou-se. O universo de Ptolomeu foi 
substituído pelo Universo Copérnico, e o Sol soberano do mundo passou a ser um minúsculo 
astro de uma galáxia também periférica (Cassé; Morin, 2008). No cosmos concebido pelos 
modernos não há, portanto, segredos a serem desvendados, pois no universo- maquina tudo 
funciona conforme leis que podem ser comprovadas matematicamente. Além disso, enquanto nas 
sociedades arcaicas e tradicionais a figura do homem encontra-se indissoluvelmente vinculado 
ao Cosmo e aos ritmos cósmicos, nas sociedades modernas, com sua forte marca de judeu-
cristianismo, homem vincula-se apenas com a História linear (Eliade, 1965).  Esta ‘história’ 
Carvalho (2003), nota que a consequência da atitude antropocêntrica própria da modernidade, 
teve graves implicações. O homem moderno se distanciou da natureza de onde veio, colocando-
se como uma espécie superior a todas as outras. O positivismo Comteano priorizou 
exclusivamente a experiência sensível, como única capaz de produzir conhecimento da realidade. 
Ainda, o ideal de razão culminou com uma ruptura radical entre homem e mundo. 
Simultaneamente, o judaico-cristianismo defendeu a lógica da unidade monoteísta e a clássica 
separação entre Luz e Trevas.  
A dicotomia instaurada pelo pensamento moderno resultou numa forma de compreensão do real 
a partir da lógica dos binarismos. Assim é que o princípio de exclusão serviu de fundamento as 
mais variadas dimensões do social, pois binarismos daí sucederam: vida/morte, amor/ódio, 
homossexual/heterossexual, real/imaginário, entre tantos outros. Isso significa que no período 
moderno, onde prevaleceu o regime diurno do imaginário, a lógica reinante era a da submissão 
da natureza em seus diversos aspectos, ao domínio do indivíduo e do social.  Em relação a isso 
Maffesoli (2010) diz que: é sobre uma tal lógica da dominação que será elaborado o mito do 
progresso e a doutrina do igualitarismo social, que é seu corolário direto. (2010, p. 39) Portanto, 
com a ascensão do mito do progressismo moderno, a astrologia teve que enfrentar a ciência 
positivista, a valorização da razão e as religiões judaico-cristãs.  
No século XVIII, como observa Hutin, um clima céptico tomou conta da astrologia na Europa 
ocidental, principalmente na França, de modo que filósofos iluministas como Voltaire, 
deslegitimavam a idéia de uma cientificidade astrológica.  Além de sofrer oposição por parte de 
alguns iluministas, a astrologia passou a ser geralmente, denominada, sobretudo pelo senso 
comum, de “esoterismo”, tradição “oculta”, “nova gnose”. Isto se deve em parte, ao fato de que 
há uma multiplicidade de segmentos e experiências as quais aparecem historicamente ligadas ao 
saber astrológico.  
É importante recordar que a astrologia esteve ligada durante séculos, aos místicos, religiosos, 
filósofos assim como seitas secretas. Na cultura ocidental, os sacerdotes-escribas-magos 
decifravam as correspondências entre que uniam o microcosmo ao macrocosmo há V e VI 
séculos a.C. Já no período helenístico VI e III a.C., a astrologia passou a ser formada por uma 
casta de adivinhos, que se preocupam em dizer sobre os acontecimentos que envolvia a 
coletividade (guerras, inundações, secas) (Morin17-18) Além disso, é frequente perceber sua 
vinculação a outros contextos sincréticos, sistemas divinatórios e curativos, sem esquecer é claro 
o charlatanismo.  
Embora os termos acima tenham sido colocados a dá um sentido pejorativo, Balandier (1997) 
mostra que o significado de esoterismo pode ser ampliado, já tem mais a ver com “um 
conhecimento ‘de dentro’ que não é acessível a todos, e, por isso mesmo, necessariamente 
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reservado”. Este conhecimento interior permite ao humano organizar a experiência, já que na 
concepção do autor todas as sociedades de alguma forma e em algum momento são confrontadas 
com a desordem, a doença, o mal, que se configura nos eventos vindos de fora.  
A necessidade de conhecer o que é exterior, e explicar coincidências, os eventos do acaso, 
também foi abordada por Jung (2005). O psicólogo suíço observa que na história humana, várias 
civilizações dependeram de consultas a oráculos e atenderam a presságios. No seu entender, são 
sempre tentativas que buscam encontrar uma compreensão, diverso a mera relação de causa e 
efeito. Assim, para Jung (1984), a influência dos astros na vida humana, afirmada pela 
astrologia, consistiria em percepções introspectivas inconscientes da atividade do inconsciente 
coletivo:  

 
É no céu estrelado cujas formas caóticas foram organizadas mediante a projeção de 
imagens, que vemos isto o mais claramente possível. Isto explica as influências dos 
astros, afirmadas pela Astrologia: estas influências mais não seriam do que 
percepções introspectivas inconscientes da atividade do inconsciente coletivo. Do 
mesmo modo como as constelações foram projetadas no céu, assim, também outras 
figuras semelhantes foram projetadas nas lendas e nos contos de fadas ou em 
personagens históricas. Por isso, podemos estudar o inconsciente coletivo de duas 
maneiras: na mitologia ou na análise do indivíduo (Jung, p. 9, a estrutura da alma). 
 

Uma vez que os planetas recebem os nomes de deuses e deusas da mitologia (Greco-romana 
especificamente), o fator astrológico planetário passa ser portador de arquétipos, pois sua 
influência sobre nós baseia-se tanto na realidade simbólica quanto nas forças astrofísicas 
(Guttman; Johnson, 2005).  Segundo Barbault (1985) cada planeta representa um componente de 
personalidade individual, por exemplo, Vênus simboliza a sensibilidade e capacidade de dar e 
receber afeto; Marte a energia, a força para batalhar e conquistar; Mercúrio a inteligência. Além 
disso, dentro da constelação, o sol possui grande importância, pois a partir dele pode se revelar 
uma série de tendências humanas, já que é o astro central no nosso sistema ele define os signos 
zodiacais (Hutin,1970).  
Para Hillman (1992) os Deuses evidenciados em antigas tradições, assim como na astrologia são 
imaginados como as inteligibilidades formais. Os diversos Deuses oferecem a possibilidade de 
ordenação, e tornam inteligível todo o mundo fenomenológico da natureza e da consciência 
humana. Assim, podemos dizer a dimensão espacial é fundamental já que estabelece o vinculo 
entre homem e cosmos, e isto pode ser observado de maneira especial entre os antigos:  
 

Era esta questão de localização que era endereçada aos oráculos gregos: "A quais 
deuses ou heróis devo eu rezar ou pagar sacrifício para conseguir esta ou aquela 
graça? "Sabendo o lugar ao qual o evento pertence, a quem pode estar relacionado, 
somos capazes de ir adiante (Hillman, 1992, p. 67-68). 

  
Porém, além da dimensão de localização, onde o espaço serve de princípio ordenador, é 
importante perceber que o politeísmo astrológico opõe-se fundamentalmente a lógica monoteísta 
própria da cultura ocidental. É significativo que o monismo característico de toda forma de 
pensamento ocidental dos últimos três séculos, atacou firmemente contra tal politeísmo. Em 
favor do dever ser, os silenciadores oficiais colocavam-se contra tudo que não obedecesse à 
lógica unidimensional; eles tinham por função calar os perturbadores da ordem a fim de fazer 
reinar o pensamento único e estabelecido (MAFFESOLI, 2010, p. 11).        
O princípio da imanência se encontra no centro deste politeísmo astrológico. Ao invés de 
superação da realidade objetiva, a astrologia proporciona possibilidade de mediação entre 
dimensões aparentemente antagônicas; o macro e o microcosmicas. Numa perspectiva animista, 
poderíamos dizer que para a astrologia; o Mundo se revela enquanto linguagem. Ele fala ao 
homem através do seu próprio modo de ser, de suas estruturas e de seus ritmos (CAPRA, 2000, 
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p.184). Assim, nessa perspectiva, o cosmo fala uma linguagem, ele (cosmo) pede para ser 
escutado, decifrado, desvelado, ao mesmo tempo em que conserva seu caráter misterioso. 
 
Outras considerações: 

 
A astrologia, enquanto vivência cotidiana se difunde cada vez mais, em diferentes contextos da 
cultura contemporânea. Os rastros desta disseminação podem ser encontrados em jornais, nas 
redes virtuais, na televisão, na política, assim como no vocabulário comum. Expressões como 
inferno astral, trânsito pesado, por exemplo, são constantemente escutadas, embora, como nota 
Costa (2005), em certos casos haja desconhecimento da precedência destes termos. Do mesmo 
modo, a ampla procura por consultórios astrológicos observada em diversos países tem a ver 
com a emergência da astrologia na vida diária. Entre os brasileiros, especialmente os da cidade 
do Rio de Janeiro, o aconselhamento astrológico aparece como uma das especialidades mais 
buscadas por aqueles que tentam a partir da leitura do mapa natal, re-significar experiências de 
vida (Vilhena, 1990; Costa, 2005).  
Além disso, o aumento no consumo de livros e revistas especializadas ratifica a percepção desta 
atual expansão. Contudo, a ampliação desta divulgação ocorre há várias décadas, e em parte 
deve-se aos avanços dos meios de comunicação. De acordo com Morin (1972), um processo de 
institucionalização se desencadeou desde que a astrologia passou a ser consumida em larga 
escala, ou seja, desde as primeiras publicações de horóscopos em jornais, no início do século 
XX. O caso dos Estados Unidos demonstra bem isto: Até a década de 1960 milhões de 
americanos organizavam suas vidas de acordo com as previsões, e cerca de 1.200 dos 1.750 
jornais diários do país publicavam horóscopos neste período, movimentando assim um mercado 
de milhares de dólares (Eliade, 1979). 
Estes estudos mostram, contudo, que a vivência da astrologia na contemporaneidade, assim 
como das doutrinas esotéricas, tornou-se um campo complexo para os estudos sócio-
antropólogicos, sobretudo no que diz respeito à emergência do imaginário contemporâneo.  
No que se refere pós-modernidade, Maffesoli (2003) ressalta que a astrologia pode ser entendida 
como um indício de uma relação com o mundo e com os outros, feita de mais participação, 
empatia e comunhão. Ainda de acordo com sociólogo frances, as múltiplas práticas New Age, ou 
simplesmente o fascínio que exerce a astrologia, acentuam, essencialmente, o fato de que o 
indivíduo é na pior das hipóteses, um joguete, ou na melhor delas, parceiro de forças sociais que 
o ultrapassam. Portanto, enquanto um fenômeno cotidiano da sociedade a astrologia estabelece 
uma correspondência entre o global e o individual, e assim, dando lugar ao nascimento de uma 
organicidade que envolve o indivíduo e seu entorno. Ao mesmo tempo, a vivência da astrologia 
possui então esta marca dionisíaca, visto que reforça a sensação de tragicidade, re-valoriza as 
forças naturais, o templo cíclico, contraria o estoicismo moderno e recorda a dinâmica do devir 
destinal (Maffesoli, 2003). 
Já segundo Gilbert Durand (1995) diz que a recorrência contemporânea da astrologia diz respeito 
à esperança do retorno aos limites plurais, ao “Olimpo”, horizonte espiritual que não se separa 
das raízes culturais gregas, latinas, indo-européias, e conduz através de um “mesocosmos” os 
deuses e o céu às casas dos humanos. Para o autor, o regresso do mito nas sociedades ocidentais 
põe em evidência o ressurgimento de problemáticas relacionadas às visões de homem e mundo.  
A inflação de imagens relacionadas à astrologia, ocorrida nas últimas décadas; à reabilitação das 
antigas Tradições orientais, dentre elas a alquimia, a vidência, as magias, as simpatias, a prática 
mediúnica e uma infinidade de terapias alternativas, evidenciam no Ocidente a saturação das 
visões do mundo contingentadas demais pela ideologia do progressismo moderno (Durand, 
2004). Enquanto na modernidade imperaram as posturas racionalistas, positivistas, cujos 
pressupostos se baseavam, especialmente, nos princípios aristotélicos de unidade, identidade e 
não-contradição, demonstradas criteriosamente no trabalho de Durand (2004), na 
contemporaneidade florescem, sobre diversas formas, doutrinas tradicionais fundadas sobre o 
mistério, o sensível, no secreto e nas grandes sabedorias esquecidas.  
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É trazendo à cena Roland Barthes (1987), que fala de um tecer através de um entrelaçamento 
perpétuo, que encaminho esta reflexão sobre imaginário e a relação pedagógica: 
 

"Texto quer dizer Tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por 
um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais ou menos 
oculto, o sentido (a verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a idéia gerativa de 
que o texto se faz,  se trabalha  através de um  entrelaçamento perpétuo;  perdido 
nesse tecido  -  nessa textura  -  o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha  que se 
dissolvesse  ela mesma  nas secreções  construtivas  de sua teia.” (pp. 82-83) 

 
“Texto quer dizer Tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por 
um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais ou menos 
oculto, o sentido (a verdade)...” 

 
O sujeito nasce e permanece ao longo de sua vida enredado em relações que vão se tecendo e 
que agem na história singular e plural de cada sujeito. Situados neste tempo de trânsitos 
paradigmáticos, é o momento de ouvirmos muitas vozes onde diferentes experiências humanas 
reconstroem elos perdidos e reinventam a vida. 
A proposta está em aprofundar o nosso olhar para vislumbrar as transformações que estão sendo 
gestadas no sujeito e na realidade e como e quando vem à tona. 
Para buscar a compreensão do homem-sujeito e sociedade, natureza e cultura370 que se 
produzem, é necessário acompanhar seus movimentos incessantes, permanentes, recursivos, 
recorrentes, generativos e regenerativos. Assim, a agitação, os encontros ao acaso são 
necessários à organização do universo e, através da desintegração, o mundo se organiza, 
caminhando em direção a uma construção que Morin (1990) apresenta como pensamento 
complexo371, compreendendo a realidade pelo seu avesso. 
Os estudos avançaram e um dos “segredos” é saber quem é esse homem. Para Morin (1996), a 
noção de sujeito é extremamente controvertida, manifestando-se sob a forma de uma contradição 
de evidência e não evidência, pois, na ótica das ciências, onde são observados os determinismos 
físicos, biológicos, sociológicos e culturais, o sujeito dissolve-se. Há necessidade de se 
reconstruir conceitualmente a idéia de sujeito. 
Na consideração do diálogo, da recursividade372 e da noção de holograma373, temos princípios 
que nos ajudam a pensar essa complexidade, através de incertezas e contradições. 
Uma sociedade é construída pelas interações entre indivíduos, interações estas que, produzindo 
um todo organizado com qualidades próprias, intervém, modificando esses indivíduos para co-
produzirem, em sua qualidade de indivíduos humanos, o que eles não poderiam fazer se não 
dispusessem da educação, da linguagem e da cultura.  
A vida cotidiana, para Michel Maffesoli (1984), é "... constituída de microatitudes, de criações 
minúsculas, de situações pontuais e totalmente efêmeras. É, stricto sensu, uma trama feita de 
minúsculos fios estreitamente tecidos, onde cada um, em particular, é totalmente insignificante” 

370 Cultura consiste num circuito metabólico, recursivo e dialético entre a estrutura organizacional da sociedade 
(physis/bios), ou seja, das organizações e instituições, na qual aparecem os códigos, formas de comunicação e ação, 
e as manifestações existenciais (psyche/noo), espaço das vivências e das relações afetivas (Morin, 1998). 
371 "Pensamento complexo" - “A complexidade não é a palavra mestra que a tudo vai explicar, é a palavra 
despertadora que nos empurra para explorarmos esse tudo. O pensamento complexo é o pensamento que, armado 
dos princípios de ordem, leis, algoritmos, certezas, idéias claras, patrulha no nevoeiro o incerto, o confuso, o 
indizível, o indecisível” (Morin, 1990:179-180). 
372 “Recursividade”: “... os produtos  e  os efeitos são  ao mesmo tempo causa e efeito daquilo que os produziu” 
(Morin, 1995:106-109). 
373 “Holograma” - ”Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte ... Cada parte conserva sua 
singularidade e sua individualidade, mas de algum modo, contém o todo" (Morin, 1996:275). 
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(p.146). Apresenta, assim, uma sociologia do cotidiano, propondo a análise de seus fios enquanto 
estão sendo tecidos. Ressalta que essa trama de fios, aparentemente insignificantes, no conjunto 
mostrará sua importância, afirmando que é nesse cotidiano que se expressam as características 
do social mais amplo. 
Como entender e considerar esse cotidiano? Na visão de Maffesoli, é como uma "alavanca 
metodológica", compreendida como uma forma de entender o social mais amplo, estabelecendo 
o relacionamento entre os níveis micro e macroestruturais. 
É um desafio compreender a dinâmica da relação pedagógica, porque não se trata mais de um 
momento de substituições, mas de alargamento e aprofundamento, a incorporação de novos 
conceitos, de uma nova mentalidade. Para tanto, deixei aflorar a minha sensibilidade e a de meus 
alunos, e me propus compreender as nossas (alunos e professor), manifestações imaginárias, 
buscando o revelado e o oculto, onde o afetual está presente, assim como, também, a aparência e 
a duplicidade, onde crenças e sonhos fundamentam atitudes, criando espaço e possibilidades.   
 
Primeiro cenário 
 
Segredo, relações e educação são categorias privilegiadas nesta discussão. Este estudo 
exploratório teve sua origem numa situação que envolveu o processo ensino-aprendizagem. 
Os personagens desta viagem, que se fizeram participantes deste estudo, foram alunos de uma 
instituição do ensino superior privada em São Paulo - habilitação do Curso de Letras. Vivi uma 
parte da vida desse grupo. O nosso percurso também teve a sua história. Começou quando me 
deparei com uma situação inédita na minha ação docente: um grupo-classe absolutamente 
distante em relação ao trabalho desenvolvido em sala de aula e uma relação pedagógica repleta 
de altos e baixos.  
Esta experiência provocou, inicialmente, uma desestabilização, criando uma tempestade de 
ideias, considerações, necessidades e expectativas a serem trabalhadas. De início procurei 
indicações em estudos afins e em outros mecanismos para compreensão do fenômeno. O meu 
interesse era desvelar o que acontecia, enfim reconhecer-me e aos meus novos alunos nessa 
relação. Nesse estar/sentir e tentar fazer optei por utilizar materiais primários, isto é, narrativas 
ou relatos autobiográficos (Ferrarotti, 1988:25).  
Com Josso (2004), inicialmente, refleti sobre a formação e histórias de vida, pois para a autora, 
a formação é sempre experiencial, pois implica um trabalho reflexivo sobre o que aconteceu em 
nossa formação, como foi observado, percebido e sentido pelo sujeito, articulando aqui 
atividade, sensibilidade, afetividade e imaginação, “a procura de uma arte de viver em ligação e 
partilha” (p. 266). Por meio da abordagem das histórias de vida o sujeito tem a oportunidade de 
tomar consciência das dimensões em direção à busca de si, do conhecimento, do sentido, 
estruturando a sua formação.  
Para a autora, formar-se é “integrar-se numa prática o saber-fazer e os conhecimentos, na 
pluralidade de registros” 374 (p. 39), um caminho para que o “sujeito oriente, com lucidez, as 
próprias aprendizagens e o seu processo de formação” (p. 41). Assim, trabalhar com a 
metodologia de histórias de vida requer de cada um o aprendizado de desaprender (p. 231), 
assim como o enfrentamento de vários desafios: a dimensão temporal da formação, a dimensão 
da subjetividade, a dialética individual e coletiva, interioridade e exterioridade, o papel da 
imaginação e ainda, a aprendizagem da implicação, da responsabilização e da intersubjetividade.  
A autora pontua como as histórias de vida tocam as fronteiras do racional e do imaginário, uma 
vez que leva “o indivíduo a compor uma visão imaginária de si mesmo” (p. 263). Na narrativa, o 
sujeito imagina e cria as ligações entre os diferentes acontecimentos que foram significativos ao 
longo de sua vida. Ligações que implicam em uma “escuta atenta da sua vida interior” (p. 265) 
e que, ao serem contadas, escritas e lidas, dão acesso às dimensões da sensibilidade, da 
afetividade, da criatividade e do imaginário do seu autor. O grande desafio: redescobrir essas 

374 Registros: o psicológico, o psicosociológico, o sociológico, o político, o cultural e o econômico. 
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dimensões, acreditando que elas ainda estão vivas dentro de cada um de nós e comporão a 
dinâmica da relação pedagógica.  
 
Segundo cenário 
 
Partimos para construção das nossas histórias de vida. O grupo-classe trabalhou as narrativas em 
duas dimensões: pessoal e formação. E, nesta fresta, infiltraram-se as marcas inevitáveis do 
cunho cultural de cada um deles. A opção dos alunos foi construir suas histórias por escrito, pois 
escrever os deixaria mais livres e menos tensos. Após esta produção, introduzi um tom de 
“conversa” onde eles pudessem explanar livremente suas experiências e efetuar associações.  
Identifiquei uma riqueza de situações vividas e trazidas que, às vezes, as intervenções da minha 
parte eram desnecessárias. Procurei reconhecer avanços, momentos de tensão e resistências 
individuais e/ou do grupo. Tornamo-nos, nesse processo, depositários de referenciais de 
experiência que permitiram melhorar o nosso cenário com pequenos retoques a fim de otimizar o 
trabalho em cada etapa. 
Caminhamos, mas senti que eu precisava avançar mais nessa compreensão. Seria possível 
desvelar esse “segredo”? 
Que caminho percorri, nesse lapso de tempo, para que eu pudesse entender o que estava na 
energia daquele grupo de alunos?  
Com Miguel (1996), para quem as autobiografias representam um método de investigação, uma 
janela aberta para a realidade, avançei na minha jornada, deixei-me seduzir pelas imagens e 
numa consideração inicial, pensei o imaginário como o espelho ou janela... 
 Recorrendo ao Dicionário, recortei um dos sentidos atribuídos a palavra janela é: a abertura nas 
paredes dos edifícios para deixar passar a luz e o ar.  Para espelho, o destaque foi para dois 
sentidos: superfície polida que reflete a luz e a imagem dos objetos e tudo o que reflete ou 
reproduz um sentimento. 
As janelas passaram a ser consideradas, para minha reflexão, como visões/imagens do mundo, 
dando uma nova visão da realidade, exatamente uma abertura por onde passa a luz e o ar como 
novas aberturas a uma exploração até então encoberta. Bachelard (1990:89) nos conta: a janela 
na casa é um olho aberto, um olhar lançado para o mundo exterior. 
Os espelhos foram pensados como uma auto expressão, onde contam mais sentimentos do que 
realidades, a introspecção na vida de um indivíduo tal como essa vida é vivida e vista/ sentida/ 
projetada por ele.  
Assim, espelho, assim janela ou ainda espelhos e janelas, a consideração do imaginário 
inicialmente apresentou aspectos que possibilitaram um olhar sobre a relação pedagógica, pois, 
alimentando o homem, o faz agir e, ao estudar esse imaginário, poderemos adentrar à origem e à 
natureza desse homem, desvelando, num processo infinito, algumas respostas para nossas 
inquietações. 
O Imaginário é a chave para a unidade e o estudo desse homem, atuando como fator generativo e 
equilibrador. A hermenêutica de Gilbert Durand (1997) está consubstanciada, principalmente, 
em “As Estruturas Antropológicas do Imaginário”.  
Assim, o Imaginário, na perspectiva durandiana, sinalizou uma abertura para o meu trabalho 
como docente na interlocução cotidiana com esses alunos.  
O Imaginário consiste em um “conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o 
capital pensado do homo sapiens e pelo universo das representações coletivas, (...) esta 
encruzilhada antropológica que permite esclarecer um aspecto de uma determinada ciência 
humana por um outro aspecto de uma outra” (p. 18).  
Nos seus estudos organizou um repertório das grandes constelações de imagens, que funcionam 
como mapas indicadores, mas não fixos, da paisagem mental humana. Buscou um novo espírito 
antropológico, uma “trajetividade”, um “trajeto do sentido”, o circuito entre os pólos, 
caracterizando-se por uma "... incessante troca que existe ao nível do imaginário entre pulsões 
subjetivas e assimiladoras” (domínio biopsíquico) e "... as intimações objetivas que emanam do 
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meio cósmico e social" (domínio sócio-cultural); por isso, as estruturas são reversíveis, 
mostrando que elas podem mudar a partir do valor dos estímulos educativos. 
O Imaginário é o resultado dessa troca, expressando-se, então, por “produções imaginárias”, 
coletivas e pessoais, isto é, por sistemas e práticas simbólicas que organizam a vida psíquica e a 
cultura.  A sutura epistemológica entre Homem e Meio se dá através da “função simbólica”.   
Esse Imaginário se propõe a organizar o universo pessoal e social, garantindo a constante re-
equilibração bio-psico-axiológica, resultante da incidência desestruturadora dos fenômenos da 
angústia diante do tempo e da morte como experiência humana. 
Na tomada de consciência de si próprio e do mundo, o homem tem um desejo compulsivo de 
controlar o “tempo” que passa e a “morte” que marca o fim de sua existência e ao tentar uma re-
equilibração, coloca em ação o seu Imaginário para lidar com sua angústia. Ele vai representar, 
figurar e simbolizar as faces do Tempo e da Morte, permanecendo em estado de vigília ou 
combatendo-a pela eufemização375.  
É a partir da constatação de que os símbolos têm em comum a imagem de um mesmo gesto ou 
objeto, que Durand organiza a sua classificação dos regimes imaginários. A origem desses gestos 
está nas dominantes reflexas, gestos primordiais comuns à espécie humana e a cada homem em 
particular: postural, digestiva e sexual.  
Então, levando em conta as convergências da reflexologia376, da tecnologia377 e da sociologia, 
Durand (1997:57-58), agrupa as representações correspondentes às “dominantes reflexas,” 378 
propondo dois regimes ou polaridades de imagens: Diurno e Noturno.  
O Regime Diurno da Imagem exprime-se na figura da antítese, colocando o Herói armado em 
atitude de confronto. Tem a ver com a dominante postural, com a tecnologia das armas, com a 
sociologia do soberano mago e guerreiro, com os rituais de elevação e da purificação 
correspondendo à estrutura heróica. O pensamento que se impõe neste regime é o de “contra” as 
trevas e dá-se pelo combate ou pela fuga, evidenciando-se a face trágica do tempo e da morte 
(pp.58-190). Contempla uma organização das imagens que divide o universo em opostos, cujas 
características são as separações, os cortes, as distinções, a luz, onde encontramos a estrutura 
heróica ou esquizomórfica. 
No Regime Noturno da imagem encontram-se duas estruturas, a mística ou antifrásica, 
relacionada à dominante digestiva, com os seus adjuvantes cenestésicos, térmicos e os seus 
derivados táteis, olfativos e gustativos, uma face trágica do tempo  que é minimizada ou 
eufemizada pela negação, e a sintética ou dramática relacionada à dominante sexual ou 
copulativa, harmonização dos contrários, com os seus derivados motores rítmicos e os seus 
adjuvantes sensoriais. Refere-se a uma organização das imagens que une os opostos, tendo como 
principais características a conciliação e a decisão interior em busca do conhecimento (p. 57-58). 
Na perspectiva imagético-temática, a partir dos arquétipos coletivos, Durand uniu as 
contribuições da Psicanálise, do Surrealismo e da Fenomenologia bachelardiana. 
A consideração desse imaginário-simbólico está subjacente aos modos de pensar, sentir e agir de 
indivíduos, culturas e sociedades. 

375 "Eufemização" - função da imaginação, "... não simplesmente ópio negativo, máscara que a consciência veste 
diante da horrível figura da morte, mas, ao contrário, dinamismo prospectivo que, através de todas as estruturas do 
projeto imaginário, tenta melhorar a situação do homem no mundo” (Durand, 1988:101). 
376 Durand. incorpora a reflexologia betchereviana  (J.Déjerine)  para buscar o princípio de sua classificação e a 
noção de “gestos dominantes” (Durand, 1997:47). 
377 “É no ambiente tecnológico humano que vamos procurar um acordo entre os reflexos dominantes e o seu 
prolongamento ou confirmação cultural” (Id:51). 
378 "Dominantes reflexas" - “... malhas intermédias entre os reflexos simples e os reflexos associados, como 
matrizes sensório-motoras nas quais representações vão naturalmente integrar-se, sobretudo se certos esquemas 
(schémas) perceptivos vêm enquadrar e assimilar-se aos esquemas (schémas) motores primitivos, se as dominantes 
posturais, de engolimento ou rítmicas encontram-se em concordância com os dados de certas experiências 
perceptivas” (Id:51). 
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A memória, a cada instante, reorganiza o presente. É nesse movimento, que envolve um 
continuum, que pensamos a relação pedagógica aliada a uma imaginação criadora. Considerar a 
sensibilidade pode nos levar a descobrir outras vias de expressão, novas perspectivas no ensinar-
aprender-apreender. 
O estudo do Imaginário permite a compreensão dos dinamismos que regulam a vida social e suas 
manifestações culturais. Não se trata aqui de um simples conjunto de imagens que transitam na 
memória e na imaginação, mas de uma rede de imagens que se expressa em sistemas e práticas 
simbólicas, isto é, em produções imaginárias como o mito, os ritos, a linguagem, a arte, a ciência 
e as demais atividades e criações humanas. Subjetivamente, se expressa nos devaneios, nos 
sonhos, nas ações profundas da vida psicológica. No encontro entre essas dimensões, 
apropriamo-nos de uma parte de nossa vida, permitindo nossa sobrevivência.  
Essas “sensibilidades” podem ser captadas pelos protocolos AT.9 - Teste Arquetípico de Nove 
Elementos com o objetivo de desentravar as produções imaginárias e os universos míticos 
vividos pelo grupo e/ou indivíduo, para que “reequilibrando-se” ultrapasse produções sem 
sentido, abrindo-se para o fluxo da vida.  
 
Terceiro cenário 
 
Apliquei no grupo-classe o AT.9, um instrumento de sócio-diagnóstico criado por Yves Durand, 
a partir da arquetipologia do imaginário de Gilbert Durand (1997) e do conceito de cultura de 
Edgar Morin (1998), no grupo-classe. 
O AT.9 é considerado um “método de pesquisa psicológico e sociológico do Imaginário 
individual e Imaginário grupal”. Este teste permite modelizar micro-universos míticos, 
consistindo na realização de um desenho, a partir das nove palavras-estímulo simbólicas (uma 
queda, uma espada, um refúgio, um monstro devorante, alguma coisa cíclica, um personagem, 
água, animal e fogo), seguida de uma narrativa ligada a esse desenho. Após o término desta fase, 
deverão ser dadas respostas a um questionário no qual são retomados os diversos dados relativos 
às explicações imaginárias para, em seguida, passar ao preenchimento de um quadro com a 
representação, funções e simbolismo dos nove arquétipos-estímulos, trazendo novos elementos 
para análise e possibilitando a apreensão da estrutura do Imaginário pessoal e grupal.  
Nesse momento encaminhei o levantamento da cultura grupal via "perfil culturanalítico" (Badia, 
1999:165), onde uma culturanálise379 de grupos não é aplicada em toda a sua amplitude e 
profundidade, mas de indícios de uma cultura latente emergindo e desvelando o imaginário de 
grupos. 
Procedi a um recorte e trouxe para este cenário os universos míticos (análise estrutural) segundo 
as estruturas antropológicas do Imaginário dos 23 alunos do grupo-classe e o professor. O 
resultado indicou uma situação atípica, pois cerca de 85% desses universos míticos, entre os 
alunos, foram identificados segundo a estrutura heróica ou esquizomórfica (Regime Diurno de 
Imagens): centrada na ação heróica do personagem como combate, pela espada, contra o 
monstro, em suas várias modelações: Super-heróico, Heróico integrado, Heróico Descontraído e 
Heróico Impuro em “confronto” com a estrutura mística ou antifrásica (Regime Noturno de 
Imagens) do professor, centrada na criação de uma atmosfera de repouso, equilíbrio e harmonia. 
Assim, temos um grupo classe que constela em torno do combate e um professor, no qual as 
imagens gravitam em torno da integração e conciliação. É importante lembrar que a 
consideração do Imaginário não tem a intenção de provocar mudanças nos Universos Míticos 
identificados, mas mapear esse universo e compreendê-lo. 

379 Culturanálise de grupos, instrumento de sócio-diagnóstico que mapeia a realidade e a cultura dos grupos que 
interagem no cotidiano da organização escolar. Trata-se de um levantamento da cultura patente, emergente, latente, 
através de várias heurísticas, tais como o AT.9, sonhos, devaneios etc., para, então, decidir se há conveniência ou 
não de uma intervenção. Considerado  a partir da Teoria Geral do Imaginário (1997) e do conceito de cultura de 
Morin (1998) (Paula Carvalho:1991). 
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No processo de construção do conhecimento é importante que sejam oferecidas experiências 
capazes de subsidiar e atender a essas formas de enfrentamento dos alunos e professores. Ambos 
terão espaço privilegiado para sua expressão e criatividade, além da possibilidade de construírem 
um conhecimento compartilhado, congregando forças, reiventando sonhos e procurarem 
alternativas para que se estabeleça uma relação pedagógica saudável e desejável. 
Nas infinitas possibilidades das narrativas de vida escritas pelos alunos procurei, inspirada no 
trabalho de Angelina Batista (2002), relacionar os textos produzidos e o Imaginário dos alunos 
captados através do AT-9, por meio daquilo que a autora chama de “exercícios de associação de 
imagens”, um pequeno ensaio na direção de uma possível associação entre a dimensão cognitiva 
e a dimensão simbólica na produção do texto. 
A mesma associação foi possível ser vislumbrada com o oferecimento de algumas oficinas que 
envolveram a realização de produções artísticas criadas pelos alunos individualmente e em 
grupo, nesse processo. 
A reflexão sobre as atividades desenvolvidas com os alunos ocorreu em diferentes aspectos 
formais, estéticos e afetivos. Foi uma possibilidade de abrirem caminhos para a conquista de sua 
linguagem pessoal e leitura da realidade. 
 Parti das imagens coletadas individualmente para os grupos, num ensaio para adentrar um pouco 
mais no dinamismo da relação pedagógica, procurando olhar o grupo como um conjunto capaz 
de pensar e elaborar seu espaço relacional. Procurei na minha compreensão privilegiar os 
participantes, as relações interpessoais e a relação entre os alunos e professor durante as 
vivências realizadas.  
O que é interessante notar é que o próprio homem é, em si, um grupo e tem como desafio 
trabalhar sua multiplicidade interna, que chamo de "grupo-eu", para, então, interagindo com o 
exterior, estabelecer múltiplas relações com o "grupo-nós", isto é, com os outros grupos. Esta 
dimensão, também parte do processo recursivo observado na relação pedagógica, uma busca que 
a cada momento que se recobre de tensões e descobertas. 
Compreender as relações desse homem com o mundo exterior, considerando, também, a sua 
multiplicidade interior, traz uma nova amplitude para o conceito de homem.  
Didier Anzieu (1993) e o imaginário grupal, centrado na vida fantasmática dos grupos, vem 
indicar vias de acesso para essa compreensão. Assim, aceitei o seu convite para pensar no grupo 
como um "lugar de fomentação de imagens".  
Para tanto, o teórico introduz duas séries de conceitos importantes para compreensão das 
relações grupais: "ilusão grupal” 380 e a de "grupo como invólucro".  A primeira noção é relativa 
ao estado do grupo e suas condições e a segunda está relacionada ao modo como o grupo se 
comporta em determinadas situações.  
O grupo é um invólucro que mantém indivíduos juntos e, sem a constituição desse invólucro, 
temos somente uma agregação humana. Esse invólucro contém pensamentos, palavras e ações, 
possibilitando a constituição, por parte do grupo, de um espaço interno, assegurando um 
sentimento de liberdade e uma garantia da manutenção das trocas dentro desse mesmo grupo, 
possibilitando a existência de um espaço temporal que compreende um passado, de onde deriva a 
origem do próprio grupo, e um futuro, onde projeta suas metas.  
Assim, esse "envoltório", uma espécie de membrana psíquica que junta os membros do grupo, 
dando-lhes uma singularidade própria, é um estado psíquico, o "Si-mesmo de grupo", que 
fundamenta a realidade imaginária de cada grupo. Cada grupo tem um "Si-mesmo de grupo" 
próprio, ele é o próprio Si-mesmo, que é imaginário, sendo que é nesse continente que vai 
acontecer a circulação fantasmática e identificatória que vai se ativando entre as pessoas, dando 
vida ao grupo (p. 186).  Esse envoltório grupal dirige-se, também, para o exterior, como uma 

380 "Ilusão grupal" - uma fase, segundo Anzieu, inevitável e necessária para desenvolvimento dos grupos, naturais 
ou de formação. Trata-se de um sentimento de euforia, de grande confiança em si mesmo e da validez da 
experiência que os grupos experimentam nos momentos iniciais de sua vida de grupo  (Anzieu, 1993:79).  
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barreira contra possíveis ameaças ou como filtros para receber contribuições, situação constatada 
em relação ao grupo-classe nos contatos iniciais. 
Este tipo de abordagem não tem a intenção de apresentar uma experiência pedagógica destinada 
a mudar um sistema de ensino estabelecido, foram práticas  portadoras, tanto na sua criação 
como na fruidição, de potencial, sim,  para compreender esse universo que é a relação 
pedagógica. A dinâmica da relação pedagógica do grupo-classe impulsionou a procura de novos 
caminhos e o incentivo para adentrar nesse universo, um aprendizado sensível que me permitiu 
“mergulhar nesse segredo”, perceber nuances desse dinamismo, no sentido de fortalecer as 
relações interpessoais, congregando culturas, diferenças e valores fertilizados com princípios de 
igualdade e respeito no espaço escolar. 
 
Quarto cenário: interação e segredo 
 

“... nós acentuamos agora, no tecido, a idéia gerativa de que o texto se faz,  
 se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo...” 

 
O segredo é toda uma dinâmica comunicativa, feita de retóricas, de silêncios, de transparência, 
de opacidade e também de certas formas de revelação, estando entre seus possíveis mecanismos, 
a mentira e a ocultação. É uma noção que envolve várias áreas do conhecimento e, 
particularmente o estudo das culturas, ocupando cada vez mais espaço nas reflexões acadêmicas.  
A proposta de considerar o oculto e o revelado na relação/interação pedagógica levou-me a 
refletir e considerar algumas ideias sobre o segredo e a noção de interação. 
 No primeiro parágrafo deste cenário, muito da descrição registrada reflete o grupo de alunos 
participantes deste estudo exploratório. 
Para Simmel381 a sociedade existe a partir de interações e da consciência dessas interações  de 
uns para com e contra os outros, entretanto, sem o “segredo”, pressupondo-se a possibilidade da 
transparência absoluta nas relações interpessoais tanto ao nível individual quanto ao nível 
societário, estas relações seriam inviáveis (Simmel, 1950). 
O segredo, para o pensador, na consideração individual, seria a medida dos níveis de ocultação e 
de revelação necessários e viáveis nas relações interpessoais, enquanto que no nível interpessoal, 
assume a função de elemento informador das relações sociais.  
Na perspectiva da nossa reflexão, o ponto mais importante é o de caráter relacional e 
comunicativo da informação, sempre a ser pensada num contexto social, enquanto elemento 
organizador de relações e estilos de vida. 
Maffesoli (1996) segue na mesma direção, apontando que no cotidiano ocorre, em relação ao 
poder instituído, um duplo movimento, o de aceitação (aparente) e o de negação (resistência a 
esse poder). A única forma de lidar com o poder é através de uma aparente aceitação, onde se 
cria um espaço de resistência e uma possível mudança.  
Como fica a existência cotidiana de uma sala de aula?  
Quando a alienação se expressa, pode tornar-se, para o grupo, um espaço de sobrevivência e de 
reapropriação da vida. Na relação o grupo levanta mecanismos para contornar o poder instituído: 
a aceitação da vida, a duplicidade, a solidariedade orgânica, o silêncio e a astúcia, até que a 
"massa" venha a eclodir e destitua esses poderes; "... é a partir do caos que se opera uma 
recriação total” (p. 14).  

381 Georg Simmel (1858-1918) pensador interdisciplinar, consubstanciou uma teoria da modernidade e uma 
filosofia crítica da cultura. Pensou e analisou fenômenos estruturantes da modernidade como o dinheiro, a vida 
social, mental e cultural nas grandes cidades; problematizou a cultura moderna por ser produtora da alienação do 
indivíduo e redução do seu potencial de individualidade; sua sociologia é a da interação, da intersubjetividade, da 
relação sujeito e objeto. Outros temas, tais como: o segredo, a sociabilidade, o estrangeiro, a fidelidade fazem parte 
de seus estudos. 
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É, portanto, um conceito que, solidarizando com a própria fluidez da dinâmica estudada, visa 
abrir-se à compreensão da relação pedagógica, considerando suas facetas lúdicas, rotineiras ou 
ainda “perversas” a partir de seu próprio interior. 
A constituição da vida cotidiana é entendida, então, como um permanente “vir a ser”, onde o 
indivíduo, diluído no coletivo, vive o "estar junto" nesse grupo (tribo), bem como sua "harmonia 
conflitual" na qual todos que partilham do movimento global o vão determinando. A ideia aqui 
gerada chama a minha atenção para o fato de Maffesoli (1998) não dicotomizar o social 
("estruturações individuais racionais") e a socialidade382 ("relações societais afetuais"). Constata 
o seu antagonismo, mas admite sua coexistência, racional e imaginária. 
Para Maffesoli (1984), a grande metáfora do trajeto antropológico (Durand) é essa relação 
contraditorial entre as condições instintivas e as intimações sociais próximas, uma ideia de 
trajeto antropológico não mais subjetivo ou objetivo mas trajectivo. No fundo, há primeiro uma 
relação com o mundo, uma diluição no mundo, algo que é emocional e afetual. 
Afirma que é através do imaginário que podemos desvelar o "lado de sombra" da realidade, e eu 
diria, da realidade escolar. Pode-se mesmo dizer que a socialidade, em suas várias manifestações, 
está nesse imaginário que garante a existência grupal, organizando, no cotidiano, a sua 
sobrevivência e a reapropriação de vida. 
"Existe uma conjugação dialética entre o fantástico e o cotidiano" (Maffesoli, 1984:73), uma 
dimensão fantástica onde corre a duplicidade. É preciso ser muito ingênuo, como diz o autor, 
para crer que a vida social funcione com base na autenticidade, pois ela é, de fato, uma perpétua 
encenação. O autor aponta para a importância do "duplo" na vida social, propondo que é por sua 
duplicidade, mais ou menos inconsciente, que os indivíduos, aparentemente integrados na ordem 
social, reservam "um tanto para si", na tentativa de sobreviver às pressões. O grupo vai 
responder, dando até a impressão de "participar", apresentando uma "presença ausente" (p. 66).  
As questões sociológicas trabalhadas por Maffesoli (2001) conduzem a uma reflexão sobre a 
natureza do nomadismo, esse "mover-circular", esse desejo de evasão, mudança de lugar, de 
hábitos, uma maneira de “... viver essa pluralidade estrutural que cada um tem adormecida 
dentro de si" (1998: 51), um elemento central para compreender a constituição da vida social.  
A esperança antropológica é o ser humano nômade, deslocando-se, desdobrando-se, 
reinventando-se, deixando de ser o que era para chegar a ser o que ainda não é. É exílio e 
reintegração, é ir e vir, sabendo que há sempre um lugar onde poderá exprimir uma parte de si 
mesmo, após depurar-se, para melhor integrar e voltar a circular.  
A errância, esse “... fenômeno silencioso, uma onda das profundezas, manifestando-se (...) por 
arrancos sucessivos, e dando a impressão de uma estranha imobilidade." (Maffesoli, 2001:27), 
pode ser considerada “... uma constante antropológica que, sempre e mais uma vez, não para de 
penetrar em cada indivíduo e no corpo social em seu conjunto" (p. 34). É uma aprendizagem do 
outro. 
Ilustrando a função da errância, surge a figura do “andarilho”, do "errante" que, violando a 
ordem estabelecida, lembra o valor de pôr-se a caminho. São eles os nossos intermediários com a 
exterioridade, condicionando as relações de reciprocidade, marcando um papel importante nas 
interações sociais.  
Não seremos todos nós errantes, não serão os alunos e professores "andarilhos" nessa busca sem 
fim à procura de si, no quadro de uma comunidade humana? A participação como educador, não 
comportaria, também, em uma de suas facetas, a desse ser viajante e estrangeiro?  

382 "Socialidade" -  Maffesoli deixa claro que a sociedade não é somente um sistema mecânico de relações 
econômicas, políticas e sociais, mas um conjunto de relações interativas com base no emocional e afetual, isto é, nas 
emoções e sensações formando o corpo social.  Socialidade, sentido dado por  Maffesoli, expressão cotidiana e 
tangível da solidariedade de base, que cimenta os grupos, as formas de resistência, o desenvolvimento de micro-
grupos ou tribos, uma experiência ética que se fundamenta no "estar junto".  (Maffesoli, 1984:13-20; 1996:29 e 
1998:105). 
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A análise do "estrangeiro", citado por Maffesoli (2001), reflete a abertura para o outro, o 
sentimento da acolhida, acolhimento do estranho para integrá-lo à vida cotidiana.  
Simmel nos apresenta o aventureiro, que não é alheio à existência social, mas busca romper com 
a monotonia da existência indiferente e coisificada. Na aventura, diz o filósofo, mantemos uma 
relação inorgânica com o mundo; a mesma torna-se uma encruzilhada entre o momento de 
segurança e o momento de insegurança da vida. 
Simmel e Maffesoli partem de uma perspectiva de sociedade em que existe uma 
ordem/organização social que se constitui por uma trama e de uma teia relacional, desenhada e 
produzida nas interações cotidianas, em que o tempo e o espaço vividos são justapostos e 
complexos, tempo esse em que predomina uma relação paradoxal, pois há uma aparente 
uniformização, ao mesmo tempo em que ocorre uma real diferenciação nessas interações. 
 Em suas obras, esse conceito aparece sempre associado àquilo que relaciona o que gera 
possibilidade do encontro e o compartilhar a experiência vivida, seja no plano político, 
econômico, social ou cultural. 
 
Quinto cenário 
 

“... perdido nesse tecido - nessa textura - o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha  
que se dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua teia.” 

 
É sob a inspiração de Bachelard e sua dupla obra: alma imaginante e espírito objetivo, que 
Bruno Duborgel (1992) retoma, no campo pedagógico, a "educação da imaginação" (pp.13 e 
14), por conta de um "novo espírito pedagógico". 
Penetrando no sistema educativo, e convidando-nos a descobrir os campos do imaginário e as 
atividades do sujeito imaginante, expõe a necessidade de abrir, progressivamente, o campo das 
imagens às dimensões das estruturas antropológicas do imaginário, alimentando esse imaginário 
através do cultivo do "dinamismo do psiquismo imaginante", engrandecendo e enriquecendo "... 
sem cessar a sua própria disponibilidade para a representação estética e imaginativa" (p. 303). 
A relação pedagógica pode ser vista, então, como um locus privilegiado para reflexão sobre o 
seu duplo papel reprodutor e criador, reveladora e instituidora das marcas da cultura, discorrendo 
sobre práticas, discursos e estratégias de uma colonização pedagógica da imagem.383  
A minha intenção foi/é problematizar as certezas que temos sobre o dinamismo que caracteriza a 
relação pedagógica, no sentido de possibilitar aos alunos e professores a reapropriação de sua 
experiência. 
A observação, compreensão, estudo e diálogo foram os caminhos encontrados para viabilizar 
uma relação e trabalho pedagógicos mais significativos na sala de aula, no contexto encontrado. 
É preciso esclarecer que alunos e professor que deram vida a este estudo compartilharam uma 
experiência processual e não houve a preocupação de constatar incompletudes ou ausências de 
um ou de outro, ou de esperar que estejam os dois lados prontos para prosseguirem na mesma 
direção. 
A necessidade de mais tempo foi sentida, pois foi preciso respeitar o tempo de cada um quanto à 
reflexão e mobilização para novas etapas. 
Assim, poderemos afirmar que é possível abrir-se a uma pedagogia do ver-imaginar, 
alimentando-se e cultivando a florescência das imagens no ser e, num processo de redescoberta e 
revelação, abrir-se à possibilidade de um trabalho pedagógico sensível. O caminho é adentrar na 
esfera densa da imaginação, deixando o devaneio entrar na escola, onde germine um 
conhecimento com várias nuances e diferentes aportes epistemológicos, criando e organizando 
espaços de beleza, de atitude estética, potencializando a atividade do educador e educando, 

383 "Colonização" da imaginação, com sentido de: subordinação, marginalização, desmame e servidão, 
subalternização, exclusão-disciplinamento, assimilação redutora, censura, recalcamento, etc (Duborgel, 1992:284 e 
323). 
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elementos essenciais à prática docente e à relação pedagógica, favorecendo espaços para 
mudança, flexibilidade e novas alternativas de ensinar/aprender. 
 
Sexto cenário: imaginário e relação pedagógica 
 
Estamos diante de um mundo onde o paradoxo, a ambivalência, a complexidade, a pluralidade 
impõem-se e Bachelard nos acena com uma nova razão, onde o homem é um homem plural. 
Assim, retomando o nosso percurso, neste estudo, trago um devaneio inspirada nas Raízes de 
Empédocles (Água, Fogo, Ar e Terra), elementos que se dispõem a “sintetizar” este percurso.  
A relação pedagógica, tal como a água, "impregna-se de todas as cores, de todos os sabores, de 
todos os cheiros." (Bachelard:1998, pp. 97-98).  Tem vozes indiretas, é o mais fiel “espelho das 
vozes”, apresentando um aspecto de imaginação falante. Como o elemento mais feminino, 
simboliza as forças humanas mais escondidas, mais simples, mais simplificantes. Ela é toda uma 
variedade de espetáculos, das águas claras, brilhantes, que nos fornecem imagens fugidias e 
fáceis, atuando na superfície do elemento e, à medida que vai se aprofundando, vai se tornando 
uma contemplação. São as águas amorosas e leves, são as águas ambivalentes, profundas, 
misteriosas e duradouras. Ela nos fala de uma dupla participação, do desejo e do medo, do bem 
e do mal, envolvendo a alma inteira (p. 13). A água poderá ser estudada e percebida por 
caminhos diferentes, a água violenta, carregada de cólera, também, uma água violentada. 
A relação pedagógica é fogo, ultraviva, íntima e universal, contém o bem e o mal, brilha e 
abrasa, possui doçura e tortura, cozinha e é apocalipse. Prazer e castigo emanam bem estar e 
imprime respeito. Como o fogo, é deus tutelar, é terrível, é boa, mas também pode ser má 
(1999:11-13).  
Entretanto, é preciso ir além da constituição das imagens, é preciso apreender a mobilidade do 
ar, das imagens (2001: 02). "A imaginação inventa mais que coisas e dramas; inventa a vida 
nova, inventa mente nova; abre olhos que têm novos tipos de visão." (Bachelard, 1998: 18). É o 
Sonho de Vôo. Mais que isso, o sonho de voar não implica em um fim a  alcançar, mas em uma 
viagem em si, constituindo uma realização profunda da psique humana. Um lugar para ver como 
a razão trabalha o sonho ou de como sonha a razão. 
A terra, com sua forma tão evidente e real, apresenta-se aos nossos sentidos, particularmente ao 
tato, como um convite para trabalhá-la. Bachelard (1990) incita-nos a aprofundar essas 
impressões dinâmicas ativadas quando são formadas as imagens materiais das substâncias 
terrestres, incentivando-nos a penetrar na sua intimidade e o resultado dessa imersão é o nosso 
envolvimento em dificuldades e paradoxos. 
A relação pedagógica é vivida ininterruptamente nos dois planos, o manifesto e o imaginário. 
Certamente, ao lançar um olhar para a relação pedagógica e sobre os “aventureiros” alunos e 
professores, destaco em Simmel (1988): 
 

“O aventureiro trata o incalculável da vida de maneira idêntica a como nos 
comportamos com o totalmente calculável. É alguém em que o improvável é 
provável, o provável será facilmente improvável”. 
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Introdução 
 
As pesquisas atuais em Ensino de Física têm apresentado preocupações com as concepções sobre 
a natureza da ciência dos alunos e dos professores de física. Acreditamos que a formação 
científica dos alunos deve primar pelo ensino/aprendizagem dos conceitos e pelo domínio da 
linguagem matemática, mas acreditamos também que a enculturação científica requer elementos 
que ultrapassem esses conhecimentos e culminem com a visão do modo como se dá a construção 
do conhecimento científico. 
Acreditamos também que o processo de ensino necessita da compreensão de componentes da 
formação do aluno que nos conduzam a compreender o modo como ele constrói suas 
representações sobre o mundo, ou seja, o modo como o seu imaginário está estruturado. Essas 
duas questões nos fazem tentar buscar compreender algumas relações entre o modo como os 
imaginários de alunos de física estão estruturados e a visão destes alunos sobre a natureza da 
ciência. 
 
Natureza da Ciência 
 
A Natureza da Ciência reflete uma preocupação antiga nas pesquisas em Ensino de Ciências. 
Encontramos na literatura trabalhos de revisão sobre o tema que apontam, desde a década de 90, 
que as pesquisas sobre a Natureza da Ciência estavam se desenvolvendo há aproximadamente 40 
anos (Lederman, 1992). Recentemente Abd-El-Khalick e Lederman (2000) em artigo de revisão 
da literatura sobre as concepções dos professores sobre a Natureza da Ciência afirmam que um 
entendimento adequado da Natureza da Ciência é um componente central na alfabetização 
científica e é um dos objetivos mais comumente estabelecidos para a educação de ciências, sendo 
esse objetivo acordado pela maioria dos cientistas e dos educadores de ciência nos últimos 85 
anos (Abd-El-Khalick, 2005). 
Contudo não há um consenso  sobre uma definição específica para o termo “Natureza da 
Ciência” entre os filósofos da ciência, os historiadores da ciência, cientistas e educadores em 
ciências. Em linhas gerais, o termo “Natureza da Ciência” refere-se tipicamente à epistemologia 
da ciência  e a ciência como um modo de conhecimento, ou aos valores e crenças inerentes ao 
desenvolvimento do conhecimento científico (Lederman, 1992). 
As mudanças nas concepções sobre a Natureza da Ciência estão alicerçadas nas pesquisas da 
filosofia, sociologia e história da ciência. Percebe-se, no entanto, que A Estrutura das 
Revoluções Científicas, de Kuhn (2003), foi um marco divisório no século vinte para a 
compreensão da Natureza da Ciência. Na primeira metade do século prevalecia a visão empírica 
lógica da ciência, que estava interessada no desenvolvimento de relatos lógicos e normativos 
para justificar as afirmações científicas. Após o trabalho de Kuhn (2003) a natureza do 
conhecimento científico passou a englobar elementos sociológicos, psicológicos e culturais. 
Neste trabalho, compreendemos a importância da Natureza da Ciência no processo 
ensino/aprendizagem da ciência, pois além do conhecimento científico requerer o ensino/ 
aprendizagem de conceitos, habilidades e técnicas, o aluno está sendo posto em contato com a 
cultura científica e portanto está sofrendo um processo de enculturação científica, o que exige 
uma alfabetização científica, a qual engloba elementos que se relacionam diretamente ao modo 
como o conhecimento científico é produzido e por quais fatores é influenciado. 
Apesar da diversidade de aspectos da Natureza da Ciência, assumiremos, seguindo o pensamento 
de Abd-El-Khalick (2005) que há um conjunto de aspectos aceitáveis, pertinentes aos alunos de 
Ensino Médio, que devemos acessar para conhecer as concepções sobre a Natureza da Ciência: a 
natureza tentativa do conhecimento científico (sujeito a mudanças), a natureza empírica do 
conhecimento científico (baseado em/ou derivado de observações do mundo natural), o 
conhecimento científico como produto da inferência humana, a presença da imaginação e da 
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criatividade na construção do conhecimento científico (envolvendo a invenção de conceitos e 
explicações),  a imersão social e cultural do conhecimento científico e a distinção entre teorias 
científicas e leis científicas.  
 
Questionário VNOS –C (2002) e Questionário CHEN (2006) 
 
Para acessar as concepções dos alunos de Ensino Médio de física, este trabalho utiliza o 
Questionário sobre Visões da Natureza da Ciência -Forma C (figura 01), construído por 
Lederman et al. (2002), além de entrevistas semiestruturadas para esclarecer as respostas dos 
alunos. Este questionário objetiva acessar os seguintes aspectos da Natureza da Ciência: o caráter 
empírico, a inferência e as entidades teóricas da ciência, a natureza das teorias científicas, a 
distinção e a relação entre teorias científicas e leis científicas, a criatividade e a imaginação na 
ciência, a teoria científica vinculada por crenças dos cientistas e valores subjetivos e as 
influências sociais e culturais sobre o conhecimento científico. 
Além do trabalho de Lederman et al. (2002) utilizamos parte  do Questionário construído por 
Chen (2006), do qual utilizamos as dez primeiras questões em um universo de 15 questões. O 
questionário de Chen (2006) apresenta perguntas ou afirmações, seguidas por respostas ou novas 
afirmações que explicam os argumentos que levam o entrevistador a concordar ou discordar da 
afirmação ou da pergunta. Cada “resposta” admite cinco possibilidades: DF (discordo 
fortemente), D (discordo), I (incerto ou nenhum comentário), C (concordo) ou CF (concordo 
fortemente). Este questionário foca sete aspectos da Natureza da Ciência: a tentativa do 
conhecimento científico, a natureza da observação, o método científico, as hipóteses, leis e 
teorias, a imaginação, a validação do conhecimento científico e a objetividade e a subjetividade 
na ciência. O Questionário de Chen (2006) pode ser acessado no endereço eletrônico: 
http://homepage.ntust.edu.tw/SUFCHEN/. 
 
A Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand 
 
Para a concepção de imaginário a pesquisa utiliza a  Antropologia do Imaginário de Gilbert 
Durand (2002) a qual concebe a imagem a partir do seu caráter simbólico, contrariando os 
pressupostos do pensamento cunhado na lógica binária do certo-errado. 
O caminho adotado para o estudo do imaginário é o trajeto antropológico, que admite a 
incessante troca que existe em nível do imaginário entre as influências objetivas do meio e as 
pulsões subjetivas do sujeito. Para a classificação do imaginário adota-se o ponto de partida 
psicológico (centrado no sujeito) e admite-se que as imagens convergem, formando constelações 
de símbolos isomórficos, por terem um mesmo tema arquetipal. Além desses dois pressupostos 
utiliza-se a teoria de Piaget (1990) que considera a imagem simbólica a interiorização de um 
esquema de representação, ou seja, a imagem simbólica é em qualquer momento a abstração 
dinâmica do gesto. 
Durand (2002) fundamenta a bipartição das imagens em dois Regimes: o Diurno (dominante 
postural) e o Noturno (dominante digestiva e dominante cíclica). Um Regime do Imaginário é 
constituído pelo agrupamento de estruturas vizinhas.  
O Regime Diurno definido, de modo geral, como o regime das antíteses está estruturado pela 
dominante postural, apresentando as suas implicações manuais e visuais. Está relacionado com a 
tecnologia das armas, com o elemento paterno, com as implicações sociológicas relativas ao 
guerreiro e ao soberano, com a busca da luz, da elevação e da purificação. Seus principais 
símbolos são: os símbolos da ascensão, os símbolos especulares e os símbolos diairéticos. 
O Regime Noturno caracteriza-se por estar constantemente sob o signo da conversão e do 
eufemismo. Ele apresenta uma organização de imagens que une os opostos. A preocupação com 
a morte, enfocada na passagem do tempo, não é atacada buscando-se a transcendência do 
humano, porém busca-se a eufemização dos medos brutais e mortais. Este regime se subdivide 
em:  
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a) Regime Noturno Místico – estruturado segundo a dominante digestiva, tem 
características relacionadas às técnicas do continente e da habitação, aos valores 
alimentares, à sociologia matriarcal e alimentadora. Os símbolos que representam 
esse regime são: os símbolos da inversão e os símbolos da intimidade. 
b) Regime Noturno Sintético – estruturado segundo a dominante sexual, este regime 
apresenta como característica marcante a complementaridade dos pólos e o caráter 
cíclico para a superação do tempo e da morte. A estrutura sintética representa os ritos 
usados para assegurar os ciclos da vida, equilibrando os contrários através de uma 
trajetória histórica, utilizando os símbolos cíclicos. 
 

 
 
 

 
Figura 01: Questionário sobre Visões da natureza da ciência-FormaC. 
 
O Teste Arquetípico de Nove Elementos AT-9 
 
Para o desvelamento do imaginário dos estudantes de física utilizamos o teste arquetípico de 
nove elementos de Yves Durand (1988), o qual concebe o estudo da imagem num espaço vago 
entre a reprodução funcional oferecida e a representação mental, ou seja, se localiza no 
interregno da percepção e da representação. 
O teste At-9 é um teste projetivo proposto como modelo experimental para a análise das 
estruturas imaginárias propostas por Gilbert Durand (2002). O teste é composto por um desenho 
(utilizando papel sulfite A4 e lápis preto, sem uso de borracha), uma narrativa e um questionário. 
O desenho é proposto a partir de nove palavras estímulo: queda, espada, monstro devorador, 
refúgio, elemento cíclico, personagem, água, animal e fogo. A narração deve explicar o desenho 
construído e o questionário objetiva esclarecer os símbolos utilizados. 
Cada elemento do teste tem uma função específica: a personagem é o elemento que vive o 
episódio dramático; a queda e o monstro devorador buscam evidenciar a angústia existencial 
diante da morte; a espada, o refúgio e o elemento cíclico objetivam ativar as estruturas 
imaginárias heróica, mística e sintética, respectivamente; a água, o fogo e o animal, são 
elementos complementares que objetivam reforçar a estrutura simbólica do indivíduo. 
Yves Durand (1988) segue a categorização dos regimes e das estruturas imaginárias proposta por 
Gilbert Durand (2002) e propõe a categorização do teste AT-9 a partir de conhecimento do 
universo mítico do sujeito, que pode ser classificado como: 

1. Microuniverso mítico heroico, no qual as imagens constelam em torno do combate; 
2. Micro-universo mítico místico, no qual as imagens gravitam em torno da harmonia e do 
equilíbrio;  
3. Micro-universo mítico sintético, no qual há convivência do combate e da harmonia, quer 
de forma sincrônica ou de forma diacrônica. 

Devido as interferências entre os regimes e estruturas Yves Durand (1988) propõe a seguinte 
sub-divisão dos universos míticos: 

1. Micro-universo mítico heróico: 
1.1. Micro-universo mítico heróico integrado: ocorre a integração dos 9 elementos 

na cena do combate; 
1.2. Micro-universo mítico heróico impuro: há organização em torno do combate, 

no entanto, alguns elementos divergem da organização; 
1.3. Micro-universo mítico heróico descontraído: apesar da presença perigosa do 

monstro não há combate, pois o monstro encontra-se provisoriamente afastado 
da personagem; 
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1.4. Micro-universo mítico super-heróico: representação centrada na espada, no 
monstro e na personagem, enquanto os outros elementos aparecem 
desfuncionalizados. 

2. Micro-universo mítico místico: 
2.1. Micro-universo mítico místico integrado: não há combate, todos os elementos 

se integram em torno da vida harmoniosa; 
2.2.  Micro-universo mítico místico impuro: os elementos espada e monstro 

aparecem sem função para a personagem; 
2.3. Micro-universo mítico místico lúdico: o monstro e a espada integram-se num 

cenário lúdico (espada de brinquedo); 
2.4. Micro-universo mítico super-místico: as imagens estão organizadas em torno 

do refúgio, pode não aparecer a espada e o monstro e geralmente a personagem 
goza a paz da natureza. 
 

3. Micro-universo mítico sintético:  
3.1. Micro-universo mítico sintético existencial: 

3.1.1. Micro-universo mítico sintético existencial diacrônico: a personagem vive 
sucessivamente dois episódios: o heróico e o místico; 

3.1.2. Micro-universo mítico sintético existencial sincrônico: a personagem vive 
simultaneamente dois episódios: o heróico e o místico. 

3.2. Micro-universo mítico sintético simbólico de forma diacrônica: 
3.2.1. Micro-universo mítico sintético simbólico de evolução cíclica: a existência 

humana é representada por fases cíclicas; 
3.2.2. Micro-universo mítico sintético simbólico de evolução progressiva: a ação 

se desenvolve de modo a evidenciar progresso para atingir um objetivo. 
3.3. Micro-universo mítico sintético simbólico de forma sincrônica: 

3.3.1. Micro-universo do dualismo: conteúdo abordado de forma antagônica; 
3.3.2. Micro-universo da mediação: personagem situa-se como ponto de 

articulação para conduzir uma mediação. 
4. Micro-universo da não-estruturação:  

4.1. Não-estruturado verdadeiro: não há ligação entre os elementos (no desenho e 
na narrativa); 

4.2. Pseudo-desestruturado: não há articulação dos elementos no desenho, mas há 
articulação na narrativa. 

 
Desenho da pesquisa 
 
A pesquisa foi realizada com alunos da 3ª série do período noturno do Ensino Médio da Escola 
Estadual Professora Maria Aparecida Ferreira, localizada na cidade do Poá, estado de São Paulo. 
A Questionário construído por Lederman et al (2002) foi aplicado a um grupo de vinte alunos, 
com acompanhamento da pesquisadora para esclarecimento de dúvidas. O tempo de 
preenchimento do questionário foi livre, com média de 60 minutos para o grupo. Posteriormente 
a pesquisadora realizou entrevistas semiestruturadas com os alunos para esclarecimento das 
respostas. Objetivando verificar a pertinência das respostas dos alunos a pesquisadora aplicou o 
Questionário Chen (2006) a um subgrupo de cinco alunos do grupo inicial e na sequência aplicou 
o Teste AT-9 para acessar as estruturas imaginárias destes cinco estudantes de física.  
 
Análise dos Dados 
 
Vamos realizar a análise dos dados de cada aluno. Os dados referentes as concepções sobre a 
Natureza da Ciência serão englobados em 7 questões, as quais serão analisadas a partir dos dois 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 551



questionários (tabela 01) e posteriormente faremos a análise do imaginário dos alunos. Por falta 
de espaço só conseguiremos reproduzir a análise de três alunos. 
 
Natureza da Ciência (NDC) 
1. Caráter empírico da ciência: VNOS (questão 01, 02, 

03) 
CHEN (questão 09 ) 

2. A inferência e as entidades teóricas: VNOS (questão 06) CHEN (nenhuma questão) 
3. A natureza das teorias científicas: VNOS (questão 04) CHEN (questão 04) 
4. Teorias e leis Científicas: VNOS (questão 05) CHEN (questões 05, 06 e 

07) 
5. A criatividade e a imaginação: VNOS (questão 10) CHEN (questão 03) 
6. Crenças e valores subjetivos dos 
cientistas: 

VNOS (questão 08) CHEN (questões 01, 08 e 
10) 

7. Influências socioculturais sobre a 
ciência: 

VNOS (questão 09) CHEN (questões 02 e 10) 

Tabela 01: Questões da pesquisa e suas correspondentes nos questionários de Lederman (2002) e de Chen (2006). 
 
Para tornar clara a utilização dos questionários e do teste AT-9 realizamos a análise do primeiro 
aluno e a transpomos para as tabelas 2 e 3 abaixo. 
Aluno: Czg 
 
CZG 
Natureza da Ciência (NDC) 
1. Caráter empírico da 
ciência: 

Exatidão; 
Necessidade de  
Experimentos para testes. 

O aluno concorda fortemente que 
há um  método científico; 

2. A inferência e as 
entidades teóricas: 

Conceitos não presentes.  

3. A natureza das teorias 
científicas: 

Acredita numa evolução  
por acúmulo de 
conhecimento. 

C: com a mudança revolucionária; 
C: com o processo cumulativo; 
CF: evolução da teoria. 

4. Teorias e leis Científicas: Teoria: uma tese (não se 
sabe se é verdadeira). 
Lei: é a expressão da 
verdade. 

Não diferencia leis e teorias 
quanto a serem “descobertas” ou 
“inventadas”; 
CF: que as teorias não são tão 
definidas como as leis e de que 
após muitas provas uma teoria 
poderá ser transformada em lei. 

5. A criatividade e a 
imaginação: 

Os cientistas usam a 
imaginação e a criatividade 
em todas as etapas da 
investigação. 

CF: a imaginação é a principal 
fonte de inovação; 
C: os cientistas usam a 
imaginação mais ou menos na 
investigação. 

6. Crenças e valores 
subjetivos dos cientistas: 

Não consegue perceber a 
influência das crenças e 
valores subjetivos dos 
cientistas. 

CF: os cientistas aceitarão duas 
explicações distintas enquanto não 
souberem objetivamente qual é a 
melhor; 
C: as teorias podem oferecer 
explicações a partir de 
perspectivas diferentes. 
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7. Influências socioculturais 
sobre a ciência: 

A ciência reflete valores 
sociais e culturais porque 
ela explica muita coisa que 
a sociedade e diversos 
povos e culturas acreditam. 
As duas respostas 
contraditórias do aluno nos 
remeteram à entrevista, na 
qual ele reafirma não 
acreditar que a ciência seja 
influenciada por valores 
socioculturais, concordando 
assim, com as respostas 
dadas ao questionário de 
Chen (2006). 

Divergindo da resposta ao 
questionário VNOS, o aluno não 
acredita que os valores 
socioculturais influenciam a 
direção e os temas das 
investigações científicas, bem 
como, não acredita que os 
cientistas são influenciados por 
valores socioculturais; 
Para o aluno a ciência exige 
objetividade, que é contrária à 
subjetividade dos valores 
socioculturais. 

Tabela 02: Resultados sobre a Natureza da Ciência do aluno Czg 
 
 
 
 
 
Universo Mítico 
 

 
 

O aluno descreve o seu desenho da seguinte forma: 
 

“Meu desenho é uma floresta sendo destruída. Os animais fugindo e acabando parar 
na cidade, onde provavelmente morrerão. E os bombeiros chegando para ver se 
conseguem salvar esses animais e dar uma salvação para o mundo”. 

 
Nesse desenho a espada é representada pela mangueira dos bombeiros, a queda pela queda da 
árvore, o refúgio pela cidade, o monstro pelos cortadores de árvores, o elemento cíclico pela 
serra elétrica, a personagem pelo bombeiro, a água pela água que sai da mangueira, o animal 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 553



pelos esquilos, cobras e pássaros, e o fogo pela queimação da floresta (conforme indicado pelo 
aluno no quadro final do protocolo do teste AT-9). 
Há uma representação de luta entre o bem e o mal, travada indiretamente entre o monstro 
(cortadores de árvores) e o personagem (bombeiro), o qual tem por função apagar o fogo 
provocado pelos destruidores da natureza. Observamos estruturas do micro-universo heróico 
integrado, no qual todos os elementos indicam a luta entre o bem e o mal. 
Tabela 03: Resultado do Teste AT-9 do aluno Czg. 
 
Aluno: Jon 
 
1. Caráter empírico da ciência: 

- O aluno acredita que a evolução do conhecimento científico necessita de 
experimentos. 
- A ciência estuda as coisas verdadeiras, as coisas descobertas pelos seres humanos. 
- O método científico assegura resultados válidos, claros, lógicos e precisos e é usado 
pelos cientistas porque ele é um processo lógico, contudo não existe o método 
científico fixo, o conhecimento científico pode ser descoberto acidentalmente. 
- Os cientistas precisam realizar muitos experimentos científicos para provar uma 
afirmação científica. 

2. A inferência e as entidades teóricas: 
- O aluno não consegue perceber que algumas teorias são construídas através da 
inferência e tem dificuldades para compreender a construção das entidades teóricas. 

3. A natureza das teorias científicas: 
- As teorias científicas não mudam de forma revolucionária, elas evoluem. 
- Através de um processo cumulativo as teorias sofrem evoluções, sem descartar a 
velha teoria. 
- A teoria evolui com o acúmulo de dados e informações, não sendo descartada. 

4. Teorias e leis Científicas: 
- Uma teoria é algo que ainda não foi provado pelos cientistas, enquanto uma lei já 
foi provada. 
- A lei é mais importante do que a teoria. 
- As teorias e leis científicas são descobertas e não são inventadas pelos homens. 

5. A criatividade e a imaginação: 
- Os cientistas usam a criatividade e a imaginação após a coleta de dados, quando 
eles estão perdidos e não sabem o que fazer. 
- No planejamento e na coleta de dados os cientistas usam a lógica e o seu 
conhecimento. 
- A imaginação é a principal fonte de inovação. 
- Os cientistas usam a imaginação mais ou menos na investigação científica. 

6. Crenças e valores subjetivos dos cientistas: 
- Os cientistas são treinados para ficar livres de valores e não são influenciados por 
valores socioculturais. 

7. Influências socioculturais sobre a ciência: 
- Os cientistas não são influenciados por valores socioculturais e com um bom 
treinamento ficarão livres de valores. 
- Os valores socioculturais influenciam a direção e os temas das investigações 
científicas, mas a ciência exige objetividade, que é contrária a subjetividades dos 
valores socioculturais. 

8. Universo Mítico: 
A análise do teste At-9 indica que o imaginário do aluno está estruturado segundo as 
características do microuniverso mítico sintético simbólico diacrônico no qual o personagem 
pode viver dois episódios: o heroico e o místico, pois o personagem pode tanto se refugiar nos 
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braços da mãe (referência explícita às estruturas místicas) como pode tomar a espada e matar o 
monstro (referência clara das estruturas heroicas). 

 
Aluno: Mar 
 

1. Caráter empírico da ciência: 
- A ciência se baseia na lógica e na experimentação. 
- O método científico assegura resultados válidos, claros, lógicos e precisos, ele é 
utilizado pelos cientistas por ser um processo lógico. 
- O método científico é útil na maioria dos casos, mas não garante os resultados e, 
portanto, os cientistas inventam novos métodos. 
- O método científico não é fixo, o conhecimento científico pode ser descoberto 
acidentalmente. 

2. A inferência e as entidades teóricas: 
- O aluno não expressa a ideia de inferência e nem de entidades teóricas na ciência. 

3. A natureza das teorias científicas: 
- O aluno acredita que a ciência sofre mudanças através de processo cumulativo e 
com o acúmulo de dados da pesquisa e de informação a teoria vai evoluir mais 
precisamente. 
- O aluno não acredita que as investigações científicas sofram mudanças 
revolucionárias. 

4. Teorias e leis Científicas: 
- Para o aluno a teoria é uma hipótese e a lei científica é algo comprovado, algo 
concreto. 
- A lei é mais difícil de mudar e a teoria não. 
- Para o aluno as teorias e leis científicas são igualmente descobertas pelo homem e 
está incerto quanto ao fato das teorias e leis serem inventadas pelos homens. 

5. A criatividade e a imaginação: 
- Os cientistas devem usar a imaginação e a criatividade em todas as fases da 
pesquisa científica. 
- A imaginação é a principal fonte de inovação. 

6. Crenças e valores subjetivos dos cientistas: 
- A investigação científica não deve ser totalmente independente da crença pessoal e 
dos valores subjetivos. 
- Os cientistas devem considerar tanto a investigação científica como os valores 
sociais simultaneamente. 

7. Influências socioculturais sobre a ciência: 
- O aluno não concorda que com um bom treinamento os cientistas ficarão livres de 
valores e também não concorda que a ciência exige objetividade que é contrária a 
subjetividade dos valores socioculturais. 
- O aluno está incerto quanto ao fato dos cientistas serem influenciados por valores 
socioculturais, bem como está incerto quanto ao fato de que um bom treinamento 
pode livrar os cientistas de valores durante a realização dos experimentos. 

8. Universo Mítico: 
A análise do teste AT-9 indica que o imaginário do aluno está estruturado segundo o micro-
universo mítico sintético existencial diacrônico, no qual, apesar da presença perigosa do monstro 
não há combate, pois o monstro encontra-se provisoriamente afastado da personagem. O 
personagem não tem medo e usa a sua arma para matar o animal que o ameaçava e refugia-se do 
monstro, que é o medo, em um abrigo, utilizando o fogo como uma arma para enfrentar o perigo 
representado pelo medo (o monstro). 
 
Aluno: Dig 
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1. Caráter empírico da ciência: 

- A ciência é algo que estuda sobre os seres vivos e que quer provar coisas novas; o 
conhecimento científico requer experimentos para a sua evolução, mas o aluno não 
sabe afirmar se os dados utilizados nos experimentos são sempre dados concretos; o 
aluno acredita que o método científico assegura resultados válidos, claros, lógicos 
por isso a maioria dos cientistas utilizam o método científico, que é um método 
lógico. 

2. A inferência e as entidades teóricas: 
- O aluno  não apresenta ideia clara sobre inferência e sobre as entidades teóricas. 

3. A natureza das teorias científicas: 
- O aluno acredita que as teorias podem mudar, mas tem dificuldades para explicitar 
essas mudanças; o aluno pensa na evolução do homem a partir do macaco; o aluno 
não acredita que as teorias sofram mudanças revolucionárias, na sua opinião as 
mudanças ocorrem através de um processo longo e cumulativo, sendo a teoria antiga 
preservada. 
- O aluno acredita na evolução da teoria através de um acúmulo de dados de pesquisa 
e de informação, não sendo descartada. 

4. Teorias e leis Científicas: 
- O aluno acredita que há uma diferença entre as teorias científicas e as leis 
científicas: as teorias se referem a algo não provado e as leis se referem a algo que já 
foi provado; o aluno acredita que as leis são mais importantes do que as teorias 
científicas. 
- O aluno não tem uma visão clara do que é teoria científica e lei científica no que se 
refere a “descoberta” e a “invenção”. 

5. A criatividade e a imaginação: 
- O aluno acredita que os cientistas usam a imaginação e a criatividade, pois ele deve 
realizar vários procedimentos para chegar a uma resposta. 
- Ele acredita fortemente que a imaginação é a principal fonte de inovação, mas 
acredita também que a imaginação não tem confiabilidade. 

6. Crenças e valores subjetivos dos cientistas: 
- O aluno não consegue explicar numa situação concreta a influência das crenças 
pessoais na observação dos cientistas. 
- O aluno apresenta uma visão positivista das observações, pois acredita que as 
observações são exatamente o que vemos e nada mais. Fatos são fatos. As 
interpretações podem ser diferentes, mas as observações devem ser as mesmas. 
- O aluno apresenta contradições nas respostas: ele acredita que as observações dos 
cientistas não são influenciadas por crenças pessoais porque na formação científica 
dos cientistas os valores pessoais podem ser abandonados e segundo porque embora 
a subjetividade não possa ser totalmente evitada na observação, os cientistas usam 
métodos diferentes para verificar os resultados e melhorar a objetividade. 

7. Influências socioculturais sobre a ciência: 
- O aluno se refere inicialmente às influências socioculturais sobre a ciência citando 
as verbas necessárias para a realização das pesquisas, logo conclui que a ciência 
precisa de ajuda social. 
- Os valores socioculturais influenciam a direção e os temas das investigações 
científicas, no entanto os cientistas com um bom treinamento ficarão livres de 
valores quando da realização da pesquisa. 
- O aluno também acredita que a ciência exige objetividade, que é contrária à 
subjetividades dos valores socioculturais. 

8. Universo Mítico: 
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O imaginário do aluno está estruturado segundo as características do microuniverso mítico 
sintético existencial diacrônico, pois a personagem vive um episódio no qual era criança e estava 
brincando enquanto ocorre um assalto ao seu lado. 
 
Aluno: Dou 
 
1. Caráter empírico da ciência: 

- O aluno relaciona a ciência com as pesquisas para a cura de novas doenças. 
- Ele acredita que as experiências são coisas que ajudam a chegar a alguma 
conclusão. 
- Para o aluno existe um método científico confiável e seguro. 

2. A inferência e as entidades teóricas: 
- O aluno  não apresenta ideia clara sobre inferência e sobre as entidades teóricas. 

3. A natureza das teorias científicas: 
- O aluno não tem uma opinião formada sobre a natureza das teorias científicas, 
acredita que ela pode enfrentar mudanças revolucionárias, ou que se desenvolve 
através de um processo cumulativo, ou ainda que evolui a partir de teorias mais 
antigas. 

4. Teorias e leis Científicas: 
- O aluno afirma que não há diferenças entre teorias e leis científicas, sendo ambas 
relacionadas a um mesmo tema e a um mesmo estudo. 
- O aluno não consegue classificar uma lei ou uma teoria em relação a descoberta ou 
a invenção. 

5. A criatividade e a imaginação: 
- O aluno acredita que os cientistas usam a imaginação em todas as etapas da 
pesquisa científica e que a imaginação é a principal fonte de inovação e que os 
cientistas usam a sua imaginação mais ou menos. 
- O aluno discorda fortemente que os cientistas não usam a imaginação porque ela 
não tem confiabilidade. 

6. Crenças e valores subjetivos dos cientistas: 
- O aluno acredita que os cientistas podem ter conclusões diferentes sobre um mesmo 
assunto. 
- O aluno acredita fortemente que os cientistas não vão aceitar qualquer teoria antes 
de distinguir qual é a melhor. 
- O aluno apresenta uma visão positivista das observações, pois acredita que as 
observações são exatamente o que vemos e nada mais. Fatos são fatos. As 
interpretações podem ser diferentes, mas as observações devem ser as mesmas. 
- Segundo o aluno a investigação científica deve ser totalmente independente da 
crença pessoal e totalmente isolada dos valores subjetivos, devendo persistir com a 
busca pela verdade, que é o seu maior valor. 

7. Influências socioculturais sobre a ciência: 
- O aluno responde de modo contraditório. Em algumas vezes afirma que os 
cientistas são influenciados pelos valores socioculturais e em outros momentos o 
aluno afirma que a ciência exige objetividade, que é contrária à subjetividade dos 
valores socioculturais. 

8. Universo Mítico: 
O imaginário do aluno está estruturado segundo as características do microuniverso heroico 
impuro, pois apesar de ocorrer a luta entre o herói (personagem) e o monstro, no qual o herói 
vence o mostro usando a sua espada, alguns elementos (a água, os animais, o elemento cíclico) 
criam uma estrutura heterogênea que não participa da cena do combate. 
 
Conclusões: 
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A análise preliminar da pesquisa nos faz acreditar que as estruturas sintéticas do imaginário 
corroboram com uma visão de ciência que admite, em alguns momentos, sua natureza 
impregnada de valores menos positivistas e em outros momentos de valores mais positivistas.  
Já a estrutura heroica apresenta traços mais marcantes em relação à visão positivista da ciência. 
Têm tendência a desconsiderar as crenças dos cientistas e os valores socioculturais na construção 
do conhecimento científico. 
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Cazuza: uma poética das sombras384 
João de Deus Vieira Barros (UFMA) 
 
 
 
Introdução 
 
Para Campbel “O material do mito é o material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso 
ambiente” (1997, p. 7), completado por Boechat (2009) para quem mitopoese ou mitopoética 
significa criação de um mito ou dos mitos e que “A psique tem a capacidade natural e espontânea 
de produzir imagens mitológicas, que são imagens arquetípicas, nas mais variadas situações do 
cotidiano” (p. 7) 

384 Artigo oriundo da pesquisa de doutorado “Arte, Vida e Imaginação Criadora no cantor e compositor Cazuza’, 
desenvolvida junto ao grupo de pesquisa “Cultura, Memória, Imaginário e Educação”, do Programa de Pós-
Graudação em Educação da UFF, sob a supervisão da profa. Dra. Iduina Mont’Alverne Braun Chaves,  em 2010. A 
pesquisa contou com bolsa de estudos da Fundação de Amparo à Pessquisa e ao desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. O autor é coordenador do GSACI, Grupo de Estudos sobre Arte, Cultura e 
Imaginário na Educação do PPGE/UFMA e membro do CICE/FEUSP. 
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Já para Zweig e Abrams “Cada um de nós contém uma persona agradável para o uso cotidiano e 
um eu oculto e noturnal que permanece amordaçado a maior parte do tempo” (1997, p. 15, grifo 
nosso) e que “muitas forças estão em jogo na formação da nossa sombra e, em última análise, 
determinam o que pode e o que não pode ser expresso” (idem) e mais ainda: “A sombra age 
como um sistema imunológico psíquico, definindo o que é eu e o que é não eu.” (idem). 
Essas citações são suficientes para expressar o conceito de mito e de sombra com os quais 
trabalharemos aqui. Naturalmente são conceitos vindos da psicologia junguiana, mas que foram 
reapropriados e reelaborados pela antropologia do imaginário, como se vê no conceito de “bacia 
semântica” de Durand (2010) e pela sociologia do cotidiano, como se vê em Maffesoli (1985). 
Tal como Durand, de quem foi aluno e discípulo, esse autor vai ampliar o conceito de sombra 
individual, ao nos falar da existência de uma sombra coletiva. 
 Conforme constatamos, Cazuza, ao expressar as imagens do seu inconsciente, de seu lado 
sombra, acaba captando o espírito de sua época, pois sua sensibilidade captura aquele momento, 
como uma espécie de antena ou radar coletivo385. No livro “A sombra de Dionísio”, Maffesoli 
vai nos mostrar que um dos sintomas do esgotamento do mito de Prometeu é exatamente a saída 
do mito de Dionísio das sombras.  Durand (1998), por sua vez vai lembrar que “O mito surge em 
primeiro lugar como um discurso que traz, nomeadamente, para o palco personagens, situações e 
cenários mais ou menos não naturais” (p. 94) e que se refere a “mais ou menos” porque “é 
sempre no campo do natural ou do não-profano que se situa o discurso mítico”. Lembrando 
Cassier, nos fala que o que diferencia o mito das narrativas simples, como os contos, é sua 
“pregnância simbólica” ou mesmo sua crença e mais ainda, que o mito, agora falando a partir de 
Lévi-Strauss, tem tendência a designar uma “dilemática”, o que significa que é uma lógica que 
faz com que se mantenham juntos, se não as contradições, pelo menos os opostos, o terceiro 
incluído. E aqui nos referimos ao conceito de oxímoro para Simone Verne (S/D, p. 4), para 
quem: “A ciência contemporânea, nos seus aspectos de proa, e também a nossa abordagem de 
leitura, que concede um lugar de destaque ao imaginário, funcionam com base na lógica da 
terceira parte incluída. É possível ilustrarmos a presente exposição, recorrendo a uma figura de 
retórica [...] o oxímoro, a ‘preta, contudo, luminosa’ de Baudelaire, ou o ‘sol negro’ de Nerval, 
que mantêm pólos opostos numa mesma imagem, de maneira a não vermos a cor cinzenta, mas, 
sim, uma cor negra mais profundamente escura e uma luz mais resplandecente, ao mesmo tempo. 
Reparamos igualmente em que essa ‘coincidência de contrários’ tem seus referentes não somente 
na alquimia, mas também na terceira estrutura do imaginário de Gilbert Durand”. 
Durand (idem) vai lembrar ainda que o mito demarca-se de qualquer outro discurso e que sua 
determinação se dá pelo léxico: pelo nome, nome do personagem, local cenário e os elementos 
desses. Durand nos diz que um mito possui perenidades (aquilo que não se modifica) e 
derivações, (aquilo que se modifica) com o passar dos anos. São essas as duas faces do mito. Daí 
não se poder colocar a ênfase nem na forma do mito, nem nos conteúdos que ele vai adquirindo 
nas diversas culturas. Por isso os mitos nunca desaparecem, mas desgastam-se. E por isso 
existem períodos de “inflação” e de “deflação” dos mitos. Períodos de intensidade e períodos de 
apagamento, de ocultação. O desgaste de um mito vai dar-se, assim, pelas modificações ou 
derivações que ele vai sofrendo. Assim é que pelo desgaste dos mitos,  Dionísio, estando na 
sombra, começa a despontar nessa virada de milênio, buscando ocupar o lugar de mitos lógicos e 
racionais como o de Prometeu. Dessa forma é que o mais correto seríamos falar de uma (mito) 
poética das sombras. 
 
(MITO) POÉTICA DAS SOMBRAS: primeiras considerações 
 
Brandão (2009, 117/146), de forma precisa e brilhante, demonstra que não apenas hoje, mas na 
própria época em que surgiu, Dionísio sempre esteve do lado da sombra. Diz o autor que até 

385 BARROS (2004, p. 89)  compara artistas a radares que captam o momento social e cultural e o transformam em 
arte. 
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1950 muitos pensavam e escreviam que Dionísio só havia chegado à Hélade lá pelo século IX 
a.C, uma vez que seu primeiro aparecimento teria sido na Ilíada. A partir de 1952 foram 
decifrados hieróglifos cretomicênicos por Michael Ventris que demonstrou que o deus já estava 
presente pelo menos desde o século XIV ou XII a.C. E Brandão nos informa que Dionísio 
somente fez seu aparecimento solene e “oficial” na polis de Atenas, assim como na Literatura 
Grega e, por conseguinte, na Mitologia, a partir do século VI a.C. Por que tão tardiamente?  Ele 
foi um deus essencialmente agrário, deus da vegetação, das potências geradoras e que por isso 
mesmo ficou séculos confinado no campo. Atenas, até os fins do século VII a.C foi dominada 
pelos Eupátridas, os bem nascidos, os nobres e que o governo, as terras, o sacerdócio e a justiça 
divina a eles pertenciam de direito e de fato, eram senhores de tudo, portanto da religião. Logo, 
seus deuses olímpicos e patriarcais (Zeus, Apolo, Posidon, Ares, Atena, etc) eram projeção de 
seu regime político e mantinha-lhes a pólis e o status quo. Enfim, eram deuses da guerra, da 
razão e da manutenção da ordem. Somente com o enfraquecimento militar, logo político, pela 
criação do sistema monetário, pelo vertiginoso desenvolvimento do comércio, pelo 
descontentamento popular, lançam-se as primeiras sementes da democracia, com o povo 
adquirindo certos direitos. Somente aí Dionísio, seguido de suas Mênades ou bacantes, suas 
sacerdotisas e acólitos, fez sua entrada em Atenas. 
Portanto, tal como em nosso século, ainda ofuscado por mitos predominantemente racionais 
como os de Prometeu, Apolo e Ares, Dionísio continua na sombra, mas cada vez se tornando 
mais presente, como bem mostra Maffesoli (1985) no livro “A Sombra de Dionísio”. E os 
motivos são praticamente os mesmos citados por Brandão, mantidas as devidas distâncias no 
tempo e no espaço. Cazuza em seu modo “pervertido”, revela representar, nos anos oitenta, os 
que vivem na sombra, os “dissidentes” e os “marginalizados”, por isso talvez sua poética faça 
mais sentido hoje do que propriamente quando surgiu.  
“Antes eu me sentia cronista da minha tribo, muito reduzida, por ser tribo dos boêmios... Agora, 
minha temática se tornou mais abrangente. Não que não me considere mais cronista de minha 
tribo, mas é que minha tribo cresceu...” (Cazuza, apud Araújo, 2004, p. 376). Essa declaração é 
de 1988, quando ele poderia ser considerava “porta-voz” (e ele não gostava desse termo) de uma 
“tribo”, ainda que ampliada, mas uma tribo. Hoje ele se comunica com varias tribos, como se 
intui do depoimento de estudantes de ensino médio.386 
Para Maffesoli387 “Há uma lógica passional dando vida, ontem e sempre, ao corpo social” (1985, 
p. 15) e que “O mistério dionisíaco se mostra então como uma manifestação do coletivo 
realizado” (1985, p. 17) Ou seja, acredita o autor que as paixões movem o coletivo e que isso é 
regido por Dionísio. Diz-nos ainda que “Há pulsões irreprimíveis e [...] elas concorrem direta ou 
indiretamente para o bem estar global” (idem, p. 26) 
Dessa forma é que no modo de vida de Cazuza há, de certa forma, a expressão de certos desejos 
coletivos reprimidos, portanto, que estão no lado sombra do social e isso é visível em vários de 
seus versos. Dionísio é o deus do êxtase, ou seja, do sair de si em seu sentido grego original e do 
entusiasmo, ou seja, pelo fato de “ter um deus dentro de si”. Nos ritos originais, assim como 
acontece hoje nas igrejas mais “entusiasmadas”, o que se procurava era sentir a presença do deus 
vivo. Os artistas que têm em si características desse mito também possuem essa qualificação, 
representam um segmento da sociedade identificado com a lógica improdutiva, o desperdício, o 
êxtase e o entusiasmo. E esse segmento, normalmente, é discriminado, quando não, alijado do 
sistema. 

386 Conforme constatamos em nossa pesquisa, entre estudantes secundaristas da periferia de São Paulo. 
387 As citações de Maffesoli foram anteriormente apresentadas na disciplina “Seminário de Pesquisas”, onde 
estudamos a obra desse sociólogo francês, disciplina que foi coordenada pela profa. Dra. Iduina Mont’Alverne 
Braun Chaves, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF, no primeiro semestre de 2010, ocasião em que 
tivemos a oportunidade de ler, comunicar e discutir esse livro com os integrantes do “Grupo de Pesquisa Cultura, 
Memória, Imaginário e Educação”, liderado pela referida docente e pesquisadora. 
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Toda a obra de Cazuza reveste-se dessas características, em especial as músicas produzidas na 
época do Barão Vermelho. Cazuza demonstra em suas letras e em suas declarações essa hybris, 
esse excesso. Na mitologia grega a hybris, leva o herói, tomado por ela, a extrapolar seus limites 
humanos, ao desafiar os deuses, sendo muitas vezes punido com a própria morte. Assim é que 
Brandão (idem, p. 142) nos lembra que, de um ponto de vista simbólico, o deus da mania 
(loucura sagrada e possessão divina) e da orgia (posse do divino na celebração dos mistérios, 
agitação, incontrolável), “configura a ruptura das inibições, das repressões e do recalque” (idem, 
p. 146). Ou ainda que, Dionísio, “simboliza as forças obscuras que emergem do inconsciente, 
pois que se trata de uma divindade que preside a liberação provocada pela embriaguez” 
(Defradas apud Brandão, idem).  E mais, que essa liberação é provocada “por todas as formas de 
embriaguez, a que se apossa dos que bebem, a que se apodera das multidões arrastadas pelo 
fascínio da dança e da música e até a embriaguez da loucura com que o deus pune aqueles que 
lhe desprezam o culto” (idem) 
Portanto, é nesse contexto mítico que se desenrola praticamente toda a trajetória da poética e da 
vida de nosso personagem, mesmo no final de sua existência, como constatamos através de 
exemplos retirados de suas músicas, entrevistas e depoimentos. Lembremos mais uma vez que 
tanto para terapeutas junguianos, como para sociólogos e antropólogos que estudam o 
imaginário, bem como para os mitólogos, Dionísio é um deus que está associado, ao excesso, ao 
extravasamento, à ruptura e, finalmente, ao lado inconsciente do indivíduo e da sociedade, ou 
seja, à sombra individual e coletiva. 
 
(Mito) Poética Das Sombras: alguns exemplos em Cazuza 
 
Abaixo transcrevemos alguns exemplos na obra e na vida de Cazuza que ilustram a presença 
marcante de Dionísio e do Regime Noturno do Imaginário (Durand, 2002), em sua produção.388 
“O disco Maior Abandonado tem toda uma temática de vida, boêmia e fossa” (Cazuza, apud 
Araújo, 2004, p. 352).  
“Eu não saio do bar, tomo oito vodcas, milhares de não sei o quê, vou para casa e escrevo o que 
vi.” (idem, p. 353). 
“Transo. Com homem, com mulher, não tem o menor problema. Namoro muito...” (idem) 
“O Ney, quando surgiu, foi uma porrada na minha cabeça. A liberdade sexual que ele transmite é 
mais forte que Mick Jagger” (p. 356) 
“Sou muito vaidoso e muito desleixado [...] Aqui no apartamento tá tudo em ordem porque a 
empregada cuida bem de mim, senão seria a maior zorra” (p. 357) 
“Enfrentar o palco para mim é tudo. Aflora um lado sensual meio incontrolável. Às vezes entro 
de pau duro, a coisa pinta antes de subir no palco [...] Sem brincadeira, é lance sexual mesmo.” 
(p. 357/358) 
“O homem difere dos bichos porque pode transar sem reproduzir [...] transa por prazer [...] 
quando pinta tesão [...] ‘vale tudo’ mesmo1”(idem) 
“Trepo com todo mundo sem a nostalgia de um romance”(p. 359) 
Essas declarações, todas de 1984, já demonstram esse lado noturno e dionisíaco de Cazuza, do 
exagero. Aliás, não é à toa que ele ficou conhecido como o exagerado, o dos excessos, da hybris, 
como já dissemos. E em sua biografia oficial, escrita pela mãe, há diversas passagens desses 
excessos, bem como no filme. Aliás, acredito que o filme “O tempo não pára”, se por um lado 
ajudou a divulgar o nome do artista, por outro acabou associando sua imagem a esse exagero, a 
esses excessos. Embora não falte com a verdade, o filme valorizou mais esse seu lado, o que 
desencadeou uma série de mensagens negativas na internet e a circulação de um e-mail 

388 Este artigo é parte do último capítulo do Relatório Final do Pós-Doutorado, o qual será ampliado em livro, em 
2011. Recomendamos a leitura de todo o relatório para maiores informações e esclarecimentos. Um exemplar será 
disponibilizado no GSACI- Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Arte, Cultura e Imaginário na Educação, do 
programa de Pós-Graduação em Educação da UFMA. 
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supostamente escrito por uma psicóloga, a qual não coloca seu CRP, o que nos leva a desconfiar 
de que simplesmente não existe.389 
“Eu gosto de viver é com todo mundo junto.” (p. 360) 
“Sei lá. Acho que o papel do artista é muito ligado ao plano etéreo, ao plano da fantasia, ao plano 
da poesia” (idem) 
“É o cúmulo prender um garoto inteligente, que faz faculdade, que é o futuro do Brasil, só 
porque foi pego com um baseado” (idem) 
“Adoro quando as fãs rasgam minha roupa. Me sinto o próprio Cauby Peixoto” (p. 361) 
“O rock é a idéia da eterna juventude. Quando descobri o rock descobri também que podia 
desbundar [...] E rock para mim não é só música, é atitude mesmo. O rock fervilha, é uma coisa 
que não pode parar” (idem) 
“Só as mães são felizes é uma homenagem às pessoas que vivem o lado escuro da vida, aquelas 
que preferem trocar o escritório pela rua, que resolvem viver e escrever a vida” (p. 361) 
“Eu sou capaz de viver o lixo e o luxo da vida, me sinto tão bem num botequim ou no 
Hippopotamus” (idem) 
“Gosto muito da noite. Acho que ela é um espaço, um território livre para tudo” (p. 363) 
“Exagerado é um disco agressivo, mas eu acho que a gente tem que ser agressivo [...] Minha 
mãe é mais uma coisa energética, cósmica, meio louca” (p. 366) 
“A história das drogas está na Bíblia, é o pão e o vinho, um é o alimento e o outro a 
imaginação.” (idem) 
“Com 13 anos, eu estava lá no píer de Ipanema: ficava de tiete, de longe, tentava apresentar uns 
baseados para eles (Caetano, Rita Lee, etc.), mas ninguém pedia” (p. 367) 
Essas declarações de 1985 também se inserem no mito de Dionísio. Para Maffesolli (1985), a 
lógica passional sempre deu vida ao corpo social. Como se vê nessas falas, Cazuza procurou 
viver no coletivo, com essa visão cósmica da vida. O Píer, conforme Castro (1999/2010), foi o 
lugar das liberalizações dos costumes nos anos 70, no Rio de Janeiro e, ainda menino, Cazuza já 
estava por lá, buscando sua tribo de artistas e querendo se entrosar. Para Maffesoli (idem) “De 
uma forma paroxística, a orgia é uma condensação deste acordo simpático, com o cosmos e com 
os outros (p. 19). E o “O mito da bissexualidade é uma maneira de exprimir a totalidade (divina, 
cósmica, societal)” (p. 20). Por isso se entende que uma pessoa como Cazuza, nascida sob o 
signo de Dionísio, cedo se revelou bissexual, mais que isso, plurissexiual, pois se torna 
impossível estigmatizá-lo, uma vez que mesmo declarando-se polivalente, multissexual ou 
plurissexual,  no fundo sonhava mesmo era em ter uma vida “normal”. Diz-nos ele: “Gostaria de 
ter uma família [...] Vivo só meu delírio e, quando me sentir forte o bastante, quero ter um filho e 
ser um pai legal.” (idem, p. 364) 
“A orgia remete à cólera e á resistência; à efervescência e à doçura; à agitação e à superação de 
si mesmo” (Maffesoli, idem, p. 27). Esse parece ser o sentido maior desse desejo de fruição 
coletiva que Cazuza revela desde muito cedo. Resistência, efervescência, cólera, agitação e 
superação de si mesmo são características muito presentes em Cazuza. Haja vista a forma como 
encarou a certeza da morte. Cólera, efervescência e doçura são atributos lembrados por biógrafos 
do autor, Araújo e Castro, por exemplo. 
Em 1986, o artista iria declarar que “Os marginais estão mais pertos de Deus. Toda ovelha 
desgarrada ama mais, odeia mais, sente tudo mais intensamente” (idem, p. 367). É a presença do 
êxtase, do sair de si já referido. Já, em 1987 irá declarar que “Ter todo o público no escuro e 
aquela luz em cima de você é o êxtase do narcisista” (idem, p. 369) 
Em 1989, já portador do HIV, continua com seu espírito dionisíaco. “Quero festa, banda e corpo 
de bombeiros no aeroporto quando eu voltar para o Rio” (idem, p. 387) ou “Meus deuses são 
muitos e eu acredito em todos eles” (idem). Ou a consciência do lado dionisíaco dos músicos: 
“Os músico são todos iguais. Tudo doido, uma raça à parte” (idem, p. 391).  Ou a escolha de 

389 Circulou uma outra mensagem de teor contrário, mas que provavelmente não teve o alcance da primeira. O que 
pode denotar o  conservadorismo de determinados usuários da rede, 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 562



viver na “marginalidade”: “Ser marginal foi uma decisão poética” (idem, p.393). “Agora faço 
tratamento psiquiátrico para sair do alcoolismo” (p. 395), mostrando que até o fim ainda 
precisava beber. 
Com relação a versos, fiquemos com os que se seguem, todos de 1982, do primeiro disco com o 
“Barão Vermelho”: 
 

Me experimenta/Soltem as coisas lindas que te ardem (Posando de star) 
Eu vou viver, vou sentir tudo/Eu vou sofrer, eu vou amar demais (Certo dia na 
cidade) 
Rock’n’geral é até mais tarde/Sem hora marcada/Armando assim um carnaval full 
time (Rock’n geral) 
Benzinho eu ando pirado/Rodando de bar em bar (Ponto Fraco) 
Se você me encontrar num bar/Num bar, desatinado (Por aí,) 
Ser teu pão, ser tua comida. (Todo Amor que houver nessa vida, 1982) 
E o corpo inteiro feito um furacão (idem) 

 
Portanto, na maioria das letras do disco de estréia há essa hybris, esse excesso de desejo de viver 
tudo, como ele próprio diz, despedindo-se da família: “Eu vou viver, vou sentir tudo”. Aqui se 
prenuncia o desafio aos deuses que nosso herói faria ao longo da vida. Vivendo e sentindo tudo, 
como se fosse um imortal e pagando muito caro, com a própria vida, como já se falou e como era 
comum entre os heróis que desafiavam os deuses. 
 
Cazuza: exagero e moinhos de vento 
 
Ficaremos agora, com exemplos extraídos do primeiro disco solo, “Exagerado”, em que esse 
lado dionisíaco de Cazuza permanece, para depois chegarmos ao último disco, Burguesia e 
comprovarmos que mesmo bastante doente e com a perspectiva de pouco tempo de vida, o artista 
não se separou de lado dionisíaco, ou mais precisamente, nunca seu lado dionisíaco o 
abandonou.  
“Paixão cruel, desenfreada” é um dos versos marcantes da música “Exagerado”, exagero visto 
nos versos “por você eu largo tudo/Vou mendigar, roubar, matar”. Uma declaração de amor a 
quem? Certamente a Dionísio, pois em nome desse deus muitos excessos foram cometidos, 
inclusive assassínios, enlouquecimentos, suicídios. Dionísio era, por excelência, o Deus dos 
excessos dos exageros, como o próprio Cazuza. 
“Eu acredito em paixão e moinhos lindos/ Mas a minha vida sempre brinca comigo/De porre em 
porre, vai me desmentindo”. Ou seja, esses versos estão de acordo com suas declarações e 
entrevistas, como nesta de 1987: “Tenho a fantasia de ficar para sempre com uma pessoa só, ter 
filhos, constituir família. Mas minha vida desdiz isso”, declaração que ele vinha fazendo desde 
1984: “Eu acredito no amor eterno.[...] Enquanto isso não acontece, sou galinha mesmo. Uma 
hora aqui, outra ali, no vaivém dos seus quadris, como digo na música.” .  
Seu desejo de êxtase, de excesso estava para além do desejo racional de ter uma família, até 
porque ele não se sentia seguro e capaz para isso, como revelará no ano seguinte (1985): 
“Gostaria de ter uma família. Fazer a minha família, o que deve ser muito bom. Mas não me 
considero capaz de dar segurança a uma família. Vivo só meu delírio”. 
 O que queremos mostrar é que há uma grande coerência entre a vida e a arte de Cazuza, uma 
nunca desmente a outra. Seria impossível se compreender a obra desse artista sem um mergulho 
em sua “estória de vida” (Paula Carvalho, s/d), cuja narrativa assemelha-se à de um herói, ainda 
que a de um “herói triste”.  Um herói que se espelhou em tantos outros heróis que morreram pelo 
excesso, de “overdose”, como canta em outro momento. Um herói que mesmo solitário, como se 
vê em “Carente profissional”, vive dionisiacamente e orgiasticamente390 cantando com seus 

390 No sentido de Michel Maffesoli, como explicitaremos adiante.  

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 563



pares, pois como diz “Por enquanto, cantamos/Somos belos, bêbados cometas/Sempre em 
bandos de quinze ou de vinte/Tomamos cerveja”. No entanto, com a sombra da solidão 
rondando, como continua na mesma música “Nós”, do terceiro e último disco com o Barão: “E 
queremos carinho/ E sonhamos sozinhos/E olhamos estrelas/Prevendo o futuro que não chega”. 
Aqui o Cazuza apolíneo, da profecia, da previsão do futuro. Esse caráter profético confirmado 
nos versos seguintes: “Não é só pensar no fim/ Nas profecias”. 
Alienado, Cazuza? O que foi dito antes comprova que não. Ao vislumbrar sua incapacidade de 
ter uma família, ao perceber sua insegurança e fragilidade, embora desejasse pelo menos, quando 
se sentisse mais seguro, ter um filho, comprova que Cazuza, por trás de sua aparente 
irresponsabilidade, seu caráter dionisíaco, escondia, como uma verdadeira sombra positiva, esse 
desejo de superação, de ser mesmo uma pessoa “normal”, “atual”, como declara na música 
“Medieval II”. Mas sua consciência não permitiu ter uma vida comum só para render-se aos 
caprichos de Apolo ou de Prometeu. Preferiu ser um “herói triste”, ás vezes amargurado e 
vencido, como se vê em “Cobaia de Deus”391,  a profanar a família como instituição sagrada. 
A música “Nós” é bastante orgiástica no sentido maffesoliniano. Pois não nos diz esse sociólogo: 
“O orgiasmo nos mostra que as possibilidades eróticas não se restringem à (re) produção. Há um 
jogo [...] de elementos contraditórios que [...] permite [...] a fecundação do mundo” (Maffesoli, 
1985, p. 38). Nada mais apropriado para Cazuza e sua “poética das sombras”, que essa afirmação 
do sociólogo francês. Impossibilitado de fecundar uma mulher, de deixar uma semente em forma 
de filho, preferiu fecundar o universo, o cosmos, com sua poética dilacerante, dionisíaca, 
orgiástica. Como o próprio Dionísio ele plantou suas sementes foi na Terra, legando para a 
posteridade frutos em forma de versos e poemas indescritíveis, que nos emocionam e nos fazem 
ver que a vida é mais que a existência biológica, estando esta contida na sobrevivência cósmica, 
fecundada pela orgia da arte. E, para isso, ele teve que viver eternamente no presente, apesar de 
seu espírito profético, pois como lembra Maffesoli “na consciência popular, a eternidade não é 
outra coisa que a sensação de um presente perpétuo” (idem, p. 67). E foi esse o destino de 
Cazuza, viver sempre no presente, e nele fecundar sua arte e nos legar frutos. Daí querer “a sorte 
de um amor tranqüilo”, mas, com “sabor de fruta mordida”. E quem é Dionísio senão o deus dos 
frutos, da terra, das sementes, ainda que “sementes mal plantadas”, que já nascem com caras de 
abortadas”, mas que, ironicamente, germinam, para o espanto da sociedade e para inquiri-la, 
questioná-la. E Cazuza não deixa de ser uma dessas sementes, mal plantadas, mas que 
sobreviveram às intempéries da vida, em seu estilo rebelde, marginal e “teatral”.  
Pois essa “semente mal plantada” (simbolicamente na escolha do nome de batismo que não foi 
de agrado nem do pai e nem da mãe, os quais nunca chamaram o filho de Agenor e até sentiam 
vergonha, como se vê em Araújo (2004)). Cazuza nada mais foi que um ánthropos, ou seja, um 
homem simples, um mortal - em êxtase e entusiasmo – comungando com a imortalidade, torna-
se o anér, isto é, um herói, um varão que ultrapassou o métron, ou  a media de cada um, como se 
vê em Brandão (2009, p. 137), ao nos dizer sobre a transformação do mortal em herói na Grécia. 
E Cazuza, tal o herói grego, ao ultrapassar sua medida mortal, transforma-se no hypokrités, ou 
seja, no ator,  n’ “aquele que responde em êxtase e entusiasmo”.  
E é exatamente essa ultrapassagem do métron (medida de cada um) pelo hypokrites, o ator, que 
se configura a hybris, ou seja, um descomedimento, uma démesure, uma violência, feita a si 
próprio e aos deuses imortais, o que desencadeia a némesis, a punição pela injustiça praticada, 
desencadeando, assim, o ciúme divino.  
 
Conclusão 
 

391 Essa música mereceu todo um item no relatório final do pós-doutorado, quando mostramos que o herói de “O 
tempo não para”, ou de “Boas Novas”, que enfrenta o tempo e a morte, rende-se, sentindo-se agora a vítima a ser 
sacrificada, ou o próprio minotauro, ao se vislumbrar com uma “cara de boi lavado”, pronto para o sacrifício. 
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Portanto, o herói transformado em ator torna-se êmulo dos deuses, provocando a cegueira da 
razão. Assim, tudo o que o ator fizer daí para a frente o fará contra si mesmo e mais um passo 
fechar-se-ão contra ele as garras da Moira, o destino cego. Daí toda a desgraça que se 
desencadeou sobre Cazuza, fazendo-o fenecer através do vírus da Aids. 
Descontando-se o teor conservador da mitologia grega, cujos deuses, furiosos, vingam-se dos 
que os afrontam, podemos dizer que a morte de Cazuza pode ser explicada pelo fato de ele ter 
ousado desafiar os deuses, ou seja, a ordem estabelecida, a sociedade de sua época. 
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Juro e prometo guardar no mais profundo silêncio tudo quanto aqui se 
passou: o papel iniciático da maçonaria na formação moral e intelectual do 
homem. 
Paulo Rogério Borges*(FEUSP) 
 
 
 

- Sois maçom? 
- Meus irmãos como tal me reconhecem. 
E como será que eles reconhecem? Quem são seus irmãos? 
Meus irmãos são os demais maçons, que como eu, foram iniciados na 
Maçonaria, sendo que, a partir de então, se reconhecem por sinais, 
toques e palavras secretas, reveladas apenas por meio da iniciação. 
 
 
 

Desde tempos imemoriais dos nossos antepassados, homens caçadores do período paleolítico, a 
iniciação tem um papel fundamental nos ritos e mitos de todo o mundo. Os ritos iniciáticos, que 

* Paulo Rogério Borges é Mestre Maçom, obreiro da Augusta e Respeitável Loja Maçônica Harmonia Universal, de 
Jundiaí-SP, jurisdicionada pela Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo – GLESP, exercendo o cargo de 
Primeiro Vigilante na gestão 2010-2011. É também iniciado no 15° Grau – Cavaleiro do Oriente, referente aos 
Graus Capitulares. 
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simbolizam a passagem, a transformação do ser em algo novo, sempre foram restritos aos eleitos 
e aos que provaram serem dignos de sua eleição. O Xamã, por exemplo, isola-se em uma tenda 
solitária ou vai para a solidão das montanhas, onde jejua e reza, não por menos de sete dias, 
quando então recebe o Grande Mistério e volta à sua tribo, como Homem Sagrado, com segredos 
de cura e feitiços para proteger as pessoas de todo mal.  
A palavra iniciação, do latim initiare, que quer dizer “início”, “começo”, também pode ser 
traduzida como “ir dentro” ou “ingressar”. Segundo Mircea Eliade (1979:48), “iniciação quer 
dizer morte e ressurreição do neófito ou, noutros contextos, descida aos Infernos seguida de 
ascensão ao Céu”. A iniciação marca a passagem para um novo estado moral e material, do 
profano para o iniciado, passando assim a fazer parte de algo, como, por exemplo, ser um 
maçom. Os rituais de iniciação, ou de passagem, representam, uma morte simbólica do 
iniciando, que marca uma ruptura em relação ao passado (infância, ignorância) ou ao mundo 
profano, seguida por um período de marginalização em um espaço sagrado, após o qual o 
iniciando ressurge simbolicamente e é agregado à comunidade com um estatuto superior 
(Rivière, 1996). 
Em cada instituição de caráter iniciático há formas peculiares e a iniciação na Maçonaria é 
derivada das associações operativas, principalmente dos obreiros, relacionado à arte de construir 
e também ao mito de Hiran Abif392, segundo o qual, a edificação de um templo em Israel, erigido 
à glória de Deus, coube a Salomão, filho de David. Para tal feito solicitou auxílio a seu amigo 
Hiram, rei de Tiro, do antigo Líbano. Este enviou à Jerusalém seu mais célebre arquiteto, Hiran 
Abif, que passou a coordenar as equipes de obreiros, com todas as honras da corte de Salomão. 
Esses obreiros vinham de vários países e com qualificações e níveis profissionais variados. 
Visando sua organização, Hiran Abif os dividiu em três classes de trabalhadores, quais sejam: 
aprendizes, companheiros e mestres, que se reconheciam e se diferenciavam por sinais, toques e 
palavras secretos e apropriados a cada classe. Esses profissionais se reuniam no interior do 
templo em construção, sendo que os aprendizes se agrupavam ao lado da Coluna do Norte, os 
companheiros ao lado da Coluna do Sul e os mestres se reuniam na Coluna do Meio. As 
promoções ocorriam em função da dedicação e esforço empregados na construção por meio de 
aumento de salário e mudança de classe profissional. Salomão tinha por objetivo, ao final da 
construção, promover os companheiros à categoria de mestres para que, ao retornarem aos seus 
países de origem, tivessem maiores facilidades de trabalho. Quando estava o templo na fase final 
da construção, alguns companheiros que ainda não haviam concluído seus estudos, mas que 
estavam desejosos de regressar à suas pátrias combinaram tirar de Hiran Abif a palavra secreta 
dos mestres para que, mesmo sem o desenvolvimento dos conhecimentos pudessem frequentar a 
Coluna do Meio e ao regressar aos seus países pudessem perceber melhores salários. Desses 
companheiros apenas três deram continuidade ao plano, ocupando, cada um, uma das portas do 
templo a fim de abordar Hiran Abif em sua saída do templo ao término de suas orações diárias. 
Ao ser abordado na porta do Sul por um deles, que solicitou a palavra, respondeu que “não é por 
esse meio que a podereis receber: tende paciência e completai vosso tempo e a recebereis em 
presença dos reis de Israel e de Tiro, ou seja, Salomão e Hiram, pois jurei só revelá-la em 
presença de ambos”. Golpeado, tentou sair pela porta Ocidental, onde foi interceptado pelo 
segundo companheiro que também o interrogou e diante da sua negativa também o golpeou. 
Buscando fugir dos agressores procurou sair pela porta do Oriente quando o terceiro 
companheiro o bloqueou e também não obtendo êxito na obtenção da palavra secreta dos mestres 
o golpeou e o matou. Salomão, ao tomar conhecimento do fato, enviou uma diligência ao 
encalço dos assassinos e mandou buscar o corpo do mestre Hiran Abif para que pudesse lhe dar 
uma sepultura digna de seus feitos e de seus elevados méritos. 
Esse mito maçônico apresenta simbolismos relacionados à organização das relações do trabalho, 
às divisões de forças sociais que concorrem à harmonia social e que reconhecem o lócus do 
mestre em função de seus méritos, bem como, sob um olhar moral, representa uma condição, 

392  1Rs 7, 1-51 (Bíblia Sagrada, 1990). 
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qual seja: aquele que instruímos e auxiliamos, um dia se revolta e busca nos matar, de acordo 
com a fórmula: “o iniciado matará o iniciador”. (GLESP, 2006:29) 
Outras versões afirmam que a Maçonaria teria derivado da Ordem dos Templários ou então da 
Fraternidade da Ordem dos Rosa-Cruzes; há até aqueles que argumentam que Adão teria sido o 
primeiro franco-maçom. Tudo mera especulação, que decorre da similaridade entre os símbolos 
e ritos maçônicos e aqueles das associações de obreiros. Mesmo sendo a associação dos obreiros 
e principalmente dos obreiros das grandes catedrais, muito mais antiga que a Maçonaria, não é 
possível precisar o momento histórico em que a Franco-maçonaria, como também é chamada, 
passou de operativa para tornar-se especulativa, ou seja, é bem provável que as Lojas existiam 
antes de 1717, que elas eram constituídas por maçons operativos, aqueles que trabalhavam nas 
construções e que elas aceitavam, como maçons, aqueles não-operativos, também chamados de 
maçons “aceitos” ou “especulativos”. 
Em Illustrations of Masonry (1772), Preston transcreve essa decisão tomada pela Loja Saint-
Paul de Londres, em 1703: “Os privilégios da Maçonaria agora não serão mais partilha exclusiva 
dos maçons construtores: mas, como isso já é praticado, homens de diferentes profissões serão 
chamados a gozar dos mesmos, contanto que sejam regularmente aprovados e iniciados na 
Ordem.” (Lantoine, 1925:9) Percebe-se, pois, que desde antes de 1703 já eram aceitos maçons 
especulativos em Lojas operativas e desde então, abria-se a possibilidade da constituição de 
Lojas Maçônicas compostas tão somente por maçons especulativos. 
A “arte de construir” o Templo Ideal constituía o objetivo dos antigos obreiros das grandes 
catedrais, assim como na Maçonaria, a construção do Templo Simbólico ideal configura-se como 
seu grande objetivo. Fica fácil compreender que esse Templo é, primeiro, o Homem e, depois, a 
Sociedade.  
Em sua iniciação na Maçonaria, o profano vem do mundo das trevas e ao “receber a luz”, torna-
se um Aprendiz-maçom, começando, então, a desbastar a pedra bruta, com apenas dois utensílios 
próprios dos iniciantes, o maço e o cinzel, uma espécie de martelo ou marreta e uma talhadeira. 
Esses são todos elementos simbólicos, é claro. Com o desenvolvimento de sua habilidade e, 
respeitando os interstícios preestabelecidos pela Ordem, ele se tornará Companheiro-maçom e 
aprenderá a manusear novos instrumentos e ferramentas. Ao ter seus trabalhos reconhecidos, 
poderá ascender ao grau de Mestre-maçom, o que lhe dará o direito e o dever de ensinar a 
Ciência Maçônica aos Aprendizes e Companheiros maçons, porém trataremos mais sobre esse 
assunto adiante. 
Desde a Câmara das Reflexões, o profano vai se preparando para o grande ato: privado dos 
metais, o peito descoberto, a perna exposta e o pé direito descalço, além da venda nos olhos, 
simbolizando a ignorância, os preconceitos e os erros ele busca despojar-se do orgulho, da 
insensibilidade moral e procurando a “Verdade e a Luz”, ou seja, viver de um modo iniciático, 
aquele que ainda não foi iniciado na Maçonaria. Nessa câmara ele tem contato com a escuridão e 
o silêncio, o frio e a umidade, cercado de emblemas alusivos à mortalidade, tais como: a sigla 
V.I.T.R.I.O.L. – que é a abreviatura de palavras da frase em latim “Visita Interiorem Terrae, 
Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidem”, que significa numa tradução ao pé da letra: 
“Visita o interior da terra e, retificando-te, encontrarás a pedra oculta”. Abaixo da sigla um Galo 
encimando uma faixa com os dizeres: “Vigilância e Perseverança”; as frases “Se tens medo, não 
vás adiante”; “Se queres bem empregar a tua vida, pensa na morte.”; “Se a curiosidade aqui te 
conduz, retira-te!”; “Não espere retirar qualquer proveito material da Maçonaria.”; “Se és 
apegado às distinções humanas, retira-te, pois nós aqui não as reconhecemos.”; e outra “Somos 
pó e ao pó tornaremos”. Além desses outros símbolos também estão presentes nessa câmara: um 
crânio, tíbias cruzadas, um alfanje, uma ampulheta, sal e enxofre. 
Todos eles constituem elementos e fórmulas que levam o iniciando à compreensão da 
instabilidade da vida humana, ao desvencilhamento das paixões, dos vícios e preconceitos 
mundanos, necessários à iniciação nos mistérios maçônicos, que almejam o viver com Virtude, 
Honra e Sabedoria. A iniciação aqui tem o caráter simbólico, assim como nas demais sociedades 
iniciáticas, do morrer e do renascer espiritual simbólico, bem explicado por Eliade (1979:114): 
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Estas diversas perspectivas têm certos pontos comuns: sempre e em toda a parte a 
finalidade última do homem é libertar-se dos “laços”: à iniciação mística do labirinto, 
durante a qual se aprende a desatar o nó labiríntico para ser capaz de o desfazer 
quando a alma o encontrar depois da morte, responde a iniciação filosófica, 
metafísica, cuja intenção é “rasgar” o véu da ignorância e libertar a alma das cadeias 
da existência.  

 
Ao desejar adentrar ao templo maçônico, o profano terá uma espada apontada contra seu peito, 
disposta a atravessá-lo caso não se desvencilhe dos vícios e aflições ante a iniciação. Após as 
diversas provas e viagens a que se submete, e nas quais terá contato com os quatro elementos 
simbólicos da natureza, quais sejam: a Terra, a Água, o Ar e o Fogo (em outras iniciações futuras 
conhecerá outros elementos simbólicos naturais e espirituais), o candidato terá sua venda retirada 
tendo aí revelada a “Verdadeira Luz” e assim terá a clara noção de que agora faz parte de uma 
nova família. 
Tais como as viagens mitológicas do herói descritas por Joseph Campbell em sua obra O Herói 
de Mil Faces na fórmula “separação-iniciação-retorno”, as provas da Maçonaria retiram o 
iniciando do mundo profano por um maçom, levando-o a se aventurar “... numa região de 
prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói 
retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes.” 
(1997:18) Por que ele viu a “Verdadeira Luz”, assim como “... nos versos finais de Dante, nos 
quais o viajante iluminado finalmente é capaz de elevar os corajosos olhos para além da visão 
beatífica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alcançando a Luz Eterna.” (1997:96). Campbell se 
refere a essa luz como o segredo germinal do pai, esse pai que a Maçonaria intitula de Grande 
Arquiteto do Universo: 
 

O paradoxo da criação, do surgir das formas temporais a partir da eternidade, é o 
segredo germinal do pai. Ele jamais pode ser efetivamente explicado. Em 
consequência, há em todo sistema teológico um ponto umbilical, um calcanhar-de-
aquiles que o dedo da mãe-vida tocou e onde a possibilidade do perfeito 
conhecimento foi comprometida. O problema do herói consiste em penetrar em si 
mesmo (e, por conseguinte, penetrar no seu mundo) precisamente através desse 
ponto, em abalar e aniquilar esse nó essencial de sua limitada existência. O problema 
do herói que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua alma além do terror, num 
grau que o torne pronto a compreender de que forma as repugnantes e insanas 
tragédias desse vasto e implacável cosmo são completamente validadas na majestade 
do Ser. O herói transcende a vida, com sua mancha negra peculiar e, por um 
momento, ascende a um vislumbre da fonte. Ele contempla a face do pai e 
compreende. E, assim, os dois entram em sintonia. 

 
Com a sensação de ter nascido novamente, o iniciado passa a ter maior clareza da sua missão na 
Terra, devotando-se ao estudo e à caridade, para ser digno das graças e bênçãos do Grande 
Arquiteto do Universo. Além disso, terá que zelar pelo vigésimo terceiro Landmark “que 
prescreve a conservação secreta dos conhecimentos havidos por iniciação, tanto dos métodos de 
trabalho como de suas lendas e tradições, que só podem ser comunicadas a outros irmãos.” 
(GLESP, 2001:173). 
A Maçonaria anglo-saxã fixou regras fora das quais qualquer maçom é declarado “irregular”. A 
palavra inglesa landmark, significa marco de limite, marco miliário, ponto de referência, 
compreendendo o conceito de limite, linha de demarcação, o ponto máximo, que não se deve, ou 
não se pode ultrapassar. A Assembleia Geral de 25 de novembro de 1723, da Premier Grand 
Lodge de Londres, na época, resolveu substituir o termo landmark por rule, que significa regra, 
que deveria constar nas edições seguintes do Livro das Constituições, do que se pode concluir 
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que as antigas regras não eram aquelas expressas nos Regulamentos Gerais, mas sim, normas 
não escritas, da tradição oral da Maçonaria, ou seja, os landmarks. 

 
Os Landmarks são considerados como as mais antigas leis que regem a Maçonaria 
Universal, pelo que sua maior característica é a antiguidade.  
Os regulamentos, estatutos e outras leis podem ser revogados, modificados ou 
anulados, porém os Landmarks jamais poderão sofrer modificações ou alteração. 
Enquanto a Maçonaria existir os Landmarks serão os mesmos que eram há séculos. 
São, portanto, eternos e imutáveis. 393 

 
Esses landmarks tinham por objetivo constituir uma Unidade Maçônica, porém ela jamais 
ocorrerá e nem deve ser desejada, pois a Maçonaria deve adaptar-se aos diferentes países e 
atender suas peculiaridades e as aspirações dos maçons ali presentes. Na Maçonaria Francesa, 
por exemplo, a “Liberdade de Pensamento” é um landmark fundamental e, paradoxalmente, um 
landmark não tem limites! (Boucher, 1997:217). 
Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a definição de Maçonaria é de uma 
“... sociedade parcialmente secreta, cujo objetivo principal é desenvolver o princípio de 
fraternidade e da filantropia; associação de pedreiros-livres, Franco-maçonaria". A esta definição 
é possível acrescentar que se trata de uma  
 

“... sociedade iniciática, exclusiva para homens, cujo objetivo consiste, unicamente, 
em ajudá-los e dar-lhes acesso à iniciação e aos conhecimentos que, o homem tem 
necessidade para continuar a edificação do seu templo interior, isto é, descobrir o 
seu Eu oculto, e continuar a edificação de seu templo exterior, preparando o 
advento de uma sociedade mais humana e mais esclarecida” (Boucher, 1997).  

 
Trabalhando no equilíbrio entre o Bem e o Mal, cabe, ainda, ao maçom, como já foi dito, o 
devotamento aos estudos e ao exercício da caridade, como forma de desenvolvimento de sua 
compaixão, aqui entendida no sentido expresso por Campbell ao citar Schopenhauer: 

 
“Há um magnífico ensaio de Schopenhauer em que ele pergunta como um ser 
humano pode participar tão intensamente do perigo ou da dor que aflige o outro a 
ponto de, sem pensar, espontaneamente, chegar a sacrificar a própria vida por esse 
outro. Como pode acontecer a brusca anulação daquilo que normalmente 
concebemos como a primeira lei da natureza, a autopreservação? No Havaí, há cerca 
de quatro ou cinco anos, deu-se um evento extraordinário que ilustra bem a questão. 
Há um lugar lá chamado Pali, onde os ventos do norte passam rápidos através de 
uma grande cadeia de montanhas. As pessoas gostam de ir lá em cima, para ver seus 
cabelos agitados ou, às vezes, para cometer suicídio – você sabe, algo como saltar da 
Golden Gate Bridge. 
Um dia, dois policiais dirigiam pela estrada de Pali quando viram, encostado à 
amurada que protege os carros do perigo do despenhadeiro, um jovem que se 
preparava para saltar. O carro de polícia parou e o policial à direita pulou para 
agarrar o jovem; mas o fez no instante em que este saltava, e acabou sendo carregado 
pelo outro; o segundo policial chegou a tempo de puxar os dois. 

393 Foram colecionados pelo irmão Albert G. Mackey os vinte e cinco Landmarks... (GLESP, 2001:167). Albert 
Gallatin Mackey (1807 – 1881) foi um médico americano e é mais conhecido por ter sido autor de vários livros e 
artigos sobre a Maçonaria, sobretudo, nas Landmarks da Maçonaria. Ele serviu como Grande professor e Grande 
Secretário da Grande Loja de Carolina do Sul e Secretário-geral do Conselho Supremo do Antigo e Aceito Rito da 
Jurisdição Sul dos Estados Unidos. 
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Você se dá conta do que subitamente aconteceu àquele policial que quase morreu 
junto com o jovem desconhecido? Tudo o mais em sua vida foi esquecido – seus 
deveres para com a família, seus deveres para com o trabalho, seus deveres para com 
sua própria vida – todos os seus desejos e esperanças em relação à vida simplesmente 
tinham desaparecido. Ele estava a ponto de morrer. 
Mais tarde, um repórter lhe perguntou: “Por que você não o deixou cair? Você teria 
morrido com ele”. Sua resposta foi: “Não podia. Se tivesse deixado aquele jovem 
cair, não poderia viver nem mais um dia da minha vida”. Como é possível? 
A resposta de Schopenhauer é que tal crise psicológica representa a abertura para a 
consciência metafísica de que você e o outro são um, de que você é dois aspectos de 
uma só vida, e que a sua aparente separação é apenas resultado do modo como 
vivenciamos as formas, sob as limitações de tempo e espaço. Nossa verdadeira 
realidade reside em nossa identidade e unidade com a vida total. Esta é uma verdade 
metafísica, que pode surgir espontaneamente em circunstâncias de crise. Pois esta é, 
de acordo com Schopenhauer, a verdade da sua vida. 
O herói é aquele que deu sua vida física em troca de alguma espécie de realização 
dessa verdade. A idéia de amar seu próximo é pôr você em sintonia com esse fato. 
Mas, quer ame ou não o seu próximo, quando a realização o pega, você pode arriscar 
a própria vida. Aquele policial havaiano não sabia quem era o jovem a quem ele 
tinha oferecido a própria vida. Schopenhauer declara que, em proporções reduzidas, 
você vê isso acontecer todos os dias, o tempo todo, movendo a vida na terra – 
pessoas tendo gestos desprendidos em relação a outras pessoas.” (Campbell, 
2009:116-118) 

 
Essa compaixão é o que caracteriza o cimento entre os maçons. E “como encontrar na Ciência 
Humana, esse amálgama onde o Bem e o Mal estão intimamente ligados, os elementos precisos 
para a regeneração?” (GLESP, 2003:81). Numa das respostas possíveis a essa pergunta, 
poderíamos citar a presença de Aristóteles, ensinando-nos que o motivo de toda e qualquer ação 
é o Bem.  
 

“Não abusando de nossas próprias fraquezas e muito menos do enlevo de nossas 
vaidades. O mal existe por toda parte, com atrações tentadoras; mas por toda parte 
está, igualmente, o Bem, servindo de eixo a todas as existências sociais de amanhã. 
O Mal não é um princípio desconhecido, nem uma coisa sem origem; é o lado fraco 
de nossa natureza, o passo escorregadio da vida sensitiva. E se manchando tronos e 
altares, corrompendo choupanas e palácios, invade a humanidade, não é justo que 
sacrifiquemos nossa dignidade e nossa força moral aos apetites da vida material.” 
(GLESP, 2003, p.81) 

 
Aristóteles, em seu livro, Ética a Nicômaco, nos diz que “o Bem é o fim”, pois “toda arte e 
investigação, e igualmente toda ação e todo propósito parecem ter em mira um bem qualquer; 
por isso foi dito sem razão que o Bem é aquilo a que todas as coisas visam. Mas há que fazer 
uma distinção entre os fins: em alguns casos os próprios atos são fins; em outros, certas obras, 
além das ações, ali as obras são, por natureza, mais excelentes que os atos.” (1991:19) Na análise 
de seu caráter, o maçom vai descobrindo as asperezas no seu Bem Moral, necessitando desbastá-
las, buscando o aperfeiçoamento que o leva à felicidade por meio da virtude do Bem. E assim, 
ele deve ser o exemplo vivo dos princípios éticos, não só na sua experimentação, mas também 
em sua demonstração, tanto na vida profana como na vida maçônica. 
 

“Tudo que Deus cria é bom; o mal entra no mundo através da auto-suficiência do 
homem, e se desenvolve e cresce até afogar o mundo, salvando apenas uma família. 
Com Abraão inicia-se uma etapa em que o Bem vai superando o Mal, até que, por 
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fim e através do próprio Mal, Deus realiza o Bem, que é a vida.” (Bíblia Sagrada, 
1990:13)  

 
De acordo com os ensinamentos da Maçonaria, ética é o controle do procedimento humano que 
deve pender sempre para o lado da virtude. E, segundo Aristóteles, a virtude está no meio, isto é, 
nada de extremos, nada de exageros. É aí que entra a razão. É o “Caminho do Meio”, de 
Gautama Sākyamuni, o Buda. O caminho entre o Bem e o Mal. O maçom que está nesse 
caminho é facilmente identificado, pois sua conduta moral faz aflorar virtudes desejáveis nos 
homens. Esse caminho é de exaustivos trabalhos, o trabalho do maçom, do obreiro, do pedreiro; 
por isso é que os maçons não iniciam seus trabalhos sem antes estarem revestidos de seus 
aventais, que são caracterizados e identificados de acordo com seus cargos e responsabilidades.  
A Maçonaria, de acordo com o Rito Escocês Antigo e Aceito, que é o mais utilizado pelas Lojas 
Maçônicas no Brasil, divide-se em 33 graus, assim distribuídos: graus simbólicos, graus 
inefáveis, graus capitulares, graus filosóficos e graus administrativos. Os graus simbólicos ou a 
Maçonaria Simbólica se subdivide em três graus, universalmente reconhecidos e adotados, quais 
sejam: Aprendiz, Companheiro e Mestre.  
Para a Maçonaria, o melhor modelo para indicar aos homens o caminho para a Verdade é a obra 
do Grande Arquiteto do Universo, ou seja, o próprio Universo. Por isso o templo maçônico é a 
própria representação do universo. Nele trabalha-se, com os elementos simbólicos que o 
compõem em alusão ao universo, ou seja, suas dimensões, as alegorias, as localizações 
geográficas, o tempo transcorrido, os interstícios, enfim, tudo tratado de forma simbólica e 
análoga ao universo, no tempo e no espaço que ele abriga. 
O tempo a ser trabalhado como Aprendiz Maçom e como Companheiro Maçom, antes de reunir 
as condições para ser promovido ao cargo de Mestre Maçom, corresponde a um período mínimo 
equivalente ao interstício de um ano. Tempo necessário para o Sol percorrer todos os planetas 
representados pelos signos zodiacais. Nesse período, o trabalho é incessante. É um eterno 
recomeçar, do meio-dia à meia-noite, da primavera ao verão, do outono ao inverno e de novo à 
primavera. E assim de Aprendiz a Companheiro, de Companheiro a Mestre, o iniciado 
compreende que há sempre um novo aprendizado, um novo conhecimento, sempre eternos 
aprendizes. São ciclos dentro de ciclos, retornos e recorrências, formando a grande espiral da 
vida. 
Mas, apesar do trabalho ser incessante o maçom sempre encontra energia para a continuidade de 
seu trabalho em três grandes colunas, quais sejam: Sabedoria, Força e Beleza. Três grandes 
pilares simbólicos que sustentam o templo maçônico, garantindo que os trabalhos continuem que 
eles sejam justos e que sejam sempre perfeitos. Todas as alegorias, símbolos, mitos e ritos dessa 
“sublime” instituição são fundamentais para auxiliar o obreiro na busca da Verdade, pois, assim 
como disse Thomas Mann, em seu livro Schopenhauer, Nietzsche, Freud: 
 

“Los fondos primordiales del alma humana son también a la vez el tiempo 
primordial, son aquella profundidad fontal de los tiempos en que el mito se halla 
como en su casa y funda las normas y formas primordiales de la vida. Pues mito 
quiere decir fundación de vida; mito quiere decir esquema intemporal, fórmula 
piadosa en que la vida ingresa al reproducir, a partir del inconsciente, los rasgos 
del mito.”394 (Mann, 2000:88) 

 
É esse o trabalho do pedreiro, originário do francês maçon: desbastar a pedra, retirando-lhe as 
asperezas, definindo os ângulos retos com o auxílio do esquadro e controlando suas medidas com 

394 “Os fundos primordiais da alma humana são também, além do tempo primordial, aquelas fontes profundas dos 
tempos em que o mito se acha como em sua casa e fixa as normas e formas primordiais da vida. Pois mito quer dizer 
fundação da vida, mito quer dizer esquema intemporal, fórmula piedosa em que a vida ingressa ao reproduzir, a 
partir do inconsciente, os traços do mito”. (Mann, 2000:88, tradução nossa). 
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o uso do compasso, enfim, lapidando-a ao ponto de poder edificar templos. Essa ação 
corresponde a transformar os ensinamentos que vem do Oriente - entendido como uma região 
simbólica do Templo Maçônico, que representa de onde advém o conhecimento -, em 
aprendizado, ou seja, em desenvolvimento de faculdades que tornem o homem um bom 
construtor social. 
Em um de seus ensaios, Platão (2002:106-107), referindo-se à ordem universal, diz que os 
impulsos relacionados com a parte divina em nós são os pensamentos e os ciclos do universo, os 
quais todo homem deveria seguir, corrigindo aqueles circuitos na cabeça, que foram perturbados 
no nascimento. Aprendendo a conhecer as harmonias e ciclos do mundo, ele deveria juntar a 
parte inteligente, de acordo com a sua natureza prístina, com a imagem daquilo que a inteligência 
discerne e, consequentemente, obter a realização do melhor da vida, determinado pelos deuses 
para a humanidade, tanto para este tempo restante quanto para a vida futura.  
Campbell nos diz que o termo egípcio para essa ordem universal era Ma’at; na Índia é Dharma; 
na China é Tao e, para os maçons, a edificação do templo interior é o que melhor traduz essa 
ordem universal. Daí a grande necessidade de se lapidar as “pedras” com a máxima perfeição 
para que estejam em condições de serem utilizadas na edificação do templo. 
Os mitos e ritos, presentes na sociedade e, assim também na Maçonaria, constituem um 
mesocosmos, ou seja, uma região intermediária entre o microcosmos representado pelo indivíduo 
e o macrocosmos, que compreende a ideia do universo ou, como diz Campbell (1994:126), ao 
apresentar a concepção da vida civilizada na Mesopotâmia de 3500 a.C. com base na esferas 
celestes visíveis e com trajetórias determinadas, um “cosmos intermediário”, sociológico. Os 
mitos e ritos teriam surgido, segundo este autor, dessa concepção de ordem universal, sendo eles 
seus agentes estruturadores, tendo como função colocar a ordem humana em concordância com a 
ordem celestial (1994:128). 
Muitas são as forças estruturadoras presentes à experiência humana e que contribuem para a 
identificação da Terra como Lar da Vida (Portman, apud Campbell, 1994), dentre essas forças 
está a gravidade que, inclusive, condicionou a forma do corpo humano e a estruturação dos seus 
órgãos no processo de verticalização; a alternância diária entre luz e escuridão que resulta num 
drama, no qual à noite o mundo dorme, as trevas surgem, os perigos espreitam e a mente 
mergulha no mundo dos sonhos, sendo essa condição dissipada com a chegada da luz, que 
geralmente vem de cima, orientando e dando direção. Durante os sonhos, os objetos e seres têm 
luz própria, não precisam da luz exterior e são formados por substâncias sutis, capazes de rápida 
e mágica transformação, cujos efeitos nos causam assombro. Essas trevas, com o peso e a força 
da gravidade, nos remetem ao interior escuro da Terra, do mar, da selva, da caverna, assim como 
o despertar do mundo dos sonhos foi relacionado ao nascer do sol, da luz dissipadora das trevas. 
(Campbell, 1994:59) Portanto, parece inevitável a influência de forças como essa assumirem um 
sentido estruturador do pensamento humano, tais como: a polaridade entre luz e trevas, acima e 
abaixo, orientação e perda de orientação, confiança e medos, exterior e interior. 
A influência da Lua nas criaturas terrestres e no planeta em si, como por exemplo, sobre as 
marés e sobre o plantio; a relação com os ciclos menstruais e sobre os cães, lobos, chacais e 
coiotes que cantam a ela, seu mistério de morte e ressurreição tem tido maior influência sobre os 
mitos do que o sol, este que, diariamente “apaga sua luz, seu mundo estelar e sons noturnos, os 
ânimos eróticos e a mágica do sonho”. (Campbell, 1994:59) As diferenças entre as formas físicas 
e funcionais do masculino e do feminino, além do encontro instintivo entre os dois é outra força 
estruturante, que assim como as anteriores citadas são conhecidas por todos os povos e podemos 
encontrar semelhanças em muitas partes do mundo. 
Assim, essas forças constituem, sem sombra de dúvida, as estruturas do mundo dos mitos e seus 
ritos que buscam colocar o homem em sincronicidade com o cosmos, ou seja, são as leis dos 
céus nos colocando no caminho certo, “... assim na terra como no céu.”395 

395 Mt 6, 10 (Bíblia Sagrada, 1990). 
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Cabe ao maçom, portanto, com razão e sabedoria equilibrar as ações e controlar as paixões, 
praticando os deveres para com os outros e para com ele mesmo, visando à perfeita harmonia 
social, segundo os princípios éticos preestabelecidos pela Ordem Maçônica. Apesar de depender 
da vontade de cada pessoa praticar a Virtude ou entregar-se ao Vício, a questão é da maior 
importância para a Ordem, pois se a Virtude enobrece o ser e o meio social em que vive, o Vício, 
além de rebaixar aquele que a ele se entrega prejudica sempre o meio social. Então, o maçom 
deve seguir trabalhando no desbaste de suas asperezas emocionais e sociais, fazendo identificar-
se como maçom aos seus pares, por meio dos sinais, toques e palavras secretas, para que possa 
contar com o auxílio de seus companheiros e junto com eles assumir a empreitada social de 
“edificar templos à Virtude e cavar masmorras ao Vício”. (GLESP, 2003:23) 
A busca a regiões mais sublimes do pensamento, por meio do caminho da Ciência e da Moral, 
mostra-se, porém, um trajeto nada fácil, nem tampouco gratuito. Faz-se necessário superar a 
dicotomia entre Bem e Mal, como já dissemos, compreendendo que ambos são necessários ao 
desenvolvimento moral e que um não existiria sem o outro. Por exemplo, apresentamos uma 
fórmula baseada no estudo da obra de Santo Agostinho (1984): se considerarmos o Ser sendo a 
Bondade, então a Bondade é o próprio Ser. E se considerarmos o Mal sendo o oposto da 
Bondade, então ele seria a negação do Ser, ou seja, o Não-Ser. E se considerarmos que o Mal 
fosse absoluto ele, de certa maneira, destruiria o Bem, ele destruiria assim também sua própria 
existência, ou seja, ele se auto aniquilaria. 
Segundo Santo Agostinho (1984: Livro 4 – Cap. XV), o Mal não pode ter substancialidade, 
portanto ele é uma atribuição do homem. É ele que lhe deu significado, lhe deu existência 
enquanto significante e lhe atribuiu historicamente seus significados. Diante do Mal houve quem 
o negasse, houve quem o afirmasse, houve quem a ele se fizesse indiferente e houve a quem o 
servisse, mas sempre se partiu de sua realidade para reagir a essa realidade, mesmo numa fuga 
desesperada a uma anulação ontológica do ser humano. Sendo então o Mal criação do próprio 
homem e sua existência intrínseca e quase necessária à ventura humana de viver, a exclusão do 
Mal seria o seu próprio fortalecimento. 
No Tao-Te Ching está escrito: “O ensino sem palavras e a obra sem ação, raros são os que 
compreendem.” (Versluis, 1990:25), pois, quando entram em jogo as palavras, a realidade é 
obscurecida. Baseado nesse princípio busca-se, por meio das alegorias, símbolos e ritos o 
ensinamento de conhecimentos de caráter mais sublimes. O sábio egípcio Ptahhotep apresenta o 
princípio pelo qual o Céu e a Terra foram sendo apartados, assim como Deus e Rei: “Há punição 
para quem faz o mal, mas esta é desconhecida daquele que deseja o conhecimento” (Versluis, 
1990:25). Ou seja, a ignorância é a essência do Mal, e o Mal é senão a desordem, a ausência de 
conhecimento. A ignorância é a cunha que separa a humanidade da natureza, as pessoas entre si 
e os maçons do Grande Arquiteto do Universo. A Maçonaria guarda, através de sua tradição e 
símbolos, os mistérios impossíveis de serem traduzidos por meio de palavras, esse caráter 
inefável citado por Versluis presente no Tao-Te Ching e dito por Ptahhotep. 
E quanto ao segredo maçônico? Existe ou não? Se existe que mistério é esse que a Maçonaria 
esconde?  
A Maçonaria Universal, ainda que pretenda caracterizar-se atualmente como uma sociedade 
apenas discreta, guarda ainda aspectos de uma sociedade secreta, em função de sua ação 
reservada e que interessa exclusivamente àqueles que dela participam, além do que, seus 
conhecimentos são revelados apenas por meio de iniciações.  
Há, realmente, uma grande diferença entre estes dois conceitos: discreto e secreto. Como secreta 
entende-se que há algo que a Maçonaria esconde, oculta, mantém em sigilo e que não pode ser 
revelado. E o que ocorre, na verdade, é isso mesmo, a Maçonaria conserva como princípio e 
tradição a sua maneira própria de agir, o uso de iniciação ritualística, a simbologia universal de 
suas práticas litúrgicas, alguns de seus estudos e o caráter de organização restrita a seus membros 
iniciados, ou seja, a Franco-Maçonaria é uma associação que guarda bem vivas certas formas 
tradicionais dos ensinamentos secretos e iniciáticos. 
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Citando novamente Mircea Eliade, busca-se, nos trabalhos maçônicos, a compreensão da 
importância do mito e seu conhecimento por meio iniciático: 
 

“Se ve, pues, que la «historia» narrada por el mito constituye un «conocimiento» de 
orden esotérico no sólo porque es secreta y se transmite en el curso de una 
iniciación, sino también porque este «conocimiento» va acompañado de un poder 
mágico-religioso”396. (Eliade, 1979:9) 

 
Para os maçons essa fórmula é um de seus principais alicerces e se constitui num marco 
intransponível, uma lei inviolável, registrado no terceiro landmark da Ordem, que trata do mito 
de Hiran narrado anteriormente, que nos diz que: 
 

“A lenda do terceiro grau é um Landmark importante, cuja integridade tem sido 
respeitada. Nenhum rito existe na Maçonaria, em qualquer país ou em qualquer 
idioma, em que não sejam expostos os elementos essenciais dessa lenda. As fórmulas 
escritas podem variar e na verdade, variam; a lenda, porém, do Construtor do Templo 
constitui a essência e a identidade da Maçonaria. Qualquer rito, que a excluísse ou a 
alterasse, materialmente cessaria, por isso, de ser um Rito Maçônico” (GLESP, 
2001:167). 

 
Todos os maçons regulares têm o direito de visitar as Lojas de sua ou de outras jurisdições, alias 
esse é mais um dos Landmarks da Ordem, ou melhor, o décimo quarto que se refere ao direito de 
viajar pelo universo e de tomar assento em qualquer Loja do orbe terrestre. Outro Landmark 
recolhido por Mackey é o que define uma Loja: 
 

“A necessidade de se congregarem os Maçons em Loja é outro Landmark. Os 
Landmarks da Ordem sempre prescreveram que os Maçons deviam congregar-se, 
com o fim de se entregarem a tarefas operativas, e que a essas reuniões fosse dado o 
nome de Loja. Antigamente, eram essas reuniões extemporâneas, convocadas para 
assuntos especiais e, logo dissolvidas, separando-se os Irmãos para, de novo, se 
reunirem em outros pontos e em outras épocas, conforme as necessidades e as 
circunstâncias exigissem.” 

 
Para gozar desse direito, é necessário que o maçom se encontre na condição de Maçom Regular. 
Os maçons regulares, também ditos tradicionais ou de via sagrada, são aqueles que trabalham 
nas suas Lojas sob a invocação do Grande Arquiteto do Universo, sobre o Livro Sagrado, o 
Esquadro e o Compasso, símbolos universais e imprescindíveis em toda e qualquer seção de 
abertura de uma Loja Regular. Uma palavra semestral é estabelecida, no Brasil, pela 
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB397 que a comunica às Grandes Lojas e 
é transmitida aos veneráveis mestres pela forma estabelecida em suas legislações. Essa palavra-
senha é uniforme para todas as Lojas regulares, jurisdicionadas a Grande Loja e é renovada 
semestralmente. Não pode ser transmitida por escrito e a carta que a comunica, grafada em 
alfabeto maçônico antigo, deve ser incinerada no templo a vista de todos. Esta palavra é 
transmitida aos obreiros da Loja num ritual intitulado Cadeia de União, devendo ser exigida dos 
visitantes de outras Lojas que viajam pelo universo a fim de apurar sua regularidade. 
Mas voltemos ao suposto segredo: a Maçonaria sempre foi motivo de desconfiança, inquietação 
e curiosidade, sendo assunto de romances, como por exemplo, do badalado escritor norte-

396 “Vemos, então, que a ‘história’ narrada pelo mito constitui um ‘conhecimento’ de ordem esotérica, não só porque 
é secreta e se transmite durante uma iniciação, mas também porque este ‘conhecimento’ é acompanhado de um 
poder mágico-religioso”. (Eliade, 1979:9, tradução nossa). 
397 http://www.cmsb.org.br/ 
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americano Dan Brown398. É também citada e referenciada em inúmeros outros livros e filmes, 
tais como: Independência ou morte, de Carlos Coimbra, de 1972; O homem que queria ser rei 
(The man who would be king), de John Huston, de 1975; Mad max – Além da cúpula do trovão 
(Mad max – Beyond thunderdome), de George Miller e George Ogilvie, de 1985; Teoria da 
conspiração (Conspiracy theory), de Richad Donner, de 1997; Magnólia (Magnolia), de Paul 
Thomas Anderson, de 1999; Mauá - O imperador e o rei, de Sergio Rezende, de 1999; De olhos 
bem fechados (Eyes wide shut), de Stanley Kubrick, de 1999; Do inferno (From hell), de Albert 
Hughes e Allen Hughes, de 2001; A liga extraordinária (The league of extraordinary gentlemen), 
de Steve Norrington, de 2003; A lenda do tesouro perdido (National treasure), de Jon Turteltaub, 
de 2004; A lenda do tesouro perdido – livro dos segredos (National treasure: The book of 
secrets), de Jon Turteltaub, de 2007; Cruzada (Kingdom of Heaven), de Ridley Scott, de 2005. 
O que inquieta as pessoas é a curiosidade despertada pelo segredo e disseminada pelo imaginário 
coletivo, construído ao longo dos séculos acerca do que ocorre no interior das Lojas Maçônicas, 
devido ao fato de suas sessões serem secretas e restritas aos iniciados. Os católicos não se 
escondem, vão à missa, ostentam imagens em roupas e joias, etc. Os protestantes e os espíritas 
também não ocultam suas opções religiosas e a professam diante da televisão e até no Planalto 
Central, bem como nas ruas e até no cinema. Até os adeptos de religiões afro-brasileiras, que 
ainda são alvos de discriminação e preconceito, se deixam identificar facilmente pelos mais 
diversos símbolos, alegorias e ornamentos. E por que os maçons evitam tanto que as pessoas 
descubram suas identidades? Por que escondem da sociedade o que realizam no interior do 
templo? Será porque a Maçonaria não é uma religião? 
Em algumas regiões do mundo a identificação como maçom é considerada pela comunidade, 
como um ato desejável de integração social. Porém, não é o que ocorre em outras regiões, 
existindo algum cuidado para que o maçom se revele publicamente como tal. É preciso, contudo, 
deixar claro que essa situação não se deve à vontade específica do maçom, mas sim às condições 
sociais da comunidade em que se insere. Mesmo nas sociedades onde há maior reserva, nem 
todos os maçons ocultam-se de terceiros, havendo, em maior ou menor número, há maçons que 
se libertam ou vencem o receio de serem pessoal ou profissionalmente prejudicados e livremente 
divulgam, publicamente, serem obreiros da Arte Real, ou seja, da Maçonaria. 
O Grão-Mestre da Grande Loja Legal de Portugal, senhor José Francisco Moreno nos fornece 
alguns exemplos dessas situações regionais, por exemplo: 
 

Na Inglaterra considera-se uma honra ser admitido maçom. Nos Estados Unidos, ser 
maçom é uma natural forma de integração na sociedade local e, para muitos, uma 
preservação da tradição familiar. No Brasil, apesar de subsistirem, aqui e ali, 
algumas desconfianças, a assunção pública da condição de maçom é natural. Nestas 
paragens e noutras em que a realidade seja similar, parecerá talvez bizarro, 
excêntrico, que exista reserva em relação à revelação dessa condição. No entanto, 
este princípio continua - infelizmente - a ter justificação.399 

 
Na busca de alguma justificativa para esse comportamento, acredita-se que séculos atrás, quando 
as guerras religiosas estavam no auge e quando parecia que todos os adversários se pautavam 
pela máxima “quem não é por mim, é contra mim”, ser maçom, pregar e praticar a tolerância 
para com quem tinha ideias diferentes ou professava uma diferente fé, era perigoso. A ideia de 
haver estruturas e locais em que homens que, normalmente deveriam se situar em campos 
opostos, confraternizavam-se e trocavam ideias de forma livre e aberta era, para muitos, 
insuportável, perigoso e assumia natureza de traição. A Santa Inquisição perseguia e torturava 

398 Dan Brown escreveu, dentre outras obras, o Código da Vinci (2004), Anjos e Demônios (2004) e O Símbolo 
Perdido (2009), publicados no Brasil pela Editora Sextante Ltda., Rio de Janeiro, baseadas em sociedades secretas 
como a Maçonaria. 
399 http://www.gllp.pt/ 
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maçons nos países de domínio católico, empregando o mesmo zelo e fervor com que perseguia e 
torturava judeus, bruxas e correlatos. 
Nessa época, esconder a integração na Ordem Maçônica era uma regra absoluta e essencial para 
a segurança de todos os que nela se integravam, sendo também um elemento indispensável do 
laço de fraternidade que une os maçons. Divergências de pensamento, ter uma religião diferente 
do outro, pertencer ao exército inimigo e até mesmo se enfrentar num campo de batalha, ou seja, 
mesmo que inimigos por conta do Estado, ambos podiam compartilhar o mesmo espaço e 
debater suas ideias, concluindo, na maioria das vezes que não eram tão diferentes quanto 
julgavam. O Grão-Mestre de Portugal nos ajuda na conclusão: 
 

Ambos sabiam que, se um deles denunciasse o outro, o denunciado sofreria grave 
perda, seguramente da liberdade, inevitavelmente da sua segurança, quase 
certamente da sua integridade física, porventura da própria vida. Em resumo, ambos 
sabiam que cada um deles se colocava inteiramente nas mãos do outro. E ambos 
protegiam o outro. Isso era e é Fraternidade! 

 
Hoje, é claro, há ainda muitas regiões onde é perigoso, ou no mínimo desconfortável, ser 
maçom, como é o caso de Portugal, e poderíamos dizer que também no Brasil, onde o 
preconceito contra a Maçonaria e os maçons ainda persiste, ser maçom e ser conhecido como tal 
ainda pode causar danos profissionais ou sociais. Portanto, nesses locais se justifica, e facilmente 
se percebe porque se justifica a reserva de identidade do maçom, sendo que a decisão de se 
assumir publicamente como maçom compete e pertence a cada um. Esta é tomada, não em 
função do que os outros possam pensar, mas da situação pessoal de cada um e do juízo que faça 
sobre a existência ou não de consequências nefastas para a sua família, sua atividade social, sua 
integração social. 
Muitos maçons cada vez mais, e significativamente, têm se revelado à sociedade, se 
identificando publicamente como tal. Aqueles que ainda o não fazem, não são por receio de que 
qualquer mal entendido ou de que algum invejoso pense que o seu sucesso decorre do fato de 
pertencer à Maçonaria, mas simplesmente porque ainda não puderam afastar o receio de que suas 
famílias e eles próprios sejam injustamente prejudicados pela revelação pública de sua condição. 
Outro fator que compõe esse imaginário é o fato de grandes personalidades do meio político e 
cultural terem sido iniciados e frequentado a Maçonaria, nos mais diversos países tais como: 
Alan Kardec, Alexander Fleming, André Citröen, Clark Gable, Franz Liszt, George VI, George 
Washington, Giuseppe Garibald, Honoré Balzac, Immanuel Kant, Isaac Newton, Johann 
Wolfgang Goethe, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Napoleão Bonaparte, Simon 
Bolívar, Thomas Edison, Voltaire (Jean Marie Arouet), Winston Churchill e Wolfgang Amadeus 
Mozart. E no Brasil: D. Pedro I, José de Bonifácio, Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes, 
Benjamin Constant, Bento Gonçalves, Campos Salles, Carlos Gomes, Delfim Moreira, Frei 
Caneca, Jânio da Silva Quadros, Mário Covas, Teófilo Ottoni, Washington Luís, Zé Rodrix, 
entre outros mais. 
E o que ocorre no interior de uma Loja Maçônica que não possa ser revelado? Que segredos se 
ocultam entre as paredes do templo? Como são esses rituais e por que são tão guardados? 
Algumas coisas são permitidas aos maçons demonstrarem aos “profanos”, enquanto outras, 
como dito no início do texto, só podem ser reveladas por meio de iniciação. 
 

A iniciação apresenta-se como um rito de passagem. Esse simbolismo da “passagem” 
está presente em diversos momentos de nossa vida cotidiana: nas soleiras de nossas 
casas (Gennep, 1977:34), nos caminhos que utilizamos para ir ao trabalho, nas pontes 
que atravessamos, etc. As imagens da ponte e da porta estreita que sugerem a idéia 
de passagem perigosa, por essa razão, encontram-se presentes em rituais e nas 
mitologias iniciáticas e funerárias. A iniciação, assim como a morte, o êxtase 
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místico, o conhecimento absoluto, a fé, equivale a uma passagem de um modo de ser 
a outro e opera uma verdadeira mutação ontológica (Eliade, 1992:87). 

 
A Maçonaria percebe o profano, tal como se encontra ao nível natural da existência, como um 
homem ainda não “acabado”. 

 
Para se tornar um homem propriamente dito, deve morrer para esta vida primeira (natural) e 
renascer para uma vida superior, que é ao mesmo tempo religiosa e cultural. Em outras palavras, 
coloca-se o ideal de humanidade num plano sobre humano. Isto quer dizer que: (1) só se torna 
um homem completo depois de ter ultrapassado, e em certo sentido abolido, a humanidade 
“natural”, pois a iniciação se reduz, em suma, a uma experiência paradoxal, sobrenatural, de 
morte e ressurreição, ou de segundo nascimento; (2) os ritos iniciáticos comportando as provas, a 
morte e a ressurreição simbólicas foram fundados pelos deuses, os heróis civilizadores ou os 
antepassados míticos: esses ritos têm, portanto, uma origem sobre humana, e, ao realizá-los, o 
neófito imita um comportamento sobre humano, divino. É importante reter este fato, pois nos 
mostra mais uma vez que o homem religioso se quer diferente do que se encontra ao nível 
“natural”, esforçando se por fazer-se segundo a imagem ideal que lhe foi revelada pelos mitos. O 
homem esforça-se por atingir um ideal religioso de humanidade, e nesse esforço encontram-se já 
os germes de todas as éticas elaboradas mais tarde nas sociedades evoluídas. A iniciação 
equivale ao amadurecimento espiritual, e em toda a história religiosa da humanidade 
reencontramos sempre este tema: o iniciado, aquele que conheceu os mistérios, é aquele que sabe 
(Eliade, 1992:90). 

 
Já apareceram maçons trajados com as vestes rituais fornecendo entrevistas as emissoras de 
televisão, publicações em revistas, sites abertos na internet com textos e imagens sobre a 
Maçonaria, entre outros. Em Loja, além das instruções referentes à ritualística maçônica, dos 
conhecimentos históricos e esotéricos, dos assuntos administrativos referentes ao quadro de 
obreiros em particular da respectiva Loja e dos assuntos da Ordem Maçônica de forma geral, são 
tratados ainda dos estudos filosóficos, culturais e históricos que fundamentam a Maçonaria. 
O segredo iniciático, no entanto, não é prerrogativa apenas da Maçonaria. Por seu caráter 
sagrado, a iniciação configura-se em segredo nas mais diversas instituições. No Candomblé, o 
iaô passa por um processo de “purificação” de seu orí (cabeça), sendo lavado, raspado e pintado 
e após, permanece dias recluso num quarto sagrado até sua iniciação. Trata-se de um processo 
misterioso com evocações, cânticos, palavras mágicas e banhos, inacessíveis às pessoas não 
iniciadas. (Sàlámì, 1990) No Catolicismo, os processos de ordenação e ordenação episcopal 
também são reclusos, apenas a cerimônia da ordenação é pública. E assim como em outras 
instituições, religiosas ou não. 
Dentre os diversos ensinamentos, a simbologia, as alegorias e a ritualista maçônica, são as mais 
peculiares e visam o desenvolvimento de capacidades para a construção de uma sociedade mais 
humana que, entende a Maçonaria, seria difícil ter êxito com as estratégias e fórmulas 
tradicionais. É assim também que Campbell (1997:09) entende a dimensão simbólica ao dizer 
que “a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o 
espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a 
levá-lo para trás”. Complementando sobre eficácia do ensinamento por meio dos símbolos e 
alegorias, Eliade (1979:13) nos auxilia dizendo que “o símbolo revela certos aspetos da realidade 
– os mais profundos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os 
símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da psiqué; eles respondem a uma necessidade 
e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser.”  
E é, portanto, por meio dos ritos e da mitologia estruturantes do conhecimento maçônico, que se 
vai trabalhando em Loja. Os mais antigos ensinando os mais novos, utilizando-se das metáforas 
pelas quais vivem e por meio das quais operam, essa tem sido a fórmula, objeto de longa 
meditação, de pesquisas e de discussão ao longo de séculos, ou melhor, de milênios. Além disso, 
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acredita-se que, em razão de grandes líderes de Estado, de diversos países, terem sido maçons, 
esses conhecimentos serviram a sociedades inteiras como uma das principais bases do 
pensamento e da vida social. 
Na Maçonaria, os padrões comportamentais foram sendo moldados por esses conhecimentos. Os 
neófitos foram sendo educados e os anciães foram se tornando sábios, por intermédio do estudo, 
da experiência e da compreensão de suas efetivas formas iniciatórias e assim foi se reproduzindo 
essa fórmula desde tempos imemoriais, pois essas metáforas, na realidade, tocam e põem em 
jogo as energias vitais de toda a psique humana. Elas servem de vínculo entre o inconsciente e os 
campos da ação prática e, não de modo irracional, à feição de uma projeção neurótica, mas de 
maneira tal a permitir uma compreensão madura, ponderada e prática do mundo dos fatos, 
necessária à repetição, que está submetida a um inflexível controle, do que se passa no exercício 
constante do domínio do desejo e do medo. 
Nos primeiros graus da Ordem, ou seja, ainda na condição de Aprendiz e Companheiro, o 
maçom age, prioritariamente, sobre si mesmo: de “Pedra Bruta” a “Pedra Cúbica” ele vai poder 
galgar seu lugar na construção, ou melhor, no Templo. Nesse processo muitos abandonam o 
trabalho, por incapacidade ou pela imaturidade, não percebendo a necessidade de 
desenvolvimento cognitivo e espiritual, assim, jamais receberam a “Verdadeira Luz”, não aquela 
luz recebida quando da iniciação, mas a luz resultante do trabalho constante na Ordem, no 
aprimoramento dos costumes, na valorização das virtudes e na condenação dos vícios, o grande 
prêmio, o Graal que Parsival buscava. Essa condição é também ilustrada pelo mito de Hiran. 
Essa luz, no entanto é mérito apenas dos Mestres, assim também na Maçonaria, lugar daqueles 
que perseveraram. 
Desde a iniciação, os trabalhos em Loja buscam promover no neófito um processo que lhe 
permita desvencilhar-se do racionalismo que esteriliza as pessoas para que ele possa atingir uma 
transcendência de seu estado espírito para níveis mais elevados de consciência, por meio dos 
ensinamentos e da convivência entre os “irmãos”, pois, é somente além dessa transcendência que 
ele poderá perceber o sentido de sua iniciação, quando a simbologia do ritual iniciático ganha 
significado em seu cotidiano dentro e fora da Loja. Para isso, todos os símbolos e alegorias 
propiciam a abertura de portas, para que o maçom não se limite tão somente, às definições 
morais. Há, também, na Maçonaria maçons racionalistas que qualificam de “simbolistas” os 
irmãos com um caráter pejorativo, aqueles que tomaram consciência do verdadeiro valor 
iniciático e da preciosidade dos símbolos, ritos e alegorias que constituem o universo maçônico 
como representação do universo e suas leis. 
Entende-se aqui por racionalista (ratio, razão) aquele que recusa levar em consideração tudo o 
que vai além dos limites de seu entendimento, sendo que, com sua concepção e conhecimento do 
mundo, arriscam-se, dessa maneira, a ser consideravelmente limitados, pois esse se condiciona à 
medida de sua inteligência e de seu saber. Tal concepção, aos olhos da Maçonaria, é lamentável, 
pois essa posição, para ser lógica, suporia uma vastíssima cultura, baseada apenas nas leis físicas 
e psicológicas conhecidas e que rejeita, como se fosse um erro, tudo aquilo que vai além dessas 
leis. O racionalista, ao fixar-se nessa concepção e fazer dela um dogma, agindo como um 
fanático, tal como os fiéis de qualquer religião que definem que não há salvação fora dos 
princípios teológicos que lhe são próprios, exclui-se por imediato da Ordem Maçônica, pois esta 
só admite aqueles “Livres e Bons Costumes” e nessa concepção, esses não são homens livres. 
O conhecimento ou a inteligência do que é divino não é suficiente para unir os fiéis, das mais 
diferentes religiões, ao que se intitula Deus, por isso, a Maçonaria compreende que é somente na 
execução ritualística perfeita e superior à inteligência de atos inefáveis, ou seja, por meio da 
força inexplicável dos símbolos e mitos que fornecem o conhecimento das coisas divinas, que 
seria capaz de tal êxito. 
A Maçonaria pretende-se como verdadeira escola de iniciação, contrariamente a certas 
concepções vigentes que a consideram apenas uma associação fraterna com finalidades políticas. 
Assim como nas antigas sociedades de mistérios, algumas seitas africanas e asiáticas, a iniciação, 
também na Maçonaria, têm por função “abrir portas” que até então eram proibidas ao profano, 
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além de que, a partir dos ensinamentos recebidos em Loja, serão desenvolvidos no iniciado 
determinados “poderes” que propiciarão sua integração na egrégora do grupo e que o fará 
participar de uma vida mística e profunda na essência dos símbolos. Essa iniciação, quando 
“verdadeira” é Una no tempo, no espaço, nos ritos, nos mitos e símbolos. Lantoine (1925:92) diz 
que os Rosa-Cruzes influenciaram o pensamento maçônico, pois: 
 

Para nós há mais do que pontos de contato: há uma interpenetração que fez da velha 
maçonaria uma nova franco-maçonaria. Aliás, não podemos explicar por outro modo 
todo esse simbolismo místico... Portanto, nós veríamos aí a explicação muito natural, 
muito simples desse ritualismo que, em lugar de se ter transmitido por sucessivas 
associações misteriosas, teria sido implantado por inovadores curiosos de 
reminiscências iniciáticas. 

 
Esse ponto de vista exposto por Lantoine é extremamente importante para decifrarmos alguns 
dos símbolos presentes na Maçonaria e, citando Jules Boucher (1997:17): “assim como o 
movimento se prova caminhando, a Maçonaria prova seu valor iniciático com todo esse aparato 
simbólico que ela conserva e dele se utiliza”, desde seus primórdios até os dias atuais, 
amparando-se em suas leis, suas regras, seus ritos, sua Constituição e seus Landmarks. As 
instruções, portanto, têm essa função de, progressivamente e ciclicamente, ir elevando o maçom 
nos assuntos da “sublime instituição”, como já dito, nos mais diversos aspectos. 
Enfim, o que constitui como “segredo” na Maçonaria, na verdade, são os sinais, toques e 
palavras de identificação reveladas apenas por meio de iniciação, pois os conhecimentos 
ensinados em Loja são facilmente encontrados em livros e sites, diferindo apenas a maneira 
como são organizados e as estratégias para ensiná-los. Como também já dito, a Maçonaria se 
apoia em mitos, ritos e alegorias que, apesar divulgados em publicações, só podem ter seus 
significados apreendidos quando vivenciados. 
Em suma, o que pretendi mostrar é que para além do segredo, a Maçonaria desempenha um 
papel iniciático importante na formação moral e intelectual dos homens, transmitindo 
ensinamentos que lhes permitam atuar como construtores sociais, transcendendo os 
ensinamentos recebidos em Loja para o bem comum da sociedade. Assim, o segredo maçônico 
seria identificado por meio das práticas, posturas e ações daqueles reconhecidos como maçons. 
Terminada a instrução do dia todos compartilham de um pequeno momento de meditação, 
visando à compreensão dos ensinamentos novos e a assimilação de conhecimentos já ensinados. 
Segue-se então a ritualística maçônica, caminhando para o término dos trabalhos, quando o 
Venerável Mestre, revestido de poderes pela Grande Loja a qual está jurisdicionado, por meio do 
respectivo Grão Mestre - a autoridade máxima da Maçonaria no país - e, tendo também esses 
poderes reconhecidos pelos irmãos de sua Loja, diz400: 
 - “Meus irmãos os trabalhos estão encerrados e nossa Loja fechada. Antes, porém de nos 
retirarmos, juremos o mais profundo silêncio sobre tudo quanto aqui se passou!” 
 E todos os presentes dirão em uníssono: 
 - “Eu o juro!” 
 Então, o Venerável Mestre dirá: 
 - “Retiremo-nos em paz.” 
 E todos novamente: 
 - “Assim seja!” 
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Há algum tempo viemos nos questionando sobre o tempo. Esta frase lhe soou redundante? Foi, 
exatamente, nossa intenção. Chamar tua atenção, para que dediques teu tempo a pensar no 
tempo. Se fores professor melhor ainda, queremos problematizar questões relativas ao tempo no 
âmbito da docência, da escola, da educação. O que nos movimenta para a realização desta 
dissertação de Mestrado em Educação, é o fato de que viemos percebendo uma constante queixa 
dos professores de escolas públicas, referente à suas vidas, seu tempo, seu cotidiano e o pouco 
período que dedicam a si. Isto nos instigou a investigar a relação entre o tempo e o cuidado de si 
na formação dos professores que atuam em escolas públicas no município de Santa Maria/RS. 
Ainda, nosso trabalho pretende estabelecer um diálogo entre o conceito de cuidado de si, na 
sociedade contemporânea, e a formação docente; refletir acerca dos tempos identitário e 
imaginário no cotidiano dos professores; pensar o professor a partir das dimensões pessoal e 
profissional que o constituem; e contribuir para a teorização no campo da formação de 
professores através do entrelaçamento dos conceitos de cuidado de si e tempo identitário e 
imaginário. Assim, para este ciclo de estudos trazemos a seguinte provocação: Quais os segredos 
da relação entre o tempo e o cuidado de si?  
 
Apresentando o contexto investigativo  
 

Tempo que diz 
De tempo somos. 
Somos seus pés e suas bocas. 
Os pés do tempo caminham em nossos pés. 
Cedo ou tarde, já sabemos, os ventos do tempo apagarão as 
pegadas. 
Travessia do nada, passos de ninguém? 
 As bocas do tempo contam a viagem. 
(Eduardo Galeano, Bocas do tempo.) 

 
Há algum tempo viemos nos questionando sobre o tempo. Esta frase lhe soou redundante? Foi, 
exatamente, nossa intenção. Chamar tua atenção, para que dediques teu tempo a pensar no 
tempo. Se fores professor melhor ainda, falaremos aqui sobre questões relativas ao tempo no 
âmbito da docência, da escola, da educação. 
Esta escrita a quatro mãos, diz respeito a uma dissertação de mestrado que viemos 
desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 
Maria. Tal pesquisa encontra-se em sua fase inicial, ainda não nos lançamos aos desafios da 
construção de dados empíricos que falem sobre nossa questão investigativa. Entretanto, achamos 
oportuno compartilhar neste evento algumas de nossas proposições, leituras, ideias e 
perspectivas, acreditando que neste movimento de troca nosso trabalho ganhará elementos 
novos. 
O que nos movimenta para a realização desta investigação, é o fato de que viemos percebendo 
uma constante queixa dos professores de escolas públicas, referente à suas vidas, seu tempo, seu 
cotidiano e o pouco período que dedicam a si. Cansaço, poucos recursos, falta de tempo, dores, 
auxílio limitado, um desânimo se abate sobre a profissão docente e o professor como pessoa, o 
cuidado dele consigo mesmo e a maneira com que ocupa seu tempo, muitas vezes está sendo 
relegado ao segundo plano. Assim, acreditamos que seja oportuno voltarmos nossos olhares para 
a relação deste profissional consigo mesmo - o cuidado de si (FOUCAULT, 2006) – para 
entendermos a relação dele com sua profissão. 
Pensar a formação de professores na atualidade requer olhar para estes sujeitos nas suas 
singularidades, nas suas vidas cotidianas, e perceber que o docente que trabalha vinte, quarenta, 
sessenta horas semanais no magistério, antes de tudo é uma pessoa. Nesta perspectiva, Nóvoa 
(1992, p. 25) escreve que é necessá rio “(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões 
pessoais e profissionais” dos professores.  
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Já viemos trabalhando nesta perspectiva de valorização do professor como pessoa, e assim, 
surgiu a curiosidade de conhecermos a relação destes profissionais com o tempo. A título de 
introdução ao tema, visto que iremos discorrer melhor sobre isto ao longo do texto, falamos em 
tempo a partir da teoria do Imaginário Social, na qual ele é considerado sob duas dimensões, 
tempo identitário e tempo imaginário (CASTORIADIS, 1982). 
Assim, partindo de reflexões como as apresentadas acima, estamos investigando a relação entre o 
tempo e o cuidado de si na formação dos professores que atuam em escolas públicas no 
município de Santa Maria. Ainda, nosso trabalho pretende estabelecer um diálogo entre o 
conceito de cuidado de si, na sociedade contemporânea, e a formação docente; refletir acerca dos 
tempos identitário e imaginário no cotidiano dos professores; pensar o professor a partir das 
dimensões pessoal e profissional que o constituem; e contribuir para a teorização no campo da 
formação de professores através do entrelaçamento dos conceitos de cuidado de si e tempo 
identitário e imaginário.  
Enfim, a partir de idéias como estas, unidas ao desafio que este Ciclo de Estudos sobre o 
Imaginário propôs, o de pensar a educação pelo âmbito do segredo, nos aventuramos em 
algumas elaborações sobre os segredos da relação entre o tempo e o cuidado de si da docência. 
Mas o que entendemos como segredo? O segredo é simbólico? O segredo é imaginário? Em 
nossa produção, possivelmente não chegaremos a uma conclusão sobre a relação entre o tempo e 
o cuidado de si, e isso também é o um segredo, um segredo que talvez o tempo não nos conte. 
 
Conversando com nossas referências  
 
Somos filhos dos dias: 
 

- O que é uma pessoa no caminho? 
- Tempo. 

 
Os maias, antigos mestres desses mistérios, não se esqueceram de que fomos fundados pelo 
tempo e que somos feitos de tempo, que de morte em morte nasce. 
E sabem que o tempo reina e debocha do dinheiro que quer comprá-lo, das cirurgias que querem 
apagá-lo, das pílulas que querem calá-lo, e das máquinas que querem medi-lo. 
Mas quando os indígenas de Chiapas, que tinham se alçado em armas, iniciaram as conversas de 
paz, um dos funcionários do governo mexicano pôs os pontos nos is. Apontando o próprio pulso, 
e apontando o pulso dos índios, sentenciou: 
 

- Nós usamos relógios japoneses e vocês também usam relógios japoneses. Para nós 
são nove da manhã e para vocês também são nove da manhã. Parem de uma vez de 
chatear com essa história de tempo (GALEANO, 2011, p. 343). 

 
Vivemos correndo com o tempo, ou contra ele? Em que momento paramos para cuidar de nós 
mesmos? Quais atividades e costumes caracterizam a maneira com que nos relacionamos 
conosco e influenciam em nossa relação com os outros? Que ritmo de tempo tem marcado nossa 
sociedade? Pensamos em questões como estas, a partir do desânimo e da queixa dos professores 
das escolas da rede pública sobre o tempo para si, o amontoado de tarefas e os poucos momentos 
que sobram para o lazer, para a família e para sua formação cultural. 
 

“Estou com pouco tempo!/Preciso de mais tempo!/Não tenho tempo para 
isso!/Gostaria que meu dia tivesse umas trinta horas!/Em que tempo vou fazer isso?”. 
Trazemos para esta escrita a questão do tempo, este que nos movimenta, nos dá 
ritmo, no qual tanto falamos, com o qual tanto brigamos. Este amigo/inimigo, que 
algumas vezes aproveitamos alegremente e em outras detestamos tanto, este que 
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encurtamos, espichamos, cuidamos, adoramos e matamos. Ainda sobre o tempo, 
apresentamos um diálogo do livro Alice no País das Maravilhas.403 
Alice suspirou cansada. "Acho que você devia aproveitar melhor o seu tempo", disse, 
“em vez de desperdiçá-lo propondo charadas que não têm resposta.” 
"Se você conhecesse o Tempo como eu conheço", disse o Chapeleiro, "não falaria 
em desperdiçá-lo, como se fosse uma coisa. Ele é um senhor." 
"Não entendo o que você quer dizer", disse Alice. 
"Claro que não entende!", disse o Chapeleiro, atirando a cabeça desdenhosamente 
para trás. "Acho que você nunca sequer falou com o Tempo!" (CARROLL, 2010, p. 
94) 

 
A partir do diálogo entre Alice e o Chapeleiro, propomos pensar a temática do tempo na carreira 
docente, os sentidos e os significados que podem ser investigados a partir de diferentes noções 
de temporalidade. Isso porque, acreditamos na educação como um trabalho envolto nas 
dimensões temporais que movimentam, fortalecem, produzem ou adoecem a formação e os 
indivíduos.  Em um estudo sobre os enredos do tempo na vida de professores, Teixeira (2006, p. 
17) traz que: 
 

Entrelaçados às temporalidades da infância, da juventude e da idade adulta, aos 
ritmos da construção do conhecimento, à transmissão da memória cultural às novas 
gerações; inscritos nas rítmicas da escola – presentes nos calendários, horários, 
agendas, nos currículos e em outras dimensões das temporalidades escolares e de 
seus sujeitos –, a experiência do tempo na condição professor é uma complexa e 
plural arquitetura. 

 
Com isso, podemos pensar as dimensões do tempo no cotidiano escolar, como as que dão ritmo 
ao trabalho de formação, contam a história passada ao passo em que vislumbram o futuro, e 
ainda, moldam-se aos sentidos que atribuímos pelos que vivenciam o espaço escolar. 
Como já explicitamos no inicio deste texto, falamos em tempo a partir da teoria do Imaginário 
Social proposta por Cornelius Castoriadis. Em seu livro A instituição imaginária da sociedade 
(1982) ele traz que é preciso aprender a pensar de uma maneira nova, a partir da imaginação e do 
imaginário. Nas palavras do próprio autor: 
 

A história é impossível e inconcebível fora da imaginação produtiva ou criadora, do 
que nós chamamos o imaginário radical tal como se manifesta ao mesmo tempo e 
indissoluvelmente no fazer histórico, e na constituição, antes de qualquer 
racionalidade explícita, de um universo de significações (CASTORIADIS, 1982, p. 
176).  

 
Pensar as pessoas, a sociedade e suas relações a partir da dimensão imaginária é captar o 
simbolismo, as significações que estas carregam, é um processo que ultrapassa as considerações 
formais, determinadas. O imaginário, sugere que aguçemos nosso olhar à dinâmicas que nem 
sempre estão facilmente visíveis num primeiro momento, ele aponta que somos movidos por 
correntes instituídas e instituintes de significações imaginárias. Assim, 
 

O mundo social é cada vez constituído e articulado em função de um sistema de tais 
significações, e essas significações existem, uma vez constituídas, na forma do que 

403 Como talvez você já tenha percebido ao ler nosso trabalho, trazemos literatura como complemento de nossa 
escrita. Dela, além de tirarmos inspiração para uma escrita mais sensível, uma escrita na qual o leitor possa sentir a 
pessoa que escreve, também retiramos subsídios que complementam as teorias das quais tratamos. Por isso, 
apostamos na utilização da literatura na elaboração de trabalhos acadêmicos.     
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chamamos o imaginário efetivo (ou o imaginado). É só relativamente a essas 
significações que podemos compreender, tanto a “escolha” que cada sociedade faz de 
seu simbolismo, e principalmente de seu simbolismo institucional, como os fins aos 
quais ela subordina a “funcionalidade” (Ibidi. p. 177). 

 
Como pode ser percebido nas ideias de Castoriadis, explicitadas acima, falar em imaginário é 
buscar compreender os sentidos construídos por uma sociedade, estes sentidos que, além de 
comporem as ideias dos indivíduos de maneira singular e coletiva, impulsionam os mesmos à 
ação. Nesta mesma obra, o autor apresenta a ideia de instituição, mais precisamente a instituição 
filosófica do tempo, e sobre esta temática ele também aborda a questão dos sentidos. 
Toda sociedade existe instituindo o mundo como seu mundo, ou seu mundo como o mundo, e 
instituindo-se como parte deste mundo. Desta instituição, do mundo e da sociedade, pela 
sociedade, a instituição do tempo é sempre essencial. (Ibidi. p. 222) 
 
Para ele, os homens são tão responsáveis pela instituição de sua sociedade, como pela instituição 
do tempo nela, e assim, não há como vivermos fora de uma temporalidade instituída. Sob sua 
ótica existem dois tempos: identitário e de significação.  O primeiro é o tempo de referência, o 
tempo do relógio, cronológico, tempo real, de demarcação, todos vivemos indispensavelmente 
envolvidos neste tempo que, em sua maioria, se apóia em fenômenos naturais (hora, dia, mês, 
estações, luas). O outro é o tempo imaginário, permeado de símbolos e significações, uma 
temporalidade instituída pelos sentidos, afetos, valores, tempo medido pelo significado, pelo 
querer, independente da demarcação do relógio. Um exemplo disso está no diálogo entre Alice e 
o Chapeleiro: 
 

(...) "Acho que você nunca sequer falou com o Tempo!" 
"Talvez não", respondeu Alice cautelosamente, "mas sei que tenho de bater o tempo 
quando estudo música." 
"Ah! Isso explica tudo!", disse o Chapeleiro. "Ele não suporta ser batido. Agora, se 
você mantivesse boas relações com o Tempo, ele faria quase tudo que você quisesse 
com o relógio. Por exemplo, vamos supor que fossem nove da manhã, bem na hora 
de começar as aulas. Você só teria de sussurrar uma dica para o Tempo, e o ponteiro 
giraria num piscar de olhos! Uma e meia, hora do almoço!” (CARROLL, 2010, p. 
94-95)  

 
A partir deste fragmento do livro, podemos visualizar as duas perspectivas de tempo das quais 
falamos. Quando o Chapeleiro diz à Alice que ela poderia fazer o que quisesse com o relógio, 
com que o tempo passasse das nove da manhã para a uma e meia apenas com uma “dica”, fica 
clara a relação entre o tempo real, o do relógio, e o tempo simbólico, aquele que passa sem que 
percebamos ou de maneira mais demorada. Sobre esta relação entre tempo identitário e 
imaginário, Castoriadis diz que estes possuem uma estreita relação: 
 

O tempo instituído como tempo da significação, tempo significativo ou tempo 
imaginário (social) mantém com o tempo identitário a relação de inerência recíproca 
ou de implicação circular que sempre existe entre as duas dimensões de toda 
instituição social: a dimensão conjuntista-identitária e a dimensão da significação. O 
tempo identitário só é “tempo” porque é referido ao tempo imaginário que lhe 
confere a sua significação de “tempo”; e o tempo imaginário seria indefinível, 
irreferível, inapreensível – não seria nada fora do tempo identitário. Assim por 
exemplo, as articulações do tempo imaginário dobram ou aumentam os marcos 
numéricos do tempo calendário. (1982, p. 247) 
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Assim, os tempos, identitário e imaginário, instituem o fluxo de vida das sociedades, os modos 
de fazer e os modos de ser das pessoas, e a partir deste fluxo, podemos fazer uma ligação entre 
esta questão do tempo, com a cultura, o cuidado de si, e, também, a formação de professores.  
Na perspectiva de Gilles Ferry (2004), a formação é um “trabajo sobre si mismo”, para ele, 
existem três condições requeridas para que ocorra a formação: lugar, tempo e relação com a 
realidade. Segundo este autor, só há formação no momento em que há reflexão, e esta reflexão 
caracteriza-se como um trabalho sobre si mesmo: 
 

Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y en ese momento si 
hay formación.  
Entonces sólo hay formación cuando uno puede tener un tiempo y un espacio para 
este trabajo sobre sí mismo. (...) Tiempo y lugar para la formación, tiempo y lugar 
para el trabajo sobre sí mismo, que no puede confundirse con el trabajo profesional 
que es um trabajo para otros. (Ibidi. p. 56) 

 
Refletir sobre o trabalho, a prática, as relações e o viver em sociedade, é parte primordial da 
formação de professores, no sentido que, ao fazer este movimento de retorno ao vivido, com o 
auxilio da memória, podemos criar outras maneiras de agir, encontrar os motivos de nossas 
atitudes presentes, e reestruturar desejos e ações futuras.  Assim, formar-se a partir da reflexão 
de nossas formas de ver, pensar, saber, viver, ensinar e aprender, também pode ser observado 
sob a perspectiva de Foucault (2006, p. 7) do cuidado de si, “é preciso que te ocupes contigo 
mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidados contigo mesmo.” 
São diversas as dimensões que envolvem o processo de formação/autoformação docente, 
considerar o modo de ser e existir do sujeito é pensar a produção de si deste profissional. Afim 
de melhor embasar esta ideia de pensar a formação pelo viés do cuidado de si, trazemos as 
palavras de Oliveira (2007), que também trabalhou sobre estes conceitos: 
 

A produção de si do sujeito professor tem a possibilidade de ser pensada a partir do 
conceito de cuidado de si desenvolvido por Michel Foucault em suas investigações 
sobre a ética grega. Este conceito se apresenta como forma de entender a cultura dos 
professores como cultura de si. O cuidar de si para cuidar dos outros (p. 39). 
 

Quando a pesquisadora escreve “cuidar de si para cuidar dos outros”, nos remetemos às 
discussões sobre a indissociabilidade professor-pessoa. Sobre a importante influência que a 
história de vida, as relações dele consigo e com seus próximos, a maneira com que utiliza seu 
tempo, exercita seus prazeres, e os demais aspectos que compõem o cotidiano do sujeito, têm 
sobre seu modo de ser professor. Para Nóvoa (1992, p. 25): 
 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 
professores os meios para um pensamento crítico e que facilite as dinâmicas de 
autoformação participada, que implica num investimento pessoal, buscando construir 
uma identidade, que é também uma identidade profissional. (...) O professor é a 
pessoa. E, uma parte importante da pessoa é o professor. Urge por isso (re)encontrar 
espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos 
professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido, no 
quadro de suas histórias de vida. 
 

Perceber a formação como um investimento pessoal, nos leva novamente à pensá-la através da 
teoria do cuidado de si, oriunda do pensamento grego, introduzida por Sócrates, difundida nos 
séculos I, II e II por Epicuro, e retomada por Foucault no século XX. 
A doutrina socrática pode ser resumida em três expressões principais: “conhecer a si mesmo”, 
“cuidar de si mesmo” e “nada em demasia”. Quando o filósofo fala em “conhecer a si mesmo”, 
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ele aponta uma visão além de saber o próprio nome, conhecer o próprio corpo, mas examinar-se 
interiormente e conhecer a própria alma. Em outras palavras, Sócrates ressalta que cuidar de si, é 
cuidar da própria alma, cuidar do que se é. Sobre isso, destacamos os estudos de Marisa Eizirik 
(2005): 
 

A novidade trazida por Sócrates é a introdução da noção de “cuidado de si”. Os 
atenienses se preocupavam com os assuntos políticos, com suas riquezas, sua 
reputação, seus corpos – com toda a sorte de coisas que não eram “eles”. Não se 
preocupavam com seu modo de ser: justo ou injusto, sincero ou hipócrita, leal ou 
desleal. Sócrates os convida a efetuar uma conversão a si mesmos, ou seja, a mudar o 
objeto de seu cuidado (p. 106). 

 
Esta teoria é retomada por Michel Foucault na terceira parte de sua obra, nos trabalhos que 
dizem respeito à ética da existência, a moralidade e o cuidado. Inspirado em Sócrates, o filósofo 
francês faz uma leitura da sociedade e das relações de cuidado das pessoas consigo mesmas e 
com os outros. Neste sentido, o cuidado de si não é uma ocupação solitária e egoísta, ele pode ser 
pensado como uma prática social. 
Nosso trabalho, porém, está longe de estabelecer relações complexas como as que integram a 
genealogia foucaultiana. No entanto, empreendeu-se um trabalho de investigação para o 
entendimento de processos no funcionamento das práticas docentes, pretendendo mostrar razões 
para estas serem como são, e, como estas práticas produzem um discurso sobre e entre os 
professores. 
Dessa forma, os textos de Foucault estão, neste trabalho, como uma referência para uma pesquisa 
que tem como exercício principal as análises realizadas por professores de suas próprias práticas. 
O que evidencia as relações com a produção de subjetividade, no sentido relacional entre sujeito 
e verdade (Foucault, 2006, p. 69). 
Os estudos de Foucault sobre a História da Sexualidade iniciam com pesquisas sobre o século 
XVI, onde pretendia analisar o caminho de tal saber até o século XX. Porém, quando termina 
este trabalho, se deu conta que este “não funcionava; subsistia um problema importante: por que 
havíamos  feito da sexualidade uma experiência moral?” 
Assim, Foucault irá estudar o século V para ver “os princípios da experiência cristã”. Após, 
estudaria o século IV e iria até o fim da antiguidade: séculos V e VI antes de Cristo.404 
Nos estudos sobre a antiguidade descobre-se que existia o princípio de que o sujeito precisava 
transformar-se para ter acesso à verdade, não poderia fazer isso de outra forma. (Idem, 2006, p. 
73). 
Nestes estudos Foucault descobre o conceito de “épimeléia cura sui, que significa o cuidado de si 
mesmo” (Id. Ibid, p. 33). Para Foucault, a questão do sujeito e da verdade tomada pela expressão 
délfica “conhece-te a ti mesmo” não seria completa. Pois, esta fórmula – conhece-te a ti mesmo 
– estava sempre “acompanhada de outra exigência: ocupa-te de ti mesmo”. (Foucault, 1987, p. 
33). O conhecimento de si mesmo seria uma das aplicações concretas da preocupação por si. 
Em Tecnologias del Yo Foucault escreve que “O ‘ocupar-se de si mesmo’ era para os gregos, um 
dos principais princípios das cidades, uma das regras mais importantes para a conduta social e 
pessoal e para a arte da vida.” (1995, p. 50). Com esse novo modo de atividade o cristianismo 
encontraria seu espaço: “Surgiu assim um momento preciso em que o sujeito como tal se 
converteu em um ser capaz de aceder à verdade” (Idem, p. 73). 
Na modernidade, que é marcada, segundo Foucault, pelo conhecimento como via de acesso a 
verdade, se acentua a inversão das relações do sujeito com a verdade. 
A partir do momento em que o ser deixa de ser questionado em virtude da necessidade de ter 
acesso a verdade, se entre em outra etapa da história das relações existentes entre subjetividade e 

404 Declarações de Foucault em entrevista realizada por G. Barbedette e A. Scala em 1984, citada por Alvarez-Úria 
no prólogo de Hermeutica del Sujeto (1987, p.10). 
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verdade (...). O sujeito atua sobre a verdade, porém a verdade deixou de atuar sobre o sujeito 
(Idem, p. 40-41). 
 
Foucault apresenta razões para o fato de o conhecimento de si ter obscurecido o cuidado de si. 
Em primeiro lugar, houve uma profunda transformação nos princípios morais da sociedade 
ocidental. Nos resulta difícil fundar uma moralidade rigorosa e princípios austeros no preceito de 
que devemos ocuparmos de nós mesmos mais que de nenhuma outra coisa no mundo. Nos 
inclinamos melhor  a considerar o cuidarmos como uma imoralidade e uma forma de escapar a 
toda possível regra. Herdamos a tradição de moralidade cristã que converte a renúncia de si 
mesmo em princípio de salvação. Conhecer-se a si mesmo era paradoxalmente a maneira de 
renunciar a si mesmo. 
Também somos herdeiros de uma tradição secular que respeita a lei externa como fundamento da 
moralidade. Como pode então o respeito de si ser a base da moralidade? Somos os herdeiros de 
uma moral social que busca as regras da conduta aceitável nas relações com os demais. Desde o 
século XVI, a crítica a moral estabelecida tem o reconhecimento e conhecimento do eu. Por este 
motivo, resulta difícil considerar o interesse por si mesmo como compatível com a moralidade. 
O “conhece-te a ti mesmo” tem obscurecido ao “preocupa-te de ti mesmo”, porque nossa 
moralidade insiste em rechaçar o sujeito. 
A segunda razão é que na filosofia teorética, de Descartes a Husserl, o conhecimento do eu (o 
sujeito pensante) adquire uma importância crescente como primeira etapa na teoria do 
conhecimento. Resumindo: houve uma inversão entre a hierarquia dos dois princípios da 
antiguidade, “preocupa-te de ti mesmo” e “conhece-te a ti mesmo”. Na  cultura greco-romana o 
conhecimento de si se apresentava como a consequência da preocupação por si. No mundo 
moderno, o conhecimento de si constitui o princípio fundamental (Foucault, 1995, p. 54-55). 
Entendemos que estas modificações nas relações do sujeito consigo mesmo e com o 
conhecimento, ocasionado pelas mudanças nos princípios, interfere diretamente na construção de 
uma ética em cada período histórico. Nossa pesquisa, quando problematiza as práticas dos 
professores, na sua relação com o tempo, através de uma reflexão baseada em suas histórias, em 
suas narrativas de vida, não está propondo buscar em teorias um modelo de adequação às 
condutas dos professores. Assim, os estudos de Foucault se inserem, nesta pesquisa, como 
centrais para visualizarmos como determinadas formas de conduta possuem condicionantes 
históricas e podem ser modificadas em cada contexto. 
Outra questão importante dentro da teoria do cuidado de si, umas das quais chamamos atenção 
para fazer uma ligação com o tempo, a formação de professores e o trabalho docente, é o que 
Foucault denomina “tecnologias de si”. Para ele, existem os cuidados com o corpo, com a saúde, 
com as relações de amizade, com os prazeres e o intelecto que potencializam uma estética da 
existência. 
As tecnologias do eu são aquelas que permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com 
a ajuda de outros, certo número de operações sobre o seu corpo, sua alma, pensamentos, conduta, 
ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma transformação de si mesmos com o fim de alcançar 
certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade (FOUCAULT, 1995, p. 48). 
Contudo, olhar para a escola e os indivíduos que ocupam este lugar, a partir das teorias do 
cuidado de si e do tempo é o desafio ao qual nos lançamos. Sabemos que a maneira com que o 
professor cuidando de si relaciona-se diretamente com suas ações no cuidado com o outro, por 
isso nossa inquietação. Além disso, observar as temporalidades que envolvem esta vivência 
professor-aluno-escola, a nosso ver, complementa e enriquece tal investigação.  
 
Os caminhos que poderão levar aos tempos...  
 
Quando o tempo está inimigo, negros céus, dias de gelo e tormentas, a alfafa recém-nascida fica 
quieta e espera. Os tímidos brotos se põem a dormir, e em dormição sobrevivem, enquanto dura 
o mau tempo, por mais tempo que o mau tempo dure. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 587



Quando enfim chegam os sóis, e se azula o céu e se aquece o solo, a alfafa desperta. E então, só 
então, cresce. Tanto cresce, que a gente olha para ela e a vê crescer, empurrada, lá da raiz, por 
um vento que não vem do ar (GALEANO, 2011, p. 344). 
 
Quais dispositivos metodológicos utilizar no trabalho de uma pesquisa? Pergunta 
inquietante. Como fazer com que nossa pergunta inicial, aquela semente de alfafa, cresça? 
Quais ventos evocar para empurrar este crescimento? 
 
Ainda estamos nos questionando sobre tais perguntas, nossa metodologia não foi de todo 
definida. Aliás, acreditamos que ela só o será no momento em que for colocado o último ponto 
da dissertação, visto que a pesquisa, como um trabalho que vai se construindo abre a cada passo 
um leque de possibilidades. 
Buscando compreender como se dá a relação entre o tempo e o cuidado de si na formação de 
professores, trabalhando a partir de teorias que, muitas vezes, dialogam com aquilo que não se 
mostra, com o vetor de nossas ações. Pensamos em uma metodologia dividida em duas 
perspectivas, estudos bibliográficos e investigação empírica. A opção por trabalhar nestas duas 
dimensões deu-se pela possibilidade de alargamento do diálogo entre os estudos do imaginário 
social, do cuidado de si, da formação de professores e as narrativas dos colaboradores. Neste 
sentido, encontramos em Bachelard (1977 apud MARQUES, 2008, p. 103) que a pesquisa não 
deve ser “nem um empirismo desconexo, nem uma racionalidade no vazio.” 
No tocante aos estudos bibliográficos, “Tendo os assuntos definidos, como requer uma pesquisa 
à diferença de possíveis outros escreveres, conversar agora é preciso” (Ibid 2008, p. 100). Para 
esta conversa, reunimos vários autores e seus escritos sobre os temas que serão abordados, a fim 
de aprofundarmos nossos conhecimentos. Primeiramente, pretendemos realizar um levantamento 
das produções que envolvam especificamente a temática do tempo e a profissão docente, a fim 
de fortalecer a ideia da importância do diálogo entre pesquisas com objetos comuns. Além disso, 
alguns dos autores com os quais conversaremos são Cornelius Castoriadis, Antônio Nóvoa, 
Michel Foucault, Mariza Faermann Eizirik, Gilles Ferry e outras produções acerca da formação 
de professores. Essas são algumas das leituras que vêm pautando nossos estudos. 
No que se refere à construção das informações empíricas, primeiramente pensamos em trabalhar 
com seis colaboradores, e para elegê-los estabelecemos um critério geral: que sejam professores 
de escolas públicas no município de Santa Maria. E um critério específico, que diz respeito à 
investigação sobre tempo: docentes de pelo menos três tipos distintos de cargas horárias de 
trabalho – 20h, 40h e 60h semanais. 
Para fazer a relação entre o tempo identitário que estes professores trabalham, o tempo 
imaginário que institui o fluxo de suas vidas, e o lugar do cuidado de si dentro de suas rotinas, 
estamos pensando em utilizar a escrita de si como dispositivo de formação e trabalhar com 
narrativas autobiográficas. Assim, para esta construção de informações, com base na escrita 
como dispositivo de formação, entregaremos diários aos colaboradores da pesquisa, para que 
estes mantenham anotações sobre seu dia-a-dia, seus sentimentos, os acontecimentos no 
trabalho, e se expressem em relação às questões centrais da investigação – o tempo e o cuidado 
de si no cotidiano docente. Isto porque acreditamos que “a escrita funciona como um dispositivo 
de formação, como uma experiência que traz a questão da alteridade e do cuidado de si, como 
uma implicação ética e estética da pessoa consigo e com o seu coletivo” (OLIVEIRA, 2009, p. 
3). 
Ainda, o trabalho com a escrita de narrativas, traz uma outra perspectiva ao discurso dos 
colaboradores sobre suas vidas. Sem a espontaneidade da narração oral, a narrativa escrita 
oportuniza uma reflexão que antecede a escrita, um conjunto de incertezas que vão impor uma 
pausa, um silêncio em busca da melhor maneira de se expressar, de narrar sobre si (JOSSO, 
2004). 
Para a análise dos diários, pretendemos utilizar a abordagem hermenêutica, na qual as narrativas 
dos sujeitos são situadas ao seu contexto a fim de melhor compreender as falas destes atores 
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sociais (MINAYO, 1994, p. 77). Esta abordagem tem como ponto de partida o interior da fala, 
ela trabalha com o objetivo de compreender os sentidos e os significados explicitados nas 
narrativas. Algumas ideias apresentadas por Bachelard (1996) vão ao encontro desta perspectiva 
de análise de dados, pois o autor diz que a ciência de hoje não pretende mais descrever dados, 
mas, ao contrário, compreendê-los. 
Contudo, buscando investigar a relação entre o tempo e o cuidado de si na formação de 
professores, nos movimentamos por caminhos ainda incertos, mesmo que já tenhamos 
selecionado alguns elementos para este trabalho de pesquisa. Neste ponto, tomando novamente a 
pesquisa como uma construção, achamos importante socializarmos nossas ideias com os pares no 
meio acadêmico para que através deste diálogo possamos enriquecer nosso trabalho.  
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Para além da máscara: segredos e vivências com educação no Poço Longe 
Rosa Adelina Sampaio Oliveira (UFBA) 
 
 
 
Quantos são os segredos que perfazem uma experiência educacional? Quais destes segredos 
compõem o imaginário que circunda uma experiência com teatro educação compostas por 
especificidades e dinâmicas de um meio rural? O presente trabalho trata de refletir sobre tais 
questões a partir de uma breve análise acerca da experiência de trabalho com o Teatro de 
Máscaras e a Commedia dell´Arte no Assentamento de Reforma Agrária Poço Longe. 
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Antes de adentrar nas reflexões referentes ao trabalho prático com os jovens do Assentamento 
faz-se necessária uma apresentação de como se iniciaram minhas pesquisas com o Teatro de 
Máscaras e a Commedia dell´Arte e de como emergiram as motivações para o desenvolvimento 
desse trabalho em específico.  
A Commedia dell´Arte vem sendo um de meus focos de atenção e pesquisa desde 2007 – ano de 
meu primeiro contato com essa forma teatral - na Escola de Teatro da Universidade Federal da 
Bahia. Durante meu terceiro semestre do curso de Licenciatura em Teatro cursei a disciplina-
eixo sobre a temática conduzida pelo professor Marcus Villa Góis, a qual culminou na 
montagem do canovaccio (roteiro) “O Arrancadentes”. Depois dessa experiência, já em 2008, 
continuei a pesquisa com o mesmo professor na Associação Arte em Todas as Partes, quando 
montamos o canovaccio O Pedante, ambos de Flaminio Scala. No ano seguinte participei de um 
curso com o grupo Barracão Teatro em Campinas/SP, ministrado por Tiche Vianna e Ésio 
Magalhães, abordando esse mesmo tipo de teatro.  
Durante meu sexto semestre do curso de Licenciatura em Teatro da UFBA, realizei meu estágio 
curricular utilizando alguns elementos da poética da Commedia dell´Arte na construção 
metodológica e didática do processo. A partir dessa experiência, do curso com o grupo Barracão 
Teatro (SP), como também de pesquisa teórica, construí meu trabalho de conclusão de curso da 
graduação com o título “Commedia dell´Arte e Educação: Em busca de uma metodologia 
educacional libertadora”.  
Através das reflexões construídas durante a elaboração de meu trabalho de conclusão de curso 
surgiu o interesse por ampliar a pesquisa e aprofundar a investigação em torno de um aspecto 
que vinha me motivando e despertando curiosidade: a ressignificação das máscaras. Tal 
ressignificação apresentava-se em todas as experiências práticas que vivenciei, e, empiricamente 
e sem me atentar para isto, havia conduzido o processo durante minhas aulas no meu último 
estágio curricular no curso de Licenciatura em Teatro.  
O trabalho realizado com o Assentamento Poço Longe abrange uma dimensão não apenas 
pessoal, mas também coletiva, por configurar-se enquanto sonhos/realizações do meu grupo, o 
Grupo de Teatro Roda Moinho. De forma sucinta apresentarei um pouco da formação deste, 
visto que foram os caminhos trilhados pelo grupo que idealizaram e abriram outras conexões 
para o trabalho específico em meio rural.  
O Grupo de Teatro Roda Moinho iniciou seus trabalhos teatrais na região do subúrbio ferroviário 
de Salvador, em Fazenda Coutos, na escola municipal Antonio Pithon, desenvolvendo o projeto 
intitulado “Conhecendo o Teatro”. A partir dessa experiência de contato em certa medida 
extenso – mais de um ano – com a escola, com a comunidade, com as pessoas, que as idéias e 
linhas de atuação do grupo começaram a se formar. A partir da observação e vivência com a 
realidade local, surgiu o mote para a construção do texto da primeira montagem do grupo, 
“Quindim, o catador de sonhos”, com texto escrito por mim em parceria Alexandre Geisler. Tal 
espetáculo infantil de bonecos foi selecionado no edital de ocupação de espaços culturais da 
FUNCEB – nos proporcionando ficar um mês em cartaz no Cine Teatro Plataforma e de maneira 
rápida e superficial conviver também com o bairro. 
A partir do ano de 2009, o grupo intensificou seu desejo por trabalhar em regiões rurais, 
pequenos povoados e municípios do interior do estado. Realizamos então o projeto “As Nossas 
Máscaras” em assentamentos de reforma agrária dos municípios de Ipirá e Ruy Barbosa na 
Bahia. Paralelo a esse projeto o grupo também realizou algumas intervenções cênicas na região, 
com temáticas e situações surgidas a partir do contato com o local e com as pessoas. 
A partir desse ponto posso iniciar a descrição dos projetos que constituem o objeto de análise de 
minha pesquisa de mestrado, os quais também serão refletidos nesse trabalho, já que tratam 
especificamente do processo com o Teatro de Máscaras com os jovens do Assentamento Poço 
Longe. A metodologia de trabalho com as máscaras da Commedia dell´Arte estrutura-se na 
perspectiva de ressiginifacação das mesmas a partir do imaginário e das identificações culturais 
dos participantes.  
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Embora o trabalho do Grupo de Teatro Roda Moinho com teatro no Assentamento Poço Longe 
abranja outras perspectivas e não tenha cessado ao término do objeto prático de investigação 
desse artigo, por questões práticas concernentes à delimitação do estudo, focarei minha análise 
em dois dos Projetos executados no local, “As Nossas Máscaras” e “Teatro PopuRural”, 
debruçando-me mais sobre o segundo projeto. 
O projeto “As Nossas Máscaras” foi contemplado pelo Edital n. 32/2008 - Edital de Apoio a 
Projetos de Formação e Qualificação Artístico-Cultural, da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia (FUNCEB), sendo, como já mencionada, uma realização do Grupo de Teatro Roda 
Moinho. Embora o projeto tenha sido inscrito no edital no ano de 2008, foi parcialmente 
concebido e ansiado desde que entrei no curso de Licenciatura em Teatro na UFBA, entretanto, 
por questões orçamentárias somente realizou-se em 2010. A proposta contou com a aplicação de 
Oficinas de “Teatro de Máscaras e Commedia dell´Arte” e de “Confecção de Máscaras”, de 30 e 
20h/aulas de trabalho, respectivamente, sendo estas aplicadas nos Assentamentos de Reforma 
Agrária Poço Longe (Ruy Barbosa-BA) e Dom Mathias (Ipirá-BA). O projeto culminou com 
Mostras nos locais das oficinas, bem como contou com intervenções cênicas realizadas pelo 
Grupo de Teatro Roda Moinho. 
 

Intervenção “Passa Boi, passa boiada e o carro cai dentro d´água”, povoado Malva, Ipirá/BA.  
Foto: Autor não identificado 

 
Uma das diferenças na execução do projeto nos dois assentamentos foi a mobilização para as 
atividades, resultado direto da estrutura dos dois locais. No Assentamento Dom Mathias, as casas 
dos assentados estavam em fase de construção em seus respectivos lotes, o que gerava uma 
distância muito grande entre as mesmas, dificultando a mobilização dos participantes para as 
oficinas. No Assentamento Poço Longe, a maioria das casas dos assentados encontram-se em um 
formato de vila, o que facilitou a articulação e diálogo para a mobilização das Oficinas.   
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Imagens da Intervenção “Chegança” no Assentamento Dom Mathias para a mobilização das Oficinas do Projeto “As 

Nossas Máscaras”. Foto: autor desconhecido. 
 
No nosso primeiro contato com o Assentamento Poço Longe, logo ao chegarmos, crianças e 
jovens nos aguardavam o que demonstrava ansiedade por parte dos mesmos e uma mobilização 
concreta para as atividades. Uma imagem que não será esquecida é a dos meninos e meninas 
correndo em direção à sede da antiga fazenda, local em que dormíamos nesse primeiro projeto, e 
no qual executávamos as oficinas. Todos os dias, antes mesmo de estarmos prontos, ainda 
escovando os dentes ou tomando café, ouvíamos e víamos aquele burburinho de multidão 
correndo e se aproximando. Uma cena realmente inesquecível e cativante para nós do Roda 
Moinho. 
Após retornar do Poço Longe o Grupo de Teatro Roda Moinho iniciou a busca por recursos para 
dar prosseguimento aos trabalhos, para que os resultados obtidos não cessassem e fossem assim 
potencializados. E a concepção de um novo projeto trazia a marca dos anseios emergidos no 
processo anterior. Por exemplo, nesse novo projeto desejamos estabelecer um contato mais 
duradouro e intenso; percebemos a necessidade de diálogo com outras linguagens e outras 
pessoas no processo de formação artística dos jovens que não fosse apenas nós do Roda Moinho 
(escolhemos inicialmente a arte circense e a música); e, incluímos como resultado a montagem 
de um espetáculo teatral tendo eles como atores, para ser apresentado no próprio assentamento e 
na área urbana do município de Ruy Barbosa. 
Na segunda tentativa conseguimos captar o recurso, mas, a aprovação desse novo projeto 
intitulado “Teatro PopuRural”405, veio com a indicação de redução de 33% do recurso solicitado.  
Tal fator ocasionou numa contenção dos nossos desejos: o trabalho com o circo e a música teve a 
carga horária reduzida pela metade e também houve diminuição da carga horária para o trabalho 
de confecção de máscaras (que já possuía poucas horas de trabalho). 
 

405 Esse projeto contou com o apoio financeiro do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, através da SECULT. 
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Na prática, no trabalho com o teatro, executamos uma carga horária muito maior que a prevista no projeto. O desejo 
para que construíssemos um bom espetáculo, bem como algumas adversidades que aconteceram (que serão tratadas 
a seguir), fizeram com que ampliássemos nosso trabalho com o local. Durante o processo, alguns fatores 
contribuíram para nos trazer novos desafios, e, por conseqüência, novas reflexões para a continuação da proposta 
após mais esta etapa. 

Apresentação de “O Mistério das Ovelhas” com jovens do As. Poço Longe. Foto: Érica Lopes. 
 
Retomarei a apresentação da execução do projeto, o qual sinteticamente contou com oficinas de 
“Circo”, “Música”, “Teatro de Máscaras e Commedia dell´Arte” e “Confecção de Máscaras”; 
destinadas às crianças e aos jovens do Assentamento Poço Longe, tendo como resultado 
convergente de todas as oficinas o espetáculo teatral “O Mistério das ovelhas”. 
A escolha das linguagens do Circo e da Música especificamente para compor as oficinas deveu-
se a relação com os cômicos dell´Arte, os quais acumulavam diversas competências na cena e 
das quais faziam uso em seus espetáculos. Em muitas referências (principalmente em gravuras) 
as máscaras aparecem com instrumentos e fazendo acrobacias. 
O projeto “Teatro Popurural”, como informado acima, teve como resultado a montagem do 
espetáculo “O mistério das Ovelhas” que foi apresentado no Assentamento Poço Longe e em 
uma praça na área urbana de Ruy Barbosa.  
Antes de introduzir coisas mais especificas, faz-se necessário ressaltar novamente que existia um 
contato inicial com o Teatro de Máscaras e a Commedia dell´Arte, e, que os jovens e as crianças 
participantes possuíam alguma afinidade com a poética, fosse enquanto participantes do primeiro 
projeto “As Nossas Máscaras”, que chegou a construir e apresentar no assentamento uma 
adaptação do roteiro de Flaminio Scala “O Arrancadentes”, ou ainda, enquanto espectadores 
dessa apresentação e da intervenção cênica com máscaras realizada pelo Grupo de Teatro Roda 
Moinho no local. 
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Intervenção Cênica com máscaras da Commedia dell´Arte no As. Poço Longe. Rosa Adelina com máscara 

ressignificada do Pantaleão. Foto: Autor desconhecido 
 
Uma das características dos encontros da Oficina de Teatro de Máscaras é que os planos de aula 
estavam sempre extremamente flexíveis e abertos para modificações, por conta da oscilação da 
presença das pessoas no grupo de trabalho e pelas necessidades emergidas na aplicação do 
processo. 
Sobre a oscilação da participação dos educandos nas aulas, problemática surgida após tornarmos 
o projeto mais extenso, foi a oscilação dos participantes durante os encontros que sucederam de 
novembro de 2010 a janeiro de 2011406, nesse segundo projeto.  Essa oscilação dos participantes, 
que provavelmente deve ter contado com diversos fatores, teve como um fator preponderante, a 
relação com os afazeres e compromissos dos educandos. A grande maioria desenvolvia 
atividades no seio da família (como a organização da casa, cuidar de crianças menores, 
trabalharem nos lotes, etc.), sendo que alguns chegavam a desenvolver atividades externamente. 
Dessa maneira, o processo foi reiniciado metodologicamente retornando-se ao trabalho com a 
máscara neutra, com o foco para máscara, com jogos de integração, trabalho com corpo grotesco, 
etc. Paralelamente ao retorno do que havia sido trabalhado no primeiro projeto, metodologias 
foram adaptadas e outras criadas para atender às demandas do processo durante o seu 
desenvolvimento, e, para estimular o surgimento de improvisações e histórias que contribuíssem 
para a criação do espetáculo final, como exercícios de contação de histórias, de mímica com 
ações407 e posteriormente com as máscaras dell´arte, contação de história atrelada ao trabalho 
com o foco para a cena mascarada, etc.  
Para a criação de novos exercícios408 foi necessária uma preparação prévia de estudo sobre 
trabalhos metodológicos e conceituais sobre o jogo mascarado, Commedia dell´Arte e Teatro 
Popular, bem como retomei parte do arsenal de exercícios aos quais vivenciei enquanto 
educanda, os quais sofreram adequações para melhor servirem à proposta. A dinâmica de busca 
constante propiciou o amadurecimento de minha práxis enquanto professora e também 

406 Esse projeto tinha sido inicialmente programado para ter sua execução de julho a setembro, mas por questões 
burocráticas e pela demora da disponibilização do recursos ocorreu nesse período. 
407 Esse jogo não é uma referência direta ao trabalho com mímica no teatro e sim uma adaptação de um jogo 
comumente realizado entre jovens. 
408 A “criação” de novos jogos não impede que antes outros artistas já os tenham desenvolvido, apenas caracterizam-
se novos com relação às práticas que vivenciei. 
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contribuiu como suporte para a possibilidade de flexibilização da minha metodologia de 
trabalho. 
Para que sejam iniciadas as reflexões relacionadas a alguns dos segredos que compuseram a 
experiência de trabalho com os jovens do Assentamento Poço Longe, faz-se necessário adentrar 
em algumas questões relacionadas à metodologia e didática de trabalho, visto que são 
importantes para a própria compreensão das circunstâncias em que sucederam a ressignificação 
dos elementos da Commedia dell´Arte, bem como para a apreensão – mesmo que parcial – das 
nuances de um projeto desenvolvido em meio rural, especificamente em assentamentos (suas 
dinâmicas, virtudes e desafios).   
 
O desvelamento dos segredos do ofício. 
 
Dessa maneira, outra questão emergida durante o segundo trabalho com teatro no Assentamento 
Poço Longe, a qual partiu de uma reflexão do Grupo Roda Moinho e que agora se configura 
como um dos principais objetivos para uma próxima etapa consiste na investigação de como 
suscitar a sustentabilidade e a continuidade das atividades teatrais no assentamento sem a nossa 
presença mediando o processo, ou apenas com nossa presença pontual, visto que não existem 
oportunidades constantes para tais encontros. As primeiras ações com relação a essa questão 
foram iniciadas ainda durante a execução do projeto “Teatro PopuRural”, com uma pesquisa 
metodológica aplicada de como desenvolver a autonomia individual e do grupo.  
O início dos trabalhos para a concretização de tais objetivos perpassou por uma dimensão 
estritamente relacionada aos segredos de ofício. Para suscitar a autonomia dos educandos 
compreendi necessário também descortinar os véus que compõem as aulas, para que após essa 
apreensão os jovens possam, quem sabe, dar continuidade aos trabalhos. 
Dessa forma trabalhei com dinâmicas que estimulassem a compreensão da estrutura das aulas e 
os educandos foram incentivados durante o processo a estabelecer diálogos e discussões no 
grupo nos quais tanto fizessem colaborações ao trabalho do colega e ao seu próprio 
desenvolvimento, como também descrevessem e explicassem os jogos, exercícios, conceitos do 
jogo mascarado e de cena, os quais haviam vivenciado. Acredito que o descortinamento de 
alguns dos segredos que compõem as estruturas do processo de trabalho de ensino aprendizagem 
com teatro é de suma importância para a construção - a no mínimo médio prazo - da unidade e da 
autonomia do grupo ou, caso essa (que é o desejo maior dos integrantes do Roda Moinho) não 
aconteça, da potencialidade de autonomia, articulação, síntese de pensamento e possibilidade 
estímulos aos seus imaginários. 
È oportuno ressaltar que adversidades nesse percurso também aconteceram, o processo de escuta 
ao outro e de permitir-se ser criticado, bem como aprender a criticar de forma construtiva ainda 
devem ser bastante trabalhados. Também nesse ponto, a compreensão de que o “erro” e as 
dúvidas são fontes potenciais da educação (quando bem canalizados), também é parte 
estruturante.  Algo interessante foi perceber a apreensão dos conceitos trabalhados, mesmo que 
podendo comportar melhoras nos aspectos da articulação e da expressão verbal dos mesmos. 
Sobre a dimensão do potencial de trabalho com o erro temos que: 
A noção de erro contextualiza-se com a dimensão epistemológica e pedagógica que lhe 
empregamos. O erro, considerado a partir da epistemologia bachelardiana, pode ser entendido 
como um conhecimento provisório a ser retificado para que se possibilite o possível 
conhecimento mais próximo da verdade – que inclusive nessa perspectiva não sabemos se 
encontraremos. Para Bachelard (2003), o erro é condição de verdade, na medida em que haverá 
sempre novos erros a serem descobertos a partir dos conhecimentos já construídos e, portanto, 
novos conhecimentos a serem inventados, criados e estabelecidos provisoriamente (COSTA, 
2010, p. 304). 
 
Para finalizar as reflexões acerca de tal aspecto da manutenção do trabalho com o teatro no 
Assentamento, tecerei algumas considerações relacionadas à continuidade das atividades, visto 
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que o vínculo e a atuação do Grupo de Teatro Roda Moinho no local não se encerra com esse 
último projeto “Teatro PopuRural”, e, por perceber que tais reflexões contribuem para a prática 
de outros artistas que desenvolvem ou desejam desenvolver trabalhos com comunidades, 
especialmente as rurais, trarei algumas conclusões que o projeto descrito nos proporcionou.   
A partir de perguntas como “Quais estratégias metodológicas podem suscitar a autonomia, a 
gestão coletiva e a sustentabilidade desse grupo específico?” e “Como dialogar e pensar a 
sustentabilidade de um grupo teatral em área rural, em um ambiente em que os integrantes 
possuem diversas relações externas de trabalho e subsistência?”, é que nós, do Roda Moinho, 
pretendemos dar prosseguimento as pesquisas metodológicas iniciadas com os jovens.  Somente 
perceberemos se esse objetivo possuirá êxito através da continuidade dos trabalhos, com no 
mínimo a execução de outro projeto. Temos em mente, inclusive, que existe a possibilidade de 
que nossos anseios não sejam concretizados, tendo em vista que as dimensões da mutabilidade e 
da transformação fazem parte da própria compreensão em torno de processos culturais e 
educacionais, as pessoas mudam e os caminhos as acompanham. 
Uma de nossas reflexões é a de que necessitamos incluir em uma nova etapa a previsão de algum 
recurso financeiro para os jovens que continuarem participando, para que estes possam, talvez, 
potencializar sua dedicação e disponibilidade para com a proposta. Esta iniciativa também visa 
apresentar uma nova dimensão de possibilidade profissional para eles e seus familiares. 
Entretanto, compreendemos que essa nova possibilidade constitui-se mais complexa do que se 
apresenta à primeira vista, estando imbricada e relacionada a outros aspectos e questões. Dessa 
maneira, a execução dessa idéia requer ainda uma maior reflexão e amadurecimento, que 
somente surgirá do processo dialógico entre nós do Roda Moinho e os jovens do Poço Longe. 
Uma das conclusões que trago nesse momento é de que nosso caminho, o caminho do Grupo de 
Teatro Roda Moinho, foi construído aos poucos, pelos passos trilhados, alguns impulsivamente, 
outros de forma mais racional, mas todos de maneira espontânea e apenas tateando as direções 
em que chegaríamos, as quais no fundo, sempre estarão se redesenhando de acordo com aqueles 
que encontrarmos nas encruzilhadas dos nossos sonhos/encontros. Tal perspectiva torna-se muito 
clara quando relembro de nossas avaliações dos trabalhos no Assentamento Poço Longe, nas 
quais alguns jovens mencionavam ser integrantes do Roda Moinho. E de fato são.  
 
Os segredos do universo mascarado. 
 
Para análise da importância do trabalho com a máscara no processo com os jovens do 
Assentamento Poço Longe se faz necessário também refletir sobre o caráter, a simbologia e os 
segredos que perfazem tal universo.  
As origens das máscaras remontam aos rituais, de onde se extrai seu caráter de magia, ainda hoje 
um pouco mantido. Como afirma Ana Maria Amaral, ela é algo material, um objeto, mas em sua 
concretude também representa o oposto, algo não material: “A máscara provoca transformações 
imediatas, com ela a pessoa passa de sua condição para outra. É magia porque magia é um 
fenômeno que surge quando duas realidades diferentes, mesmo opostas, são conectadas”. (2004, 
p. 41-2) 
Pensar a utilização de máscaras fora do contexto cultural é um ato que pode apresentar alguns 
equívocos. As máscaras pertencem ao imaginário das culturas que as utilizam. Segundo Isa 
Trigo: “(...) há máscaras que buscam expressar sensações, estados e totalidades vivenciais que de 
uma civilização para outra não são sequer imaginadas. Máscaras que, por suas comunidades, não 
são pensadas fora de seu conjunto maior.” (TRIGO, 2007, p. 3).  
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Imagens da Oficina de Confecção de Máscaras. Fotos: Rosa Adelina. 
 
São muitos os segredos que podem estar velados pelas máscaras. Existem as máscaras sociais, ou 
máscaras virtuais como Bachelard denomina, das quais a principal característica é a 
dissimulação, apresentando e trazendo a tona aspectos psicológicos dos indivíduos. Entretanto, 
aqui tratarei das máscaras reais, máscaras físicas, como potencial de trabalho teatro-educacional 
com comunidades. Sobre as máscaras reais Bachelard observa que: 
 

[...] a máscara real, em seu grosseiro êxito de dissimulação, perde as raízes 
fenomenológicas da dissimulação. O ser sob uma máscara real não se engaja 
verdadeiramente num processo de dissimulação. A fenomenologia do ser 
efetivamente mascarado, inteiramente travestido, é então pura negatividade de seu 
próprio ser. Pode adormecer nessa negatividade e mesmo perder a consciência de sua 
vontade de máscara. Tudo é feito de um só golpe: mascarar-se ou ser desmascarado é 
uma nítida alternativa lógica sem qualquer valor existencial. (BACHELARD, 1986, 
p. 166) 

 
Dentro de tantos possíveis segredos que perfazem o universo do trabalho com máscaras, um 
específico desnuda-se com as máscaras da Commedia dell´Arte, e é por tal razão que escolhi essa 
forma teatral como suporte para meu trabalho com teatro em comunidades e movimentos sociais. 
Tal segredo específico refere-se ao funcionamento do sistema, suas nuances e estruturação. 
Pode-se questionar como as máscaras dell´Arte podem contribuir para o desvelamento de tal 
segredo e alguns autores inclusive não acreditam em tal potencial, acontece que tais máscaras 
representam tipos da sociedade, que embora sejam oriundos de outro contexto histórico-social, 
ainda apresentam-se extremamente atuais e suscitando temáticas como por exemplo as relações 
de opressão, que mesmo modificadas, ainda se estabelecem.  
Para tratar especificamente das máscaras dell´Arte e discutir sobre o processo de trabalho com as 
mesmas com os jovens do Assentamento Poço Longe se faz necessária uma breve introdução do 
que foi a Commedia dell´Arte, visto que para muitos esta pode ser desconhecida, embora seja 
possível que os mesmos conheçam algumas de suas máscaras, como o Pierrot, a Colombina e o 
Arlequim.  
A Commedia dell´Arte surgiu na Itália, sua institucionalização com a formação de companhias 
inicia-se a partir do século XVI, entretanto, suas máscaras e mecanismos de jogo cômico pré-
existiam nos espaços populares dos festejos e das apresentações de teatro. A figura do ator era de 
extrema importância visto que essas encenações eram sempre improvisadas. Do teatro popular, 
agregou a presença do riso como mote para o desenvolvimento de suas situações, construídas 
através de um roteiro - o canovaccio - que continha basicamente as entradas, saídas e objetivos 
das cenas, em que o texto surgia com o improviso, e como afirma Dario Fo, da prática dessas 
improvisações, de uma bagagem gigantesca "de situações, diálogos, gags, ladainhas, todas 
arquivadas na memória, as quais utilizavam no momento certo, com grande sentido de timing, 
dando a impressão de estar improvisando a cada instante” (2005, p. 17).  
A denominação de Commedia dell´Arte apareceu em um momento posterior, apresentando hoje 
algumas discordâncias quanto ao seu significado. A principal definição do termo vem da 
associação de dell'Arte com o significado de ofício. Naquele momento, grande parte dos serviços 
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ainda eram construídos por artesãos, que conheciam a Arte (o ofício) da realização da 
encomenda, essa definição contem em si o conceito da profissionalização trazida pela Commedia 
dell'Arte, com formação de companhias e de registro em cartórios. Antes essa forma teatral 
assumiu nomes como commedia all´improviso, commedia dei zanni, maschere all´italiana, 
commedia mascherata, commedia all´italiana. 
As máscaras dell´Arte apresentavam tipos que compunham o quadro dos papéis sociais do 
período e em alguns de seus roteiros podem-se notar relações de opressão ligadas à questão de 
classes, bem como pode-se perceber as modificações sociais decorrentes das transformações 
políticas e históricas do momento. Dessa maneira: 
 

Segundo Pandolfi, "as máscaras reproduziam as características que os italianos 
atribuíam a cada região do país: o mercador da República de Veneza, o carregador de 
Bérgamo, o pedante de Bolonha, o apaixonado toscano, o capitão espanhol ou 
italiano, ou napolitano [...]” Assim a representação da Commedia dell'Arte fornece 
um quadro completo das classes e das regiões italianas [...]. (BARNI apud SCALA, 
2003, p. 22)  

 
Entretanto, Joice Aglae observa que embora se relacionassem aos papéis sociais daquele 
contexto, as máscaras por tratarem da vida, não buscavam exprimir tais relações, mas o faziam 
exatamente porque pertenciam a essa dimensão, a da vida cotidiana. Sobre isso a autora cita que: 
 

Taviani fala das tentativas falidas do teatro moderno em criar novas máscaras a partir 
das antigas máscaras dell´arte, afirmando que o falimento deste mecanismo é 
inevitável, pois os cômicos dell´arte não criaram as suas máscaras a partir da 
observação da vida cotidiana para identificar os tipos que a sociedade continha e daí 
criar as máscaras – elas não observavam a vida cotidiana, faziam parte daquela vida. 
(AGLAE, 2010, p. 56)  

 
Mesmo que talvez de forma explícita, ou politicamente assumida e ativa - o que talvez nunca 
possamos atestar - com o riso, através de seus tipos e de seus roteiros, realizavam críticas, e mais 
do que isso desnudavam e satirizavam os segredos da sociedade da época. Os cômicos com o 
riso mostravam a fome do povo, o êxodo rural, a ascensão da burguesia, o renascimento 
científico, e isso podemos atestar na leitura e estudo dos canovacci. Sobre o riso e sua 
capacidade de descortinar os segredos que a sociedade tenta ocultar para a manutenção de seu 
status quo, temos para Dario Fo que: 
 

[...] o poder, qualquer poder, teme, mais do que tudo, o riso, o sorriso, a troça, a 
gargalhada. Pois a risada denota senso crítico, fantasia, inteligência, distanciamento 
de todo e qualquer fanatismo. Na escala da evolução humana, temos, inicialmente, o 
homo faber, em seguida o homo sapiens, e finalmente, sem dúvida, o homo ridens. 
Este o mais sutil, difícil de submeter e enquadrar. [...] o zé-povinho, a gente mais 
simples, nunca renunciou, mesmo ao representar as histórias mais trágicas, a incluir o 
humor, o sarcasmo, o paradoxo cômico. (FO, 2004, p. 187-8). 

 
É necessário ser acrescentado aqui, para compreender superficialmente a complexidade que 
envolve essa forma teatral, a existência de pessoas que acreditam que a Commedia dell’Arte não 
cumpria e nem possuía nenhuma função de crítica à sociedade. Essa é mais uma forma de 
enxergá-la, na vastidão de “delimitações sem definições” que perfazem o gênero, como Joice 
Aglae afirma. Assim temos que: 
 

Croce observa ainda que a Commedia dell’Arte não consistia em um grito de revolta 
do povo oprimido e explorado, em primeiro lugar porque os comediantes não vinham 
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dos estratos mais baixos da plebe, “eram quase todos provenientes da burguesia 
letrada ou do artesanato, obsequiosos e religiosamente devotos; eram tudo menos 
rebeldes.”[...] 
Compartilhando os pressupostos de Benedetto Croce, estudiosos da Commedia 
dell’Arte têm refutado a versão romântica de que aqueles “comediantes fossem 
rebeldes, ou expressassem protestos sociais” (PORTICH, 2008, p.139). 

  
Essa citação contradiz muito do que foi escrito nas linhas acima, bem como a posição de muitos 
autores, explicitados aliás no próprio corpo do texto da autora Ana Portich, como por exemplo 
Vítor Hugo “que privilegiou na Commedia dell’Arte os aspectos grotescos estampados por 
Callot, nela constatando a expressão das forças primitivas de um povo” (PORTICH, 2008, p. 
139) e Mikhail Bakhtin - “As teorias de Mikhail Bakhtin (1895-1975) reavivaram entre nós 
idéias pré-simbolistas que classificavam a Commedia dell’Arte como transgressora. (...) é então 
interpretado como expressão de uma agressividade que teria trazido à tona a revolta do povo 
oprimido.” (PORTICH, 2008, p. 140). 
Dessa maneira, o espaço da delimitação acerca do que foi a Commedia dell´Arte é muito diverso 
e contraditório, nesse momento o que nos interessa particularmente não são os segredos que 
perfazem tal questão, visto que o oculto é algo que impera com relação ao que foi essa forma 
teatral, mas tratarei especificamente acerca do trabalho com as máscaras dell´Arte com os jovens 
do Assentamento.  
O que pode ser afirmado é que na improvisação dos jovens do Assentamento Poço Longe com as 
máscaras da Commedia dell´Arte409 os segredos das relações sociais eram revelados através do 
teatro, e não somente nas falas dos educandos-atores, mas nos gestos, nos corpos e nas suas 
ações. As cenas produzidas, mesmo que não fossem por vezes focalizadas nas relações de 
opressão, não deixavam de apresentar tal realidade de forma orgânica, fluída e construída a partir 
do imaginário dos educandos. E, tais desvelamentos contribuem não somente para a expressão 
destes indivíduos, como possui papel importantíssimo na revelação (e progressiva 
desconstrução) das engrenagens que mantêm o status quo de uma sociedade injusta e desigual. 
Tais processos educacionais contribuem para reflexões acerca de um imaginário político que 
necessita ser desnudado, para possibilitar que os indivíduos se conscientizem e se apoderem das 
ações políticas que norteiam seus respectivos destinos. E dentro dessa perspectiva o trabalho 
com o riso tem papel significante, visto que, conforme reflete Vladimir Propp, o riso destrona a 
falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos ao escárnio, o riso constitui-se 
como uma arma de destruição de verdades, assim configura-se como um desvelamento de certos 
segredos e ocultações.  
Por ora me aterei nessas reflexões, poderia destrinchar outros aspectos, mas para não correr o 
risco de iniciar o debate em torno de questões que necessitam de maiores aprofundamentos 
cessarei nesse espaço. Durante esse texto busquei explicitar que são muitos os segredos que 
podem compor uma simples experiência com teatro de máscaras com jovens de um 
Assentamento: os segredos do ofício, os segredos das máscaras, os segredos da Commedia 
dell´Arte, os segredos sociais, bem como tantos outros segredos mencionados ou não nas linhas 
acima e que integram esse complexo. Tais questões apresentadas fazem parte de um estudo 
maior que compõe minha dissertação, atualmente em etapa de finalização, mas, acima de tudo 
isso, no profundo e no estruturante fazem parte das escolhas implícitas, ocultadas, secretas, que 
passam pelo meu imaginário e que tecem minha práxis de atuação profissional e minha própria 
vida.  
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O visível e o invisível na formação da consciência histórica nos Livros 
Didáticos 
Carlos Alberto Araújo Bezerra de Mello (UFRPE) 
 
 
 
Introdução 
 
Os parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de história nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental traz como proposta inovadora o deslocamento da ação docente da atenção aos 
conteúdos históricos para a concepção da ação docente como meio de privilegiar a formação de 
conceitos-chave a fim de forjar o pensamento histórico, o qual constitui os objetivos gerais. A 
motivação deste estudo reside em verificar nos livros didáticos direcionados ao público dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental, se estão contemplados os objetivos da construção dos 
conceitos de tempo histórico, fato histórico e sujeito histórico como requisitos para a formação 
do pensamento histórico, em conformidade com os PCN. Em seguida, como estes conceitos são 
apresentados e operacionalizados no texto didático, bem como, se sua efetivação no livro 
didático está de acordo com as definições apresentadas nas resenhas do Guia do PNLD 2010 que 
orientam a seleção das coleções didáticas pelos professores. 
A não apreensão desses conceitos-chave nos primeiros anos do Ensino Fundamental se 
evidenciam pela dificuldade que os discentes vivenciam ao chegar para se apropriarem dos 
conteúdos exigidos no Ensino Médio. Tem sido comum o discente ao chegar ao Ensino Médio, 
se deparar com a disciplina histórica e tornar-se refratário por se sentir desinstrumentalizado para 
articular os conteúdos históricos escolares devido às ausências dos conceitos que permitam 
articulá-los. 
Conforme os PCN para o ensino de história nos primeiros anos do Ensino Fundamental, os 
objetivos a serem perseguidos pela escola nessa fase de ensino consiste na apreensão dos 
conceitos-chave já elencados como meio para formação do pensamento histórico. 
Tal perspectiva surge como estratégia fundamental para que o discente não venha encarar a 
disciplina de história como um conjunto de conteúdos a serem memorizados. Pretende agregar 
ao saber histórico escolar que o sentido desta disciplina não se assenta no esquema de causas e 
conseqüências que conduz o discente a evocar o raciocínio lógico-matemático a despeito do 
pensamento histórico em sua amplitude e complexidade, o qual deve ser forjado a partir dos 
conceitos básicos e indispensáveis ao manuseio da história. Traz para a cena do saber histórico 
escolar a necessidade de sua conexão de sentido com o presente vivido pelo discente no âmbito 
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individual e coletivo. Deste modo, a disciplina de história não deve figurar como espaço de 
conteúdos que devam ser meramente fixados410.  
Com efeito, os conceitos de tempo histórico, fato e processo histórico expressos nos livros 
didáticos devem oferecer possibilidades ao estudante de abertura das portas para a percepção de 
si e dos outros enquanto sujeitos históricos diversos em múltiplas temporalidades e 
espacialidades, e ainda da noção de que a história se processa por meio de permanências, 
rupturas e contingências.  
Torna-se necessário, entretanto, compreender o livro didático em sua dimensão histórica e 
cultural, apresentar os processos de constituição discursiva aos quais fora submetido e submeteu 
a fim de apanhá-lo como invenção do possível dentro dos limites de cada contexto histórico. 
Para tanto, defendemos a necessidade das apropriações dos conceitos de tempo histórico, fato e 
sujeito histórico como condição de fornecer as abstrações necessárias para que sejam realizáveis 
as operações para sua compreensão enquanto produção histórica e cultural. 
Utilizaremos como fonte primária para compor o estudo de nosso objeto, os PCN e o Guia do 
PNLD 2010, este último por ser o único instrumento criterioso para a escolha dos livros 
didáticos pelas escolas públicas em razão das avaliações feitas pelo Ministério da Educação em 
forma de resenhas que traz para cada coleção.  
O Guia classifica as coleções em relação às abordagens históricas por elas adotadas – Político-
social, Socioeconômica, Socioidentitário e Cultural-cotidiano411 - assim como apresenta como 
fio condutor de tais abordagens históricas – se temporal, espacial, temática, especial – cabe 
ressaltar a inovação que o PNLD faz quanto ao fio condutor tido por especial: que faz uso de 
histórias ficcionais e ou personagens fictícios pelos quais serão trabalhados os conteúdos 
históricos.412  
Essas colocações são relevantes na medida em que permitem confrontar o discurso enunciado 
através das resenhas com a materialização do tratamento histórico analisado nos livros didáticos 
a fim de verificar as estratégias de apresentação das coleções, entendendo que é a partir dessas 
analises do PNLD que o professor irá se orientar para a adoção de determinada coleção.  
Assim, neste trabalho, tais avaliações serão confrontadas com a realidade materializada nas 
coleções submetidas a nossa análise dos conceitos já enunciados. Por exemplo, como aparece e é 
operacionalizada nos livros didáticos aqui analisados a renovação historiográfica quanto ao 
sujeito histórico, fato e tempo histórico de que trata o PNLD 2010, a qual foi submetida como 
critério basilar expresso no edital para a elaboração das coleções: 
 

Neste sentido, exigiu-se das obras apresentadas no presente guia o desenvolvimento 
de estratégias cujas problematizações provoquem um redirecionamento na concepção 
que comumente as pessoas alimentam da história, superando o paradigma da 

410 FREITAS, Itamar. Livro didático de história: definições, representações e prescrições de uso. In Livros 
didáticos de História: escolhas e utilizações. In: OLIVEIRA; Margarida Maria Dias de ; OLIVEIRA, Almir Félix 
Batista de (Orgs.) Livros didáticos de História: escolhas e utilizações. Natal: EDUFRN, 2009. P. 13. 
411 Segundo o PNLD, a abordagem histórica político-social se caracteriza pela condução da história através dos 
fatos políticos como meio de abarcar as relações de poder na sociedade. A socioeconômica pelo viés da luta de 
classes e a divisão da história em modos de produção. Sociointitária se caracteriza por trazer os sujeitos históricos 
ausentes e a problematização da realidade a partir das questões do presente. Cultural-cotidiano apresenta a 
perspectiva de que a história é feita por diferentes sujeitos históricos, individuais ou coletivos construída no 
cotidiano, revelando as contradições e conflitos que se manifestam na cultura material e imaterial, privilegia 
trabalhar a história por categorias como representações, práticas culturais, imaginário, memória, patrimônio, cultura 
material e cotidiano. 
412 BRASIL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Guia de livros didáticos: PNLD 
2010 - História. Brasília: MEC, 2009. P.18-19. Disponível em: 
 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12389&Itemid=672. 
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narrativa histórica como verdade absoluta sobre o passado, para concebê-lo enquanto 
uma das verdades sobre ele.413 

 
Este critério imposto pelo PNLD não reflete uma censura prévia às produções didáticas, visto 
que, salienta o Guia, qualquer obra recebe influências de caráter político e ideológico ancorados 
em seu tempo e que irão se expressar pelos recortes que os autores dão às suas produções. Tal 
concepção está presente claramente nos PCN relativo às questões de transição cultural que dão 
conta das transformações das mentalidades que vivencia a produção historiográfica na medida 
em que o PCN admite o trabalho da história pelo viés tradicional, pelo viés misto, mas sinaliza 
sua intenção e simpatia para com a abordagem da história sociocultural, com vistas que ela se 
torne mais inclusiva. 
 
Os livros didáticos de história depois dos PCN. 
 
Estudar como ocorrem as ações e as relações do homem na multiplicidade temporal, diversidade 
social, étnica, cultural e espacial como meio de orientação do indivíduo no presente vivido 
constitui o objetivo formal do saber histórico escolar, o qual se desdobra em três eixos 
conceituais – sujeito histórico, fato histórico e tempo histórico que por sua vez formam os 
objetivos a serem alcançados no primeiro ciclo do Ensino Fundamental.414  
Os PCN elaborados em 1997 encarregaram-se de conferir sentido específico ao saber histórico 
escolar ao situá-lo como saber autônomo, mas concebido em consonância com as apropriações 
operadas a partir da história científica que venham a dialogar com os objetivos da escola. 
Apropriações que são elaboradas também com as representações sociais, com as leituras de 
mundo e das próprias histórias vivenciadas e produzidas por discentes e professores, juntamente 
com as informações obtidas junto aos meios de comunicação.415 
O que caracteriza o saber escolar são seus objetivos específicos e gerais pretendidos com base 
nos enunciados dos PCN. No caso dos livros didáticos, espera-se que reflitam os objetivos 
específicos do ensino de história para os primeiros anos do Ensino Fundamental, os quais 
residem na apreensão do pensamento histórico através das apropriações dos conceitos de tempo 
histórico, fato e sujeito histórico como meios capazes de articular os saberes históricos, a fim de 
que o discente seja capaz de ler e compreender diferentes realidades e agir criteriosamente pela 
aquisição das capacidades tidas como objetivos gerais da disciplina de história para este público, 
quais sejam: 416 
 

 – Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros 
tempos e espaços; 
– Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhe permitam localizar 
acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para 
algumas questões do presente e do passado; 
 – Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diferentes 
tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles;  
– Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua 
realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; 

413  BRASIL, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  Guia Nacional do Livro didático. História para 
os anos iniciais do Ensino Fundamental. (2º ao 5º ano). Brasília: MEC/FNDE: 2010. 
P.1.Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12389&Itemid=672. 
414 BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 
1997. P.29. 
415  Ibid. P.28-29. 
416  Ibidem. P.33. 
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– Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre 
algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação política 
institucionais e organizações coletivas da sociedade civil;  
– Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, 
aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos e sonoros;  
–Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a 
como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 
democracia. 
Vale ressaltar que os PCN refletem uma transição cultural das concepções 
tradicionais do ensino de história para a uma cultura educacional de caráter liberal 
que pretende romper com a concepção progressista, linear, teleológica e com a 
ausência dos demais sujeitos que compõem a história. 417 

 
Tempo histórico como representação. 
 
A categoria de tempo histórico é abordada pelos PCN e pelo Guia do PNLD 2010 sob duas 
possibilidades: tempo cronológico que organiza a história pontuando os acontecimentos e fatos 
históricos numa infinita linha ascendente ou linear; tempo como representação que redimensiona 
o tempo cronológico com tempo biológico e o tempo psicológico, resultando numa concepção de 
tempo mais flexível, fluido e múltiplo.418 
O tempo histórico se constitui como a categoria central do pensamento histórico. Segundo Paul 
Ricœur, ele surge como meio de organizar o tempo individual ou coletivo da consciência que se 
constrói na duração da experiência da vida que é sucessão dispersiva e desorganizada, logo, 
indizível em forma de narrativa. A este tempo se associa o da natureza ou cósmico, a esteira 
coletiva por onde corre o tempo psicológico. A primeira operação historiográfica é mediar uma 
conciliação entre esses tempos para fazê-los narráveis em sua individualidade e coletividade pela 
invenção de um terceiro tempo, o tempo histórico.419  
A análise de Thais Fonseca mencionada acima acerca do momento que foi fundada a disciplina 
histórica em sua estrutura e objetivos gerais como entendemos hoje, associada às narrativas de 
Homero, foram tomadas como exemplo para expor o conceito do tempo histórico em Ricœur.  
A primeira indagação se situa como se opera a tessitura do tempo histórico. O tempo histórico 
resulta de um processo artificial de naturalização da consciência, inscrevendo este tempo no 
tempo cósmico por meio de operações culturais420: a marcação do tempo pelo calendário que 
permite a datação do curso da experiência do homem no tempo, a criação do sentido de gerações 
de famílias e a própria invenção do fato ou evento histórico como recurso de marcação de novos 
períodos no curso do tempo, que favorece a pretensão de revelar um passado vivido, considerado 
como capaz de dar outros cursos à história, os quais figuram na produção de lugares de 
memórias, livros, museus, arquivos, bibliotecas e outros espaços que concorrem para o registro 
da atuação humana.   
Há um problema recorrente na escrita da história que envolve este tempo sob concepções 
históricas distintas. Se tudo é história, o conceito do tempo histórico se altera no tempo. O 
retorno à narrativa trouxe relevante inteligibilidade à escrita da história, mas uma solução 
enganosa ao admitir a linearidade que simplifica a trajetória história pelo regime causal em 
estágios cronológicos que expressa o devir como mera conseqüência dos momentos anteriores. 
De forma a negligenciar outros aspectos envolvidos na trama histórica como as vicissitudes a 
que toda experiência humana está submetida. Coexiste ainda com essas concepções a perspectiva 

417  BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2005.  P. 103. 
418  BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 
1997. P. 30. 
419  RICŒUR, Paul. Tempo e Narrativa. São Paulo: Papirus, 2010.  Vol. III , P. 153. 
420 Ibid. P. 154-160. 
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progressista e teleológica do tempo histórico, o que traz o entendimento de que o presente e a 
marcha para os momentos seguintes necessariamente são e serão qualitativamente melhores que 
os momentos anteriores.  
O olhar da história cultural vai conceber o terceiro tempo de Ricœur, ou melhor, ele mesmo o 
faz, como uma construção mediada pelo presente do historiador e o passado inapreensível em 
sua totalidade como representação mimética criadora de uma realidade distante. 
Essas colocações de Ricœur são essenciais para a compreensão do tempo histórico enquanto 
representação que senão resolve em definitivo as aporias do texto histórico, em particular do 
didático, se deve aos historiadores e a historiografia do livro didático não terem, por ventura, se 
apropriado dos procedimentos da tessitura da história enquanto construção narrativa que não 
prescinde das técnicas do gênero literário que lhe confiram sentido e inteligibilidade.   
Desse modo, a escrita da história se põe como um tempo inacabado, uma história sem ponto 
final, passível de ser e dever ser sempre problematizada pelos livros didáticos, a fim de não fazer 
do fato histórico ou do acontecimento um dado fixo, mas uma história possível de ser reescrita 
por muitas sensibilidades. 
Então essa história do ensino de história, como qualquer outra, necessitará sempre ser revisitada, 
não para ir em busca do mito das origens, mas da compreensão dos processos que a 
transformaram de uma coisa a outras, nos espasmos da continuidade e do descontínuo. 
Entendendo que o devir, a despeito da ruptura, traz consigo os germes e os indícios das coisas 
que foram antes.  
Os estudos históricos escolares ou não, residem em compreender o tempo histórico como marcos 
de processos, que confere possibilidades de elaboração de narrativas dos acontecimentos e fatos 
históricos enquanto construções humanas instituintes do que se pretende como novo que 
obedecem à lógica e os limites do seu tempo. Escrever a biografia da vida é andar de mãos dadas 
com o tempo: 
 

[...] Escolher um trajeto curto para percorrer longas distâncias. Além do mais, sou eu, 
o investigador, que escolherei o que é e não é relevante. Daí, considerarmos o elenco 
de dados que dissecaremos um mito.  Ao selecioná-los, pretendemos dar sentido a 
todo um conjunto de idéias e de textos. Ela deve brilhar como uma metonímia em 
relação a esse todo.421 

 
Neste sentido, é conveniente recordar as narrativas de Homero que possivelmente se tornaram 
para época exemplos notáveis de textos didáticos para as sociedades gregas, ao transpor para a 
escrita a experiência de vida dos seus antepassados temporal e espacialmente organizada. A 
concepção de tempo histórico que se tem hoje, considerando a teorização de Ricœur sobre o 
tema, encontra na Odisséia o tempo da cronologia que marca a experiência humana pela 
sucessão temporal como resultado do tempo cósmico com o tempo psicológico dos personagens 
históricos, a exemplo das angústias e ansiedades de Ulisses para enfim reencontrar Penélope e 
seu lugar de pertencimento em sua terra natal, a ilha de Ítaca. 
Aquela narrativa tida como um clássico da literatura ocidental se encarrega de contar a trajetória 
de Ulisses desde o fim da guerra de Tróia que durou dez anos às aventuras marcadas pelas 
contingencias para seu retorno à Ítaca, o qual também levou dez anos. Essa associação de tempos 
a que nos referimos acima também se verifica nas passagens onde Penélope marca o tempo 
cronológico ao fazer suas rendas e desfazê-las como meio de representar a sua espera por 
Ulisses. 
 
A História como fato histórico. 
 

421   CERTEAU. Michel de. A invenção do cotidiano -.artes de fazer. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. p. 164. 
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Os PCN entendem que o fato histórico se opera por ações humanas significativas que devam ser 
escolhidas por discentes e professores para análise de determinado momento histórico. 
Constituem ações materiais ou não, realizadas pelo indivíduo ou por coletivos que envolvem 
diferentes níveis da vida social “que destaquem mudanças ou permanências ocorridas na vida 
coletiva.” 422 
Certeau afirma que cada época elabora seus próprios mitos e estes são instituintes de momentos, 
acontecimentos e fatos que se tornam históricos por serem mutáveis no tempo. O mítico para 
Certeau é concebido como elaboração e organização do mundo a partir da linguagem instintuinte 
de novos momentos históricos. Assim, por exemplo, a ciência é uma construção mítica, por isso 
cultural, que tem por objetivo compreender e explicar a constituição dos fenômenos naturais ou 
da experiência humana a partir da linguagem, constrói expressões próprias que obedecem a 
critérios, normas e regras por ela constituídas. Entender o fato histórico é desmitificá-lo pela 
compreensão das elaborações discursivas que o gerou. 
Compreender os fatos históricos como construções míticas significa percebê-lo como invenções 
representativas da ação humana, ações que por sua vez possuem características inapreensíveis 
em sua totalidade pela consciência que objetiva elaborar uma realidade comprometida por 
explicar uma origem ou acontecimento a despeito de dimensões mais complexas, múltiplas e 
dinâmicas que envolvem os fatos históricos.423  
Assim, o fato histórico deve ser representado como uma espécie de marco instintuinte de novas 
práticas ou a reinscrição das permanências, como registro de uma experiência significativa que 
funda memórias a partir de um enredo engendrado pelo como e o porquê, o objetivo que o 
motivou e um fim lógico, acompanhado de provas e algumas testemunhas. Sem estas condições 
o fato perde seu sentido crível que lhe confere autenticidade e inteligibilidade, que possa assim 
servir para análise de determinado momento histórico. 
O fato histórico possui um viés pragmático e proeminente que o recobre de uma áurea de ensino. 
O ensino enquanto formação do homem para lidar com a vida: a constituição das disciplinas em 
sua forma distinta da atual e a ação pedagógica é bastante anterior à educação moderna. Cumpre 
recordar a educação rigorosa que tinham os gregos,424 que dentre tantas disciplinas, a história era 
tida como a historia vitae magistra, sim, para eles e tantos outros povos, a mestra da vida. 
Este ditado latino consistia o norte da tarefa educativa na cultura ocidental da antiguidade, 
inclusive até as últimas décadas do século XVIII, sua ação educativa se orientava pela apreensão 
de valores morais e pelas questões práticas da vida. O que difere das linhas atuais é seu 
distanciamento das problematizações teóricas ou empíricas da cognição metódica. É com o 
advento do Iluminismo que historiadores profissionais discutem a definição das formas 
modernas de ensino e pesquisa, uma reorientação dos princípios didáticos para um novo tempo. 
Reorientações que não param em sua dinâmica necessária em qualquer tempo. Se assim não 
tivesse sido, a história profissional só teria surgido após Thompson e os Annales, e para o que 
hoje aceitamos e entendemos por história.425 
Sendo a história uma categoria da experiência humana no tempo e espaço, há de se concordar 
que sua consciência enquanto saber elaborado pelo homem a se ocupar do relato de 
acontecimentos heróicos pela narrativa que envolve sujeitos notáveis e suas práticas “na roda do 
tempo” e lugar determinados remonta às aventuras de Ulisses.426 Em Odisséia, este personagem 

422 BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 
1997. p. 29. 
423 Um mito é “um discurso relativo ao lugar/não lugar (ou origem) da existência concreta, um relato bricolado com 
elementos tirados de lugares comuns, uma historia alusiva e fragmentaria cujos buracos se encaixam nas praticas 
sociais que simboliza.” Ver CERTEAU. Michel de. A invenção do cotidiano -.artes de fazer. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2001. p.182. 
424 Idem. A Cultura no plural. São Paulo: Papirus, 2001. P. 38. 
425 DOSSE, François. A História. São Paulo: EDUSC, 2003. p. 217-225 
426 HOMERO. Odisséia. São Paulo: Difusão Européia do livro, 1960. p. 12-18. 
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no quando da corte de Alcino, rei dos fenáceos, ouve pela primeira vez, a partir do outro, um 
relato histórico sobre fatos vividos por ele mesmo.427  
Instaura-se nesse momento simbólico, uma reconciliação com a realidade conduzida pela 
narrativa histórica, embora Homero a apresente como não divorciada da natureza, vez que aquela 
história projetara o homem para a imortalidade através dos grandes feitos que o salva do 
esquecimento.  
Naquele momento Ulisses é tomado por reflexões a partir do conhecimento de como os outros o 
viam. O que nos permite perceber, desde então, ser a descrição do fato histórico uma construção 
racional formada e formadora de subjetividades, que pode encantar ou enfurecer até mesmo o 
sujeito do qual se fala. Mas, mais ainda vê-se na escrita desde Homero a pretensão pedagógica 
da história à medida que ela aparece aos outros como referencial capaz de “iluminar os 
caminhos” pelo legado das experiências do passado.  
Jörn Rüsen historiador alemão contemporâneo assinala que a história surge pela profunda 
carência de orientação dos homens, que agem e são agidos pelos outros no contexto das 
experiências que vivenciam no mundo de permanências e descontinuidades.428 Nessa 
perspectiva, o saber histórico científico ou escolar é desafiado por esta carência sob a evidência 
inegável de que este saber se constitui como produto de pretensão racional de sentido cognitivo 
em sua elaboração, mas ao mesmo tempo provoca e é fruto de reflexão humana sobre a 
experiência vivida que se estabelece no reino das subjetividades, cujo resultado reside na 
construção de uma finalidade de situar o indivíduo no processo temporal através da elaboração 
de momentos fundantes, os fatos históricos. 
Na introdução de “Apologia da História e ou o Ofício do Historiador”, Bloch toma como ponto 
de partida para a elaboração de uma metodologia da história dos Annales, a indagação de seu 
filho acerca de: para que serve a história? Sobre a qual este autor vai se debruçar para respondê-
la ao longo de sua escrita dedicada à objetividade científica da história e sobre a qual deve se 
legitimar.429 E o faz criticamente ao tomar o fato histórico enquanto objeto de reflexão como 
meio de situar o historiador na esteira dos acontecimentos de um determinado contexto histórico. 
Evocando que a ciência histórica deve se debruçar nas questões do homem no presente, seu 
compromisso é com ele. Para Bloch se torna inaceitável a idéia de que alguma ciência possa se 
ocupar do passado, mas de capturar o homem em qualquer tempo a partir de um problema posto 
no presente e que carece de ação. 
A história busca a verdade dentro do tempo, considerando ela mesma como um saber submetido 
a uma historicidade porque ao expor sua trajetória no tempo presente, faz sacudir a poeira do 
passado, ao reexaminá-los, concorre para que os fatos apareçam conforme as concepções do 
tempo em que foram constituídos.  
 
A multiplicidade do Sujeito histórico. 

 
O sujeito histórico é entendido preferencialmente pelos PCN como indivíduos, grupos ou classes 
sociais que se articulam e se mostram pelas ações no âmbito social, as quais são encaradas como 
mais significativas para a análise histórica com finalidades didáticas.  
Os sujeitos históricos são comumente os lideres de lutas históricas que proporcionam 
transformações mais amplas. Contudo, vê-se nos PCN uma ênfase do sujeito histórico através 
das pessoas comuns que atuam em situações do cotidiano, que produzem transformações para si 

427 Ibid. p. 105 
428  HÜSEN, Jörn. A Razão histórica: teoria da história ou fundamentos da ciência histórica. Brasília: UNB, 2001. 
p. 12. 
429  BLOCH. Marc, Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 41. 
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ou para os grupos, ou seja, de modo individual ou coletivo, que expressam suas especificidades e 
características considerando cada contexto histórico.430  
O saber histórico escolar tem sido revisitado constantemente, pois ele mesmo em sua trajetória, 
por muitas vezes elaborou discursos produtores de ausências de sujeito ou sua esteriotipação. 
Imbuído num discurso enfático herdeiro do período da ditadura militar431 - que nos últimos anos 
habita os livros didáticos como moradia confortável - de que somos todos iguais. Uma afirmação 
que desmorona e reprime as tentativas de construir referenciais de identidade que se buscam e se 
realizam pela diferença e em coerência com a experiência vivida tanto individual quanto 
coletiva.  
A história escolar tem enfatizado, entre outros objetivos, mas, sobretudo o de esclarecer para o 
público escolar, noções que são menos abstratas das quais comumente se encarrega, de que há 
um só tempo somos sujeito da nossa história, mas também somos sujeitos dos outros, os quais 
muitos passam a habitar em nós.  
Michel Foucault, ao contrário dos mal entendidos que transitam por alguns corredores da 
academia, vem apresentar o sujeito em suas potências, sem sequer cogitar a possibilidade de seu 
fim na história.  Mostra que essa dualidade entre sujeito e sujeição faz parte do jogo da vida. E 
como todo jogo, este há regras. Interpretar as regras do tempo vivido é se apropriar delas e 
submetê-la a invenção de outras regras em que os sujeitos ausentes tenham vez e voz.432  
Segundo Paul Vayne, Foucault chama a atenção para essas novas e antigas regras por onde 
atuam os sujeitos, as quais vêm à tona quando se olha para as práticas comuns do cotidiano. Os 
sujeitos se revelam quando o olhar do historiador se desloca para os detalhes. Mostra que os 
sujeitos ao longo da história tornaram-se raros pelo olhar viciado do historiador em suas análises 
dos fatos históricos ao seguirem gramáticas que os pré-determinaram e os esconderam: 
 

Vocês podem continuar a explicar a história como sempre o fizeram: somente, 
atenção: se observarem com exatidão, despojando os esboços, verificarão que 
existem mais coisas que se devem ser explicadas do que vocês pensam; existem 
contornos bizarros que não eram percebidos.433 

 
A concepção de sujeito histórico em Foucault se faz em trazer para a cena da vida os 

sujeitos que realmente a compõem, os que sob diferentes formas agem no presente. A propósito, 
não poderia deixar de mencionar os fundamentos filosóficos de uma cultura inconveniente aos 
ordenamentos modernos criteriosamente selecionados pelo Renascimento, fundamentos que 
serviram de referencial aos autores citados, o pensamento pré-socrático, especialmente o de 
Heráclito de Éfeso, a exemplo do seu aforismo: “Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio, 
somos e não somos.”434 
Essas gramáticas a que se refere Foucault fundaram “As Mais Belas Mentiras” que fomentaram 
ideologias estanques e maniqueístas das mais perigosas às aparentemente mais inocentes que se 
infiltram na constituição das mentalidades, povoam e incrementam a escrita da história escolar, 
inventando e disseminando ideologias acerca dos conceitos de indivíduo, família, escola, pátria 
ou nação, muitas das quais se achavam disfarçadas de explicações científicas.435 Estereotipam os 

430 BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília:            
MEC/SEF, 1997. p. 29. 
431  MUNAKATA, Kazumi. Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura no   Brasil. In: 
FREITAS, Marcos Cesar (Org). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2003. p. 271-272. 
432  MUNIZ, Durval de Albuquerque Júnior. História: a arte de inventar o passado. São Paulo: EDUSC, 2007. p. 
171.  
433 VAYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. Brasília: UnB, 1998. p. 253 
434  REALE, Geovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 
1990. p. 36. 
435 DEIRÓ, Maria de Lourdes. As Belas Mentiras: a ideologia subjacente aos Textos Didáticos. São Paulo: 
Centauro, 2005. p. 39-179. 
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ambientes, criando o imaginário superior da cidade e sua gente em detrimento das pessoas que 
vivem no campo. Elaboram a naturalidade da pobreza e da riqueza, delineam o que deveria ser 
considerado como virtudes do indivíduo e da sociedade, criaam o imaginário do índio como um 
personagem: o bom selvagem, preguiçoso e imprevidente, além de simplificar seu modo de vida, 
hábitos e costumes.436 
 
Idas e vidas? 
 
Neste sentido, observa-se, em primeiro lugar, que não há consenso entre as coleções analisadas a 
respeito das concepções históricas que norteiam, por sua vez, as concepções de tempo, fato e 
sujeito histórico que venham dialogar com as tendências anunciadas pelos PCN para o ensino de 
história nas primeiros anos do Ensino Fundamental.  
Por sua vez, ao realizar a analise das coleções e seu cruzamento com os objetivos gerais da 
disciplina, verifica-se que alguns deles não são contemplados sob a perspectiva das tendências 
do ensino de história, possivelmente por serem interpretados a partir das concepções tradicionais 
da disciplina.  
O estudo aponta para uma heterogeneidade de concepções adotadas por cada coleção em suas 
abordagens sobre tais conceitos, o que reflete um momento de transição de concepções para o 
ensino de história. Essa constatação também se verifica pelo período em que foram publicadas as 
referências bibliográficas utilizadas pelas coleções, as quais apresentam em média 10 a 12 anos 
de defasagem em relação à publicação das coleções.  
A coleção “Pelos caminhos da história” revelou-se se situar entre abordagens tradicionais e as 
tendências do ensino da história que venham privilegiar a formação do pensamento histórico a 
partir dos conceitos já enunciados. No entanto, as abordagens da história tradicional são 
conduzidas como revisitações municiadas de problematizações que refletem as novas tendências 
do ensino da história. Expressam assim, um percurso de transição, cujo viés sinaliza para 
abordagens que tragam para a cena do ensino de história, o pensamento histórico como recurso 
para o discente apreender os conteúdos tradicionais sob novas perspectivas.  
A Coleção “Projeto Prosa” revelou-se em optar por abordagens históricas mais tradicionais. A 
maneira pela qual os conceitos foram trabalhados dá conta em atender formalmente as 
orientações dos PCN, mas tais conceitos não se materializam na amplitude necessária para a 
apreensão dos conteúdos sob o ponto de vista de uma história inclusiva.  
As noções dos conceitos históricos em suas tendências pretendidas pelo PCN se mostraram mais 
bem trabalhada na coleção “Projeto Pitanguá.” Elas de fato norteiam as concepções e abordagens 
históricas adotadas por esta coleção quando se materializam dentro dos capítulos reservados 
especificamente para o tratamento dos conceitos, ou são abordados dentro dos temas relevantes 
do cotidiano. Mesmo no seu último volume, quando pretende seguir os conteúdos tradicionais, o 
faz de maneira a tornar o ensino de história mais próximo da realidade do aluno, tendo em vista 
que tais conteúdos tradicionais funcionam como eixos para chegar ao presente vivido pelo 
discente. 
Em relação às resenhas produzidas pelo Guia do PNLD 2010, é dispensada pouca atenção ao 
tratamento dos conceitos analisados. São realizadas ao estilo de mencionar os destaques por 
noções genéricas dos conceitos e conteúdos, sem, contudo, trazer a informação ao professor 
como são trabalhados efetivamente em cada livro didático.  
Possivelmente isso deva ocorrer em virtude da grande quantidade de coleções a serem analisadas 
e resenhadas, o que impossibilita uma síntese mais abrangente. Acreditamos que seria mais 
interessante para o professor e também para o PNLD, dispor por meio digital em suporte de CD 

436 CHAUÍ, Marilena. A Nação como Semióforo. In Brasil Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo, 2000. 
p. 11 – 86. O entendimento da autoria parte da palavra grega semeiphoros, o primeiro radical – semeion  indica sinal 
ou signo, seguida de phoros: trazer para frente. O livro se dedica a perseguir a invenção da nação partindo dos ideais 
dominantes. 
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ou internet, ao menos um capítulo de cada volume das coleções apresentadas. Sem dúvida isso 
viria a potencializar a fundamentação do professor e da escola na escolha das coleções que mais 
se afinem com as concepções históricas do professor e do projeto pedagógico da escola. 
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1 Introdução 
 
Como pesquisador do cristianismo e judaísmo inquietou-me o fato de observarmos na Bíblia 
citações do livro apócrifo de Enoque, como acontecem nos livros de Judas e II Pedro, e ao 
mesmo tempo ser tão escassos na literatura teológica e das Ciências das Religiões, livros que 
tratem desta obra com mais especificidade dando ensejo à possível contribuição que ele 
(Enoque) possa ter para formação epistemológica de alguns escritores neotestamentário. 
Por que Judas e Pedro citam o livro de Enoque? Como este livro era tratado pelos primeiros 
cristãos? Como os judeus enxergavam Enoque? Qual a influência que este livro exerceu na 
formação do imaginário judaico-cristão? Qual a visão cosmogônica dos primeiros cristãos? Estas 
perguntas se encontram soltas e precisam de respostas. Investigar sobre estas questões 
proporcionará um entendimento histórico mais preciso acerca de crenças cristãs em seus 
primórdios principalmente aquelas ligadas a questões angelológicas.  
O objetivo do estudo consistiu em trazer à luz uma nova interpretação de determinados de textos 
da Bíblia usando como fonte de iluminação compreensões feitas a partir de passagens do livro 
apócrifo de Enoque, objetivando um melhor entendimento da epistemologia dos escritores 
bíblicos, a fim de obter uma crescente visão da cosmogonia e do imaginário presente no 
judaísmo arcaico e no cristianismo primitivo, bem como apresentar a forma como um mito pode 
estabelecer ligações com o imaginário, determinando o comportamento do indivíduo, e como 
isso poder ser uma ferramenta para a construção de cidadania. 

 
 
439  
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O artigo está estruturado da seguinte forma: No primeiro momento apresentamos um 
fundamentação teórica sobre mito. Em seguida passamos a contextualizar o Livro de Enoque. O 
passo seguinte é a aproximação do Livro de Enoque da Bíblia que tem por motivo clarificar a 
crença de alguns escritores neotestamentários e por último a discussão evolui para o 
entendimento do motivo que provocou a atitude de guardar certas crenças cristãs em segredo por 
vários séculos na história. 
Gilz (2009) define o texto como um processo, no qual os vários elementos da linguagem – o 
cultural, o histórico, o antropológico, o religioso, o cognitivo e imaginativo se inter-relacionam. 
Assim, tendo em vista o caráter de nosso objeto de pesquisa - um texto antigo - nosso aporte 
metodológico se baseia numa pesquisa bibliográfica sobre o tema.  
Nesta pesquisa nos concentramos não apenas no livro de Enoque, mas também em outros textos 
fundamentais para a compreensão deste, principalmente o texto da Bíblia. Nosso procedimento 
metodológico para o estudo bibliográfico dá-se da seguinte forma: À partir de uma seleção de 
passagens do Livro de Enoque e passagens bíblicas, buscamos mapear os diálogos entre os dois 
textos, analisando como o texto de Enoque desponta no texto bíblico. Este procedimento baseia-
se no conceito de intertextualidade que pressupõe uma relação que diferentes textos estabelecem 
entre si (KOCH, 2007).  
A abordagem qualitativa pode ser definida como aquela que busca conhecer um fenômeno 
específico em profundidade. Ela não se prende a estatísticas, nem a generalizações, mas busca 
trabalhar com descrições, comparações e interpretações. Ela tem um caráter mais interativo. 
(GIL, 1999) 
Compreendemos que o presente trabalho tem o objetivo de descobrir o “porque” de uma 
determinada realidade na história. Como disse Gil (2002): “A preocupação central da pesquisa 
foi identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. A 
pesquisa também pode ser tida como bibliográfica uma vez que realizamos leitura, análise e 
interpretação de livros e artigos visando o conhecimento das diferentes contribuições científicas 
disponíveis sobre o tema (FACHIN, 2001).  

 
2 Considerações sobre o mito 
 
Segundo Possebon (2008) o mito se caracteriza como um relato ou uma história sagrada que si 
diz ter ocorrido nos tempos primordiais, no início das coisas, relato este que faz sentido para um 
determinado povo e é capaz de influenciar, ou mesmo direcionar o seu comportamento social.  
Segundo Mircea Eliade (2000, p. 12): 
 

o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 
interpretada em perspectivas múltiplas e complementares....o mito conta uma história 
sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo 
fabuloso dos começos...o mito conta graças aos feitos dos seres sobrenaturais, uma 
realidade que passou a existir, quer seja uma realidade tetal, o Cosmos, quer apenas 
um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, é sempre 
portanto uma narração de uma criação, descreve-se como uma coisa foi produzida, 
como começou a existir. 

 
Mircea Eliade (2000, p. 13) continua abordando o mito dizendo que: 
 

o mito é considerado como uma história sagrada, e portanto uma história verdadeira, 
porque se refere sempre a realidades. O mito cosmogónico é verdadeiro porque a 
existência do mundo está aí para o provar, o mito da origem da morte é também 
verdadeiro porque a mortalidade do homem prova-o...e pelo facto de o mito relatar as 
gestas dos seres sobrenaturais e manifestações dos seus poderes sagrados, ele torna-
se o modelo exemplar  de todas as actividades humanas significativas. 
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Desde os primórdios, as civilizações tem calcado o seu comportamento em determinados mitos 
que regem a sua visão de mundo e de eternidade. Tome-se como exemplo os gregos que, na 
antiguidade, criam que, para cada acontecimento da vida, a explicação se encontrava em uma 
intervenção de um determinado deus.  
Assim, caso alguém tivesse um comportamento insano, o culpado era o deus Loucura que 
caminhava não pelo solo, mas pelas cabeças dos homens. Às vezes, determinadas atitudes eram 
justificadas não apenas porque um determinado deus resolveu intervir na realidade de alguém, 
mas porque houve uma assembléia de deuses que resolveram montar determinados cenários na 
vida dos mortais (POSSEBON, 2008). 
Em a Ilíada de Homero, o líder Atrida, após ter roubado o quinhão de Aquiles (uma escrava 
amante), justifica seu comportamento arrogante em um complô arquitetado pelos deuses: “eu não 
sou responsável, mas Zeus, a Moira (deusa do destino), e as Erínias, que caminham na escuridão. 
Eles, na assembléia, lançaram em meu coração uma selvagem loucura, no dia em que eu mesmo 
roubei o quinhão de Aquiles”. É baseada em mitos como este que a religião grega buscava dar 
sentido à existência (POSSEBON, 2008). 
O mito, na antiguidade, apresentava-se rico em simbolismos, abastardo de figuras imaginárias, 
tornando a realidade muito intensa no que tange à interação com o imaginário. Nesta ótica 
Gomes (2009) diz que os mitos são verdadeiros, porque possibilitam, como num espelho, 
vislumbrar a alma dos sujeitos que crêem nele bem como agrupam os indivíduos em um grupo 
social porque discorrem sobre determinado nascedouro e destino comuns. 
Eliade (2004) afirma que o mito adquire status sagrado porque relata um acontecimento ocorrido 
em um tempo fabuloso do princípio. Tal narrativa apresenta, de maneira graciosa, os feitos dos 
seres sobrenaturais, e isso sempre se concebe em uma perspectiva de criação, relatando de que 
modo algo foi produzido e começou a ser. Isso se da quando o mito se refere a uma realidade 
total ou mesmo a uma realidade fragmentada.  
Quando analisamos os mitos presentes nas religiões, uma das primeiras verificações que 
constatamos é o poder que o mito exerce na mente dos seus seguidores.  Campbell (1991) aborda 
o poder do mito afirmando que o mito ou mitologia “é a canção do universo, a dança das 
esferas”. Ou seja, trata-se da realidade que está levando os indivíduos a se movimentarem, 
assumirem determinado tipo de comportamento, levando-os a tornarem-se o que são. Para 
ilustrarmos o poder que o mito tem para direcionar pessoas, vamos tomar como exemplo o livro 
de Enoque.  
 
3 Considerações sobre Enoque 
 
Enoque é uma literatura apocalíptica e como tal é rica em símbolos e visões. Uma breve leitura 
de alguns de seus capítulos, já revela tal caráter. Existem várias profecias referentes ao fim, e à 
inauguração de uma nova ordem celeste. O livro em si desperta a imaginação, seja do 
pesquisador ou até mesmo do neófito das escrituras. 
O estudioso Estevão Bettencourt, em um artigo disponibilizado na Editora Cléofas, afirma que a 
escrita de Enoque provavelmente surgiu entre os séculos I e II a.C.. O livro foi escrito em 
hebraico (capítulos 1-5 e 37-108) e aramaico (cap. 6-36). O texto original perdeu-se como é 
comum em escritos desta época. Existem, porém, traduções diversas como a grega, etíope e 
latina.  
É importante salientar que Enoque não é um único livro mas uma coletânea de 5 livros 
intitulados: Livro dos Vigilantes (1-36), Similitudes (37–71), Livro Astronômico (72-82), Livro 
dos Sonhos (83-90) e Epístola de Enoque (91-108). Dentro desta Epístola também existe o 
Apocalípse das Semanas (91:11-17; 93:1-10) que é visto como uma seção independente. O 
presente estudo se concentro no Livro dos Vigilantes uma vez que o mesmo está em conexão 
direta com Livros Bíblicos. 
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Até o século IV d.C. era comum entre os cristãos a leitura do livro apócrifo de Enoque. Porém, 
após os Concílios de Hipona e Cartago, que culminaram com a escolha dos livros que deveriam 
normatizar a fé cristã, este escrito começou a cair no esquecimento. Um dos principais 
apologistas contra este escrito foi Agostinho no século V, o qual afirmou serem infundadas as 
idéias contidas no mesmo.  
Esta literatura nos revela um pouco da epistemologia dos apóstolos, como por exemplo, Judas 
(meio-irmão de Jesus) que cita tal escrito, bem como nos proporciona mais conhecimento sobre 
os primórdios do cristianismo, uma vez que, neste momento histórico, tinha-se abertura para 
lidar com outros escritos do judaísmo, sem achar que se estava bebendo de algo impuro aos 
olhos de Deus, ou mesmo, quem sabe, tratar de idéias que eram aceitas pelo próprio Cristo, que 
convivia com tal escrito e nunca o censurou, pelo contrário, observamos que seus discípulos 
citavam Enoque sem sentimento de culpa.  
O Livro de Enoque é mais conhecido por sua versão em Etíope. Na gruta quatro de Qumram 
foram encontradas sete cópias, que apesar de não serem idênticas na totalidade, não deixam de 
atestar a antiguidade do relato. Estas cópias foram catalogadas sob as referências de 4Q201-2 e 
204-12 e fazem parte da herança legada pela comunidade Nazarita do Mar Morto situada em 
Engedi (FRANCISCO, 2003 .  
O Livro foi conservado na íntegra em etíope. O mais antigo dos 29 manuscritos em que R. H. 
Charles1 baseou a edição do seu texto provém do séc. XVI. A tradução etíope surgida por volta 
de 500, foi feita a partir de uma tradução grega da qual a “Mission Archéologique Francaise” 
descobriu dois fragmentos em Akhim, em 1886/87, publicados em 1892 por M. Bouriant. Na 
biblioteca Vaticana encontra-se também um fragmento grego. A tradução grega remonta a um 
original semita. Existem ainda Fragmentos Aramaicos relacionados com o Livro de Enoque 
Etíope.  
O livro revela a identidade de anjos, narra a crise dos mesmos despertada por lascívia, sua 
reunião com a finalidade de abrirem mão do seu estado original para se relacionarem com as 
mulheres, conhecimentos secretos que são transmitidos pelos anjos às suas mulheres, o 
nascimento de uma nova raça fruto da relação anjos-humanos (raça de gigantes denominada 
Nephilins), bem como a ira de Deus que culmina com a punição de sua criação, através de um 
dilúvio.  
Os judeus atribuem o conteúdo do livro a Enoque um dos ancestrais de Noé. A Bíblia menciona 
Enoque em Gêneses capítulo cinco, versículos dezoito a vinte quatro, que diz: 
 

Jarede viveu cento e sessenta e dois anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a 
Enoque, viveu Jarede oitocentos anos; e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede 
foram novecentos e sessenta e dois anos; e morreu. Enoque viveu sessenta e cinco 
anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus; e, depois que gerou a 
Metusalém, viveu trezentos anos; e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque 
foram trezentos e sessenta e cinco anos. Andou Enoque com Deus e já não era, 
porque Deus o tomou para si. 

 
Outra citação ao nome de Enoque pode ser encontrada no livro de Crônicas capítulo primeiro 
versos de um a quatro, referindo-se aos primeiros descendentes de Adão: “Adão, Sete, Enos, 
Cainã, Maalalel, Jerede, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé.” É possível 
identificar que Enoque aparece como ancestral de Jesus no evangelho de Lucas capítulo terceiro 
versículo trinta e sete: “Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, 
filho de Jarede, este, filho de Maalalel, filho de Cainã”. 
O escritor do livro bíblico de Hebreus também faz menção ao personagem Enoque no capítulo 
11, quinto versículo: “Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; não foi achado, 
porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a 
Deus.” 
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Sempre que os escritores bíblicos fazem menção a Enoque o fazem de uma maneira positiva. 
Como um homem que agradou a Deus e teve uma relação profunda com Ele. Enoque é fruto da 
linhagem de Sete, filho de Adão e Eva, que assumiu o lugar de Abel morto por seu irmão mais 
velho Caim. Ele era filho de Jerede e pai de Metusalém (homem segundo o relato bíblico que 
viveu mais anos sobre a face da terra).  
Enoque foi um homem notável por causa da sua intimidade com Yahveh, viveu cerca de 365 
anos e “andou com Deus”, o que significa que levou uma vida justa, a serviço de Yahveh. 
Segundo a narrativa bíblica este homem não experimentou a morte, ele foi trasladado, ou 
removido da terra para a presença de Deus (GARDNER, 2000). 
Este livro também é chamado de primeiro Enoque devido a existência de outros dois livros. Eles 
são conhecidos como Segundo Enoque e Terceiro Enoque, ambos considerados de importância 
inferior. Apesar de não fazer parte do canon judaico nem do canon cristão é sabido que primeiro 
Enoque está inserido em uma das mais antigas versões bíblicas: a copta (versão que era usada 
pelos etíopes). Outro fato interessante está no uso que alguns pais da igreja faziam do mesmo 
como é o caso de Justino, o Marti (FRANCISCO, 2003). 
 
4 Pontos de contato entre Enoque e a bíblia 
 
Acredita-se que o vigésimo sexto livro do Novo Testamento tenha sido escrito pelo meio irmão 
de Jesus chamado Judas. Wilkinson (2000) afirma que o ponto de vista tradicional é que este 
livro foi escrito por Judas, irmão de Tiago – que também possui uma carta inserida no Novo 
Testamento - e irmão de Jesus. 
De acordo com Judas, Enoque era tido como um profeta, como alguém profetiza. A profecia era 
algo extremamente valorizado pelos judeus e os livros que possuíam profecias eram tratados com 
honra. Neste caso também é interessante notarmos que apesar de Judas saber que não existia o 
autógrafo do livro de Enoque (o que existia na época de Judas eram cópias existentes nas 
diversas sinagogas). 
O autógrafo também não tinha sido escrito por Enoque (ao que pareça o conteúdo do livro é fruto 
da tradição oral que foi registrado em épocas posteriores), Judas afirma ter sido o “sétimo depois 
de Adão”, que existiu em uma época anterior ao dilúvio, o autor das palavras contidas no livro. 
Fato que serve de argumento em pro de sua importância para a literatura judaica e cristã e faz de 
Enoque uma literatura profética. 
Observamos na narrativa bíblica que Enoque é o bisavó de Noé. Ou seja, Enoque gerou a 
Metusalém que gerou a Lameque que gerou a Noé (Gênesis 5.21-29). Isso faz de Enoque um 
profeta para do judaísmo, uma vez que, para os judeus, ele tratou de um acontecimento que só se 
tornou realidade na época do seu bisneto. Ele discorreu sobre o dilúvio dezenas de anos antes do 
mesmo ter ocorrido. 
Na Bíblia encontramos uma citação direta do livro. Como exemplo encontramos no livro de 
Judas, um dos meio irmãos de Jesus, que em sua carta, inserida no Novo Testamento, no 
versículo catorze escreve: “Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois 
de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades”. 
É notória a influência do livro de Enoque sobre o pensamento de Judas quando ele escreve:  

 
“e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu 
próprio domicílio, eles tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do 
grande Dia; como Sodoma, e Gomorra, e as cidades circuvizinhas, que, havendo-se 
entregado à prostituição como aqueles (os anjos) seguindo após outra carne (outro 
estado existencial)” (Judas 6, 7). 

 
Trata-se de uma profecia encontrada em Enoque que nos prova três coisas: em primeiro lugar o 
livro continha um conceito com o qual Judas concordava; em segundo lugar Enoque é uma 
literatura conhecida por Judas e que ele a estimava; em terceiro verificamos que Judas não tinha 
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problema algum em citar o livro de Enoque para os cristãos de sua época, provando assim que a 
literatura também era aceita no meio judaico (Judas era judeu) e cristão daquela época. 
Outro escritor neotestamentário que demonstrou ter sido influenciado por Enoque, foi o apóstolo 
Pedro. Lemos em sua segunda carta as seguintes palavras: 
 

“Ora se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, 
os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo.” (II Pedro 2.4) 

 
O pensamento de Judas e Pedro está embasado em idéias de juízo e punição apresentadas por 
Enoque. Um exemplo se encontra no capítulo 21 do Livro: 
 

“Estas são aquelas estrelas (anjos que abandonaram o seu estado) que transgrediram 
o mandamento do altíssimo Deus; e estão aqui amarradas, até que o número infinito 
dos dias dos seus crimes esteja completo.” (Enoque 21.3) 
 

Com esta citação Pedro está afirmando sua crença na queda de anjos provocada pela relação 
sexual com mulheres. Este foi o pecado dos anjos segundo Pedro. Anjos não deviam casar nem 
se dar em casamento. Na crença cristã e judaica, Deus não os criou para isso, no entanto anjos 
desobedeceram esta ordem e por isso foram punidos sendo aprisionados em cadeias 
O pensamento de Pedro tem sua origem em Gêneses 6 versículos um e dois: 
 

“Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os 
filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, 
as que, entre todas, mais lhes agradaram.” 

 
Os filhos de Deus nesta passagem são entendidos por Pedro e Judas como sendo anjos. A 
interpretação fica mais clara quando lemos o capítulo sete de Enoque: 

 
E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, 
nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-
nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós 
mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Samyaza 
disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste 
empreendimento; E que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe 
e disseram: Nós todos juramos; (e amarraram-se por mútuos juramentos), que nós 
não mudaremos nossa intenção mas executamos nosso empreendimento projetado. 
Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram (ou uniram) por  mútuo 
juramento. Todo seu número era duzentos, os quais descendiam de Ardis, o qual é o 
topo do monte Armon. Estes são os nomes de seus chefes: Samyaza, que era o seu 
líder, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saraknyal, Asael, 
Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal. Estes 
eram os prefeitos dos duzentos anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então 
eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo; as quais eles começaram a 
abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos,e 
a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes 
(Nephilins). 

 
Pedro também cria que Jesus, no tempo que esteve no sepulcro ante de sua  ressurreição, foi e 
pregou a estes espíritos, ou anjos, que estão aprisionados em cadeias infernais: 
 

Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, 
para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual 
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também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram 
desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, 
enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos, 
através da água. (I Pe 3:18-20) 

 
5 Enoque: revelando um segredo guardado pela teologia 
 
Se fizermos um estudo do imaginário dos cristãos na atualidade no que tange a sua concepção 
cosmogônica, com facilidade se constatará que histórias de anjos se relacionando com mulheres 
e concebendo gigantes, pervertendo a raça humana, gerando a indignação de Deus e atraindo um 
juízo diluviano de sua parte, com o objetivo de punir a raça humana e uma raça de híbrida, além 
de um encarceramento de 200 anjos que estão aprisionados aguardando o juízo final, não passa 
nem perto do seu imaginário acerca das origens. 
Um breve visita aos templos facilmente levará qualquer pesquisador a certeza que este assunto 
não é ensinado desta forma nos púlpitos. O que está sendo transmitido pelos líderes religiosos é 
que um dia a raça humana desobedeceu a Deus, se distanciando dele, praticando maldades e 
enchendo a terra de violência. O que levou Deus a puni-los com o dilúvio preservando apenas 
Noé e sua família, uma vez que este era o único justo na face da terra. 
A interpretação que se dá ao texto de Gêneses 6 é o grande divisor de águas que separa a 
concepção teológica do cristianismo primitivo e a do cristianismo moderno. O fato é que 
atualmente se interpreta os filhos de Deus como sendo os descendentes de Sete, filho de Adão. 
Segundo o relato bíblico, o primogênito de Adão e Eva, Caim e sua descendência, haviam sido 
rejeitados por seus pais, por ter ele matado seu irmão Abel, transferindo o direito a benção para o 
terceiro filho chamado Sete, tornando sua descendência, abençoada por Deus. Daí os teólogos, 
desde os tempos de Agostinho, começaram a reproduzir a idéia de que os filhos de Deus são os 
descendentes de Sete. 
Tal interpretação diverge da adotada pela cristianismo primitivo que acreditava ser, conforme 
apresenta Enoque, os filhos de Deus uma referência a um grupo de anjos que abandonaram o seu 
estado natural para se relacionarem com mulheres. A interpretação de filhos de Deus como anjos 
também encontra sustentação na própria Bíblia. No livro de Jó capítulo segundo diz que “Num 
dia em que os filhos de Deus (anjos) vieram apresentar-se perante o SENHOR, veio também 
Satanás entre eles apresentar-se perante o SENHOR”.  
No mesmo livro de Jó encontramos outra passagem onde Deus está interrogando Jó, 
perguntando-lhe onde ele se encontrava quando os anjos se rejubilavam no momento em que ele 
(Deus) criava o mundo: 
 

“Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens 
entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre 
ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases ou quem lhe assentou a pedra 
angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam 
todos os filhos de Deus? (Jó 38:4-7). 

 
Diante de tais fatos, as perguntas que nos levam para o próximo passo são: Qual o problema de 
crer como os primeiros cristãos criam que os filhos de Deus eram os anjos? Por que os teólogos 
de Agostinho até a atualidade insistem em interpretar filhos de Deus como os descendentes de 
Sete?  Que segrego está sendo encoberto? 
O segredo por trás da atual interpretação que tenta impedir o imaginário dos cristãos de voltarem 
a suas origens é: a busca em preservar a unidade canônica. É fato histórico que até o quarto 
século os cristãos ainda não tinham um Canon Sagrado definido. A realidade muda após os 
concílios de Hipona e Cartago, que selecionaram os livros cristãos que deveriam normatizar a fé 
cristã. 
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Interpretar os filhos de Deus como sendo anjos da abertura aos cristãos à buscarem leituras em 
outros livros fora da Bíblia e tal abertura não é interessante, segundo a ótica de vários teólogos, 
para o fortalecimento da crença de que tudo aquilo que os cristãos precisam saber acerca de 
questões espirituais está contido na Bíblia. Ou seja, aparentemente pode provocar um 
enfraquecimento na sacramentalidade Bíblica. 
 
6 Consideração finais 
 
Uma grande mudança aconteceu na história: a crença, pós-apostólica, que torna a Bíblia como 
único livro que possui algo útil a ser ensinado aos cristãos, no que se refere a questões 
espirituais, superou a mentalidade apostólica. No livro de primeira Tessalonicenses capítulo 
cinco, versículo vinte e um, o apóstolo Paulo diz: “julgai todas as coisas, retende o que é bom”. 
Ou seja, os próprios apóstolos incentivavam os cristãos a absorverem o que é bom no mundo a 
sua volta. 
Outra passagem bíblica em que o apóstolo Paulo está sugerindo a mesma idéia, desta vez para os 
cristãos que se encontravam na cidade de Filipos, se encontra em Filipenses quatro versículo 
oito:  
 

“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma 
virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.”  

 
O fato é que existe coisa boa escrita em livros extra-bíblicos. Além do livro de Enoque um outro 
exemplo é o Livro da Assunção de Moisés. A Bíblia também cita este livro: “Contudo, o arcanjo 
Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu 
a proferir juízo infamatório contra ele; pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda” (Jd 9). 
Tal referência feita por Judas não se encontra em nenhum lugar na Bíblia, a fonte é o “Livro da 
Assunção de Moisés” também conhecido como “Testamento”. Porém, na atualidade percebe-se 
que a maioria dos cristãos, possuem um receio natural em lidar com estes escritos, fruto dos 
pensamentos que lhes foram legados, bem como da posição de zona de conforto proveniente de 
andar com a maioria. 
Esperamos com este trabalho incentivar a pesquisa a outros escritos extra-bíblicos, uma vez que 
muitos deles podem aumentar e apurar o olhar dos cristãos e interessados sobre o cristianismo 
primitivo, bem como aguçar a compreensão dos desdobramentos do cristianismo na história. 
Mas, para tanto, é necessário romper com certas barreiras teológicas, como por exemplo a 
nomenclatura “apócrifo” (literalmente duvidoso, falso), entendo que até esta possui seus 
segredos. 
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Um segredo da aprendizagem imaginativa: o reencantamento mítico das 
lendas nos livros didáticos 
Claudiana Soares da Costa440 (UFPB),  Marisete Fernandes de Lima441 (UFPB) 
 
 
 

[…] a vida é, basicamente, uma persistência de processos de aprendizagem. Seres 
vivos são seres que conseguem manter, de forma flexível e adaptativa, a dinâmica de 
continuar aprendendo. Afirma-se até que processos vitais e processos de 
conhecimento são a mesma coisa. E isto vale para as moléculas e todas as formas de 
manifestação da vida, sem excluir instituições sociais não esclerosadas.  
Hugo Assman 
 
 
 

1. Introdução 
 
O ser humano, enquanto ser capaz de reflexão elabora respostas que tentam decifrar o sentido da 
existência diante do mundo e de um poder criador. Logo, conhecer a si e ao mundo demonstra 
ser a maior necessidade do ser humano, de maneira que ele se interroga constantemente. Tais 
indagações necessitam de pistas que, inevitavelmente, envolvem a aprendizagem imaginativa 
enquanto conhecimento simbólico presentes nas lendas, fábulas, mitos, etc. 
Percebe-se que o homem é essencialmente um ser simbólico e de relações, nessa dinâmica 
contínua de objetividade e subjetividade ele se comunica criando a linguagem como mediação da 
sociabilidade. A linguagem simbólica, portanto, aparece como ponto de conexão entre os 
homens e tudo quanto está ao seu redor, de modo que a narrativa mítica consiste numa forma de 
ser da linguagem imaginativa. 
Nesta perspectiva conforme o pensamento de Mardones (2009), o ser humano aparece teimosa e 
compulsivamente como um “ser simbólico”, por sua inquietude transcendente, por seu desejo de 
ir aos fundamentos da realidade. O ser humano faz perguntas fundamentais que o levanta até os 
limites de suas possibilidades, despertam-lhe a dimensão simbólica, a qual também se manifesta 
na sua capacidade de contar estórias, na sua inquietação fundamental, na pergunta pela própria 
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identidade, na capacidade cômica, lúdica e festiva da experiência humana, na sua qualidade de 
excesso. 
A vida humana é esforço ingente para criar sentido e viver a realidade com sentido. O 
empreendimento social, em todas as variadas formas de construção da realidade, é uma aventura 
maravilhosa e engenhosa para não se entregar nas mãos do caos, da ruptura e das trevas do 
espanto. Toda a cultura nada mais é do que o resultado desse esforço de criação e também o 
próprio impulso criativo. No fundo por trás da arte, da religião, da ciência e de qualquer 
manifestação humana, podemos ler o mesmo esforço para esconjurar os demônios da 
monstruosidade grudados em nossas costas (p. 69 e 70). 
Corroborando com este pensamento Armstrong (2009), afirma que somos criaturas em busca de 
sentido e desde a origem mais remota inventamos histórias que permitem situar nossas vidas 
num cenário mais amplo e nos dão a sensação de que a vida, apesar de todas as provas caóticas e 
arrasadoras em contrário, possui valor e significado. 
Consideramos assim, que as narrativas míticas buscam o sentido para vida do sujeito que 
pergunta para além do que é mensurável, de modo que elas são fontes de conhecimento em todas 
as culturas, pois permitem simbolicamente o acesso as nossas raízes mais remotas. Assim, é 
possível perceber que a linguagem mítica das lendas e o mistério do ser humano estão 
intrinsecamente conectados, de maneira que as lendas possuem um imenso poder simbólico e 
abrem caminho para entender e explicar a jornada do ser humano à procura de significações para 
sua existência.  
Objetivamos nesta pesquisa, portanto, identificar elementos de compreensão de como os estudos 
sobre as dimensões das lendas nos livros didáticos podem proporcionar subsídios para introduzir 
uma ação pedagógica que valorize a aprendizagem imaginativa, pois, uma das características que 
distingue o ser humano dos demais animais é a capacidade de imaginação. Este entendimento 
nos remete a contemplar o homem enquanto um ser essencialmente simbólico que expressa suas 
experiências através da linguagem, tanto escrita, como oral, para registrar suas experiências 
imaginativas, culturais, transcendentais e sociais.  
Nossa escolha em analisar as lendas nos livros didáticos justifica-se porque entre diversos 
documentos de registro da tradição e mudança cultural o livro didático aparece como um recurso 
pedagógico flexível que vem sendo historicamente usado por professores dos vários ramos do 
conhecimento, a fim de fundamentar métodos e práticas de ensino. Sendo um dos documentos 
basilares onde as diversas culturas veiculam saberes, conhecimentos e símbolos próprios da 
condição humana, também são espaços onde as lendas são registradas e construídas. Para tanto, 
optamos pela pesquisa descritiva com abordagem qualitativa dialogando com a hermenêutica de 
Durand. 
Este texto discutirá no primeiro momento, a relação da aprendizagem imaginativa com a riqueza 
imaterial das lendas, valorizando o uso das imagens em sala de aula como conhecimento, 
metodologia e linguagem.  No segundo momento, discutiremos sobre a função dos livros 
didáticos no processo de aprendizagem, entendendo que a educação deve resgatar o significado 
simbólico nos recursos utilizados em sala de aula como forma de estimular a observação sensível 
nas narrativas escritas. 
A importância deste estudo consiste em despertar a sensibilidade dos educadores no processo de 
construção de novos conhecimentos, estimulando uma criação de espaços para a linguagem 
simbólica, vislumbrando sempre a construção de um conhecimento criativo, reflexivo e 
imaginativo.  
 
2.  A aprendizagem imaginativa e o estudo das lendas 
 
Existem diferentes formas de aprender em cada ser humano, tornando-o ímpar, ao longo do 
tempo, quanto às suas convicções e maneiras de encarar o mundo, resultando num “referencial 
de aprendizagem”. A aprendizagem é um processo interativo e adaptativo, pois requer uma 
relação educador/educando, na qual ocorrem transferências do saber, ou seja, para que o 
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educando aprenda é necessário que o educador deseje e se esforce para conseguir atingir esse 
objetivo, sendo capaz de criar significados, de pensar, de sonhar e desejar (DOWBOR, 2007). 
Por meio deste pensamento, entendemos que a aprendizagem escolar não inclui apenas 
reproduzir conhecimentos postos, como também, olhar apenas para o que é exterior à mente, 
mas, sobretudo, requer construção e composição, pois, cada aluno possui uma visão de mundo 
diferente. No processo de aprendizagem o aprendiz acomoda o conteúdo que está sendo 
aprendido com aquilo que já foi acumulado em sua experiência de vida, demandando 
reconstrução e reavaliação de significados, envolvendo naturalmente o mundo subjetivo do 
aluno. 
De acordo com Porto (2007), o traço essencial da aprendizagem é que ela incide sobre a área de 
desenvolvimento potencial das pessoas, ou seja, faz nascer, estimula e ativa no sujeito ou no 
grupo, os processos internos de desenvolvimento dentro do domínio das inter-relações uns com 
os outros.  O processo de aprendizagem é contemplado como uma ação de estimulação 
cognitiva, sensitiva, perceptiva ou imaginativa, sempre visualizando o indivíduo em relação com 
o outro.  
Nesta atribuição de significados encontra-se necessariamente a imaginação como uma das 
atividades fundamentais do homem, pois, a imagem simbólica aparece como a transfiguração de 
uma representação concreta através de um sentido para sempre abstrato (DURAND, 1993, p. 11-
12). Em outros termos, a imaginação é uma habilidade que os indivíduos possuem para formar 
representações (construir imagens mentais) sobre o mundo real ou de situações não diretamente 
vivenciadas. 
 O imaginário simbólico consiste na revelação da realidade vivenciada pelo indivíduo, de forma 
que o desenvolvimento humano no contexto escolar de ensino/aprendizagem passa pela 
valorização deste imaginário simbólico enquanto força criadora da psique humana que considera 
no cotidiano escolar a intuição, criação, inspiração, sonhos, entre outros. 
Logo, a imaginação é um reflexo criativo da realidade observável, seja nas lendas, nos desenhos, 
nas histórias, nas brincadeiras de faz-de-conta das crianças como nos filmes e livros, pois 
imaginar é fundamental para o ser humano. Lembrando que é pela imaginação que os indivíduos 
integram diferentes representações mentais em novos contextos, reorganizando-as preenchendo 
novos espaços entre elas e reformulando-as, possibilitando a concepção de mudança na realidade 
(PORTO, 2007). Desta maneira, a imaginação é uma habilidade que os indivíduos possuem para 
formar representações (construir imagens mentais) sobre o mundo real ou de situações não 
diretamente vivenciadas.  
Neste sentido há o reconhecimento da força da imaginação no processo educacional, ou seja, o 
significado não é desvalorizado, contudo há uma integração do cognitivo, afetivo, mental que 
forjam sentido a experiência, visto que aprendizagem imaginativa se realiza de uma forma 
interativa que criam significados sobre os diferentes conhecimentos que se possui. Em relação às 
lendas, por exemplo, elas são transformadas pela tradição e se constitui como um produto 
inconsciente da imaginação popular.  
Sendo assim, entendemos lenda enquanto uma construção real acrescida da imaginação popular, 
ou seja, uma narrativa imaginária que possui raízes na realidade objetiva. O imaginário é o 
centro da capacidade do homem para transcender e que, com pouca variância, se realiza na forma 
de imagens simbólicas e de narrativas arquetípicas (DURAND, 1993).  
As lendas, na concepção de Jolles (1976), tem a capacidade de ao mesmo tempo “querer dizer”, 
“significar”. Ele afirma: 
A lenda narra uma história, ou seja, é uma vida, “[...] e tal vida se obriga a ter um 
desenvolvimento que corresponde, em todos os seus aspectos, à história de uma existência real.” 
(1976, p. 42). Etmologicamente a palavra lenda nasce do baixo latim, legenda, significa “o que 
deve ser lido” (BAYARD, 2002). Trata-se de um rito religioso vivenciado nos conventos 
mediante o qual, se realizava uma leitura sobre a vida dos santos, sendo ela lida nos momentos 
das refeições, posteriormente, tais leituras foram inseridas na vida profana. Historicamente as 
lendas foram elaboradas pela ação popular, baseando-se em fatos reais que foram evoluindo e se 
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embelezando até os nossos dias. Esta revelação histórica vivida na ação dos ritos demonstra a 
relação intrínseca das lendas com o fenômeno religioso. 
A esse respeito Sales (2007) apresenta a lenda como um fenômeno localizável no tempo e no 
espaço geográfico, narra um acontecimento na maioria das vezes com conotação religiosa, bem 
como, um evento histórico reelaborado pela experiência popular, contado e recontado de 
diversas formas sempre acrescido da imaginação de um povo. Em outros termos, modifica a 
história em fatos extraordinários e os homens, em santos, mostra heróis que de fato viveram, mas 
que a imaginação de cada cultura recriou em resposta as suas necessidades e anseios sejam eles 
reais ou imaginários. 
As lendas enquanto linguagem simbólica exercita o pensamento, expressa as experiências e 
constrói a história através da memória, pois, sabemos que a linguagem permite a comunicação, a 
transmissão de informações produzidas por meio da prática histórico-social e a assimilação de 
conhecimento resultantes da interação social.  
Enfatiza-se que a interação entre o homem e o mundo, portanto, acontece de forma indireta, uma 
vez que entre ele e o universo físico, existe o aspecto simbólico. Assim, o homem lida com os 
significados atribuídos às coisas pela sua cultura, pois, a dimensão cultural é quem organiza o 
simbolismo lógico e no nível do significado (DURAND, 1993). 
Consideramos a educação como um processo de formação que nos permite ver a realidade e o 
mundo que nos cercam. Na maioria das vezes, através de processos educativos tradicionais a 
realidade é mostrada por meio de estereótipos e representações sociais que são forjados em meio 
à sociedade e adquiridos, por nós, de forma involuntária, ou coercitiva. Segundo Hall, são 
diversos os discursos e formulações acerca das identidades e culturas nacionais (2001, p. 59), 
contudo, é na escola que eles são disseminados forjando a unificação dos membros da nação.  
A escola e todo seu aparato didático se tornam, assim, espaço privilegiado para a transmissão da 
cultura e do conhecimento acumulado. Segundo Paulo Freire (1982) a forma como o indivíduo 
capta e interpreta a sua realidade vai determinar sua relação com o mundo objetivo e sua 
pluralidade de significações. É na cultura que ele vai encontrar os primeiros elementos para 
construção de discernimentos, ou seja, a consciência de sua temporalidade e de sua historicidade.  
Freire, então, privilegia a herança cultural como determinante na evolução da compreensão de 
mundo. Pela herança cultural e pela experiência adquirida através da linguagem os indivíduos 
criam, recriam, integram-se ao seu contexto, respondem aos desafios, transcendem e dominam 
sua história e sua cultura. Essa integração faz criar as raízes de sua identidade. O conceito de 
cultura em Freire tem um forte conteúdo antropológico. Na sua concepção o homem faz cultura. 
Entendemos que a lenda como conteúdo do imaginário dos alunos devam ser parte integrante da 
narrativa educacional. A questão que se coloca é de como a narrativa mítica pode ser explorada 
através de estratégias pedagógicas adequadas. As lendas, ao serem consideradas como sendo 
tentativas conscientes de representar alegorias de eventos históricos, fantasias poéticas, 
expressões inconscientes de desejos interiores, esquemas mentais de classificação, estruturas 
sociais, etc., são parte importante da construção da cultura de sociedades diversas. 
É possível então argumentar e defender a importância da presença das lendas nos textos 
didáticos como forma de permitir aos alunos entender as tradições de sua cultura.  Referências 
mitológicas contidas em textos podem ser trabalhadas como elemento do fazer educativo e como 
modelos fundamentais e importantes para compreensão das tradições religiosas e das culturas 
populares.  
Se considerarmos o que diz Paulo Freire (2011) que ensinar não se esgota no tratamento do 
objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 
aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de 
educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 
persistentes, entenderemos que isso não será possível sem a possibilidade de exploração dos 
todos os elementos culturais, entre eles as tradições míticas.  
O desenvolvimento pedagógico das lendas em sala de aula pode ser considerada relevante uma 
vez que a compreensão histórica de uma cultura determinada não se exprime exclusivamente 
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através dos escritos literários e historiográficos. Ela pode, também, ser expressa por uma ampla 
gama de formas alternativas de narrativas diferentes, entre elas a narrativa mítica. A lenda como 
expressão de uma narrativa que tem uma linguagem simbólica e várias possibilidades de sentido 
(polissemia), na sala de aula pode instigar alunos e professores a produzir interpretações 
pessoais, alimentando a reflexão.  
A estrutura polissêmica das lendas permite que este conteúdo estimule a imaginação, a criação, a 
projeção dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  Se através das narrativas 
míticas os homens se ligam a seu ambiente, a seus ancestrais, aos seus descendentes conforme 
argumenta Jung (2003), através de sua construção simbólica, as lendas teriam o papel de mediar 
a vida consciente e a inconsciente dos indivíduos. Assim, a sala de aula pode ser um espaço onde 
tais narrativas podem ser vivenciadas, contribuindo para a vivência interdisciplinar, envolvendo 
a antropologia, a sociologia, a filosofia, a educação, a história, a religião, etc. 
Se considerarmos que a lenda desperta para: criar, imaginar, transformar a realidade, então faz 
sentido que sejam utilizadas como instrumento pedagógico, ajudando a consolidar um processo 
educativo criativo que poderá proporcionar à imaginação e novas formas de pensar a realidade.  
 
3. A linguagem simbólica nos livros didáticos 
 
A linguagem na perspectiva de Nasser (2008, p.18) é definida como um conjunto de sinais, 
gestos e sons que compartilham uma mensagem, em que ela é transmitida em diversas faces. 
Observamos que as lendas encontradas nos livros didáticos permeiam o universo da linguagem 
simbólica e, portanto, da cultura imaterial da humanidade, pois, “o patrimônio cultural imaterial 
de uma nação engloba todas as formas tradicionais e populares de cultura transmitidas oralmente 
ou por gestos, que com o passar do tempo são modificadas pelo processo de recriação coletiva” 
(FERREIRA-SANTOS, 2004, p. 141). 
O homem é um animal simbólico, o qual entende e transforma o mundo por meio da linguagem 
simbólica. Ele se distingue dos animais por sua imensa disposição de remeter sentido as coisas, 
ao mundo e a si mesmo, visto que a linguagem está presente em todas as formas de relação que o 
ser humano estabelece, sendo mesmo, o elemento para que elas aconteçam, de tal modo, que o 
simbólico surge da estruturação das relações do homem com todas as dimensões, tanto objetivas 
quanto subjetivas (BORAU, 2008). 
Neste sentido, o homem é capaz de criar a linguagem, a arte, as lendas, a religião, os mitos por 
meio dos símbolos, pois estes fazem parte do mundo humano do sentido, isto é, do significado. 
Os símbolos são designadores, pois, nomeiam, possuem versatilidade e mobilidade, são imagens 
revestidas de sentido, mudam e ganham vida continuamente, corroborando com o pensamento de 
que: 
 

O ser humano é um animal simbólico: entende o mundo, opera sobre ele, transforma-
o e age sempre através de símbolos. O Símbolo é uma imagem revestida de sentido, 
um educador do invisível que representa o lado oculto das coisas do mundo e da 
pessoa. O homem comunica com a natureza, com a cultura e com a divindade graças 
a esta rica linguagem simbólica (BORAU, 2008, p. 7). 

 
Significa dizer que o ser humano enquanto um animal simbólico tem potencialidades para 
construir símbolos conectados com as coisas sensíveis para lhes oferecer sentido e direção, 
apontamos como exemplos de criações simbólicas as narrativas míticas nos livros didáticos. 
Etimologicamente o símbolo consiste em qualquer coisa usada para representar algo além de si 
mesmo. Embora a maioria dos símbolos assuma a forma de palavras usadas nas linguagens 
escrita e falada, eles podem também possuir outras formas. Os símbolos representam algo para o 
qual as palavras, gestos e sinais não bastam. Representam o indizível e carrega um significado 
conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, onde constatamos a presença da dualidade, pois 
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O símbolo representa o lado oculto das coisas do mundo e do ser humano, 
sujeitando-se a uma aprendizagem do “além”. O símbolo é portador de um sentido 
que a pessoa tem de descobrir. O símbolo é bipolar, conjuga o visível e o invisível, o 
presente e o distante, o idêntico e o diferente. É por isso que o símbolo é poético. 
(BORAU, 2008, p. 136). 

 
Segundo Eliade (1991), o símbolo é exteriorizado e socialmente aceito, transformando-se em 
ritual através de palavras, de movimentos e de atos simbólicos preestabelecidos. Para ele uma 
coisa é símbolo quando é vivida como tal no seio de uma cultura, de forma absolutamente 
anterior à experiência de cada pessoa. Sendo por meio dos símbolos que a pessoa apreende a 
presença do sagrado, uma vez que o símbolo ocupa um lugar central em qualquer ritual, 
constituindo a base da linguagem religiosa.  
Nesta dimensão, o símbolo tem um significado espiritual e corresponde a uma experiência com o 
sagrado, pois, o símbolo brota da capacidade que temos de transcender, uma vez que a 
transcendência é a força impulsionadora da nossa existência, nesse sentido a linguagem 
simbólica abre caminho para que a espiritualidade se manifeste.  
 Durand (1993), por sua vez, adverte que o símbolo é a melhor expressão para algo 
desconhecido, sendo ele passível de apreensão unicamente por meio da imaginação simbólica. 
Supõe que certas dimensões do real só são passíveis de captação pela via imaginativa 
necessariamente mediada pelo símbolo.  
Deste modo, as lendas são contempladas no universo simbólico da linguagem, pois elas nos 
colocam em contato com a dimensão transcendental de uma dada cultura. Entendendo, contudo, 
que o símbolo é portador de um sentido, representando o lado oculto das coisas do mundo e do 
ser humano. Nesta perspectiva, a lenda aparece como um símbolo oral da linguagem poética. 
 

[...] uma das principais características das lendas é que o mundo sobrenatural é parte 
essencial delas. Toda lenda é composta de algum traço “sobrenatural”, que está além 
da natureza, pode-se dizer: além da realidade (CASCUDO apud SALES, 1978 p. 271 
citado por SALES, 2007 p. 70). 

 
No que se refere à formação docente Saviani argumenta que os professores necessitam construir 
saberes em seu processo de formação inicial e continuada. Segundo o referido autor, o ato de 
produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular – sendo a humanidade produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens – constitui o trabalho educativo que é 
próprio do educador. Entende o processo educativo como um fenômeno complexo, e que os 
conteúdos da tradição cultural aliados aos conteúdos científicos e metodológicos deverão 
integrar o seu processo de formação (SAVIANI, 1996, p.132). 
Neste contexto aparece o livro didático como ferramenta essencial na construção dos saberes 
docentes. Para Saviani o uso do livro didático destaca-se essencialmente pela sua contribuição ao 
movimento da aprendizagem. Portanto este como veículo de comunicação possui quatro 
elementos: um transmissor, uma mensagem, um receptor e um meio. Deste modo, o livro 
didático deve ser produzido afim de que sua mensagem educativa, intermediada pelo educador, 
possa veicular informações e conhecimentos relevantes aos diversos públicos aos quais se 
destinam e possam ser adequadamente apreendidos e entendidos pelos alunos nos diversos níveis 
de ensino (GOMES et all, 2010, p.130). 
A partir disso colocamos as seguintes questões: O livro didático pode ser um instrumento ou uma 
técnica ferramenta fundamental para resgate da tradição cultural de uma sociedade? Como ele 
pode trazer para o âmbito escolar a narrativa mítica como elemento da aprendizagem? Na 
tentativa de responder a estas questões é que este trabalho foi construído.  
Corroboramos com a idéia de que a dinâmica do legado social, por meio de sua interação e 
ressignificação onde as lendas são reelaboradas por um novo olhar, elas, sem dúvida, 
transcendem à própria história. Portanto, percebendo que o Brasil possui um vasto patrimônio 
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cultural no universo lendário, acreditamos que as lendas nos livros didáticos, trabalhadas de 
forma sensível e criativa poderão se converter em recursos pedagógicos preciosos no processo de 
ensino e de aprendizagem.  
Assim sendo, desconfiamos que uma a função do livro didático, seja mais para inspirar do que 
para ser rigidamente seguido, pois, à medida que o aluno e o professor avançam com o livro, o 
completam, suplementam, reorganizam, recriam, escrevem o seu próprio livro. Constitui-se, 
desta forma como um estimulador para os docentes e discentes, incentivando a capacidade 
criadora, levando-os à descoberta de novos recursos. 
Para Salviani (1996) o uso do livro didático destaca-se essencialmente na sua contribuição ao 
movimento da aprendizagem. Conforme o autor, o livro didático como veículo de comunicação, 
possui quatro elementos: um transmissor, uma mensagem, um receptor e um meio. Desta forma, 
o livro didático deve ser um meio bem elaborado para que a mensagem educativa, intermediada 
pelo educador, possa ser adequadamente captada pelo receptor, não se restringindo, entretanto, a 
único meio e detentor de verdades conclusivas. 
Os conteúdos do livro didático permitem sua ressignificação e se bem utilizado ajuda a organizar 
as atividades de maneira sistemática, flexível e dinâmica. Se utilizado como forma de 
preparação, acompanhamento e a avaliação ajuda a fortalecer as relações: ensino e 
aprendizagem, ensino e pesquisa, conteúdo e forma, educador e educando, teoria e prática, 
escola e sociedade, finalidades e objetivos (DEMO, 1998). 
 

[...] o grande desafio na educação é a didática do aprender a aprender, para além do 
mero ensinar e do mero aprender. Competências e habilidades são necessárias para 
que o aluno e também o professor, saiba pensar, avaliar processos, criticar, criar e 
intervir na realidade, contribuindo para uma postura ética e criativa na sociedade. 
(DEMO, 1998, p. 27). 

 
Podemos observar a partir de tal concepção, que o livro didático tem uma função integradora no 
processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o aprender do educando, pois, sendo ele um 
ser humano dotado de potencialidades atribui significados à aprendizagem que vão além da 
funcionalidade dos atos e recursos adotados em sala de aula. 
Conforme (FERREIRA-SANTOS, GOMES, 2010, p. 130), nos livros didáticos são veiculadas 
narrativas míticas, conhecimentos e experiências dos nossos ancestrais, enriquecendo assim as 
tradições culturais, criando novos conhecimentos acerca do homem e do mundo. 
Estas discussões nos remetem a considerar a importância do livro didático como narrativa 
pedagógica importante no processo de formação do indivíduo. Como texto formativo, não pode 
deixar de considerar o universo simbólico dos alunos e resgatar mitos e lendas que forjaram a 
história das diversas culturas.  
Assim, trabalhar as imagens míticas para buscar significados torna-se uma estratégia dinâmica 
uma vez que experiência da aprendizagem é usada para alimentar a formação integral dos 
sujeitos e a apreensão do mundo. Se como afirma Nasser um símbolo adquire força quando 
estabelece sentidos e significados para as pessoas de um grupo social ou religioso, a escola 
deverá utilizá-lo como estratégia educativa. 
 
4. Considerações finais 
 
A lenda como expressão cultural, traz à vida humana as experiências e costumes de nossos 
ancestrais, que são a base das sociedades em todas as culturas, de modo que as sociedades 
constroem experiências de vida a partir das narrativas míticas. Por meio delas os homens 
encontram sentido e direção para sua existência, ou seja, conhecimento sobre as origens do 
mundo, do universo e sobre si mesmo. 
Percebemos que na sala de aula se constitui um espaço onde se entrecruzam variadas narrativas 
míticas no sentido de produzir experiências reflexivas e criativas de interpretação da realidade. A 
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exploração da lenda como narrativa educativa pode permitir a alunos e professores estarem 
abertos a novos significados e a disposição para produzirem associações livres entre os diferentes 
personagens e símbolos e entre estes e a sua própria existência humana.  
Deste modo, compreendemos que as lendas narradas nos livros didáticos possuem um poder 
simbólico, explicativo e articulador, capaz de engajar no espaço escolar, a intuição, sensação, 
emoção e a razão, pois, “a imaginação é o que nos permite vislumbrar possibilidades em e além 
das realidades em que estamos imersos”.  
Apostamos, portanto, numa educação mais imaginativa capaz de quebrar a rigidez educacional 
encontrada ainda nos dias de hoje. Acreditamos que pelo uso da imaginação simbólica em sala 
de aula seja através das lendas, mitos, fábulas, etc., torna-se possível transformar o processo de 
ensino/aprendizagem numa jornada heróica rica de mistérios e possibilidades. 
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Desvelando o segredo: o encontro do casal na fonte de água 
Michelle de Kássia Fonseca Barbosa442 (UFPB), Eunice Simões Lins Gomes443 (UFPB) 
 
 
 
1 Introdução 
 
Desde tempos antigos o ser humano utiliza-se de imagens (concretas ou abstratas) que remetem 
ou representam um conjunto de informações relevantes para um grupo de pessoas. Imagens estas 
que revelam aspectos sobre suas crenças, experiências vivenciadas, maneira de ver o mundo, 
entre outras, e que são protegidas pelos mais velhos e transmitidas aos mais novos na esperança 
de que eles também mantenham vivas estas imagens. 
Vários grupos de pessoas possuiriam seu acervo de imagens. Imagens que remetem a idéias. O 
acervo de imagens de um grupo pode ser ou não similar a outro, de uma forma ou de outra, este 
acervo é cuidado como um tesouro que desvela segredos. Segredos estes pertencente ao grupo e 
que tenderia a orientá-los em seus atos, perspectivas e esperanças. 
Uma imagem que se apresenta comum em vários grupos humanos é a do casal cósmico. Os 
grupos orientados por esta imagem acreditam que o Universo e a Vida é dual, ou seja, possui 
dois princípios diferentes e complementares entre si – o princípio masculino e o princípio 
feminino. Tudo que existe no Universo seria reproduções ou versões das mais variadas destes 
dois princípios. Tudo teria sido criado a partir da união deles e sua criação levaria dentro de si 
em potencial suas essências. 
Neste trabalho encontramos exemplos de narrativas de cunho religioso que demonstram serem 
guiadas pela imagem do casal cósmico. Dentre suas várias versões recortamos aquelas que 
ocorrem em espaço com o elemento água, pois este seria o elemento mais comum quando é 
abordado temática de criação. 
A importância deste estudo deve-se a sua relevância na revelação de informação – contida nos 
símbolos e simbologia rica em significados, que possuiria uma rica imaginação literária e uma 
descrição formando conjuntos coerentes e dinâmicos, provenientes de uma função simbólica que 
visa o entrelaçamento de sentidos próprios e figurados. 
Como objetivo geral nos propomos analisar narrativas míticas sobre o casal e a fonte de água, 
com contexto de religião. Como objetivos específicos: Descrever o mito do casal cósmico; 
Identificar narrativas míticas sobre casais em fontes de água; Investigar a possibilidade de que 
uma versão do mito do casal cósmico tenha sido registrada na Bíblia. 
A metodologia escolhida é a de uma pesquisa descritiva, bibliográfica, onde a coleta de dados é 
feita em livros, artigos e internet, especializados em mitos e símbolos. Tendo como abordagem 
qualitativa a partir da hermenêutica simbólica. 
 
2 O mito do casal cósmico 
 
A importância dos mitos está sendo redescoberta nos últimos tempos, com estes descobri-se que 
uma gama de informações do passado – história, cultura, costumes, aspectos sociais - pode ser 
recuperada, implícito nos símbolos de suas representações simbólicas. Sendo a informação – 
elemento que constitui o conhecimento -, muito valorizada nos dias de hoje, afinal vivemos na  
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“Sociedade da Informação”. 
a informação possui um estatuto essencial, configurando-se como uma estrutura 
fundamental na existência dos indivíduos [...] a informação circula em rede 
desencadeando sensações no receptor que envolvido com a mensagem termina por 
completá-la e/ou reformulá-la segundo suas percepções psíquicas e interesses sociais. 
(GOMES; GOMES-DA-SILVA, 2010b, p. 13) 

 
Os mitos utilizando-se de linguagem simbólica, e por refletirem o imaginário de uma época e 
povo, passam a ser objeto de investigação de diversos tipos de pesquisadores, que submetem o 
mito a diversas formas de olhares. 
 

Há sessenta anos, etnólogos, psicólogos, sociólogos e historiadores das religiões 
começaram a fazer pesquisas que permitiram compreender melhor a natureza e 
função do mito nas sociedade primitivas. Bronislaw Malinowski diz que o mito [...] 
responde a uma profunda necessidade religiosa, a aspirações morais, a imperativos 
de ordem social e até exigências práticas. [...] é uma autêntica codificação da religião 
primitiva e da sabedoria prática. (ALLEAU, 2001, p. 209) 

 
O mito já não é mais visto como lenda e fábula, feito apenas para entretenimento, ou feito por 
mentes primitivas, mas como narrativa que transmite uma tradição sagrada. Para Noblecourt 
(1994, p. 30), “a elaboração de um mito sempre teve como objetivo explicar ou comentar um 
fenômeno que marcou a humanidade e que se repete ininterruptamente”. Levi-Strauss (1978, p. 
14) considera que, “para as sociedades sem escrita e sem arquivos, a mitologia tem por 
finalidade assegurar, com um alto grau de certeza, que o futuro permanecerá fiel ao presente e ao 
passado”. 
 

É no mito que encontramos a compreensão dos aspectos mais profundos da natureza 
humana, o que esconde e só se revela quando compreendido numa dimensão mais 
sutil e simbólica. Através do mito podemos chegar ao conhecimento das essências do 
ser humano, do mistério do masculino e do feminino, e de sua expressão no mundo. 
(CAVALCANTI, 1993, p. 24) 

 
Entendemos por mito uma linguagem simbólica e um recurso utilizado pelos antigos para 
transmitir informações relevantes. Esta linguagem simbólica permite o ser humano ir além de si, 
do mundo e da história, nas palavras de Gomes et al (FERREIRA-SANTOS; GOMES, 2010c, 
p.124), destacando ainda que representa as conquistas de um ser humano ou de um povo e que 
significa tudo que as palavras não conseguem dizer. 
Durand (1988, p. 53) considera o mito como uma espécie de ferramenta lógica utilizada para fins 
sociológicos e propõe como método de estudo dos mitos, a Teoria do Imaginário, pois privilegia 
o nível simbólico de compreensão, fornecendo nova hermenêutica, através da razão simbólica 
tendo como objeto de estudo o imaginário do ser humano, expressado em suas produções 
simbólicas. Segundo Pitta (2005, p.15) para Durand, o imaginário é um conjunto de imagens e 
relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens, a essência do espírito, o 
esforço do ser para erguer uma esperança viva diante e contra o mundo objetivo da morte. 
Compreendemos o imaginário como um sistema dinâmico organizador de imagens, cujo papel 
fundador é o de mediar a relação do homem com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Essa 
função fantástica do imaginário acompanha os empreendimentos mais concretos da sociedade, 
modulando até a ação social e a obra estética, Gomes (2010a, p. 10). 
Haveria vários tipos de mitos: mitos de criação ou cosmogônicos; mitos de iniciação; mitos de 
criação do homem ou da mulher; mitos que falam sobre as profissões; mitos que contam a 
origem do mal; mitos que contam feitos heróicos; mitos que falam sobre a origem de uma cidade 
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ou povo; mitos que falam a origem de determinadas atitudes ou ações; entre outros. São 
encontrados em vários povos e referem-se a problemas básicos da vida do ser humano. 
O mito do casal cósmico apresenta-se como um mito muito comum na Antiguidade e na Idade 
Média. Baseia-se na crença de que o Universo é constituído pelo princípio masculino e pelo 
princípio feminino, onde um casal representante de cada um destes dois princípios une-se para 
criar a Vida e todas as coisas no Universo.  
Os antigos egípcios denominavam de Absoluto o responsável pela criação do Universo e de tudo 
o que há nele. Este Absoluto seria constituído em sua forma de repouso – antes do primeiro 
movimento de criação -, por Ptha e Num, seus aspectos masculino e feminino respectivamente. 
Ao sair do repouso e começar a criar o Universo, o Absoluto se apresenta como Atum e Sekmet, 
outro casal, que por sua vez dá origem a mais um casal, que também dará origem a um outro 
casal. No Oriente, haveria a crença do casal Yang e Yin, que dá origem a todas as coisas. 
 

A lua e o sol são símbolos do casal cósmico, agentes de toda mudança e 
transformação da vida. Um princípio está profundamente ligado ao outro. O claro 
pressupõe o escuro; o úmido, o seco; o masculino, o feminino. Todas as coisas se 
expressam em suas polaridades, em suas correspondências simbólicas. O casal 
cósmico como modelo está presente em toda existência. Do encontro dessa parelha 
nasce todo o universo. [...] eles são diferentes e complementares, e se buscam para a 
união criativa; e, no momento em que a descoberta de um pelo o outro se dá, começa 
a dança da ralação entre os opostos, a dança da criação. O movimento foi gerado pelo 
movimento das polaridades. Quando só uma das polaridades está presente, temos 
apenas o início de alguma coisa, mas a vida acontece quando a presença do outro é 
anunciada. Cria-se o movimento, cria-se a vida. O yang precisa do yin, a alma gêmea 
da lua é o sol, o feminino pressupõe o masculino, o homem busca a mulher. 
(CAVALCANTI, 1993, p. 27) 

 
3 O casal e a fonte de água 
 
Várias narrativas míticas teriam sido criadas baseando-se no mito do casal cósmico. Entre elas 
percebemos um enredo em que uma mulher ao se dirigir a uma fonte de água, encontra um deus 
em forma de homem, ou o contrário, um homem que se dirige a uma fonte de água e lá encontra 
uma deusa em forma de mulher é recorrente em inúmeros povos ao longo dos tempos. 
A sexualidade nestas narrativas, seja de forma implícita ou explicita, é normalmente detectada. 
Bachelard no livro A água e os sonhos nos informa que em algumas destas narrativas, o 
representante do sexo oposto as vezes manifesta-se em forma de um animal, citando o exemplo 
de cisnes que nadam e são observados ou de alguma forma entram em contado com o 
personagem antropomórfico, se homem, o cisne é uma mulher, se mulher, o cisne é um homem. 
Cobras ou peixes também são animais detectados em algumas versões, ou um hibridismo de ser 
humano e animal, como sereia por exemplo. 
Identificam-se nestas narrativas os seguintes elementos: um representante dos princípios 
masculino e feminino; a presença de água; a presença de um bosque, jardim ou floresta. O 
cenário ou espaço sagrado seria a natureza. Comunicação sagrada – hierofania.  
A narrativa apresenta: personagens; cenário; enredo; início; desfecho; tema. É possível 
identificar um rito que conduz a encenação: a apresentação dos personagens (às vezes um 
caçador, um viajante, um guerreiro, uma moradora da cidade); uma mulher (ou um homem) que 
se dirige a uma fonte de água (que pode ser um rio, poço, lago, mar); uma comunicação visual e 
auditiva entre os personagens; a exposição de sentimentos de angústia, como o medo da morte; 
uma solução que responde a esta angústia; mágica, como a transformação do ser humano em rio 
ou animal, e vice-versa; oferenda ou troca de bens; sexualidade, implícita ou explicita.  
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Na mitologia Grega identificamos a informação que antigas tradições relatam que Medéia e 
Jasão se casaram e se amaram nas margens do Fásis, na mesma noite em que o herói escapa da 
goela mortal do dragão/serpente3.  
Na Mesopotâmia identificamos a história de Enkidu com a sacerdotisa e a história do deus das 
águas doces, Enki com sua esposa, a deusa do jardim. Ambas as histórias encontram-se nas 
tabletas de argila da Mesopotâmia.  
Na Epopéia de Gilgamesh, existe a história de Enkidu com a Sacerdotisa: eles se encontram pela 
primeira vez em um poço, o poço de Edim; dialogam - um ensinando para o outro seus 
conhecimentos e dons do corpo, da alma e da mente, adquiridos por um na civilização e pelo 
outro na natureza/floresta; a sacerdotisa convida Enkidu para adentrar na cidade e o estabelece 
ao lado do rei Gilgamesh como seu braço direito. Em algumas versões a sacerdotisa torna-se 
esposa de Enkidu. Enkidú e a sacerdotisa já teriam sido comparados a Adão e Eva versão 
mesopotâmica.  
A segunda história da Mesopotâmia nos fala sobre o casamento da deusa do jardim e do deus da 
água. A deusa Ninhursag tinha um jardim – o paraíso sumeriano na terra -, era lá que a deusa 
habitava na primavera e no verão. Enki, o deus das águas doces, era o seu esposo e fornecia a 
água para o jardim de sua amada. O mito de Enki e Ninhursag é relatado em tabuletas de argila 
que datam da época de Ur III. 
 

Eu ouvi seu coração falar Enki, querido [...] sacia a minha sede [...] o que é uma terra 
ou uma cidade que não tem cais do rio ou uma lagoa de água doce?” – “vou criar rios 
e cais onde a água vai fluir para saciar a sede de todos os seres e trazer abundância a 
tudo que vive.” Enki invocando o deus do sol regou a face da terra e criou uma fonte 
interminável de férteis águas doces. Enki e a deusa se deitam e depois de 9 dias ela 
dá a luz a uma menina (ENKI). 

 
Enki era o deus da água doce que fundava e habitava nos espelhos de água que ele criava. Ele era 
casado com a deusa Ninhusarg, a dona de um jardim, equivalente mesopotâmico ao jardim do 
Édem. A deusa afastava-se do seu marido no inverno, neste período Enki solitário, seduzia as 
mulheres que se aproximavam dos espelhos de água, e estas mulheres geravam filhas para ele. O 
deus sempre abandonava suas amantes grávidas, pois ele amava sua esposa e sempre estava a sua 
procura. O abandono seria um preço que as mulheres pagavam sozinhas por terem se deixado 
levar pela voz do deus nas fontes de água e não serem a deusa Ninhusarg a esposa de Enki. “Um 
poço surgiu no topo da montanha e formou-se num belo deus, que se apresentou a Ninkurra 
como Enki, o senhor das águas doces. Eles fizeram amor por nove dias e nove noites. O deus das 
águas a deixou e ela deu a luz a uma menina (ENKI)”. 
A história do galanteador deus Enki que criava fontes de água e quando uma mulher se aproxima 
ele a seduzia, teria a finalidade pedagógica de alertar as mulheres para um perigo social, entre 
outras informações. “Filha de Uttu, cuidado com os pântanos e as margens do rio, onde Enki, o 
deus das águas doces, reina como soberano. Lá você vai o ver, lá ele vai desejá-la, lá ele vai estar 
esperando a tarde (ENKI)”. 
Esta história sagrada para os mesopotâmicos possuía clara e evidente mensagem da importância 
da sexualidade para eles, uma vez que os homens procuravam imitar os atos dos deuses. “Eu te 
conjuro vida do céu. Deite-se para mim no pântano que eu fico feliz. Ele derramou seu semem 
no útero de Ninhursag e ela concebeu o semem no ventre, o semem de Enki, e ela deu a luz nove 
dias depois (ENKI)”. Assim como os deuses Enki e Ninhursag fizeram, as mulheres mais novas 
seriam instruídas pelas mulheres mais velhas á fazer o mesmo: 
 

Nunbarshegunu, a “velha” de Nippur, a mãe de Ninlil, instruiu a filha como obter o 
amor de Enlil. “No rio puro, no rio lava-te, Ninlil, a pé ao longo da margem do 
Idnunbidu [...], Enlil vai ver-te, o pastor [...] ele vai te beijar”. Ninlil segue as 
instruções de sua mãe e, é impregnada pela “água” de Enlil e concebe (NINLIL). 
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As tabletas de argila da Mesopotâmia evidenciam que o rito do casamento sagrado em fontes de 
água tinha uma importância muito grande e sendo celebrado no início de cada novo ano, 
representando uma hierofania que dizia respeito ao casamento do céu e da terra, onde as águas 
do céu fecundavam a terra com o propósito de gerar vida. Renovar a vida no mundo. 
Observamos também que o sémem era considerado a água da vida na época. 
Uma terceira história de um casal em uma fonte de água podemos identificar nas tabletas de 
argila. Noé e sua esposa na versão mesopotâmica são estabelecidos no leito do rio, eles são 
imortais e a esses Gilgamesh vai procurar, com o objetivo de conhecer o segredo da vida eterna. 
Aqui no Brasil temos as lendas do boto no Amazonas, onde em noites de lua cheia, o boto cor-
de-rosa deixa os rios e se transforma em um lindo e sedutor rapaz a procura de uma mulher. Ele 
dança e enfeitiça. Depois volta ao rio e se transforma em boto outra vez. Temos também o mito 
dos índios Xerentes que fala sobre a criação da mulher a partir de uma cabaça jogada na água. 
Foi possível identificar no Egito com Noblecourt (1994, p. 280) citando um texto a partir de S. 
Schott que entre os egípcios, o tanque de água – que às vezes se transformava em um pequeno 
lago -, era habitualmente ornado com lótus e peixes e que se tornou o lugar predileto de jovens 
casais, na primavera: “Meu esposo, estas feliz de ir até o tanque, teu desejo de ver-me para ali 
descer e de diante de ti ali me banhar, regozija-me! Deixo-te ver minha beleza, numa túnica do 
mais fino linho real, impregnado de essências balsâmicas e molhada de óleo perfumado. Eu entro 
na água para estar ao teu lado”. Isso acontecia por que na crença dos antigos egípcios o lago ou 
tanque estariam representado as águas primordiais, o oceano primeiro que deu origem ao 
universo. 
Podemos encontrar exemplos de casais em fontes de água também nas religiões do oriente - o 
casamento de Radha e Krishna, e o Casamento de Shiva e Parvati. Almeida (1995, p. 45) nos 
informa que Shiva era comparado por rios, fontes de água, e nela Parvati, uma barca, nela se 
balançava, “o mar palpita sob o sol: são os lábios carnudos de Shiva que sorri; o mar é uma vasta 
labareda: são os passos de Parvati sobre as águas”. Este casal seria a representação dos dois 
princípios da vida que se unem para manter a vida do Universo. 
 

A base filosófica desta formulação é a idéia de que o Absoluto se diferencia em pares 
antagônicos e co-operativos. O Absoluto desdobra-se numa dualidade de onde 
derivam todas as polaridades do próprio mundo fenomenal. Shiva e Parvati, são a 
representação antropomórfica das forças opostas primordiais; personificam o Todo 
diferenciado numa primeira dicotomia, o deus e a deusa, figuras arquetípicas. São 
elas as primeiras auto-revelações do Uno desdobrando-se. [...] A realidade última 
recupera a sua totalidade essencial nos opostos reunidos e assim reconciliados. O 
mistério desta união assume a forma simbólica dos casais (ALMEIDA, 1995, p.51-
52). 

 
No hinduísmo encontramos também a história de Vishnu e Laksm, e representações dos tantras 
com casais e a presença de elemento da água. Campbell (1990, p.65) nos informa que Vishnu 
dorme no oceano cósmico, e o lótus do universo cresce do seu umbigo. No lótus se assenta 
Brahma, o criador. O masculino e o feminino, representantes das duas forças criadoras do 
universo, aqui representados por um casal, poderia também ser representado pela união do falo e 
a da Yoni: 
 

Na Índia, o símbolo supremo mais comum é o falo (Ligam) do deus criador 
penetrando a vagina (Ayoni) da deusa. Ao contemplar este símbolo, você está 
contemplando o momento gerador, em si, de toda a vida. Todo mistério da geração 
da vida pode ser simbolicamente contemplado neste símbolo. O mistério sexual na 
Índia, como em quase todo mundo, é um mistério sagrado. É o mistério da geração 
da vida. O ato de gerar uma criança é um ato cósmico e deve ser entendido como 
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sagrado. Por isso o símbolo que mais claramente representa o mistério do despertar 
da energia da vida, no campo do tempo, e do Ligan e a Yoni, os poderes masculino e 
feminino, com conjunção criativa (CAMPBELL, 1990, p. 179). 

 
Na Idade Média este conjunto simbólico contendo um casal e uma fonte de água foi bastante 
retratado pelos alquimistas e artistas. Identificamos como exemplo a obra de Jean Fouquet 
(1420-1481) que retrata o divino ao estabelecer o matrimônio de Adão e Eva aos pés de um 
poço/fonte de água, na qual suas águas jorram para fora do jardim do Edém, no imaginário 
registrado do autor. Identificamos mesmo trio de elementos (homem/Mulher/Poço), dentro de 
um circulo – mandala. 
Da Idade Média temos também o Rosarium Philosophorum, um conjunto de vinte gravuras, 
impresso em Frankfurt em 1550. As imagens representam o hierosgamos e explica que a 
principal finalidade do casamento sagrado é unir almas gêmeas/irmãos complementares com o 
intuito de renovar a criação, a vida. O Rosarium contém fonte de água, reuni os elementos 
masculino/feminino e a divindade. Todos os quadros possuem mesmo significado, representados 
de várias formas.  
Algumas destas narrativas informam sobre o mito de origem do casamento, da união do princípio 
masculino com o feminino. Levamos por tanto em consideração que os relatos das origens 
possuem uma linguagem peculiar, eivada de símbolos, em virtude da multiplicidade e polimorfia 
de sentidos que ela sugere. Para compreender essa linguagem, convém primeiro esclarecer que o 
mito é um modo de produção da consciência, tanto quanto a moral, a ciência e a arte (GOMES, 
2011, p. 59) 
Estas histórias teriam se modernizado e acompanhado os tempos. Podemos encontrar na 
atualidade sendo abordado em filmes, músicas, poesias, entre outros. Vários outros exemplos de 
narrativas semelhantes são possíveis identificar e apresentar. Cada detalhe destas narrativas traz 
informações em várias camadas de sentidos. Mas este não é o objetivo deste trabalho. Estas 
citações tiveram a função de enfatizar que elas existem e ainda não foram reunidas e analisadas 
pela perspectiva de compará-las em busca do que estaria por trás. 
Para os antigos o mito seria muito importante e uma forma de relacionamento com a realidade, 
que daria sentido para a percepção do mundo, ou seja, seria uma interpretação cultural sobre algo 
de grande importância para aquela sociedade. Todo mito tem uma função de ensinar algo. 
“Quando nos apoiamos em fatos mitológicos, é porque reconhecemos neles uma ação 
permanente, uma ação inconsciente sobre as almas de hoje” (BACHELARD, 1998, p. 23). 

 
4 A simbologia da água 
 
A água sempre foi um dos elementos da natureza que esteve associada com o surgimento de 
vida: as águas primordiais e das cosmogonias; o sémem e a bolsa das águas; o poço ou rio que 
possibilita o nascimento e desenvolvimentos de uma aldeia. Sempre esteve presente na mente 
das pessoas – e na experiência de vida também -, que sem água não existe vida, não existe 
futuro. Segundo a crença de diversos povos a água é matéria original, matéria mãe da qual o 
cosmos foi criado. Alguns filósofos gregos ensinaram que tudo o que é vivo saiu da água.  
De acordo com Cavalcanti (1998, p.14) o Sefira feminino é chamado pelos cabalistas de o 
grande mar, as águas primordiais. Entre os egípcios antigos, a água associava-se com a idéia de 
revivificação, como líquido que proveio de Osíris. Na cultura judaica e cristã, a água é o símbolo 
do primeiro lugar, a origem da criação. Ela é a semente. Na mitologia hindu, o deus Nãrãyana 
flutuava sobre as águas primordiais, e de seu umbigo brotava a Árvore Cósmica. Na mitologia 
egípcia, Kneph, o deus eterno não revelado, era representado por uma serpente, símbolo da 
eternidade, erroscada em torno de um vaso com água, a cabeça suspensa sobre a água que ela 
fecundava com um sopro (CAVALCANTI, 1998, p. 15). 
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A água é vista de forma geral como a expressão imanente do transcendente. A água é 
uma hierofania, a manifestação do sagrado, um modo de aparição de deus. Por esse 
motivo sempre se atribuiu a água uma origem celeste, como proveniente do céu [...] 
para Tertuliano, a água é a morada do espírito santo. (CAVALCANTI, 1998, p. 16) 

 
De acordo com Olivieri (2006, p. 81) os cultos referidos aos meios aquáticos são atestados em 
todas as tradições e cita Mircea Eliade que afirma que todas as tradições atribuem um valor 
sagrado referido às águas, e define as águas como fonte e matriz de toda existência. 
 

As águas são os fundamentos do mundo inteiro, são a essência da vegetação, o elixir 
da imortalidade [...] simbolizam a substancia primordial de que nascem todas as 
formas e para qual voltam, por regressão ou cataclismo. [...] Elas asseguram longa 
vida, força criadora e são o princípio de toda cura (OLIVIERI, 2006, p. 81). 

 
Olivieri (2006, p. 81) citando Bernard Sergenr destaca a divinização das águas pelos povos indo-
europeus. Christian-J. Guyonvarc`h e Françoise Le Roux (OLIVIERI, 2006, p. 81) afirmam que 
na tradição celta a água é o elemento fundamental da criação e na qual se processam as 
transformações de todos os seres vivos. 
Desde a época dos primeiros Vedas até o hinduísmo atual, a água é considerada na Índia como 
manifestação divina e objetos ligados a água como jarros ou cântaros representam a presença da 
divindade. Há inúmeros exemplos de que a água teve ao longo dos tempos uma ligação com as 
coisas referentes ao sagrado, e que isso ocorreu em todos os continentes e com vários povos e 
culturas. Este conjunto de informações talvez justifique a presença de água nas narrativas míticas 
que contém um casal e uma fonte de água. 
 
5 O encontro das matriarcas em um poço 
 
Podemos identificar na Bíblia ao menos três histórias que aparentam ser uma versão israelita, de 
uma representação antropomórfica do casal cósmico. Na bíblia judaica identificamos que ao 
menos três lideres – Isaac, Jacó e Moisés -, encontram suas esposas em poços de água. As 
histórias que narram o encontro das matriarcas Raquel, Séfora, Rebeca, possuem semelhanças 
entre si e analisando-as podemos perceber uma constelação de imagens contendo o mesmo 
cenário com os mesmos símbolos centrais - homem-mulher-poço. 
Percebemos também semelhanças nos atos: em todas as três histórias um estrangeiro depois de 
longa viagem pára e descansa em um poço; uma mulher os encontra; há um diálogo entre eles; as 
mulheres voltam as suas casas e contam o ocorrido; o estrangeiro permanece no poço; parentes 
das mulheres vão ao encontro do estrangeiro e o convidam para entrar; o estrangeiro permanece 
algum tempo com eles; todas as três histórias desembocam em casamento. 
Diante de tais constatações, surgiram algumas hipóteses levantamos referente a redundância, tais 
como: coincidência; estilo do autor; teria existindo um rito entre os antigos israelitas onde noivas 
eram encontradas em poços; que estas narrativas estariam fazendo apologia a algo. Percebemos 
que o autor insistiu no mínimo três vezes na mesma mensagem e enredo. Alguma importância 
teria para os antigos israelitas ao menos para o autor. 
Em todo caso, há a ocorrência da repetição de três histórias bíblicas com mesmo formato tendo 
como elementos principais um homem, uma mulher e uma fonte de água, levando em 
consideração, que outros grupos sociais valorizaram narrativas míticas com este tipo de enredo, é 
levantada a hipótese se estas três histórias seria uma versão da imagem do casal cósmico entre os 
antigos israelitas.  

 
6 Considerações finais 
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Há inúmeros exemplos de que a água teve ao longo dos tempos uma ligação com as coisas 
referentes ao sagrado, e que isso ocorreu em todos os continentes e com vários povos e culturas. 
Como exemplo, temos as várias fontes de água, encontradas no mundo todo, às quais foram 
atribuídos poderes curativos, mágicos, milagrosos. Tornaram-se lugares de celebrações rituais, 
peregrinações, socorro em momentos de angústia. 
É possível perceber que a simbologia do poço sagrado é rica e popular em diversos povos ao 
longo da história humana. Sua escolha como representação do sagrado teria como motivação a 
crença de que a água criou o mundo no começo dos tempos e que é a responsável por gerar a 
vida. O poço é comprovadamente um local sagrado para muitos povos, palco de inúmeras 
hierofanias.  
Três matriarcas bíblicas são encontras pela primeira vez em um poço. Sendo a fonte de água um 
representante da divindade e de manifestação de seu poder. Este detalhe não poderia passar por 
despercebido nesta finalização. Neste trabalho a imagem do casal em uma fonte sagrada é 
analisada sobre uma perspectiva mais simbólica e mítica, do que tradicional. De forma nenhuma 
desconsiderando as inúmeras outras formas de análise e interpretação promovidas anteriormente 
por pesquisadores, teólogos ou biblicistas, como no caso das três histórias bíblicas. 
Este é apenas mais um olhar sobre o objeto encontro de um casal em uma fonte de água. Um 
olhar influenciado pelos teóricos da hermenêutica simbólica, dando a sua contribuição para o 
entendimento de algo que é maior do que qualquer mente possa já ter percebido, que é o 
fenômeno religioso e suas diversas formas de apresentar-se ao homem.  
Identificamos que várias histórias bíblicas e não bíblicas, porém, de cunho identicamente 
sagrado ou religioso trazem semelhanças entre si. Levando em consideração que para os 
membros do judaísmo a aquisição de uma esposa tem uma dimensão simbólica e que em 
histórias de criação de universo ou do ser humano sempre observamos a presença de água, nas 
suas diversas formas de manifestação – lago, mar, rio, etc -, a análise e investigação continua em 
outras oportunidades de desvendar uma visão de mundo, um patrimônio histórico-antropologico-
sociológico-sagrado-arquetipal, talvez ate o segredo de algumas pessoas ou grupos, que teria 
orientado suas vidas e vivencias ao longo da história da humanidade. 
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Jonas e o imaginário religioso: o segredo da narrativa bíblica 
Virgínia Macêdo de Souza Silva (UFPB) 
 
 
 
1 Introdução 
 
As Escrituras judaico-cristãs consistem em uma obra composta por sessenta e seis livros, 
agrupados em duas grandes partes: o Antigo e o Novo testamentos. Por ser uma obra vasta, a 
Bíblia dá lugar a vários pontos de referência. Conforme Durand (1998, p. 247), “o mito repete e 
repete-se para impregnar, isto é, persuadir. É por esta razão banal que há mais hipóteses de 
delimitar elementos ‘míticos’ num romance longo do que num conto curto, num soneto ou até 
num simples título”. Assim, pela repetição de um dos temas frequentes em boa parte dos livros 
da Bíblia, o livro de Jonas foi selecionado para a análise neste estudo. Não nos propomos aqui a 
esclarecer todos os sentidos do livro, pois consideramos que a palavra não é totalmente 
transparente; ela é opaca, portanto, pretendemos analisar as imagens textuais expressas no campo 
semântico utilizado a fim de encontrarmos um dos possíveis sentidos que o texto revela. 
Dessa forma, o estudo realizado no livro de Jonas consiste em uma tentativa de interpretar os 
mitemas, que, segundo Durand (p. 47) “são pontos fortes, repetitivos e permitem a análise 
sincrônica, enquanto leit-motiv da narrativa”. A análise ainda pretende interprar como as 
imagens se organizam para mediar as etapas da trajetória do herói bíblico, visando compreender, 
concomitantemente, como o imaginário religioso pode influenciar a formação da identidade do 
homem religioso, e como os fracassos momentâneos e as conquistas do herói frente aos 
obstáculos podem cooperar na busca de um sentido para a vida. A análise não busca a uma 
exegese teológica, e sim desenvolver uma análise do núcleo mítico, conforme a metodologia 
proposta por Durand no que concerne à mitocrítica, por ser um método que trabalha, 
principalmente, com a imagem literária, seja na literatura escrita ou oral, de forma indireta, o 
papel privilegiado de transmissão do imaginário. Conforme Gomes, entende-se o imaginário 
como  
 

um sistema dinâmico organizador de imagens, cujo papel fundador é o de mediar a 
relação do homem com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Essa função 
fantástica do imaginário acompanha os empreendimentos mais concretos da 
sociedade, modulando até a ação social e a obra estética. A mitologia é a primeira em 
relação a qualquer metafísica, mas também ao pensamento objetivo (2010, p. 2). 
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No primeiro momento do estudo e na estruturação da pesquisa descritiva, buscamos o acervo 
reunido nas obras, pois, de acordo com Gil (1999), a pesquisa bibliográfica diz respeito ao 
conjunto de conhecimentos humanos reunidos nas obras. Tem como base fundamental conduzir 
o leitor a determinado assunto e à produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e 
comunicação das informações coletadas para o desempenho da pesquisa. A pesquisa realizou-se 
a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros e artigos de periódicos. 
Num segundo momento, fizemos um levantamento do tema que se repete no livro de Jonas, um 
exame do contexto em que aparece e a apresentação das lições apreendidas a partir do mito. A 
análise procurou observar o significado deste mitema, que pode ser um motivo, um tema, um 
objeto, um cenário mítico, um emblema, uma situação dramática, que se repete para desvelar o 
sentido desses símbolos e trazer à superfície a realidade que o ser humano vive e para a qual 
necessita do imaginário para suportar a crueza desta realidade. 
Tentamos analisar a importância do símbolo como instrumento de conhecimento do homem e da 
cultura – já que “as imagens, os símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; 
elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função: revelar as mais secretas 
modalidades do ser” (ELIADE, 2002, p. 8-9), isso por meio de conceitos trazidos por Eliade 
(1986) e Campbell (1997).  
O estudo também teve como base teórica o imaginário durandiano, que está alicerçado em cinco 
pilares teóricos (a poesia romântica, a teoria do imaginário coletivo em Jung, a imaginação 
material, o mundus imaginalis e a arquetipologia cuturalista). 
Jung afirma que a identidade do ser humano “é formada por meio da relação dialética entre a 
herança genética que trazemos, isto é, a subjetividade própria a cada um, sua história singular, 
com o contexto sociocultural no qual o sujeito está inserido” (NASSER, 2006, p. 29-30). A 
importância desta abordagem prende-se ao fato de que nos propomos, neste estudo, a 
compreender como o imaginário coopera com a formação da identidade do homem religioso.  

 
2 A abordagem teórica 
 
2.1 O imaginário e a mitocrítica 
 
Acreditando que o imaginário coopera com a formação da identidade do homem religioso, e que 
o símbolo é um instrumento do conhecimento do homem e da cultura e que revelam “as mais 
secretas modalidades do ser”, procuramos, neste estudo, seguir o método do imaginário, que 
analisa uma obra ou um texto a partir das redundâncias que remetem aos mitos diretores em 
ação, isto é, o método da mitocrítica.   Para Durand (1998, p. 246), 
 

A mitocrítica [...] estabelece que toda “narrativa” [...] possui um estreito parentesco 
com o sermo mythicus, o mito. O mito seria, de algum modo, o “modelo” matricial 
de toda a narrativa, estruturada pelos esquemas e arquétipos fundamentais da psique 
do sapiens sapiens, a nossa. 

 
O imaginário é “o conjunto de imagens e de relações de imagens que constitui o capital pensado 
do ‘homo sapiens’ (DURAND, apud PITTA, 2005, p. 15). Essas imagens se formam a partir da 
“sensibilidade própria de uma cultura em interação com um meio e circunstâncias determinadas” 
(PITTA, 2005, p. 19) e isto vai implicar na valorização para mais ou para menos dos schèmes, os 
quais fazem a junção entre os gestos inconscientes e as representações. Contudo, existe um pólo 
predominante em cada cultura. Uma pode perceber o universo como cheio de divisões e 
oposições (valorização dos schèmes da divisão, o arquétipo de herói, o exercício de poder, a 
ação), e outra como unido e harmonioso (valorização da comunidade, o plural, o arquétipo da 
mãe, do aconchego, o ato de proteger, o refúgio). As imagens, também, se reagrupam em dois 
regimes, vejamos: 
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2.2 Os regimes das imagens 
 
Abordando os regimes das imagens e as estruturas do imaginário, Durand (apud PITTA, 2005, p. 
22), afirma que “cada imagem – seja ela mítica, literária ou visual – se forma em torno de uma 
orientação fundamental, que se compõe dos sentimentos e das emoções próprios de uma cultura, 
assim como de toda experiência individual e coletiva.” Ele afirma que as imagens se distinguem 
por seu significado fundamental, e as reagrupa em dois regimes: o diurno e o noturno, sendo este 
o que une os opostos, harmonizando-os; e aquele o que divide o universo em opostos (alto/baixo, 
bem/mal, etc) e é caracterizado pela luz que permite as distinções, pelo debate. 
A teoria de Durand favorece a compreensão de um texto literário, cujo campo semântico é rico 
em imagens e símbolos. Por esta razão, é possível afirmar que o uso de símbolos, que é a 
expressão do imaginário, é imprescindível ao ser humano, pois os símbolos desvelam o que está 
oculto e é indizível por palavras ou sentimentos, dessa forma o símbolo representa a realidade 
psíquica individual ou coletiva; é o que estaremos desenvolvendo na análise do livro de Jonas no 
Antigo Testamento. 

 
2.3 O homem (herói) tecido na História 
 
Inferimos, portanto, que o estudo do pensamento simbólico nos dias hodiernos é importante 
porque, segundo Eliade (2002, p. 9), “[...] permite melhor conhecer o homem, ‘o homem 
simplesmente’, aquele que ainda não se compôs com a condição da história. Cada ser histórico 
traz em si uma grande parte da humanidade anterior à História”. Logo, ousamos dizer que este 
estudo apresenta uma importância, uma vez que acreditamos ser o herói da narrativa a 
representação do homem histórico, que é tecido em sua cultura, a partir de suas experiências 
individuais e coletivas. 
Neste estudo, consideramos que o herói representa a evolução que caminha da imaturidade 
psicológica para a coragem da auto-responsabilidade e a confiança. Ele “constitui um modelo ao 
que recorremos em momentos de crise, por isso, também, a necessidade da repetição para a 
aprendizagem. O nascimento do herói possui um duplo aspecto – humano e divino.” Por isso, 
Campbell diz que a jornada do herói representa a jornada pessoal de cada ser humano, que 
procura encontrar respostas para os seus problemas através do relato da história de alguém, quer 
seja herói ou não (CAMPBELL apud NASSER, 2006, p. 76). 
 
2.4 O homem religioso 
 
Nessa busca por respostas aos seus problemas, o homem religioso vai perceber que depende de 
Deus. Mas, segundo Otto (1992, p. 41-43), essa dependência não é natural, ela se explica a partir 
da experiência religiosa. É o sentimento de criatura que se “afunda e desvanece em sua nulidade 
perante o que está acima de toda criatura”. Vejamos: 

 
[O] sentimento de criatura na verdade é apenas um efeito colateral, subjetivo, é por 
assim dizer a sombra de outro elemento de sentimento (que é o “receio”), que sem 
dúvida se deve em primeiro lugar e diretamente a um objeto fora de mim. Esse é  
justamente o objeto numinoso. [...] somente pela aplicação da categoria do numinoso 
a um objeto real ou imaginário é que o sentimento de criatura pode surgir como 
reflexo da psique. 

 
Essa dependência da criatura pressupõe uma sensação de “superioridade [e inacessibilidade] 
absoluta” do numinoso, ou seja, a experiência  “numinosa”  do homem religioso o faz  perceber 
que ele depende de Deus em todos os aspectos, e que  a trajetória de sua vida está sendo dirigida 
por aquele que ele teme e ama; que, ao mesmo tempo, quer distanciar-se e estar junto dele.  
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Esse “sentimento de criatura” é realçado quando o homem religioso se aproxima mais de Deus, e 
nessa aproximação esse homem reconhece a sua fragilidade e a sua nulidade diante daquele que 
é o Todo-poderoso;  o “Santo, Santo, Santo” da experiência “numinosa” do profeta Isaías 
(Bíblia, Antigo Testamento, Livro de Isaías, cap. 6), que é um exemplo esclarecedor  do 
“sentimento de criatura” proposto por Otto. 
 
2.5 O oculto desvelado na tessitura do livro de Jonas 
 
Assim, as imagens do livro de Jonas puderam ser tratadas, em nossa análise, de forma a trazer 
um conhecimento dos procedimentos do espírito humano, que busca um equilíbrio “vital” entre 
suas pulsões individuais, e “psicossociais” do meio em que viveu. O oculto, aquilo que não foi 
revelado na superfície textual pôde, de certa forma, ser manifestado pela mitoanálise 
desenvolvida a partir do imaginário religioso presente na simbologia deste livro.  
 

“O oculto nada mais é do que aquilo que ainda não conhecemos. Aquilo que não foi 
revelado; está como que envolto em névoa, ou atrás de cortinas [...]” (MASTRAL, 
2001). 

 
2.6 Contextualizando o livro de Jonas 
 
Este livro caracteriza-se por ser uma narrativa curta, gênero conto, no entanto, proporciona  
várias interpretações. Os símbolos e as figuras presentes na obra orientam a análise, que traz à 
superfície um dos sentidos do texto, cujo mitema dará suporte ao estudo das imagens textuais 
como também à análise que visa à explicação da construção da identidade e da trajetória do herói 
bíblico. Para uma melhor compreensão da narrativa, principalmente para quem ainda não leu este 
livro, descreveremos de forma concisa o livro e faremos a sua contextualização. 
O livro de Jonas faz parte do grupo profético – profetas menores –, conforme  divisão do Antigo 
Testamento das Escrituras judaico-cristãs e é estruturado em quatro capítulos, subdivididos em 
quarenta e oito versículos . Segundo estudiosos da Bíblia Sagrada, o livro foi escrito pelo próprio 
personagem. Vale ressaltar que o nome Jonas já apresenta em sua raiz um simbolismo, pois 
significa “pombo”, o que remete, possivelmente, ao pombo-correio, ou seja, aquele cuja função é 
levar uma notícia. Como mensageiro, o profeta é um porta-voz de Deus que declara a vontade de 
Deus ao povo. Segundo Virkler (2007), a profecia refere-se a três coisas: predizer eventos 
futuros, revelar fatos ocultos quanto ao presente, e ministrar instrução, consolo e exortação em 
linguagem poderosamente arrebatada. 
Jonas é mencionado no 2º livro de Reis (Antigo Testamento) capítulo 14 e versículo 25 como um 
profeta de Israel, o Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II (793-753 a.C), e como um 
cidadão de Gate-Efer, que distava uns 4 Km ao norte de Nazaré, na Galileia. 
O arrependimento de Nínive, diante da pregação de Jonas, ocorreu no reinado de um destes dois 
monarcas assírios: Adade-Nirari III (810-783 a.C), cujo governo foi marcado por uma tendência 
para o monoteísmo, ou Assuda III (755-733 a.C), em cuja administração houve duas grandes 
pragas e um eclipse do sol. Estas ocorrências podem ter sido interpretadas como sinais do juízo 
divino, preparando a capital da Assíria à mensagem de Jonas. Nínive fica cerca de 800 Km a 
nordeste da Galileia. 
 
3 A mensagem central do livro 
 
A primeira parte do livro de Jonas conta a história da chamada do profeta para ir a Nínive, e de 
sua desobediência, e do castigo divino subsequente. Ao invés de rumar para nordeste, em direção 
a Nínive, Jonas embarca em um navio que velejava rumo a oeste, cujo destino era Társis, na 
atual Espanha, o ponto mais distante possível da direção apontada por Deus. O profeta, porém, 
não demorou a sentir o peso da impugnação divina: uma violenta tempestade no mar 
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Mediterrâneo, que o levou a revelar-se aos marinheiros. Estes, por sua vez, são obrigados a jogá-
lo ao mar. Providencialmente, Deus prepara “um grande peixe” para salvar-lhe a vida.  
A segunda parte do livro revela a oração que Jonas fez de dentro da barriga do peixe; Jonas 
agradece a Deus por ter-lhe poupado a vida e promete-lhe obedecer à sua chamada. Então, é 
vomitado pelo peixe em terra seca.  
O terceiro momento do livro registra a segunda oportunidade dada por Deus a Jonas para ir à 
Nínive pregar a mensagem divina àquela gente considerada ímpia, ou seja, que não acreditava 
em um único Deus. Ocorre que o rei daquela cidade conclama a todos ao jejum e à oração. E, 
assim, o juízo divino não recai sobre eles.  
A última parte do livro mostra como o profeta Jonas ficou ressentido contra Deus por ter o 
Senhor poupado a cidade inimiga de Israel. Fazendo uso de uma planta, de um verme e do vento 
oriental, Deus ensina ao profeta, contrariado, que Deus se deleita em colocar sua graça à 
disposição de todos, e não apenas de Israel e de Judá (texto adaptado da Bíblia de Estudo 
Pentecostal. Rio de janeiro: CPAD, 1995. Almeida, edição revista e corrigida). 
 
3.1 Desvelando o mitema 
 
Durand (1998, p. 254) conceitua mitema como sendo “o elemento significativo mais pequeno de 
um mito, caracterizado pela  sua redundância, a sua metábole”. “[...] uma unidade que não se 
pode reduzir a uma palavra nem a uma sintaxe e que é constituída por um conjunto semântico, 
onde, pelo menos, uma palavra é significada, é completada por um atributo, e a posteriori por 
um verbo. É, portanto, o grupo de palavras que, de algum modo, desempenha o papel mitêmico” 
(DURAND, apud TEIXEIRA, 2011, p. 63). 
Considerando os conceitos, desenvolveremos uma abordagem a partir da dimensão simbólica, 
segundo a proposta de Durand; selecionamos as imagens presentes nos quatro capítulos com 
ênfase à camada redundante, ou seja, o mitema que pode ser um tema, um cenário mítico, uma 
situação. Considerando ainda que a redundância de um mitema varia de acordo com o tamanho 
da obra analisada, no livro de Jonas, por ser uma narrativa curta, encontramos um mitema: 
desobediência.  
No conjunto semântico da primeira parte da narrativa, cujo mitema desobediência foi levantado, 
encontra-se uma palavra significada que reitera o mitema, é o verbo levantar-se. A partir do 
chamado de Deus a Jonas,  e de sua recusa o verbo levantar-se é repetido: 

 
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande 
cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim(cap. 1, v. 1 
e 2). 
E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Társis; e, descendo a 
Jope, achou que um navio ia para Társis; pagou pois, a sua passagem, e desceu para 
dentro dele, para ir com eles para Társis, de diante da face do Senhor (cap. 1, vers. 
3). 

 
A ordem inicial: “levanta-te” expressa por esse verbo possui um sentido diferente, aqui o 
levantar-se sugere a chamada do herói. Já em: “E Jonas levantou-se para fugir de diante da face 
do Senhor”, o verbo levantar-se remete à desobediência, a recusa do chamado.  
A palavra desobediência vai sendo inserida no decorrer da narrativa. Quando os tripulantes do 
navio encontram Jonas dormindo no porão: “Jonas porém desceu aos lugares do porão e se 
deitou, e dormia um profundo sono.  E o mestre do navio [...] disse-lhe: que tens dormente? 
Levanta-te, invoca o teu Deus [...]” (vers. 5 e 6). O verbo levantar-se sugere que o mestre do 
navio desejava que Jonas tomasse uma atitude positiva contrária àquela na qual fora encontrado. 
O mitema é reiterado ainda no conjunto semântico da última parte do texto “[...] de diante da 
face do Senhor”(vers. 3) e é também  repetido na última parte do livro  (cap. 4, vers. 1, 3, e 5) 
“Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido”; “Peço-te, pois, ó Senhor, 
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tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver”; “Então Jonas saiu da cidade”. 
Mais uma vez o herói quis distanciar-se da presença do seu guardião, reforçando o mitema 
desobediência. 
A redundância do conjunto semântico que sugere o mitema desobediência, promove a tessitura 
textual, de forma que os sentidos vão sendo esclarecidos, pois tudo aconteceu devido à 
desobediência de Jonas.  
 
3.1.1 O mitologema 
 
De acordo com Durand (apud TEIXEIRA, 2001, p. 65), o mitologema é [...] um tema constituído 
de unidades menos significativas e menos redundantes do que o mitema. Nesta narrativa, 
pudemos levantar um mitologema com uma “escala de pequena amplitude”. 
É provável que a atitude do herói bíblico em oferecer-se em sacrifício para acalmar a ira de 
Deus, “levantai-me, e lançai-me ao mar” (cap. 1vers. 12) e a oração feita de dentro da barriga do 
grande peixe são indícios de um sentimento de culpa: “Na minha angústia clamei ao Senhor, e 
ele me respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz” (cap. 2, vers. 2). Na 
terceira parte do livro, no sexto subitem: “Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e 
levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a 
cinza” sugere também o mitologema culpa.  
Esse mitologema fundamentará o clímax (ponto culminante) e o epílogo (fim) da narrativa, pois 
o reconhecimento de Jonas em desobedecer ao chamado de Deus, e o reconhecimento dos 
ninivitas do seu pecado de idolatria, despertaram a misericórdia de Deus que perdoou o profeta e 
a cidade de Nínive, conforme o último item da segunda e terceira parte do livro de Jonas, 
respectivamente. 
 
3.2 A trajetória do herói, o regime das imagens e a construção da identidade do homem 
religioso 
 
O mitema e o mitolegema levantados nesta narrativa possibilitaram o estudo do imaginário; das 
etapas da trajetória do herói bíblico, como também os estudos, através dos quais, buscamos 
mostrar a formação da identidade do homem religioso. 
Na primeira parte do livro de Jonas, nos subitens 1, 2 e 3, pudemos observar a primeira etapa da 
jornada do herói. Tudo começa com “o chamado da aventura”, é a primeira etapa da partida 
(JUNG, apud NASSER, 2006, p. 51). A desobediência do personagem, que é o segundo 
momento da partida do herói, isto é, a recusa, vai tecendo os sentidos velados. Essa recusa 
ocasionou algo muito grave, o que é possível perceber por meio do campo semântico que sugere 
a simbologia das águas: 
 

achou que um navio ia para Társis (cap. 1, v. 3); [...] o Senhor mandou ao mar um 
grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-
se (v. 4). Então temeram os marinheiros, [...] e lançaram no mar as fazendas (v. 5) 
[...] o mar se ia embravecendo cada vez mais (v.13) [...] e levantaram a Jonas, e o 
lançaram ao mar (v.15). 

 
A descida do herói às águas remete aos aspectos ambíguos da realidade próprios do regime 
noturno de imagens, pois, segundo Durand (1983), “na queda se trata não mais de ascensão em 
busca do poder, mas de descida interior em busca do conhecimento”. Provavelmente, o castigo 
de Deus visava ao amadurecimento do profeta, pois no momento da angústia pela qual passavam 
os tripulantes do navio, Jonas reconhece o seu erro e pede para ser jogado ao mar. E, ali, Deus 
providencia um socorro “sobrenatural” – a barriga do peixe, lugar da busca do conhecimento e 
da preparação para a execução da tarefa: “[...] preparou pois o Senhor um grande peixe, para que 
tragasse a Jonas; e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe (v. 17).” 
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Agora, vemos que o herói encontra-se em outro espaço, um recinto circular do ventre, que, para 
Durand (p. 14), é o centro de espiritualidade íntima. Ali, ele pôde recorrer a Deus através da 
oração, que é a forma de o homem religioso se achegar a Deus em momentos de dificuldades. As 
imagens que formam a sequência: imerso nas águas, engolido e vomitado pelo grande peixe, 
sugerem um renascimento; agora Jonas é um novo homem – “as águas lavam os pecados”. 
Segundo Eliade (2002),  
 

as águas simbolizam a soma universal das virtualidades [...]; a imersão equivale a 
uma dissolução de formas. É por isso que o simbolismo das Águas implica tanto em 
Morte como o Renascimento. O contato com a água supõe sempre uma regeneração: 
de um lado, porque a dissolução é seguida de um ‘novo nascimento’; de outro, 
porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida (p. 151-152). 

 
A cosmogonia aquática esclarece a transformação experimentada pelo herói bíblico, pois a sua 
imersão nas águas, que é a passagem pelo primeiro limiar, possibilitou “uma reintegração 
passageira no indistinto, seguida de uma nova vida [...] as águas são a repetição simbólica do 
nascimento dos mundos ou do homem novo”. (ELIADE, 2002, p. 152). 
Assim, ao receber o auxílio sobrenatural, Jonas chega ao último momento da partida, que, 
segundo Campbell (apud NASSER, 2006, p. 54) é o ventre da baleia. “A ideia de que a 
passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de renascimento é simbolizada na 
imagem mundial do útero ou ventre da baleia”. Jonas renasce para receber uma segunda chance.  
Por outro lado, ampliando a análise ao campo da psicanálise, o desafio do chamado desestabiliza 
quem está em repouso, em uma situação confortável, por isso, consideramos que a fuga de Jonas 
revela a “sombra” que existe no ser humano, ou seja, o lado indesejado, a parte reprimida de 
todo ser humano, diferente daquele exigido pelos padrões sociais; contrário ao “ego ideal”.  
De acordo com Jung (apud NASSER, 2006, p. 47-8), “o ego ideal é formado pelos ideais ou 
padrões (sociais, familiares e religiosos) que modelam o desenvolvimento do ego de uma 
determinada época e espaço”. O que se esperava do profeta era que ele fosse cumprir a sua 
tarefa, ou seja, enviar a mensagem dada por Deus.  
“A fuga mágica” de Jonas é cheia de atropelos e comprometeu a segurança dos tripulantes do 
navio. É possível que a fraqueza do herói em não prosseguir na sua tarefa, a sua revolta àquele 
chamado, o reconhecimento do seu erro e o desejo de pagar por suas falhas cooperem para uma 
transformação e amadurecimento do herói, que simboliza o homem religioso. Reconhecendo-se 
fraco e temeroso quanto à mudança, o homem religioso vê na fraqueza do herói e em suas 
atitudes altruístas a possibilidade de prosseguir diante dos obstáculos que a vida lhe oferece e 
vencer a todos e receber o seu prêmio. 
Assim, a história de Jonas foi sendo construída a partir da consciência daquele momento em que 
o espaço profano onde se encontrava não era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Por 
isso, visando castigá-lo, Deus envia uma tempestade: 
 

Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande 
tempestade, e o navio estava para quebrar-se. [...] E levantaram a Jonas, e o lançaram 
ao mar, e cessou o mar da sua fúria. [...] Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, 
para que tragasse a Jonas [...] (Cap. 1. Vers. 4, 15 e 17). 

 
Segundo Campbell (2003), quando o herói é chamado, “significa que o destino convocou o herói 
e transferiu o seu centro espiritual de gravidade do âmbito da sociedade para uma região 
desconhecida. [...] Pode ser representada [...] como terra distante” (p. 33). Assim, se aceitasse ao 
chamado do “Patrono sobrenatural” o herói sairia da sua terra conhecida, da sua zona de 
conforto. Provavelmente, esta é também uma das causas da fuga de Jonas, por isso ele procura 
eximir-se da sua responsabilidade de profeta, e é obstruído na sua fuga pelas intempéries.  
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A partir desse entendimento, possivelmente o homem religioso compreende seus dilemas e por 
que, muitas vezes, ele faz aquilo que não desejava fazer. E, assim, procura ultrapassar os 
obstáculos, confiante de que, mesmo com suas limitações, conseguirá a vitória. 
Tudo isso vai contribuir para a construção da identidade do homem religioso. Segundo Nasser 
(2002), a “História pode ser compreendida como o processo de construção da identidade (de uma 
pessoa, de um grupo, de um povo, de uma nação) por meio da consciência em tempo e espaço” 
(p. 33). 
Na sua jornada rumo à realização daquela missão para a qual fora designado, Jonas encontrou 
dificuldade e obstáculos. O primeiro obstáculo foi com relação as suas próprias emoções, ele 
sabia que a sua desobediência à ordem de Deus produziria castigo e, ao mesmo tempo, se ele 
obedecesse a Deus os seus desejos seriam contrariados, pois ele queria que a cidade de Nínive 
realmente fosse castigada por Deus, mas ele sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus 
misericordioso e que traria perdão àquele povo no último instante, o que de fato aconteceu.  
Logo, podemos perceber que a atitude contrária à vontade de Deus fez emergir os sentimentos 
que demonstram que o ser humano tem inimigos internos e externos. Naquele momento de medo 
ou orgulho – quando rejeitou o chamado – ele foi impedido de prosseguir a sua jornada; o 
inimigo endógeno (o medo ou orgulho) o impediu de seguir adiante, por isso ele vai em direção 
oposta à indicada por Deus. Embarca em um navio rumo à Társis, ali, ele isolou-se e pôde 
refletir sobre as suas atitudes. 
Diante do segundo obstáculo, reconhecimento da culpa, Jonas sucumbe às evidências da 
consequência da sua culpa e oferece-se como sacrifício para que a tormenta que se levantara no 
mar pudesse cessar. “A construção do humano não é uma tarefa fácil; os obstáculos, problemas, 
as dificuldades são muito grandes e profundos. Por isso podemos dizer que a construção do 
humano se assemelha à jornada do herói.” (NASSER, 2006,  p. 42). 
Na sua jornada, em busca de sua identidade, Jonas compreendia a dialética do bem e do mal, 
contudo ele mostrou que tinha dificuldade em aceitar o seu lado escuro e pediu que Deus lhe 
tirasse a vida: “Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que 
viver” (Cap. 4, vers. 3). Para Jung (apud NASSER, 2006, p. 29-30), 
 

A identidade do ser humano é tudo o que ele é. É o conjunto de características 
próprias de cada um. A identidade é construída por meio de um processo de 
constante conhecimento de si, do outro e do mundo. Portanto, é formada por meio da 
relação dialética entre a herança genética que trazemos, isto é, a subjetividade 
própria a cada um, sua história singular, com o contexto sociocultural no qual o 
sujeito está inserido. 

 
Naquele instante, Jonas conhecia-se quem era e sabia quem era o povo para quem ele predissera 
aquela sentença; sua formação religiosa em uma cultura monoteísta impulsionava-o  a não 
aceitar a misericórdia de Deus àquele povo ímpio. Então, vai para longe para observar o que 
aconteceria àquela e cidade, e Deus faz nascer uma aboboreira para fazer sombra sobre Jonas, 
que muito se alegrou com aquela providência. Mas, Deus para dar-lhe uma lição, envia um bicho 
que feriu a planta. Jonas, porém, desejou novamente morrer porque não entendia a causa de Deus 
ter deixado morrer a planta.  
Possivelmente, estas figuras remetem ao grande dilema do ser humano: a busca pela vida eterna, 
e por uma maneira de retardar a iminente morte. A árvore, que nesta passagem acreditamos 
representar aquilo que está arraigado, preso e que é permanente – a vida que se deseja. E o bicho, 
que traz morte à planta, sugere a doença do corpo, e que este, indubitavelmente, terá um fim. 
Chega-se, então, a conclusão da narrativa quando Deus mostra a Jonas que se ele teve compaixão 
de uma planta, por que Deus não teria compaixão de uma cidade inteira. Esse epílogo sugere o 
“ego ideal”, ou seja, o desejo de que o ser humano em sua trajetória possa chegar à qualidade de 
homem moralmente perfeito assim como o seu Criador. 
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Ainda com o desejo de “equilíbrio vital”, que se esclarece pela constante atividade de criação do 
ser humano em ocupações que busquem uma maneira de ultrapassar o destino mortal –, e o 
“equilíbrio psicossocial”, que “permite ao indivíduo estabelecer a síntese entre as suas pulsões 
individuais e aquelas do meio em que vive” (DURAND, 1983, p. 17), possibilitaram as 
transformações pelas quais o herói passou e que o tornaram diferente, pois houve um 
renascimento.  
“A história do livro de Jonas ilustra essa imagem arquetípica do ventre da baleia” (JUNG, apud 
NASSER, 2006, p. 56-57), isto é, a necessidade que o homem tem de descer para ser 
transformado, e que o homem religioso tem em buscar um espaço religioso para que possa 
refletir quanto à vocação do seu chamado; um espaço que o capacite a “combater o bom 
combate” e receber o prêmio tão aguardado. 
 
4 Considerações finais 
 
Este estudo foi baseado no método mitocrítico, que nos possibilitou a descoberta do mitema 
“desobediência” recorrente no livro de Jonas e do mitologema “culpa” desvelados a partir das 
figuras textuais, que proporcionaram ainda o estudo da construção da identidade e da trajetória 
do herói, que a partir do imaginário religioso pudemos ampliar a interpretação.  
Tentamos desvelar o segredo da narrativa bíblica que teve na figura do herói bíblico a 
representação do ser humano, que é formado de uma parte material e uma espiritual; um ser 
heterogêneo e ambíguo, que está em busca de um sentido para a vida, e que, para tanto, necessita 
de uma figura protetora, que “representa o poder benigno e protetor do destino”.  
Inferimos também que esta narrativa é atual e original, e tem no seu bojo um caráter documental 
e pedagógico, uma vez que traz ensinamentos ao homem religioso, que, a partir de suas 
experiências “numinosas”, poderá dar início a sua trajetória, cujo caminho é “repleto de 
obstáculos e batalhas, nos quais a vida e a morte estão em constante luta”. 
Acreditamos, portanto, que a vocação para qual todo ser humano recebeu um chamado, o 
processo de compreender este chamado e a trajetória que se dá em busca da realização deste 
chamado, tudo necessita da intermediação do símbolo.  
Finalmente, a análise nos trouxe a compreensão de que o herói bíblico recebeu um chamado, foi 
escolhido para uma missão; apesar de sua desobediência ao chamado, ele conseguiu cumprir sua 
missão; na sua jornada ele se arrependeu do seu erro e pôde vencer as etapas comuns à trajetória 
do herói. Ele venceu seus medos, monstros, perigos e pôde cumprir a sua vocação e receber a 
bênção última, que representa a energia de vida.  
O herói vence e chega à apoteose, que foi possível porque ele se submeteu à autoridade exterior 
do outro – Deus –, “como preparação para a experiência do ‘outro’ transpessoal que se encontra 
[no interior de cada pessoa]. É necessário passar por um aprendizado psicológico” (EDINGER, 
1987, p.49-50). O herói, agora, está preparado para retornar. 
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Educação e o imaginário simbólico no sacrifício do bode expiatório 
Josefa Vênus de Amorim (UFPB), Eunice Simões Lins Gomes (UFPB) 
 
 
 

“No  âmago  do  individuo,  há  como  uma  sede  de 
experiências que garantem e confirmam o 
significado de si mesmo. Sempre que algo, no 
processo histórico da humanidade, se distanciar 
deste verso único, será alarmada uma insatisfação 
no ser humano, maior ou menor, dependendo do 
grau de distanciamento e da importância que isso 
tem para o existir pleno”. Jorge Trevisol 

 
 
 
1. Introdução 
 
Educação e imaginário deslocam-se e modificam-se para atender e dar sentido à sociedade. 
Observamos na contemporaneidade mais nitidamente essas duas instâncias como organizadoras 
da criatividade, das relações sociais e comunitárias. Este trabalho analisa o ser em contínuo 
desenvolvimento moral e intelectual, dimensões multidimensionais, num processo de construção 
de identidade individual e coletiva. 
A sobrevivência dos mitos, símbolos e dos elementos presentes no rito religioso, não mais em 
seu sentido original, mas transformados continuamente através do tempo e da cultura, são 
referenciais para a produção de novas práticas educacionais e religiosas. Apoiado em 
pesquisadores do fenômeno religioso e da educação, nosso trabalho procura evidenciar 
elementos característicos desta dualidade, visando analisar a busca do autoconhecimento do ser.  
Neste contexto, educação e imaginário tem conexões que contribuem com as mudanças, 
(re)construindo novas perspectivas didáticas com uma programação, trans, inter disciplinaridade. 
Segundo, Oliveira (2007, p. 132). 
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A educação, numa abordagem que vise á mudança social, faz a sociedade mudar em 
razão da capacidade das pessoas de modificarem-se em comunhão com as demais e 
com os ambientes. Paulo Freire (1996) ressalta que ninguém educa ninguém, mas a 
comunidade educa-se à medida que todos aprendem e ensinam concomitantemente, 
discutindo os inúmeros saberes construídos e consolidados no debate franco e 
fraternal, contextualizando nas dores e alegrias das vivências de todos os envolvidos. 

 
Assim a educação rompe as barreiras dos territórios numa construção compreensiva de si e do 
outro, dos seus valores éticos e morais e suas dimensões emocional, mental ou lingüística, 
corporal e espiritual. 
A religião como processo simbólico (Durand 1993, p. 31) : “Todo simbolismo é, pois, uma 
espécie de gnose, isto é, um processo de mediação por meio de um conhecimento concreto e 
experimental”. A religião também como iluminação, mediação entre criatura e criador, auxilia na 
experiência interna.  
O elemento sagrado base das religiões, leva o individuo ao processo de enfrentamento do vazio, 
a busca de soluções para superar ou aliviar a angústia. Como um campo de estudo o sistema 
religioso descreve claramente diferentes partes do universo humano, pela extensão e relevância 
do fenômeno em todas as áreas sociais. 
As religiões apresentam diversas razões pelas quais a educação pode ser realizada. Os simbolos, 
ritos e mitos, especificamente os mitos em sua circularidade permeiam a imaginação simbólica 
contínua no inconsciente coletivo, como um sentido de vivencia humana, consciente ou não. 
Nesse contexto, Croatto (2004, p.118) afirma que: 
 

O símbolo é a linguagem básica da experiência religiosa. Funda todas as outras. Tem 
um valor essencial que é necessário destacar mais uma vez: o símbolo “faz pensar”; 
o símbolo “diz sempre mais do que diz”. É a linguagem do profundo, da intuição, do 
enigma. Por isso e a linguagem dos sonhos, da poesia, do amor, da experiência 
religiosa. 

 
Somos dotados de uma percepção sensível inerente à inteligência humana. O ato de expressar 
através de imagens simbólicas é uma linguagem não verbal que atende às necessidades mais 
íntimas, enraizadas em nosso psiquismo, vivificando nossa alma e facilitando assim, o diálogo, a 
compreensão e o equilíbrio com nossas dimensões internas e externas. 
 
2. Práticas educativas e imaginário. 
 
Educação (educere) significa a formação integral do ser humano, isto é, o desenvolvimento de 
suas potencialidades com uma fundamentação ética para sua formação integral, ou seja, significa 
possuir e perseguir o ideal de ser humano, dentro da sociedade e no mundo, através da busca de 
um ordenamento coerente do todo que está fragmentado.  
Com essa maneira de compreender a educação, revela-se uma exigência ética que é fazer com 
que o indivíduo que se educa nos meios acadêmicos, compreenda-se enquanto membro de uma 
comunidade, que assuma uma responsabilidade solidária com a comunidade (com o outro 
homem) com a sociedade e com a natureza.  
Enquanto ser Inserido no processo educativo, é importante fazer uma reconstrução desta relação,  
educação e sociedade, para um caminho de compreensão  de seus valores éticos morais, desde 
que seja uma educação com proposição de uma ética humanista, como afirma Freire, (2005, p. 
11).  “o que o homem fala e escreve e como fala e escreve, tudo é expressão objetiva de seu 
espírito. Por isto, pode o espírito refazer o feito, neste redescobrindo o processo que o faz e 
refaz”. 
Desta forma, a educação, a imaginação e as sociedades religiosas se caracterizam pela partilha 
intersubjetiva de valores e costumes, da qual resulta uma (in)diferenciação no seu Ethos cultural, 
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social, dos saberes especulativos, já que a verdadeira lei que regulamenta a vida não está em 
códigos ou cartilhas, pela complexidade que existe em cada Ser. Em sua dimensão humana e 
transcendente – o fundo. De acordo com Freire (2005, p. 11), “Este - o fundo – é o lugar do 
encontro de cada um consigo mesmo e os demais”. 
Os estatutos normativos, expressos de modos indiferentes dentro de seus sistemas de valor, 
fazem com que ética e moral, embora diferenciados se misturem às expressões estéticas, 
educacionais e religiosas, segundo Freire (2005, p. 13), “É um comportar-se do homem frente ao 
meio que o envolve, transformando-o em mundo humano”. 
A educação como continua re/construção, com variedade de elementos e multiplicidades de 
relações que transformar as experiências e ao mesmo tempo estimula, motiva o viver, nesse 
sentido Dewey (1973, p. 17) define educação como:  
 

O processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe 
percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir 
o curso de nossas experiências futuras. Por essa definição a educação é fenômeno 
direto da vida, tão inelutável como a própria vida. 

 
A educação por ser uma prática de intervenção social, é multifacetada por um composto 
complexo de enfoques e perspectivas, portanto não pode ser apreendida ou considerada como 
uma ciência isolada e sim como um fenômeno que compõe varias categorias de um campo 
epistemológico influenciado por várias dimensões e ciências: sociais, políticas, psicológica, 
filosóficas, históricas, etc.  
Dentre essas dimensões as ciências das religiões como fator de educação nos vários campos do 
saber dimensionando a prática educativa, nos aspectos afetivos, psicológicos, espirituais, já que o 
conhecimento do si passa pelo caminho multifacetado do saber, no qual as crenças, a 
imaginação, os símbolos, mitos e ritos compõem as camadas mais profundas do ser. Durkheim 
(2003, p. 4) afirma que: 
 

Para aquele que vê na religião uma manifestação natural da atividade humana, todas 
as religiões são instrutivas, sem exceção, pois todas exprimem o homem à sua 
maneira e podem assim ajudar a compreender melhor esse aspecto de nossa natureza. 

 
As práticas educativas englobam incontáveis saberes, e nesse momento de transição planetária 
existe uma necessidade latente de estudar a (in)compreensão mutua entre os seres, Morin (2007, 
p. 17) fala da ética do gênero humano. 
 

A educação deve conduzir à “antropo-ética”, levando em conta o caráter ternário da 
condição humana, que é ser ao mesmo tempo individuo/sociedade/espécie. Nesse 
sentido a ética individuo/espécie necessita do controle mutuo da sociedade pelo 
individuo e do individuo pela sociedade, ou seja a democracia; a ética 
individuo/espécie convoca ao século XXI, a cidadania terrestre. 

 
O saber, outra dimensão a ser levada em consideração nos processo de educação e religião, está 
articulado com o ser, sendo essencialmente construído a partir da prática cotidiana, logo, o 
conhecimento é fruto da apreensão do ser inteligível, partindo-se inicialmente do sensível que 
tem por fim revelar as leis e princípios que aproximam o humano da sabedoria, filosofia e 
ciência, contemplação e ação. 
Portanto, para saber, devemos conhecer o ser onde ambas as práticas pedagógicas e religiosas 
devem estar relacionados reciprocamente, possibilitando aprofundamentos e progressões de 
reflexões e conhecimentos, buscando nos campos da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia, 
da História e das Ciências sociais e humanas, novos pontos de interlocução que podem contribuir 
com a temática presente na educação do ser. Maffesoli (2000, p. 147) afirma que: 
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Cada ser é o que é em função de uma “força interior” que o constitui como tal. O 
mesmo acontece com o ser social. Não é, absolutamente, a simples adição dos 
elementos que o compõem: por exemplo, o racional contrato da modernidade, mais 
sim um “mais-ser” proveniente de uma sinergia especifica. Energia misteriosa, a 
aproximar da “enteléquia” de Leibniz, que faz do ser vivo uma coisa em si. Uma 
coisa inteira também, ou seja, incluindo a razão e os sentidos. Sendo o conjunto 
causa e efeito do prazer individual e social. 

 
O ser humano, como todos os organismos, tende a crescer e a se atualizar, é claro que todos os 
fatores sociais, econômicos e familiares podem interromper esse crescimento, mas a tendência 
fundamental é em direção ao crescimento, ao seu próprio preenchimento ou satisfação. Segundo 
Sampaio (2005, p. 75), 
 

A educação tem papel fundamental nessa transição de natureza humana, do mundo e 
da própria existência. A restauração da unidade, da integração do conhecimento só 
ocorrerá quando os valores humanos e espirituais fizerem parte do contexto 
educacional, equilibrando o desenvolvimento da inteligência e do saber com a 
educação dos sentimentos para a descoberta do ser integral. 

 
Há evidências de que o sagrado faz parte das relações humanas entre as dimensões educacionais 
e sociais, na religiosidade no sacrifício e no imaginário, considerando que a religião oferece 
elementos para o entendimento das situações de mal-estar que permeiam a vida dos indivíduos, 
contribuindo enquanto busca de um sentido para a vida. Como assevera Berger (2004, p. 41), “a 
religião é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro como humanamente significativo”. 
 
3 A simbologia do bode expiatório 
 
No ato do sacrifício, na religião judaico-cristã, em que o animal é sacrificado para que os 
individuos sejam perdoados, depois de ter posto sobre a cabeça do bode os pecados da 
comunidade o sacerdote enviava o bode emissário para o deserto, conduzido por um homem 
preparado para isso, levando sobre si todas as faltas para uma região desolada. Havia, então, 
uma transferência de culpa do pecador para o animal, que ao invés de compreender e reformular 
as suas ações, prefere banir a lembrança dos erros para longe da consciência e esquecê-los. No 
caso do envio do bode para o exílio, é possível notar uma ligação intensa da imagem do bode 
com a do deserto. E sobre este último, Girard (2005. p. 577) afirma que, 
 

O símbolo do deserto deve ser considerado como um simples derivado do símbolo da 
terra. Por conseguinte, ele é marcado pela mesma ambivalência. Sob o ângulo 
negativo, e de um ponto de vista psicológico, ele pode sugerir a ideia de provação, de 
solidão e até de banalização dos desejos, e no plano religioso, pode evocar o 
misterioso habitat das forças hostis. Sob o ângulo positivo, ele pode ser visto como 
uma matriz que traz em si muitas possibilidades de vida. Os dois ângulos se 
encontram na Bíblia. 

 
É dessa forma que “o bode do sacrifício mosaico serve para a expiação dos pecados, 
desobediências e impurezas dos filhos de Israel” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009, p. 
134). O castigo/expiação era a morte do animal. No grande Dia das Expiações, um dos bodes era 
morto (expiatório) e o outro bode era solto no deserto (emissário), carregando todos os pecados, 
indicando a possibilidade desse bode ser o animal representativo da própria inconsciência da 
comunidade. 
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No Levítico, em particular, o deserto parece assumir seu lado negativo, visto que se une à ideia 
de provoção e de solidão. A sobrevivência do animal era condicionada à sua existência no 
deserto, a fim de que ele peregrinasse, andasse solto, a esmo, vagando sem destino, em solidão. 
Assim, o bode emissário444 (que era afastado do convívio dos da sua espécie) e não o expiatório 
era o que sofria a pena do banimento, enquanto o bode expiatório era o que morria. 
As crenças negativas a respeito do bode parecem advir de “antigas idéias míticas, o espírito do 
susto (“terror, pânico”) que está ligado à pele do bode” (LURKER, 2003, p. 89), transformando-
o, em várias culturas, em depositário de pecados e/ou de luxúria. É preciso lembrar, também, que 
é “na goela animal que se vêm concentrar todos os fantasmas terrificantes da animalidade: 
agitação, mastigação agressiva, grunhidos e rugidos sinistros” (DURAND, 2002, p. 85). 
Assim sendo, as figuras da animalidade terrificante de alguns animais são anteriores às 
superstições e lendas, e se relacionam com o medo e o perigo. É assim que se dá com a imagem 
do bode, expiatório ou emissário, cuja imagem mantém semelhanças com uma criatura 
mitológica assustadora, que é o ogro, cujo corpo além de ser coberto por pelos escuros, da 
mesma forma que o bode, é possuidor de barba. 
No que se refere à palavra expiação445 é proveniente do hebreu kippurim, derivado de kaphar, 
que significa cobrir, e comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que 
haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito cometido (vide o princípio do resgate em 
Êx. 30.12; Nm. 35.31; Sl. 49.7 e Is. 43.3). O resgate, no sacrifício do bode expiatório, era a 
morte e, no sacrifício do bode emissário, era o exílio no deserto. 
A simbologia prevalecente na cultura cristã do deserto, encontrada mais freqüentemente na 
Bíblia, é mesmo a de uma “terra árida, desolada, sem habitantes, o deserto significa para o 
homem o mundo afastado de Deus [...] povoado de demônios” (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, 2009, p. 331) e, portanto, propício à tentação. Jesus, o messias fundador do 
Cristianismo, foi tentado no deserto. Santo Antão também foi assediado pelos demônios. Enfim, 
foi nessa região desolada que o povo de Israel foi castigado. 
Mas o deserto é, por outro lado, o local escolhido pelos eremitas para se encontrarem com a sua 
própria natureza e com o divino. João Batista também escolheu o deserto para pregar e para 
anunciar a vinda do Messias. O deserto pode estar relacionado com a busca dessa transformação. 
Extensão imensa e estéril, em que as paisagens aparentemente se repetem, é o local ideal para 
um encontro com o interior de cada ser humano. 

 
A ambivalência do símbolo é manifesta, a partir da simples imagem da solidão. É a 
esterilidade, sem Deus. É a fecundidade, com Deus, mas devida a Deus só. O deserto 
revela a supremacia da graça; na ordem espiritual, nada existe sem ela; tudo existe 
por ela e só por ela (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009, p. 332). 

 
O deserto simboliza, assim, uma espécie de busca interior ou exterior. É simultaneamente um 
local de tentação e um meio ideal para a obtenção da salvação. Símbolo de uma procura de 
valores elevados, foi relacionado com a busca e peregrinação até a entrada na Terra Prometida, 
que aconteceu através do deserto do Sinai pelos hebreus. 
O bode que era poupado e enviado ao deserto se denominava de emissário, ou seja, ele leva o 
pecado da comunidade para longe dos olhares do povo. A psicologia profunda fala da presença 
necessária e indispensável do bode expiatório como uma forma de suporte para os conteúdos que 

444 Bode emissário do grande Dia das Expiações é solto no deserto, e faz relacionar o fato ao termo comumente 
usado na sociedade hoje: "bode expiatório". Sempre que alguém quer se eximir de culpa. O que sugere que o 
sacrifício simbolicamente continua. 
445 O Dia da Expiação levava a efeito a expiação por todos os pecados e transgressões não expiados durante o ano 
anterior (LEV. 16: 16- 21). Precisava ser repetido cada ano de maneira igual. 
http://www.apocalipese.com/home/estudos/cristao_o_dia_da_expiacao.html 
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ainda não são possíveis trabalhar conscientemente (JUNG 2008). De acordo com Mafessoli 
(2001 p. 149), 

 
Em tudo isso, de que é que se trata senão do arquétipo do “renascimento” ao renovar-
se e transformar-se, a vida prossegue indefinidamente. [...] a estabilidade pela 
transformação. Transformação do sujeito, evidentemente, o que C. G. Jung mostra 
bem. Mas igualmente transformação antropológica, a da iniciação, o que G. Durand 
sublinha frequentemente, com vigor. 

 
Representando também a imagem da luxúria, o bode, animal fedorento que deve ser afastado de 
tudo aquilo que é puro, parece simbolizar os próprios demônios internos que não queremos ver 
ou conceber sua existência em nossas atitudes e ações. São exemplos das simbolizações 
relacionadas à imagem do ode, os faunos na mitologia romana ou Dionísio na mitologia grega. O 
bode, emissário do Antigo Testamento, talvez indique a possibilidade de conteúdos inconscientes 
serem descobertos durante o processo de individuação. Segundo Lurker (2003, p. 88 -89), 

 
O bode (lat. Haedus, hircus)446, era principalmente símbolo da fertilidade; no Egito, 
as mulheres oravam ao bode para serem agraciadas com a maternidade; os gregos o 
equiparavam a Pã, o bode demoníaco. Segundo antigas ideias míticas, o espírito do 
susto (“terror pânico”) está ligado à pele do bode. Aigis, a arma protetora paralisante 
de Zeus, pela origem da palavra, foi interpretada como sendo uma pele de cabra. Na 
Itália, bode e cabra pertenciam ao reino das profundezas e da morte (segundo W. F. 
Otto). Dionísio, que refletia a vida e a morte, é tanto “matador de cabras” (aigobolos) 
como o próprio deus “na pele negra da cabra” (melanaigis), ou ainda, simplesmente, 
o “bodezinho”, ele é caçador e caça, que sofre o destino trágico do bode (gr. Tragos). 
O bode fazia parte do culto e do mito do deus do trovão, Thor, entre os germanos; 
entre os povos altaicos, o bode era animal de sacrifício da divindade do tempo. No 
VT, o bode enxotado para o deserto pelos sacerdotes deveria assumir os pecados de 
Israel.  

 
Talvez na vida atual a imagem do bode expiatório permaneça em vigência a fim de que sejam 
efetuadas as transferências de culpa, responsabilidade, e até de autoengano. No caso do bode 
emissário, a transferência é realizada pelo sacerdote e a comunidade inconsciente e 
simbolicamente torna-o sua vítima, depositário do erro, do pecado, ou da culpa. 
Neste contexto, sendo o indivíduo responsável pelas transgressões espirituais e psicológicas, 
aplaca sua consciência de culpa pela via da projeção e da transferência para outro sujeito, que 
cumpre tal papel por ele ou pela coletividade. No ritual do grande Dia das Expiações se arranja 
um culpado que são os bodes e levavam para longe o sentimento de culpa da comunidade 
israelita. 
O bode era levado para longe e condenado a vagar pelo deserto para expurgar os pecados; para 
sofrer e sentir os amargores da exclusão; ficar só, com o sentimento de culpa, para saber o que 
sente aquele que transgride as leis divinas. Era a imitação da pessoa que se afasta do que é puro e 
que deve ficar longe, por não ser digna de estar no meio social e que deve ser isolada para não 
fomentar os outros. 
Tal processo talvez impeça o indivíduo de se enxergar e de ser curado através do 
autodescobrimento, e de uma educação ética-moral de se olhar como sujeito verdadeiro da 
transgressão. Ao  apontar para o outro como bode expiatório dos seus erros, distancia-se de si e 
nunca fará nenhum processo libertador dentro em si mesmo; visto que transfere todo 

446 O bode (lat. Haedus, hircus). Designa o macho da cabra em contraposição ao macho da ovelha, o – carneiro; no 
alemão falado, nem sempre os dois se diferenciam claramente. 
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enfrentamento dos conteúdos transgressores para fora de si, para outro sujeito qualquer. Esse 
segundo sujeito assume o lugar do bode expiatório ou do bode emissário. 
Consequentemente, no contexto do Levítico, ele carrega uma conotação negativa, tornando-se 
isomorfo da imagem do monstro durandiano. O monstro, “orientação teriomórfica da imaginação 
forma uma camada profunda, que a experiência nunca poderá contradizer” (DURAND, 2002, p. 
70). 
Afastar o monstro, que nesse caso é o bode enviado, e que se constitui numa ameaça para a 
coletividade, é destruir o que nos incomoda, as transgressões cometidas, afastando as 
possibilidades da ocorrência de flagelos materiais e espirituais, e voltar a ser merecedor do 
convívio com a divindade. 
 

O animal apresenta-se, portanto, nestes tipos de pensamento, com um abstrato 
espontâneo, o objeto de uma assimilação simbólica, como mostra a universalidade e 
a pluralidade da sua presença tanto na consciência civilizada como na mentalidade 
primitiva (DURAND, 2002, p. 70). 

 
Na transferência da culpa para um bode expiatório o fenômeno é primeiramente vivido na 
dimensão e expressão do corpo social e cultural, para depois ser entendido na concepção espaço-
temporal consciente de cada um. Neste contexto Jung (2008, p. 53) afirma: 
 

Os processos inconscientes compensadores do eu consciente contêm todos os 
elementos necessários para a autorregulação da psique como um todo. No nível 
pessoal tais processos inconscientes são constituídos por motivos pessoais que a 
consciência não reconhece, mas que afloram nos sonhos, ou são significados de 
situações cotidianas negligenciadas, de afeto que não nos permitimos e críticas a que 
nos furtamos. Entretanto, quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos 
através do autoconhecimento, atuando consequentemente, tanto mais se reduzirá a 
camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. 

 
Ainda, segundo Maffesoli (2001, p. 149-150): 

 
O que nos ensina o arquétipo do “renascimento” é que a vida não se inscreve no 
simples linearismo causal, próprio de uma certa filosofia judaico-cristã: início e fim 
do mundo, criação e destruição. Também a vida não é redutível a vida, no que ela 
teria de visível, de tangível, de positivo. Mas, muito pelo contrário, não há vida senão 
transcendente.  

 
Os elementos que constituem os arquétipos do sacrifício, o herói, o pai, o santuário, são a própria 
psique viva, plena em imagens, emoções, afetos e todas as formas estruturantes de viver. Por 
mais que não saibamos ou queiramos re-conhecer, somos regidos por leis ontológicas primais e 
nada melhor do que os mitos, ritos e símbolos eternos para nos atestar sobre a ordem arquetípica 
subjacente a todo comportamento significativo do homem. 
O rito sacrificial parece oferecer vários significados, seja de transferência de culpa, de 
aproximação dos desejos conhecidos e desconhecidos ou de transposição da finitude da vida 
material. Essa última hipótese se liga diretamente ao simbolismo animal, que fornece temas 
negativos que inspiram o terror diante da mudança da morte devoradora (DURAND, 2002). 
O âmago do sacrifício do dia de expiação é a aspersão de sangue de animais. “Fará assim o rito 
de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos israelitas, pelas suas transgressões e por todos os 
seus pecados” (Lv 16: 16). Esses sacrifícios eram típicos, isto é, como típicos prenunciavam 
alguma coisa melhor.   
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Mas nem tudo é perdoado e esquecido e a comunidade sente a necessidade de outro agente de 
expiação, um segundo bode, para que sejam afastados os obstáculos tão temidos e transferidos 
para o outro através das mãos do sacerdote, que abençoa e amaldiçoa, afaga e mata. 
Neste sentido o sacrifício não é o que a pessoa dá e sim o que ela faz. Não é o simples fato de 
sacrificar algo no altar que vai determinar se o sacrifício é perfeito ou não, e sim o que a pessoa 
fez para chegar até ali. Ou seja, ao que ela teve de renunciar e fazer até o momento de chegar 
diante de Deus. 
Na maioria das vezes é no ritual sacrificial que “a coisa consagrada” (DURKHEIM, 2003) é 
utilizada como objeto de efeitos úteis do sacrifício; como intermediário entre o sacrificante e a 
divindade à qual este sacrifício está sendo endereçado. Mas a culpa pelo pecado original está na 
psique humana. Segundo Otto (2007, p. 41), 
 

Quando em Gênesis 18:27 Abrão ousa falar com Deus sobre a sorte dos sodomitas, 
ele diz: “Tomei a liberdade de falar contigo, eu que sou poeira e cinza.” Trata-se de 
um sentimento de dependência que, além de ser muito mais do que todos os 
sentimentos naturais de dependência, é ao mesmo tempo algo qualitativamente 
diferente. Ao procurar um nome para isso, deparo-me com sentimento de criatura – o 
sentimento da criatura que afunda e desvanece em sua nulidade perante o que está 
acima de toda criatura. 

 
Percebe-se na expressão “sentimento de criatura” a inferioridade que o ser sente perante a 
divindade, e ele busca uma reconciliação, uma graça que consequentemente não é uma aventura 
fácil; antes, representa uma caminhada cheia de dificuldades e provações, como se deve esperar. 
A busca pelo paraíso leva o ser a uma constante luta entre o sagrado e o profano, e nas crenças 
religiosas cultivam a esperança de salvação. Segundo Durkheim (2003, p. 24), 
 

As coisas sagradas são aquelas que as proibições protegem e isolam; as coisas 
profanas, aquelas a que se aplicam essas proibições e que devem permanecer a 
distancia das primeiras. As crenças religiosas são representações que exprimem a 
natureza das coisas sagradas e as relações que elas mantêm, seja entre si, seja com as 
coisas profanas. Enfim os ritos são regras de conduta que prescrevem como o homem 
deve comportar-se com as coisas sagradas. 

 
O desejo ardente, a necessidade de religião que o ser humano busca para dar sentido à vida é a 
experiência comum em toda cultura e de toda era desde o surgimento da raça humana. Talvez 
imbuído do desejo de retornar às origens, o jardim do edem, herança mítica e imaginária que 
parece permear consciente ou inconscientemente os indivíduos, que, na posição de peregrinos, 
buscam respostas às suas indagações que se perpetuam através dos rituais sacrificiais, no tempo e 
no espaço, antes e agora; são exemplos as promessas, votos, festas e romarias celebradas em dias 
de padroeiros e santos de diversas cidades do Brasil. Em preciso raciocínio, Tournier (2004, p. 
202, 203) considera que 
 

Atos de culto é uma forma de pagamento. Este é o seu significado psicológico. 
Espera-se que eles garantam a libertação da culpa descartando o débito que deu 
origem a ela. É sob este ângulo que temos que entender a lei de Moisés. Lá 
encontramos tantas ofertas de expiação individual e ofertas de culpas, expiação como 
ritos que têm como objetivo a purificação coletiva da nação. Sacrifícios individuais 
são diferentes conforme os pecados dos que serão expiados, se de um sacerdote, de 
um governante ou de um simples cidadão. E esta gradação é tanto mais grave quanto 
mais altamente, na hierarquia social, a pessoa que o cometer tiver colocado. 
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Tanto o corpo quanto a psique tem sua história, uma história comum que se desenvolve 
concomitante uma à outra e que vai do caos ao cosmos, rumo ao sagrado. Em Jung (2008, p. 53) 
podemos dizer que “os processos inconscientes se acham numa relação compensatória em 
relação à consciência”. Um caminho vivido em todas as dimensões humanas. 
Dentro de uma perspectiva psicológica, evidencia-se a necessidade de autoconhecimento no ser 
humano de uma educação interpessoal. Para tornar o delito menos grave é necessário se 
reconhecer como sujeito de erros e acertos. A negação interna dos sentimentos de culpa agrava a 
situação, pois o desejo, a angústia de ser perfeito, de estar em união com a divindade, às vezes 
dificulta o processo de aprendizagem. 
 
Considerações finais 
 
As dimensões educação e imaginário propostas neste artigo não estão apenas vinculadas à 
transmissão de conhecimentos, mas sim à possibilidade de integração do saber e do ser em todas 
as suas potencialidades, biológicas, psíquicas, emocionais, espirituais, conscientes de seus 
direitos e deveres para o seu meio social. 
Para tanto, é preciso, pois, que desenvolvamos outro modo de pensar e de agir, que incorpore 
outra relação com o individual e o coletivo interagindo com essa diversidade da qual somos 
todos interdependentes. Assim, é necessário que, além de compreender a complexidade que é 
cada ser, que possamos viver com dignidade e respeito aos diferentes. 
A importância de compreender a relação educacional com o imaginário nos levou a pesquisar 
essas temáticas. Os elementos mitológicos e simbólicos da religião, os quais constituem as 
estruturas do imaginário contribuem com as práticas educacionais de valores éticos e morais do 
ser, as diversas concepções religiosas se valem de signos de alta significação do imaginário 
cultural da humanidade, para o qual a educação deve fornecer apoio e compreensão na 
diversificada história do homem. 
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PERSPECTIVAS DO SEGREDO NA CRIAÇÃO LITERARIA  
Coordenação: Elza Kioko Nenoki Nakayama do Couto (UFG)  
Maria Thereza de Queiroz Guimarães Strôngoli (UFG) 
 
 
 
A configuração do segredo na obra O amor nos tempos do cólera 
Zilda Dourado Pinheiro (UFG), Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (UFG) 
 
 
 
O romance O amor nos tempos do cólera de Gabriel García Márquez nos conta o amor de 
Florentino Ariza por Fermina Daza que durou cinqüenta e um anos, nove meses e quatro dias. 
Na adolescência, essas personagens mantiveram um romance por cartas de amor em segredo até 
o momento em que Fermina Daza terminou a relação e posteriormente se casou com outra 
personagem, Juvenal Urbino. Florentino, no entanto, continuou apaixonado em segredo, até a 
chegada da velhice, quando Fermina ficou viúva e ele reiterou o seu amor. Eles retomaram as 
cartas e fizeram uma viagem, quando enfim, ficaram juntos configurando o final feliz da história. 
Assim, percebemos que o segredo também constitui um dos temas constitutivos dessa narrativa e 
este artigo pretende analisá-lo a partir da sua tradução brasileira. A escolha foi feita porque em 
comparação com a obra original em espanhol não foram encontradas diferenças significativas no 
que se refere ao nível semântico. Dois aspectos influenciam nessa escolha: a língua portuguesa e 
a espanhola possuem a mesma língua mãe, o latim; e conforme define Barbosa (1990) esta 
tradução escolhida é do tipo literal que prioriza a semântica estrita do texto original fazendo 
apenas adequações morfo-sintáticas às normas gramaticais da língua de tradução.  Por isso, o uso 
da tradução para analisar o segredo no imaginário do enamorado na configuração semântica e 
mítica dessa obra. 
Desse modo, utilizaremos a Teoria Semiótica da Significação conforme Greimas para analisar na 
estrutura da significação o modo como o segredo se configura na sintaxe e semântica narrativa 
do texto. A Antropologia do Imaginário, confome Durand, auxiliará na interpretação das 
imagens simbólicas desse segredo e no levantamento do mito diretivo do enamorado. 
Centralizaremos nossa análise no segundo capítulo de O amor nos tempos do cólera por se tratar 
do início e do estabelecimento do segredo nessa narrativa. Em poucas palavras, este capítulo 
conta o início do amor de Florentino Ariza por Fermina Daza. Ele se apaixonou perdidamente ao 
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vê-la pela primeira vez tomando leitura de sua tia, a Tia Escolástica. Desde então, todos os dias 
ele se sentava no banco menos visível da praça para vê-las passar quatro vezes ao dia, escrevia 
cartas e cartas de amor para amada, mas sem ter a coragem de entregá-las. Ao se confessar para a 
mãe, Trânsito Ariza, ela o ensina a estratégia de como abordar Fermina conquistando em 
primeiro lugar sua Tia Escolástica. Assim aconteceu. Florentino e Fermina trocaram cartas de 
amor todos os dias, sem nunca marcarem um encontro pessoalmente e em segredo, porque o pai 
da moça Lorenzo Daza era extremamente autoritário. Nessa troca amorosa de papel, 
estabeleceram um longo noivado, até chegar o momento certo de Florentino pedir a mão de 
Fermina em casamento. No entanto, a troca de cartas foi descoberta e Fermina foi mandada pelo 
pai para a viagem do esquecimento, na casa de sua prima materna Hildebranda Sanchez. 
Chegando lá, descobriu que Florentino estabeleceu um contrato com os telegrafistas para enviar 
cartas a Fermina onde ela estivesse. Assim retomaram as cartas e o segredo do seu enlace. 
Quando voltou da viagem, Fermina já era uma mulher e ganhou de seu pai as chaves de sua casa 
e de sua vida. Dona de si, Fermina Daza ao fazer compras no mercado da cidade pela primeira 
vez foi abordada por Florentino e desencantou-se. Em um pequeno bilhete disse que tudo fora 
uma ilusão e o rechaçou sem apelações deixando-o no mais profundo estado de frustração e 
desespero. 
Tendo conhecimento da narrativa, analisaremos o segredo dentro da definição semiótica do ser, 
não parecer conforme aparece na construção do nível narrativo. Depois as imagens simbólicas 
serão interpretadas para analisar o segredo dentro do imaginário da narrativa e seu mito diretivo. 
 
1 – A configuração semiótica do segredo 
 
De acordo com Barros (2001) a semiótica é uma teoria de análise de discurso que seguindo os 
postulados de Saussure e Hjemslev analisa em seu plano de conteúdo a constituição da 
significação a partir das estruturas sintáticas, semânticas e narrativas do discurso tendo como 
objeto o texto.  A análise dessas estruturas constitui a significação dentro de um percurso 
gerativo de sentido que vai do nível mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto. São 
três níveis de análise desse percurso: o fundamental, narrativo e discursivo que podem ser 
analisados de forma autônoma. 
No nível fundamental são apresentados os valores opositores que constituem o texto. No nível 
narrativo, os enunciados elementares de estado e de transformação, que expressam a relação de 
transitividade entre o sujeito e o objeto/valor pelos modalizadores do ser e do fazer, 
respectivamente. E no nível discursivo, são apresentados  os percursos figurativos e das leituras 
temáticas a partir do modo como são articulados as categorias de pessoa, espaço e tempo no 
discurso. 
Assim analisaremos o nível narrativo desse capítulo para estruturarmos o sentido do segredo.  De 
acordo com Barros (2005), a semiótica apresenta duas concepções de narrativa que sempre 
envolve a relação de sujeito e objeto/valor. A primeira é que na narrativa existem mudanças de 
estados pela ação transformadora do sujeito na busca da conjunção ou disjunção com o seu 
objeto/valor. A segunda, que existe uma relação de estabelecimento e/ou ruptura de contrato 
entre destinador e destinatário, apresentando assim os conflitos, os estados de alma, da relação 
entre os sujeitos e os objetos/valores. Assim, constituem-se como enunciado elementar da 
narrativa as relações transitivas entre os actantes (sujeitos) e os objetos/valor em dois modos: 
junção e transformação, que decorrem nos enunciados de estados, e de fazer, respectivamente. 
De acordo com Batista e Nascimento (2008), no enunciado de estado, que se refere à junção e 
aos modalizadores do ser, o sujeito possui uma existência modal que caracteriza o modo de 
existência do objeto/valor em seis categorias: desejável, odiável, almejável, temível, 
indispensável, irrealizável. Florentino Ariza quando viu Fermina Daza pela primeira vez passou 
a ser modalizado pelo querer ser tomando Fermina Daza como um objeto/valor desejável: 
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Pouco a pouco a foi idealizando, 
atribuindo-lhe virtudes improváveis, 
sentimentos imaginários, e ao fim de 
duas semanas a única coisa que 
pensava era ela. Por isso, resolveu 
mandar-lhe um recado simples escrito 
dos dois lados de um folha de papel 
com sua caprichada letra de escrivão. 
Mas guardou-a vários dias no bolso, 
pensando em como entregá-la, e 
enquanto pensava escrevia várias 
páginas mais antes de se deitar, de 
modo que a carta original foi virando 
um dicionário de galanteios, inspirado 
nos livros que havia decorado de tanto 
lê-los nas esperas da praça.  
(MÁRQUEZ, 2009, p. 75) 

Buscando o modo de entregar a carta 
procurou travar conhecimento com algumas 
meninas da Apresentação, mas estavam 
longe demais do seu mundo. Além disso, 
depois de muito refletir achou que não era 
prudente que alguém ficasse sabendo de 
suas pretensões. A carta tinha mais de 
sessenta páginas escritas dos dois lados 
quando Florentino Ariza não pode resistir 
mais à opressão do seu segredo e se abriu 
sem reservas à mãe, a única pessoa com 
quem se permitia algumas confidencias. 
Trânsito Ariza se comoveu até as lágrimas 
com a candura do filho em assuntos de 
amor, e tratou de orientá-lo com suas luzes. 
(MÁRQUEZ, 2009, p. 76). 

 
Em relação ao enunciado de estado, Florentino Ariza é modalizado pelo querer ser/querer fazer 
como aparece no trecho à esquerda. Não poder ser e não saber fazer como aparece no trecho à 
direita, em relação às meninas da Apresentação, a decisão de manter seu sentimento em segredo 
e em relação à revelação para a mãe. Ele está em disjunção com objeto/valor Fermina, por não 
ter competência (saber) para realizar essa conjunção. A transformação desse sujeito de estado 
acontece na passagem em que Florentino compartilhou com a mãe, Transito Ariza, o seu 
sentimento. Esta o orienta a conquistar a Tia Escolástica, tia da Fermina que a criou desde bebê 
(MÁRQUEZ, 2009, p. 76), qualificando-o a realizar a performance (ação) pelo saber. 
Ainda sobre o enunciado de estado, Fermina Daza não sentiu nada quando viu Florentino pela 
primeira vez (Márquez, p. 77), então ela é modalizada pelo não querer não fazer. O seu estado é 
transformado pela ação de Tia Escolástica. Esta quando lhe mostrou que todos os dias Florentino 
Ariza estava sentado na praça só para vê-la passar (MÁRQUEZ, P. 78), incitou Fermina pela 
curiosidade, modalizando-a para querer ser, querer fazer, mas não parecer  devido a autoridade 
paterna. Assim temos a configuração do segredo como uma confidencia na relação entre estas 
personagens: 
 

Tia Escolástica era um refúgio de compreensão e afeto para a filha solitária de um 
casamento sem amor. Ela a criara desde a morte da mãe, e em relação a Lorenzo 
Daza se comportava mais como cúmplice do que como tia. Por isso a aparição de 
Florentino Ariza foi para elas mais uma das muitas diversões íntimas que 
costumavam inventar para entreter suas horas mortas. Quatro vezes por dia, quando 
passavam pela pracinha dos Evangelhos, ambas se apressavam a buscar um olhar 
instantâneo o sentinela escaveirado, tímido, coisinha pouca, quase sempre vestido 
de preto apesar do calor, que fingia ler debaixo das árvores. “Lá está”, dizia a que o 
descobria primeiro, reprimindo o riso, antes que ele levantasse a vista e visse as 
duas mulheres rígidas, distantes da sua vida, que atravessavam o parque sem olhá-
lo (MÁRQUEZ, 2009, p. 78). 

 
O nível narrativo também apresenta os percursos da manipulação e da sanção para a 
transformação do enunciado de estado. O destinador manipulador pode manipular o sujeito de 
quatro maneiras: pela tentação, ao lhe oferecer um prêmio se o sujeito realizar a ação; 
intimidação, ao ameaçar o sujeito se fizer ou não a ação; pela sedução, em que o sujeito é 
estimulado para realizar o percurso da ação; e pela provocação, em que o destinador instaura a 
dúvida em relação ao fazer do sujeito da ação.  
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Tia Escolástica é uma destinadora manipuladora ao estimular Fermina Daza a aceitar Florentino 
Ariza, despertando pela sedução a curiosidade dela para receber uma carta, modalizando-a para 
um querer ser intenso. Trânsito Ariza é destinadora manipuladora de Florentino Ariza pela 
tentação, ao modaliza-lo pelo saber ser e saber fazer colocando Fermina como o prêmio ao 
realizar a conjunção. Essas manipulações deram a Fermina e Florentino a competência para 
realizarem a primeira performance: a troca de cartas. 
A realização dessa primeira performance mostra que a configuração do segredo na narrativa se 
dá pelo estabelecimento de três manipulações que culminam em três contratos fiduciários. Em 
que um destinador estabelece uma relação de confiança com o destinatário no percurso da 
realização da ação. Tia Escolástica ao modalizar Fermina pela saber ser e saber fazer 
estabeleceu com ela o contrato de que ela vai permitir a Florentino que lhe entregue uma carta, e 
que as duas manterão isso em segredo, pois Lorenzo não aceitaria tal acordo, pelos 
modalizadores do querer ser/querer fazer, saber ser /saber fazer, não poder faze /não poder ser, 
não dever ser/não dever fazer. Trânsito Ariza estabeleceu um contrato com Florentino ao 
ensinar-lhe o modo de se aproximar e conquistar Fermina Daza e mantendo também o seu 
segredo, pelos modalizadores do querer ser, saber fazer, poder ser e não dever fazer. Este último 
se justifica pela autoridade paterna em relação à Fermina Daza. Assim houve a realização da 
primeira performance que culminou no terceiro contrato fiduciário da configuração do segredo 
na narrativa. 
Dentro da realização dessa performance, Florentino Ariza manipulou Fermina Daza pela 
sedução, ao enviar as cartas com versos e declarações de amor. Fermina, então, passou a ser 
modalizada pelo querer ser e querer fazer amada por Florentino, e, por isso, aceitou o seu pedido 
de casamento, estabelecendo, a conselho de Trânsito Ariza, um longo noivado, em segredo, para 
se conhecerem melhor (MÁRQUEZ, p. 90 – 96). Nesse momento da narrativa, as duas 
personagens entraram em conjunção com o objeto/valor relação amorosa, e estabeleceram pelas 
cartas um contrato fiduciário de que o casamento seria realizado assim que chegasse o momento 
certo que Fermina estabeleceu como sendo o término de seus estudos no Colégio da 
Apresentação da Santíssima Virgem. Essa rede de contratos fiduciários configurou o segredo na 
narrativa. 
No entanto, houve uma quebra desse contrato quando o noivado foi descoberto pelas freiras da 
escola onde Fermina estudava e, por conseguinte, pelo pai dela, Lorenzo Daza (MÁRQUEZ, 
2009, p. 102 – 110). Estas personagens representam na narrativa os destinadores julgadores do 
desempenho de Florentino e Fermina, caracterizando o percurso da sanção que se categoriza em 
sanção cognitiva e pragmática. As freiras julgaram cognitivamente o relacionamento como 
desobediência aos postulados católicos, e pragmaticamente dão a sanção punitiva de expulsão da 
escola. Lorenzo Daza deu a sanção cognitiva ao avaliar que Florentino é incapaz de realizar o 
seu sonho de transformar sua filha em uma dama, e deu a sanção pragmática de viajar com 
Fermina para a casa dos parentes em outra cidade, para que ela esqueça o amado. Vale destacar 
que a descoberta desse segredo quebrou apenas dois contratos na narrativa: entre Fermina e 
Florentino, e entre Fermina e Tia Escolástica que foi culpada por permitir a troca de cartas e 
expulsa de casa pelo irmão, Lorenzo Daza (Márquez, 2009,  p. 103). 
Na passagem em que Fermina chegou à casa dos parentes e reencontrou sua prima Hildebranda 
Sanchez, descobriu que Florentino montou uma irmandade de telegrafistas para encontrá-la, 
onde ela estivesse (MÁRQUEZ, 2009, p. 111). Assim, Hildebranda Sanchez também representa 
uma destinadora julgadora que, convincente pela atitude romântica de Florentino, favoreceu a 
correspondência dele com Fermina, dando a sanção pragmática de facilitar a comunicação 
destes. Assim, uma segunda performance foi realizada, pois que Florentino modalizado pelo 
querer ser e saber, poder  fazer e ainda assim, não dever fazer restabeleceu o contrato fiduciário 
com Fermina e esta reestabeleceu um contrato semelhante ao de Tia Escolástica, mas com 
Hildebranda, restabelecendo a cartas e rede de contratos que configuram o segredo.  
Enquanto o segredo estava bem guardado e as cartas foram mantidas, Fermina amadureceu em 
contato com suas primas e com outras cidades, e então temos a terceira performance do capítulo 
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que é realizada por Fermina quando esta voltou da viagem. Esta personagem  se transforma em 
julgadora e sanciona a relação dos dois. A partir de um sonho (Márquez, p.124) Fermina sentiu a 
quebra da ilusão por Florentino, constituindo assim uma sanção cognitiva. Ao vê-lo (Márquez, 
p.131) deu a sanção pragmática, terminando a relação. Fermina rompeu todos os contratos que 
mantinham o segredo, mas não o revelou a ninguém, nem a seu pai. 
Vale acrescentar também que as análises dos estados de almas dessas personagens que fizeram 
os contratos fiduciários podem relacionar ao segredo a paixão da espera. De acordo com o 
dicionário Aurélio (1999) esperar é “ter esperança em; contar com a realização de uma coisa 
desejada ou prometida”.  De acordo com Fiorin (2007) é uma paixão simples do arranjo modal 
querer ser e crer ser. Como foi apontado na análise do percurso narrativo, Florentino Ariza e 
Fermina Daza ao terem a competência para realizar a performance projetaram um no outro a 
realização da sua conjunção. Ao realizarem a primeira performance instaurou-se a espera 
fiduciária (Fiorin, 2007) quando Florentino e Fermina, ainda sujeitos de espera, firmaram o 
noivado e o enlace pelas cartas, crendo na realização da conjunção prometida, acordada: 
 

De qualquer maneira, os pormenores do noivado se resolveram nas cartas da semana 
seguinte. Fermina Daza, aconselhada por Tia Escolástica, aceitou o prazo de dois 
anos e a reserva absoluta, e sugeriu que Florentino Ariza lhe pedisse a mão quando 
ela terminasse a escola secundária nas férias de natal. No momento próprio se poriam 
de acordo sobre o modo de formalizar o compromisso segundo o grau de aceitação 
que ela houvesse conseguido do pai. Enquanto isso, continuaram a se escrever com o 
mesmo ardor e a mesma freqüência, mas sem os sobressaltos de antes, e as cartas 
foram derivando para um tom familiar que já parecia de esposos. Nada lhes 
perturbava os sonhos (MÁRQUEZ, 2009, P. 97). 

 
Mesmo com o estabelecimento do contrato fiduciário, Florentino e Fermina continuam sendo 
sujeitos de espera. Essa nova espera fiduciária, em que o saber poder ser traz configurações 
passionais de relaxamento, pois que o objeto/valor desejado por eles, o casamento, é possível, 
realizável, verdadeiro. Isso os modaliza pelo querer ser, saber ser e poder ser. O tempo e a 
autoridade paterna faz com que eles estejam modalizados no não dever ser o que os coloca em 
estado de espera com a intenção de manter a conjunção da relação amorosa por cartas em 
segredo. Assim, os dois são os sujeitos da espera que projetam no tempo a realização da 
conjunção. 
A espera, a partir de então, passa a ser uma paixão de confiança, crer ser, em que os sujeitos 
acreditam um no outro enquanto sujeitos do fazer. Isso traz os estados de alma da paz, do afeto, e 
do amor e a segurança. Esse último estado de alma, querer ser e crer ser, modalizou Florentino 
ao montar a irmandade de telegrafistas para encontrar Fermina onde ela estivesse, quando o 
romance foi descoberto por Lorenzo Daza. Por isso, a espera fiduciária não foi rompida e os 
estados de alma que configuram a paixão de confiança foram mantidos. Só os papeis mudaram: 
Florentino é o sujeito de espera que projeta em Fermina a conjunção com o casamento no 
momento de seu regresso, categorizando-a como um sujeito do fazer. 
Quando Fermina voltou de viagem, ela teve um sonho (trecho do lado esquerdo) que  
caracterizou a sanção cognitiva de Fermina, modalizada pelo não crer ser para o relacionamento 
com Florentino. Ao ver Florentino, a modalização não crer ser é configurada pela desilusão, 
uma paixão de decepção e caracteriza a sanção pragmática de rompimento da relação (trecho do 
lado direito): 
 

Sonhou que tornava a ver Florentino 
Ariza, e este despiu a cara que ela sempre 
tinha visto, porque na realidade era uma 
máscara, mas a cara real era idêntica. 
(MÁRQUEZ, 2009, P.124). 

Voltou a cabeça e viu a dois palmos dos 
seus olhos os outros olhos glaciais, o 
rosto lívido, os lábios petrificados de 
medo, tal como os vira no tumulto da 
missa do galo pela primeira vez em que 
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ele estivera tão perto dela, mas ao 
contrário daquela vez não sentiu agora a 
comoção do amor e sim o abismo do 
desencanto. Num instante teve a 
revelação completa da magnitude do 
engano, e perguntou a si mesma, aterrada, 
como tinha podido incubar durante tanto 
tempo e com tanta ferocidade semelhante 
quimera no coração. Mal conseguiu 
pensar: “Deus meu, pobre homem!” 
Florentino Ariza sorriu, procurou dizer 
alguma coisa, procurou acompanha-la, 
mas ela o apagou de sua vida com um 
gesto da mão. – Não, por favor – disse – 
esqueça. Naquela tarde, enquanto o pai 
dormia a sesta, mandou-lhe por Gala 
Palacídia uma carta de duas linhas: Hoje, 
ao vê-lo, descobri que só nos unia uma 
ilusão. ( MARQUEZ, 2009, p. 131-132). 

 
O segredo em sua configuração semiótica é constituído por contratos fiduciários que o mantém 
em sigilo, guardado, e pela paixão da espera que caracteriza os estados de alma de Florentino e 
Fermina que os mantém em segredo. Agora é preciso analisar as imagens simbólicas para 
compreender o segredo dentro do imaginário do enamorado. 
 
2 – O segredo no imaginário 
 
A antropologia do imaginário conforme Gilbert Durand (2002)  é uma teoria científica que 
define o imaginário como um arcabouço de imagens simbólicas/míticas que compõem o homo 
sapiens articulado em sua estrutura psíquica, biológica e fisiologia em relação ao meio social. A 
faculdade de operacionalizar essas imagens simbólicas dentro dessa articulação é denominada de 
imaginação. Essa abordagem acredita que os textos e os discursos do meio social são compostos 
por essas imagens simbólico-míticas, e por isto a análise destas permite apontar o imaginário 
daquele texto, como também de seu enunciador e o mito diretivo que funda o discurso deste 
texto. 
Analisando as imagens simbólico-míticas de diversas culturas, em seus discursos, obras de artes, 
literatura, cinema, ou seja, em suas produções, Durand (2002) estrutura essas imagens conforme  
seu isomorfismo semântico em três regimes: diurno, noturno e crepuscular. Também chamados 
de estruturas do imaginário, estes regimes são dinamizados em seus schémes, arquétipos, 
símbolos que são racionalizados pelo  mito e configuram assim o seio mítico onde se assenta o 
capital pensante do homo sapiens. O  regime diurno agrupa as imagens no sentido da luta, 
distinção e também agrupa as imagens da angústia do ser humano em relação a passagem do 
tempo para a morte, dentro do esquema verbal  subis vs cair e separar vs misturar. O regime 
noturno agrupa as imagens na descida, no acolhimento, na busca da harmonia, e eufemização no 
esquema verbal do amadurecer, progredir, voltar, recensear. O regime crepuscular agrupa as 
imagens no movimento cíclico do tempo, na polarização dos regimes diurno e noturno reunindo 
essas imagens na construção de uma narrativa, de um sistema (Schmaltz, 2010).  Assim, a 
análise dos verbos nos permite apontar em qual regime as imagens simbólicas constelam no 
imaginário do texto. 
Neste capítulo analisado temos a recorrência dos seguintes verbos comer, beber, esperar, 
sonhar, pensar e idealizar. Esse verbos nos apontam o regime noturno das imagens dentro da 
estrutura mística  no sentido se colocarem em relação ao reflexo dominante digestivo 
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(DURAND, 2002)  que se relaciona com a descida comer e beber, e em relação a troca de cartas 
que envolvem os outros verbos que apontam para a intimidade e por configurarem o segredo da 
relação de Florentino Ariza e Fermina Daza (trechos do romance citados), apontam para o 
escondido. De acordo com Schmaltz (2010), a estrutura mística das imagens se baseia na 
construção de um mundo introspectivo baseado no aconchego e na intimidade. Então, o segredo 
que estamos trabalhando pertence a essa estrutura porque a descida coloca o aconchego e a 
intimidade na relação de cartas entre Fermina e Florentino onde se constroem esse mundo 
introspectivo dessas personagens pelas imagens florais, da melodia e da noite noturna. 
 
2.1 – O portal das amendoeiras, a grinalda de gardênias, as camélias brancas e as rosas 
 
De acordo com Durand (2002 p. 219) o regime noturno das imagens valoriza positivamente o 
feminino pelos semantismo que inverte os valores do tempo e da morte do regime diurno e faz 
com que, por exemplo, a noite seja ligada a descida pela escada secreta, ao disfarce, à união 
amorosa, à cabeleira, às flores, etc. Na relação entre Florentino e Fermina apresenta todo esse 
semantismo conforme nos trechos que seguem: 
 
O delírio aumentou a semana seguinte, à 
hora da sesta, quando passou sem 
esperanças pela casa de Fermina Daza, e 
viu que ela e a tia estavam sentadas 
embaixo das amendoeiras do portal. Era a 
repetição ao ar livre do quadro que tinha 
visto naquela primeira tarde no quarto de 
costura: a menina tomando a lição de 
leitura da tia. Mas Fermina Daza estava 
mudada sem o uniforme escolar, pois 
vestia uma túnica de linho com  muitas 
pregas que lhe caía dos ombros feito um 
peplo, e tinha na cabeça uma grinalda de 
gardênias naturais que lhe dava a aparência 
de uma deusa coroada. (MÁRQUEZ, 
2009, p. 79). 
 
 

Florentino Ariza, com uma camélia branca 
na botoeira da sobrecasaca, atravessou 
então a rua e parou diante dela. Disse: 
“Este é o maior momento da minha vida”. 
Fermina Daza não ergueu a vista pra ele, 
examinando, isto sim, os arredores com 
um olhar circular, e viu as ruas desertas na 
modorra da estação seca e um remoinho de 
folhas mortas arrastadas pelo vento. 
(MÁRQUEZ, 2009, p. 81). 
 
 
 
 
 
 

 
Foi essa a época em que cedeu ao ímpetos 
de comer as gardênias que Trânsito Ariza 
cultivava nos canteiros do pátio, e desse 
modo conheceu o sabor de Fermina Daza. 
Foi também a época em que encontrou por 
um acaso no baú de sua mãe um frasco de 
litro de água-de-colônia que vendiam de 
contrabando os marinheiros de Hamburg 
American Line e não resistiu à tentação de 
prová-la para buscar outros sabores da 
mulher amada. Continuou bebendo do 
frasco até o amanhecer embebedando-se de 
Fermina Daza com goles abrasivos, 
primeiro nas tascas do porto e depois 
absorto no mar, que contemplava do cais 
onde faziam amores precários os amantes 

 
Transtornado pela ventura, Florentino 
Ariza passou o resto da tarde comendo 
rosa e lendo a carta, repassando-a letra por 
letra uma vez e mais outra e comendo 
mais rosas quanto mais lia a carta, e à 
meia noite já a lera tanto e comera tantas 
rosas que a mãe teve que subjugá-lo e 
prender-lhe a cabeça por trás, como a um 
bezerro, para que engolisse uma poção de 
óleo de rícino. (MÁRQUEZ, 2009, p. 90). 
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sem teto, até que sucumbiu à inconsciência 
(MÁRQUEZ, 2009, p. 88). 
 

 
Todos estes trechos representam a forte presença da imagem da flor neste capítulo em relação a 
Florentino Ariza e Fermina Daza. De acordo com Chevalier (2003, p. 437), a flor, dentre outros 
significados, simboliza a imagem da perfeição espiritual identificando-a ao simbolismo da 
infância, e do estado edênico. Esse simbolismo da flor é potencializado no primeiro trecho da 
esquerda ao estar associado às amendoeiras, e às gardênias brancas.  Chevalier (2003, p. 44-45),  
afirma que na tradição mística a amêndoa simboliza o segredo como um tesouro, de que é 
preciso nutrir-se dele.  Para a mitologia grega, a amêndoa espremida era comparada á ejaculação 
fálica de Zeus, e amendoeira, portanto, remete diretamente a esse deus: 
 

Entre os gregos, a amêndoa espremida era comparada à ejaculação fálica de Zeus, na 
qualidade de potência criadora. Pausânoas conta que, no decurso de um sonho, Zeus 
deixou cair sobre a terra um pouco de sêmen. Dali saiu um ser hermafrodia, Agdiste, 
que Dioniso mandou castrar. De suas partes genitais caídas na terra cresceu uma 
amendoeira. Um fruto dessas árvores  tornou prenhe a filha do deus-rio, Sangário, 
que o havia colocado sobre o seu seio (CHEVALIER, 2003, p. 45). 

 
Por isso a amendoeira simboliza o sangue hermafrodita de Zeus que pode fecundar um virgem 
identificando-o como um  simbolismo fálico “uma fecundidade que se pode exercer 
independente da união sexual”. As gardênias brancas não tendo um simbolismo próprio se 
relacionam ao próprio simbolismo da flor, principalmente pela cor branca simbolizando a 
pureza. Assim, esses símbolos reforçam o estado edênico, em que o homem e a mulher antes de 
ser expulsos do jardim do Éden não tinham contato sexual. O portal das amendoeiras representa 
a entrada de Florentino Ariza e Fermina Daza no estado edênico e no segredo, pois desse trecho 
adiante eles iniciam a troca de cartas de amor como demonstra o primeiro trecho da direita, 
quando Florentino entrega a carta pela primeira vez, em que a Camélia, como a própria Fermina 
diz adiante, é uma flor de compromisso, e o branco reforça o estado edênico, simbolizando então 
o compromisso de Florentino Ariza com a virgindade, guardando para a amada como se 
comprova na p. 83:  “Mas Florentino Ariza não aceitava: era virgem, e havia proposto a si 
mesmo não deixar de sê-lo, se não fosse por amor”. 
O segundo trecho da esquerda e o da direita exemplifica a existência da estrutura mística que 
colocam essas imagens dentro do regime noturno. De acordo com Durand (2002, p.256) o 
regime noturno é configurado pelas sobredeterminações digestivas e alimentares sendo o ventre 
digestivo o continente prototípico da substancia que alia, pela descida e engolimento, os 
símbolos aquáticos, os da intimidade e o esquema do trajeto alimentar e do alimento. O ato de 
alimentar é uma transubstanciação, ou seja, o processo de digestão revela a verdadeira substancia 
do alimento, do que ele é contido, por isso que “confirma a realidade das substancias” e por seu 
caráter secreto, íntimo em que acontece dentro do corpo humano, caracteriza uma ontologia, 
princípio de identidade, metafísica da essência.  Sendo assim quando Florentino Ariza come 
gardênias, ele está reafirmando sua identidade de edênico para Fermina Daza em seu íntimo. A 
gardênia branca, como foi analisada anteriormente, simboliza o compromisso do edênico, e,  
nesse caso, a assimilação dessa identidade em Florentino Ariza dentro do segredo e da 
intimidade que caracteriza a descida digestiva. O ato de beber a água de colônia para sentir sua 
amada, reafirma esse processo, pois conforme Durand (2002, p. 223) a água no regime noturno 
afirma a multicoloração, afirmando o feminino, a natureza, a fecundidade, e nessa água de 
colônia suavemente colorida, aromatizada e associada às gardênias brancas reafirma o estado 
edênico em relação ao feminino justificado pelo amor em Florentino Ariza, e o segredo por estar 
escondida em um baú e ter vindo de contrabando, ou seja, o estado edênico em segredo. 
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O trecho que mostra Florentino Ariza comendo rosas enquanto lê a carta de Fermina mostra o 
amor em relação ao edênico. Recorrendo a Chevalier (2003 p. 789) e considerando que essa 
imagem simbólica está no regime noturno, a rosa é “manifestação das águas primordiais, sobre 
as quais se eleva e desabrocha” e também é “símbolo do amor puro”, portanto, reafirmar a 
feminilidade e coloca o amor como a motivação de Florentino para esse estado edênico em 
relação ao feminino. 
Até aqui, entendemos que as imagens simbólicas florais, ao significarem o estado de segurança, 
aquecimento e intimidade da substancia pela descida digestiva, instauram o segredo, caso da 
amendoeira, e o estado edênico do feminino como identidade apreendida por Florentino Ariza. 
Constituem simbolicamente o início da troca de cartas de Fermina e Florentino, vejamos agora as 
imagens que caracterizam o amor correspondido pelas cartas. 
 
2.2 – A valsa da Deusa Coroada 
 
De acordo com Durand (2002, p. 197),  o regime noturno está na conversão e do eufemismo, 
invertendo os valores negativos do regime diurno em relação ao tempo e a morte, e valorizando o 
aspecto feminino e maternal nesses novos valores que caracterizam a ambivalência onde se 
assentam as imagens simbólicas. Um exemplo dessa conversão que aparece no romance O amor 
nos tempos do cólera refere-se à música conforme o seguintes trechos: 
 
Uma noite sem qualquer aviso, Fermina 
Daza acordou assustada por uma serenata 
de uma valsa só em solo de violino. 
Iluminou-a a clarividência de que cada 
nota era uma ação de graças pelas pétalas 
dos seus herbários, pelo tempo roubado à 
aritmética para escrever suas cartas, pelo 
susto dos exames pensando mais nele do 
que nas Ciências Naturais, mas não se 
atreveu a acreditar que Florentino Ariza 
fosse capaz de semelhante imprudência. 
(MARQUEZ, 2009, p. 92)  

Na sua carta desse dia, Florentino Ariza 
confirmou que ele tinha feito a serenata, 
e que a valsa tinha sido composta por ele 
e tinha o nome pelo qual conhecia 
Fermina Daza em seu coração: A Deusa 
Coroada. Não voltou a toca-la na praça, 
mas continuou a faze-lo em noites de 
luar em lugares escolhidos de propósito 
para que ela o escutasse sem sobressaltos 
no quarto. (MARQUEZ, 2009, p. 93). 

 
A valsa, enquanto uma composição erudita, é tradicionalmente conhecida em bailes e 
casamentos o que nesse trecho reforça a vontade romântica de Florentino em casar com Fermina. 
Contudo, a valsa como uma sinfonia melodiosa se relaciona ao regime noturno da imagem 
porque a melodia em sua suavidade musical, conforme Durand (2002, p. 224), desempenha o 
papel de penetrar e dissolver, buscando a comunhão entre o macro e microcosmo, que eufemiza 
a substancia do tempo. E guiada pelo esquema da deglutição e engolimento a melodia agrupa os 
símbolos da inversão, melódicos e noturnos ao arquétipo da feminilidade. Nesses trechos, a valsa 
da Deusa Coroada simboliza essa eufemização do tempo na espera do momento para o enlace 
matrimonial. Associada à noite que “é o lugar onde constelam o sono, o retorno ao lar materno, a 
descida à feminilidade divinizada” (Durand, 2002, p. 220) potencializa a presença desse 
arquétipo feminino, pois que a noite é valorizada positivamente no regime noturno como um 
lugar do repouso, da intimidade do ser, e se relaciona com as flores, à união amorosa, à 
cabeleira. Portanto a valsa da deusa coroada revela toda essa intimidade do ser, a feminilidade, a 
paixão da espera pela eufemização da passagem do tempo da noite noturno e mais uma vez, o 
segredo porque Florentino toca seu violino para a amada sozinho e de lugares onde ninguém 
possa vê-lo, mas ela possa ouvi-lo. 
As imagens simbólicas das flores, da melodia, e da noite colocam o segredo dentro do regime 
noturno da imagem relacionando-o ao feminino e ao Florentino Ariza. O segredo afirma a 
feminilidade dentro da construção desse mundo introspectivo, a descida pela intimidade. Assim, 
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nos trechos analisados a personagem Florentino Ariza nos mostra em suas fantasias noturnas que 
o segredo esconde a feminilidade na narrativa, e coloca como o enamorado. 
 
2.2 – A viagem 
 
Fermina Daza é submersa ao autoritarismo paterno e não vivencia essas imagens noturnas com a 
mesma intensidade de Florentino. Vejamos os trechos que se referem ao teor de suas cartas e à 
sua viagem com Hildebranda Sanchez: 
 
Ela própria não sabia explicar a si mesma 
por que havia aceito a carta. Não é que se 
culpasse por isso, mas o compromisso cada 
vez mais premente de dar uma resposta 
acabara convertido num empecilho à vida. 
Cada palavra do seu pai, cada olhar casual, 
seus gestos mais trivais lhe pareciam 
semeados de truques para descobrir seu 
segredo. (MÁRQUEZ, 2009,  p. 88). 

No seis meses anteriores lhe havia 
enviado várias vezes uma camélia 
branca, mas ela a devolvia na carta 
seguinte, para que ela não duvidasse de 
que estava disposta a continuar 
escrevendo mas sem a gravidade de um 
compromisso. (MÁRQUEZ, 2009, p. 
93). 

 
Mas não apenas devido às pressas e sustos, 
como também de seu caráter, as cartas dela 
se desviavam de escolhos sentimentais e se 
limitavam a contar incidentes de sua vida 
cotidiana no estilo utilitário de um diário 
de bordo. Na realidade, eram cartas de 
distração, destinadas a manter as brasas 
mas sem botar a mão no fogo, enquanto 
Florentino Ariza se incinerava a cada linha. 
(MÁRQUEZ,  2009,  p. 91)  

 
Uma noite voltou do passeio diário 
aturdida pela revelação de que não só se 
podia ser feliz sem o amor como também 
contra o amor. (MÁRQUEZ, 2009, p. 
113). 

 
Esses trechos nos mostram que Fermina Daza compartilha o segredo com Florentino Ariza, mas 
não no mesmo regime das imagens. Devido ao medo do pai, o segredo em Fermina Daza 
relaciona-se com a definição de Chevalier (2003, p. 808) em que o segredo é fonte de angústia, 
um peso interior, tanto para quem o guarda quanto para quem o mantém. Sendo assim, o segredo 
sendo guardado em um estado de opressão se assenta na antítese do certo/errado colocando-o 
dentro do regime diurno das imagens. Lorenzo Daza simboliza o arquétipo do pai, significando o 
limite, a lei, trazendo a separação (Boechat, 2008, p. 197) e afirmando em Fermina Daza o 
segredo dentro do regime diurno e não a configurando como enamorada conforme os trechos 
supracitados mostram. 
Duas imagens apontam para o regime diurno dentro do segredo: a viagem e o número seis. Para 
Chevalier (2003, p. 951), a viagem simboliza a busca pela verdade, uma fuga de si mesmo, o que 
define perfeitamente a atitude de Lorenzo Daza em relação à filha conforme no trecho a 
esquerda: 
 
Vinte e cinco anos depois, Lorenzo Daza 
não se dava conta de que a sua 
intransigência com os amoricos da filha 
era uma repetição viciosa de sua própria 
história, e se lamentava de sua desgraça 
perante os mesmos cunhados que se 
haviam oposto a ele como estes se haviam 
lamentado outrora perante os seus. 

(...) Foi depois às doceiras sentadas por 
trás de suas grandes redomas, e comprou 
seis doces de cada espécie, apontando-os 
com o dedo pelo cristal porque não 
conseguia fazer-se ouvir na gritaria: seis 
fios d’ ovos, seis de leite, seis  tijolinhos 
de gergelim, seis de iúca e amêndoa, seis 
de chocolate envolto em papel de sorte, 
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(MÁRQUEZ, 2009, p. 112).  seis piononos de biscoito, seis bons-
bocados de goiaba, seis disto e seis 
daquilo, seis de tudo e os ia amontoando 
nos cestos da criada com uma graça 
irresistível, alheia por completo às 
grossas nuvens de moscas em cima do 
melado, alheia à algazarra contínua, 
alheia ao bafo de suores azedos suspensos 
no calor mortal. (...) (MÁRQUEZ, 2009, 
p. 131). 

 
O trecho à direita refere-se ao regresso de Fermina Daza, quando seu pai lhe deu o poder de 
governar a casa e sua vida, e então pela primeira vez ela foi fazer compras no mercado da cidade. 
O número seis é um símbolo ambivalente (Chevalier, 2003, p. 809), neste caso, relacionado ao 
amadurecimento de Fermina Daza e à imagem diurna do mercado, em que ela consegue 
distinguir-se entre a plebe que sofre no sol, na algazarra, o seis representa conforme a mitologia 
maia, o número feminino devido ao simbolismo cíclico da lua, ao comprar os doces Fermina está 
assumindo sua identidade pelo alimento estar ligado à descida digestiva como foi analisado 
anteriormente. O seis também é um número nefasto, pois para a mitologia maia o mundo foi 
criado em seis dias, e o sexto dia pertence aos deuses da chuva e da tempestade, e por isso é um 
dia de morte. O que se apresenta perfeitamente nessa narrativa, pois segue a esse trecho, o 
encontro entre Florentino e Fermina quando ela o afasta de sua vida. 
É interessante notar que essa morte refere-se à relação de cartas de Fermina e Florentino, mas 
não ao segredo. O segredo foi descoberto, retomado, mas nunca revelado. Pois isso se pode 
inferir que o segredo se mantém na medida em que apresenta o arquétipo do feminino e o 
arquétipo do pai que constituem Fermina Daza na equilibração do regime noturno e diurno. O 
que não acontece com  Florentino Ariza por desconhecer o limite e a separação do arquétipo do 
Pai. Por isso, Florentino entrou em desespero, tentou reatar, e por não obter êxito, manteve seu 
amor por Fermina Daza por cinquenta e um anos, nove meses e quatro dias. 
Uma vez apontadas as imagens que fundamentam o segredo nessa narrativa percebemos que a 
construção desses dois arquétipos supracitados apontam um mito onde se assenta o discurso da 
obra. O mito edênico é mito diretivo do segredo nesse capítulo como se mostra a seguir. 
 
3 – O segredo e o mito edênico 
 
De acordo com Durand (2002, p. 62) o mito é um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos que 
sob o impulso de um schéme  tende a compor-se em narrativa. Também afirma que o mito é um 
conjunto de lições de leituras, que movem as ideologias, comportamentos, enfim, a sociedade e a 
cultura. Esse conjunto constitui uma manifestação discursiva do imaginário, e estabelece pela 
movimentação, redundante, recorrente, das imagens, o florescimento, estabilização e saturação 
de mitos, no imaginário social de uma determinada época. o papel do mito não é só o de 
manifestar/manifestar-se numa cultura.  
O mito traz uma lógica diferenciada que não se alia á razão para responder às grandes questões 
do ser humano, e sua existência. É uma lógica que se alia ao imaginário, que em uma linguagem 
simbólica expressa e tenta responder às maiores dúvidas da condição humana. E daí se 
estabelece a sua forte ligação com a arte, por ser um arcabouço simbólico por excelência, o mito 
constitui o principio ativo da criatividade artística, pois isso a antropologia do imaginário utiliza 
a mitodologia como um método de análise do mito diretivo do discurso de obras artísticas, e 
outros tipos de produções culturais. A mitodologia é composta pela mitocrítica, que analisa o 
mito diretivo de textos culturais; e pela mitanálise, que analisa o mito na configuração de um 
grupo social em determinado espaço e época. 
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Assim, ao buscar analisar o mito diretivo de uma obra narrativa devemos levantar os mitemas 
que a constitui, ou seja, os elementos mínimos que compõem o mito e a narrativa analisada. O 
primeiro mitema refere-se ao estado edênico simbolizado pelas amendoeiras e camélias brancas, 
que reforçam também a valorização da natureza e da feminilidade neste capítulo. O segundo 
mitema, refere-se à desobediência ao pai: Fermina e Florentino construíram seu segredo dentro 
da soberania paterna, tal como Adão e Eva, após comerem a maçã. O terceiro mitema refere-se à 
descoberta desse segredo, em que Deus vai tirar satisfações com Adão, do mesmo modo que 
Lorenzo Daza o faz com Florentino. O quarto mitema apresenta a atualização desse mito, pois 
que Deus ao dizer à Eva, seu desejo será para seu marido, e ele a dominará equivale ao 
propósito de vida de Lorenzo Daza em fazer da filha uma grande dama. O quinto mitema 
simbolizado pela viagem do esquecimento refere-se à própria expulsão do Jardim do Éden pela 
desobediência ao Pai. 
No que se refere ao conhecimento do bem e do mal, pode-se inferir que a viagem coloca Fermina 
Daza nessa situação de construção e amadurecimento. O símbolo do seis, também simboliza 
conforme Chevalier (2003, p.809) a prova do bem e do mal o colocando no papel desempenhado 
pela maçã. 
Na narrativa, a conservação do estado edênico e do segredo constitui o revestimento de 
significado desse mito. Reconhecendo que o conhecimento do bem e do mal pode ter outra 
concepção: de amadurecimento e até mesmo de equilibração entre os regimes diurnos e noturnos 
simbolizados em Fermina Daza. O que justifica a sua decisão de romper com Florentino que não 
passou por esse processo de desobediência e conhecimento. 
 
Considerações finais 
 
O segredo neste capítulo de O amor nos tempos do cólera  apresenta pelo arquétipo feminino a 
valorização da descida íntima, do aconchego, próprios do regime noturno e pelo  arquétipo do 
pai, apresenta a valorização do limite dessa descida, e da importância de buscar o conhecimento, 
o amadurecimento para se ter o equilíbrio. Por isso que Fermina Daza e Florentino Ariza nunca 
revelaram seu segredo porque ele faz parte do seu processo de amadurecimento pelo amor, como 
se apresenta nos capítulos seguintes da obra. 
É pelo segredo que o mito edênico é atualizado nessa narrativa relativizando o conhecimento do 
bem e do mal. Nesta narrativa ele não é punitivo, não é doloroso, e sim compõe a necessidade de 
amadurecimento do ser humano, dos filhos que muitas vezes precisam desobedecer aos pais para 
buscarem sua equilibração e por si mesmos tirarem as devidas conclusões diante da vida e do 
amor. 
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O segredo no novo olhar sobre o livro didático: English in Mind I, II 
Marília Résio Lemes (UFG) 
 
 
 
1. Considerações iniciais 
 
Os livros English in Mind I e II foram produzidos pelos autores Herbert Puchta e Jeff Stranks no 
ano de 2004 pela Cambridge University Press. Puchta é mestre em programação Neuro 
Linguística e por quase duas décadas tem realizado pesquisas sobre a aplicação prática das 
descobertas da psicologia cognitiva para o ensino de inglês como língua estrangeira. Stranks 
também tem uma formação na área do ensino de língua inglesa como segunda língua, trabalhou 
como coordenador acadêmico na Cultura Inglesa do Rio de Janeiro e, atualmente, produz 
matérias e faz ensino ocasional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Segundo Cambridge (2011), o livro English in mind I e II tem como público-alvo adolescentes 
aprendizes do inglês como segunda língua. Nesse sentido, o livro propõe tópicos que estimulam 
a imaginação, textos e exercícios em um formato atrativo, leva em consideração a idade dos 
aprendizes e as habilidades que devem ser desenvolvidas, focalizando, então, a gramática e 
vocabulário. Algumas características como sendo primordiais ao livro em questão: adota temas 
atraentes e que despertam a atenção dos adolescentes com o intuito de motivá-los ao 
aprendizado; propõe exercícios a fim de praticar a língua e tornar os alunos mais independentes; 
a seção Culture in Mind tem o intuito de pontuar importantes aspectos culturais de diferentes 
países por meio do uso globalizado do inglês; as demais seções buscam, principalmente, ensinar 
e reforçar tópicos da gramática e vocabulário. 
Ao lidar com a gramática, vocabulário, pronúncia e a prática das quatro habilidades (ler, 
escrever, fala e ouvir) na aprendizagem da língua inglesa, as dificuldades durante o aprendizado 
podem ser associadas às imagens que são construídas em torno desse falante de inglês. Com isso, 
tenho como objetivo ressaltar o segredo para se aprender inglês nos livros adotados pelas turmas 
do ensino médio em uma das melhores escolas de Goiânia no ano 2010. O estudo apoia-se nas 
modalidades discursivas que constroem a narratividade, segundo A. J. Greimas, e nas imagens 
simbólicas dinamizadas pelos regimes diurno e noturno, de acordo com G. Durand. 
 
2. O segredo para se aprender a língua inglesa 

 
Os livros didáticos English in Mind I e II são organizados em quatro módulos. Em cada um há 
subdivisões, em que o aluno pode ter contato com a língua inglesa nas suas diversas 
modalidades: Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Speaking & Function, Listening, Reading, 
Writing. A seção que é analisada neste estudo encontra-se na parte de Reading, e chama-se 
Culture in Mind. Por meio destes textos o aluno viaja para outras culturas, em especial para as 
culturas britânica e norte-americana. 
Em nível discursivo, o livro didático English in mind, os responsáveis por selecionar tais textos 
na seção Culture in mind e a atual leitura dos aprendizes de língua inglesa contribuem para a 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 665

http://seer.fclar.unesp.br/casa/article/view/541/462


formação da isotopia presente na temática, no caso, o conhecimento da cultura estrangeira; e na 
forma figurativa está a tentativa de levantar semelhanças e diferenças entre britânicos, norte-
americanos e o mundo. Desta forma, a tematização são os aspectos culturais, em que a 
figurativização acontece na dinamização da escrita, imagens e repetição de palavras. 
O autor pauta-se na exposição de informações para atrair o aprendiz usando textos organizados 
de uma forma dinâmica, ou seja, por meio de tópicos, diálogos, citações e imagens. Em alguns 
casos a leitura remete a um estado de harmonia para com a outra cultura, outras vezes sinaliza 
diferenças culturais, que caracterizam imagens de ação e movimento. Percebe-se que, em meio 
às semelhanças e diferenças culturais, o segredo para se aprender a língua inglesa é construído. 
Excerto 1 
No excerto 1i, temos um texto em que os autores destacam algumas peculiaridades da cultura 
britânica e reforça a ideia da diferença e possibilidade de choque cultural para os turistas: 
A partir do parágrafo introdutório do texto inicia-se a recorrência na utilização das palavras 
should e don’t. Na língua inglesa, aquela é um verbo modal utilizado para fazer recomendação, 
dar um conselho. Esta é um verbo auxiliar que permite flexionar verbos para a forma negativa no 
presente simples. Nesse sentido, a imagem é a de que antes de viajar a pessoa “deve” buscar 
conhecer a cultura do outro e “não” fazer certas coisas, para evitar constrangimentos. Com isso, 
juntamente com as imagens não verbais que acompanham o texto, indica que o turista deve ficar 
atento, buscar a compreensão e possível aceitação daquilo que lhe parece ser diferente e ideal 
para se aprender o inglês. 
Excerto 2 
Excerto 3 
Em relação aos excertos 2ii e 3iii, segundo o dicionário Oxford (1999), around assume três 
significados diferentes: advérbio, partícula adverbial ou preposição. When you travel to a foreign 
country, you can see that the customs of the people there aren’t always the same as yours [...] 
The British are generally helpful and friendly but there are some things you should remember, so 
you don’t make mistakes (excerto 1) no caso, around está acompanhado pelo substantivo world e 
se classifica como uma preposição, o que nos remete a uma ideia de “pelo mundo inteiro”. 
Quanto à every, este é um adjetivo utilizado para se referir a todos os elementos de um grupo em 
conjunto, o que é evidente nos textos que fazem o uso desse adjetivo. 
Percebemos, então, que os textos fazem uso da preposição e do adjetivo para minimizar e 
harmonizar as diferenças culturais, o que, juntamente com as imagens não verbais, como por 
exemplo, do casamento, do mar e do pôr-do-sol, permitem imagens da intimidade e do 
aconchego entre as pessoas, o que remete a uma aproximação entre o aprendiz e o falante da 
língua alvo. 
Desta forma, voltando à estrutura da narrativa, Greimas pontua quatro elementos: a manipulação, 
a competência, a performance e a sanção. Percebemos que a manipulação acontece por meio da 
semelhança e diferença de objetos e acontecimentos. O objeto valor, que neste caso é o 
conhecimento, parece manipular o aprendiz a adquirir a competência. Com isso, o aluno aprende 
a lidar com as diferenças culturais e alcança um estágio de performance, o que pode causar uma 
junção com o objeto valor, pois o aluno não mais critica aquilo que lhe é diferente, mas sim, por 
meio da língua inglesa, compreende e faz uso na tentativa de se aproximar do falante ideal. 
Assim, por meio dos exercícios que se seguem, o professor pode avaliar a performance do aluno, 
corrigindo-o ou elogiando-o. 
Em relação ao nível profundo, observamos que o fato de levantar aspectos culturais específicos 
dos britânicos, norte-americanos e outros aspectos considerados comuns a todo o mundo, remete 
a uma euforia, isto é, a um valor positivo. Ao abordar fatores culturais importantes a aculturação 
acontece, ou seja, há a “integração social e psicológica do aprendiz com o grupo da língua alvo” 
(SCHUMANN, 1978, p. 28). No entanto, a frequência com que esses aspectos são abordados 
pode resultar em uma conscientização implícita do aluno para com a cultura do outro, a ponto de 
reduzir a importância ou negar a sua. 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 666



Na categoria modal de o ser do ser, a junção do ser e o não-parecer configuram o segredo que, 
segundo o quadro semiótico (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 532), resulta na categoria da 
veridicção, que é constituída na relação do parecer/ não parecer (manifestação) e o ser/não ser 
(imanência). A partir desse estudo, percebemos que o falante nativo é o ser, e busca o não-
parecer, ou seja, o aprendiz almeja ser um falante ideal e está na constante tentativa de não-
parecer um brasileiro. É comum a imagem do professor exigente, que não admite erros, que 
espera uma produção certa e clara dos aprendizes. Nos casos em que alunos e professores 
acreditam na possibilidade de um domínio perfeito e completo sobre a língua alvo, normalmente 
percebe-se uma relação de exclusão na sala de aula, pois está presente a busca do imaginário da 
homogeneização e eliminação de variedades (NEVES, 2006). 
A vestimenta, objetos tecnológicos, comidas típicas e o dia-a-dia das pessoas são imagens 
recorrentes ao longo dos 16 textos dessa seção e, como foi exemplificado anteriormente, isso nos 
leva ao mitologema das semelhanças e diferenças da cultura do outro, sendo este outro 
caracterizado, na maioria dos textos, pelos britânicos e norte-americanos. Como mitema, temos o 
fato de conscientizar o aprendiz sobre a vida social, histórica e pessoal dessas culturas. 
Nessa concepção, observamos que o tema “cultura” desencadeia imagens simbólicas importantes 
para motivar a comunicação entre os aprendizes, como exemplo, a aliança (casamento), o ônibus, 
a música, os jogos virtuais e o mar. Assim, nos textos analisados observamos a harmonia e a 
troca de conhecimento perante as diferentes culturas; os aspectos britânicos e norte-americanos 
com os guias e os civilizadores; e a espera do caráter ágil do aprendiz, o que nos remetem ao 
mito de Hermes, caracterizado na mitologia grega como a divindade que representava as 
comunicações. 
 
3. Um novo olhar sobre o livro didático 

 
O livro didático é um instrumento que permite comunicação, interação e transmissão de 
conhecimento entre o aluno, o professor e o mundo. Ao abordar as semelhanças e diferenças 
culturais, muitas vezes, professores e aprendizes reforçam a ideia de que o aluno aprende quando 
integrado ao grupo de segunda língua, isto é, quando o aprendiz, de forma consciente ou não, 
adota valores e estilo de vida dos falantes da língua alvo. 
Consequentemente, acreditam que o segredo para se aprender a língua inglesa está no fato de 
projetar o aprendiz como um falante ideal, o que, muitas vezes, o faz evitar ou negar as 
peculiaridades que lhe são inerentes. No entanto, sabemos que o foco pode estar no 
conhecimento da língua e da cultura do outro sem perder de vista a própria identidade, o que 
permite ao aluno conhecer e fazer uso do inglês para compreender o mundo e a si mesmo. 
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Morte na Gaveta: O Imaginário do Segredo de Yagami Raito  
Genis Frederico Schmaltz Neto (UFG)  
 
 
 
1. O que precisa ser escondido  
 
Dos lugares abandonados do mundo Shinigami, Ryuk trama livrar-se do tédio que se apoderara 
de sua rotina. Enfadado e consciente de que tantos ceifeiros da Morte já desceram ao mundo dos 
homens, parece-lhe atraente a ideia de instaurar um novo Caos na humanidade, “perdendo 
acidentalmente” seu instrumento de trabalho: um death note. Reatualização da foice ou poção 
mágica, esse objeto é de um caderno cujas folhas não se acabam, e onde nomes humanos são 
escritos a fim de que morram, e suas energias vitais se transfiram a favor do deus. Um caderno 
que permite, uma vez que se tenha em mente o rosto da pessoa, manipular e sentenciá-la a bel 
prazer. Em baixo, na Terra, Yagami Raito, um sagaz estudante em seu ano final antes da 
Universidade, murmura o tédio de sua vida medíocre. E encontra o caderno.  
O conflito está instaurado na narrativa que perdura por trinta e sete capítulos, dançando entre 
reflexões da moral e resignificações da mitologia judaica cristã, incorporada a elementos do 
pensamento japonês que motivam a angústia primordial do Homem. Yagami Raito é impelido 
por um forte de senso de justiça, e almeja tornar-se deus. Para isso, elimina o maior número de 
criminosos e pessoas imorais possíveis segundo sua concepção rancorosa sobre a sociedade que 
o rodeia.  
Mas este objeto mágico possui suas regras. Desde “escrever a causa da morte dentro de quarenta 
segundos” e “suicídio é uma causa de morte válida, uma vez que há possibilidade de qualquer 
humano cometê-lo”i, em uma dessas normas trata-se de ser acompanhado por seu dono original 
até que o humano morra. Ou seja, Yagami Raito passará a ver, ouvir, conversar e ter a 
companhia do shinigami Ryuk durante toda a história, que atuará por vezes como uma espécie de 
mentor, um velho sábio figurado em um macabro e divertido ceifeiro.  
No entanto, “qualquer humano que tocar no Death Note será capaz de ver e ouvir seu ex-
proprietário, o Shinigami, mesmo que esse humano não esteja de posse do caderno”ii. Raito 
precisa manter a salvo o instrumento mágico para que ninguém conheça Ryuk, bem como para 
que não se descubra ser ele o autor dos óbitos noticiados diariamente. Mesmo em poder da 
Morte, qualquer passo em falso poderá desfazer seus planos. Afinal, tais folhas shinigamis não  
lhe conferem imortalidade. Portanto é preciso que seja friamente calculado um meio de se 
ocultar a ferramenta. É preciso esconder o caderno.  
Death Note é um animêiii escrito por Tsugumi Ohba, desenhado por Takeshi Obata e produzido 
pelos estúdios Madhouse para a televisão entre outubro de 2006 e junho de 2007, causando 
impacto e polêmica no Ocidente. Trata-se de um texto integrante das tecnologias do imaginárioiv 
que embalam a pós-modernidade e um tanto pertinente para integrar as discussões deste fórum; 
como já dizia Greimas (2002:69), enquanto um objeto for considerado “fatia da vida”, se 
constituirá como literário...  
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Escolho, portanto, o segundo capítulo da trama intitulado Confronto, entre os oito e onze 
minutos, onde Raito inicia a guarda de seu segredo, para analisar, fundamentando-me em A. J. 
Greimas, as modalidades discursivas que constroem a narratividade e configuram o segredo, 
assim como as imagens simbólicas que o constituem, por meio dos postulados de G. Durand.  
 
2. Escondendo  
 
Por detrás das janelas abandonadas, dentro de um prédio cercado por plantas rasteiras, Raito se 
isola para tramar a guarda de seu Caderno. Do estado de luz e transcendência marcado pelo Céu, 
eterna morada de divindades e shinigamis, lugar alto e de verticalidade, Raito se recua dentro de 
uma casa que não é a sua – reflexo do seu eu que deixara a inocência para trás ao tocar a Morte. 
As janelas, símbolos de receptividade e abertura ao exterior, que assumem características de 
envelhecidas e condenadas, marcando o processo de interiorização da personagem, unem-se 
isotopicamente às plantas, símbolos da relação com o Sol e de ciclo vital, para confirmar tal 
acontecimento: Raito faz um perigoso movimento de descida ao seu interior, à escuridão, de 
onde proverá o saber Outro do shinigami.  
Ryuk, actante e sujeito do fazer, provoca o sujeito de estado Raito, por meio do objeto Caderno, 
a passar do estado impotência ao poder. Raito submete-se à transformação, e na projeção de si no 
espaço da casa, esquematiza seu segredo. No entanto, um planejamento fadado à ilusão, 
confirmado pelas teias de aranha que enlaçam o espaço sombrio e dividem o cenário com as 
plantas rastejantes, indicadoras da oposição ao céu por estarem enraizadas na terra, manifestação 
da obscuridade à luz. Mas essas plantas rastejam em direção à luz. Terra e céu formam o 
conjunto de opostos que se torna substancial à Vida. Ryuk desceu dos céus e agora se liga a 
Raito, proveniente da Terra. A casa, condenada e aos pedaços, tornará à terra. Assim, tal aspecto 
telúrico intervém simbolicamente no espaço como “garantia de juramentos” (Chevalier 
2009:880). No momento em que Raito se dispõe a manter a salvo o objeto da Morte, firma pacto 
com Ryuk. O cenário da narratividade está concreto para que se firme o segredo.  
Raito passa da escuridão interior à luz do saber shinigami. Mas um saber que lhe devolverá a 
uma escuridão Outra. E esse acontecimento lhe confere temor, paixão que age como persuasão 
daquilo que não aconteceráv. Mais ainda, lhe confere uma perturbação que poderá lhe privar do 
poder de resistir aos males que julga estarem próximosvi. Tal paixão infla o devaneio proveniente 
do espaço casa – e estende-o por não ser sua casa, mas qualquer lugar que reflita a destruição da 
visão que outrora mantinha. E dentro desse lugar percebemos outro olhar sobre as janelas, que 
não se figuram tomadas pelo envelhecimento – ao contrário das paredes – mas atuam como 
brechas por onde perpassa a luz. Quando temos uma janela quadrada, trata-se de “uma 
receptividade terrestre àquilo que é enviado do céu” (Chevalier 2009:512). Novamente a relação 
se evidencia.  
A casa é um macrocosmo do quarto onde Raito planeja guardar seu segredo, que, por 
conseguinte, é um macrocosmo de seu interior. Esse processo é nomeado por Durand (2002:207) 
como redobramento, um “processo gerador infinito de imagens” onde “o engolidor é 
explicitadamente engolido”. Raito toma posse da Morte, mas é a morte que dele se apodera. Tais 
símbolos, portanto, iniciam a isotopia que configurará o Segredo no animê.  
Do latim secretus, segredo é aquilo que está isolado, em oculto, i.e, precisa estar imbricado no 
interior do actante. Quando se trata de um objeto, está ligado à confidência, àquilo que não pode 
ser dito. Também significa separado, afastado. Em japonês, no modo kanji, diz-se himitsu, 秘密. 
Para Umberto Eco, segredo sempre está associado ao poder. Já Pierre Brunelvii o desmembra em 
três instâncias, segundo o imaginário: segredo íntimo, segredo evanescente e segredo 
provocante.  
Chevalier (2009:808) explica que o segredo se associa ao poder por se tratar de um “privilégio, 
ligado à ideia de tesouro”, mas que “é fonte de angústia pelo seu peso interior, tanto para aquele 
que o guarda como para aqueles que o temem”. Mas assim como o fardo precisa ser abandonado 
e o tesouro descoberto por seu pirata, o segredo – ainda que não o queira – precisa ser dito, 
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imortalizado novamente em algum instante. Epimeteu sofrera para nos mostrar que por vezes 
evidenciá-lo é um ato Outro. Siddhãrtha Gautama percebe, junto a todas suas gerações anteriores 
de budas, que o oculto está lá, esperando que um olhar o desperte. É o que A. J. Greimas também 
percebera ao postular a modalidade veridictória ser + não parecer no quadrado semióticoviii.  
Mas não basta apenas descer à escuridão para manter em oculto aquilo que não deve ser dito, sob 
os domínios de um não-saber-ser. Yagami Raito, valendo-se de sua destreza e conhecimento, 
decide usar da Química para estruturar um método para manter em segredo o Caderno. E para 
isso, manuseia fogo. Experimenta, por meio de substâncias específicas, processos de combustão 
instantânea. Enquanto Ryuk indaga curioso, Raito lida com a luz flamejante, refletida em seu 
olhar sombrio.  
Ora, ver é saber e esse saber está ligado a uma transcendência. O fogo completa a isotopia do 
olho e dos feixes de luz na narratividade, marcando o instante em que Raito efetiva o processo de 
combustão por meio das substâncias, bem como retoma os símbolos que estruturam o espaço 
onde essa experiência se dá. Como bem lembra Bachelard (2000:25) “a casa, como o fogo, evoca 
luzes fugidias do devaneio” do actante. A chama se torna um guia para as imagens ascensionais; 
Raito transcende pelo fogo e sua verticalidade. Seu estado de disjunção junto a um método para 
o segredo se encerra, tornando-o assim sujeito do fazer, ator que toca a Morte. Ryuk, da mesma 
forma, passa a conhecer o olhar do Homem.  
Esse acontecimento assemelha-se aos rituais antigos onde se reunia ao redor do fogo para contar 
histórias, firmar pactos. Ryuk, o shinigami condutor, leva Raito o iniciante, a perder-se em meio 
ao inflamável que destrói ao passo em que dá a luz, leva à transformação e ao renascimentoix. Do 
latim ignis, fogo que em sânscrito é agni, finaliza a sequência de imagens na escuridão da casa 
abandonada. Uma vez purificado pelos aspectos luminosos, Raito agora está pronto e prestes a 
guardar seu segredo. E dirige-se à sua casa.  
Imerso em uma fenomenologia do escondido, Raito sobe as escadas e entra em seu quarto, 
seguido pelo shinigami que ainda não compreendeu como ele ocultará o Caderno. Penetrando em 
mais um macrocosmo, revoga dos laços isotópicos até aqui, Raito mostra a Ryuk uma gaveta.  
Para Bachelard (1978:248) uma gaveta é um objeto-sujeito, representa um modelo de intimidade 
e que tem em si uma intimidade: “uma gaveta vazia é inimaginável”. Mas essa gaveta está 
trancada, e “toda fechadura é um apelo ao arrombador” (p. 250). O móvel projeta bem a 
inconstância do oculto que poderá vir à tona. Em sua fechadura, encontramos duas chaves 
interligadas por um círculo.  
As chaves, ambivalentes instrumentos que provocam a abertura ou o fechamento segundo o 
querer daquele que nelas toca, interligadas pelo círculo, símbolo de proteção assegurada 
(Chevalier 2009:232), demarcam o limite do espaço onde se guardará o segredo. Esse limite 
direcionado pelo número dois evoca um antagonismo, uma rivalidade, uma reciprocidade ao 
mesmo tempo em que complementa e torna ausente. Mais uma vez a relação de opostos. Apenas 
uma chave possibilitará encontrar o que está guardado.  
Raito mostra a Ryuk que ao girar a chave e destrancar a fechadura, abre-se a gaveta e encontra-
se um caderno de anotações comum, um diário. Ora, o diário é a expressão cultural de segredo 
explorado com frequência em narrativas adolescentes. Nele redigem-se questionamentos e 
descreve-se o cotidiano, confessando nas bordas desejos, paixões, vontades, vinganças. O 
shinigami não compreende. Raito recorrera a essa manifestação do segredo na revelação da 
abertura da gaveta outrora fechada. Trata-se de um fundo falso.  
O segredo, em seu sentido mais dicionarizadox, refere-se a um recanto, a um esconso, uma 
discrição. A gaveta assim é extensão do próprio Raito, que guarda a Morte em seu interior e 
precisa maquiá-la sob o esconderijo da Vida. É o herói que assassina para que os bons valores 
renasçam, mas mostra-se um samaritano estudante, focado em sua construção pessoal. Dessa 
forma, o segredo está em oculto, mas sob os véus de um segredo outro que evoca curiosidade e 
permite que o olhar se desvie da essência que se teme.  
Mas vejamos: não se trata de um diário qualquer. É um caderno que evoca por meio de suas 
tonalidades a cor da terra, lugar de onde Raito surge até transcender a Ryuk, o mensageiro dos 
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céus. É cor humana, cor do material que constitui seus ossos, suas massa, seus músculos, cor 
impregnada nas anotações que constroem seu corpo. O diário torna-se uma figurativização de 
Raito. Ao tocar Ryuk por meio do caderno da Morte, no ritual sob os olhos do fogo, Raito recebe 
o fôlego shinigami e agora seu corpo é movido por esse espírito de não-vida.  
Assim o arrombador da gaveta se deparará com aquilo que se vê: com o corpo de Raito, corpo 
físico, social, representação do lugar que ele ocupa no cotidiano alheio. Mas aquilo que não se 
vê, sua essência, seu fôlego de vida, está à primeira vista, intocável. Para encontrar Ryuk é 
preciso descer. Encontrar o fundo falso. Mas não basta tocar o diário ou sacudir a gaveta.  
Apesar de uma das regras do Death Note seja “qualquer instrumento poderá ser usado para 
escrever, desde que permita manter as letras visíveis, podendo ser utilizados cosméticos, sangue, 
entre outros”, Raito sempre se vale de uma caneta para determinar seus julgamentos. Como 
constatara em uma análise anterior, essa caneta é atualização da espada, representação de poder, 
arma do Herói (Schmaltz 2011:128). Raito ergue sua espada, mas não para escrever algum nome, 
e sim para retirar o refil da caneta, apresentando-o a Ryuk.  
Raito busca dentro da espada sua essência; desce ao interior do falo para nela encontrar a chave 
que permitirá o nascimento do mistério. E para descobrir a fechadura, encaixa-a em um circulo 
perfurado em um local específico da gaveta. Novamente temos os símbolos do segredo 
transbordando pela narratividade. Para se transcender o fundo falso é preciso subir. Trata-se de 
um movimento intimamente ligado ao interior e à essência de um poder ainda maior, encontrado 
apenas no ínfimo da espada, possibilitada por meio das mãos – símbolos de poder e dominação 
que quando fechadas, segundo o cânone budista, tornam-se símbolo da dissimulação do segredo.  
Ora! Reforça-se a dinâmica que impele as imagens simbólicas do escondido, do oculto, das 
tecnologias ligadas à terra e da busca por uma harmonia em si, um olhar que não se vê sobre o 
interior. As imagens constelam assim em torno do regime noturno da imagem, modalidade 
mística, onde a “valorização da descida está ligada à intimidade” e “a luz ri e joga na superfície 
das coisas, mas só o calor penetra” (Durand 2002:201). O segredo até aqui é noturno.  
Aquele que tentar descer ao fundo falso para encontrar o caderno cairá em uma armadilha: 
somente a Espada é a chave para tal. Assim, ao tocar a gaveta sem o instrumento devido, uma 
corrente de calor perpassa toda a gaveta por meio de um sistema montado por Raito, e culmina 
em uma combustão instantânea do caderno, da gaveta, do móvel. O fogo e seu calor não se 
configuram ao Outro como funcionam para Raito, mas antes assumem a postura de destruição, 
separação, cinzas. Caso o segredo se revele para quem não se deve, certamente provocará Caos 
maior do que o causado pelo uso do caderno por Yagami Raito. Só é possível transcender a Ryuk 
por meio do ritual de redobramento e entrega.  
 
3. Depois de escondido... 
 
Percebe-se assim que o segredo configura-se na narratividade do animê por meio de imagens 
simbólicas dinamizadas pelo regime noturno da imagem, em que os gestos se voltam para a 
intimidade e construção da harmonia, para o desfuncionamento da agressividade e do perigo, 
optando pela fuga e criando um mundo introspectivo baseado no aconchego e na intimidade de 
si; ao invés de armas, visa-se uma descida interior em busca do conhecimento.  
No espaço da casa, penetrando para o quarto e alojando-se na gaveta, o segredo se temporaliza 
no presente, enraíza-se no interior de Yagami Raito, tornando-se reflexo de si mesmo. A 
intimidade e o calor do mistério que não pode ser dito se materializa em seus gestos, em seus 
dizeres e constroem seu papel na narrativa. Ryuk, ator da Morte pactua junto a Raito, ator Herói, 
os laços do esconderijo encontrado após o recesso na casa vazia.  
Ryuk preenche o interior de Raito com a Morte que logo se transforma em Vida; himitsu 
escondido, novo olhar se apossa do personagem principal, tornando-o actante do saber, ator da 
Justiça. As redundâncias simbólicas da harmonização entre Céus e Terra, o calor das chamas, o 
envelhecimento das paredes e a amizade das chaves, figurativizadas mesmo pela Caneta – a 
espada do Herói – comprovam a relação entre Segredo e Poder, entre o íntimo e o provocante. 
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Corpo shinigami e corpo humano se conectam por meio dos laços da eternidade shinigami, o 
enigma do Caderno torna Raito duplo de Ryuk. A gaveta adota a postura ser+não-parecer, o 
diário provoca aquilo que se espera. Essas são, nos minutos analisados, as práticas simbólicas de 
esconderijo do segredo. O segredo precisa de um Outro. Só nos resta esperar que ninguém se 
atreva a abrir a gaveta. 
___________ 
Notas  
i Ohba, T; Takeshi, O. Death Note: how to read. Shonen Jump: JBC. p. 141.  
ii Op. Cit. idem.  
iii Animês são mangás (histórias em quadrinhos japonesas) transformadas em animação por meio de técnicas 
cinematográficas que alcançam todas as faixas etárias, principalmente no Brasil.  
iv Schmaltz Neto, G. F. Mitodologia do Animê. In: IV Colóquio Internacional Imaginário, Cultura e Educação. 
Educação, Imaginário, Mitanálise e Utopia. Niterói: UFF, 2011.  
vDescartes. R. As paixões da alma. Trad. R. Abílio. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 145  
vi Op. Cit. p. 151.  
vii Brunnel, P. L’imaginnaire du secret. Grenoble : Ellug, 1998. p. 244  
viii Greimas. A. J; Courtés, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2008. p.532  
ix Jung, C. G. O homem e seus símbolos. Trad. M. Pinho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964. p. 296  
x Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa. Edição eletrônica 
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“Vale mais uma alma bem cuidada do que um corpo enfeitado e perfumado” 
 
Essa fala é de uma idosa do trabalho desenvolvido por Cardoso (2005) no Projeto Urbal 10 
Mayores. Este projeto foi criado pelo Consell Comarcal de L´Alt Empordà da cidade de 
Figueres-Espanha, cujo objetivo era propor trocas de experiências na área da Gerontologia entre 
países da América Latina e a Espanha. 
A frase poética brotou nessa senhora, atriz da companhia de teatro Senhoras do Cerrado, da 
cidade de Goiânia, por meio da realização de um trabalho gerontológico teórico e prático, 
denominado Unidad Didáctica 2: Las personas mayores, un recurso para la comunidad. Essa 
unidade didática correspondeu a uma das propostass do referido projeto. 
Retomando à frase inicial, ela serve para abrir a discussão do velho e o corpo nas dimensões 
arquetípicas, míticas e sociais. Como ponto de partida, será buscada a antropologia do 
imaginário, de Durand (1997), como possibilidade de oferecer “pistas” para captar o observado 
de forma ampliada na relação entre o psíquico e o meio social. Para isso, o “trajeto 
antropológico”, que é “[...] a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões 
subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” 
(DURAND, 1997, p. 41) será resgatado aqui. 
Para Loureiro (1998, p.7) o trajeto antropológio significa dizer que “nossas ações e palavras 
(discurso) não significam puramente a expressão dos nossos puros desejos; elas (ou eles) já se 
emitem misturadas, mais que misturadas, simbiotizadas com as conotações ou tendências, 
provenientes das pressões culturais, sociais e cósmicas”.  
Recorrendo à Teoria das Respresentações Sociais, a fala dessa idosa não ocorreu no vácuo, suas 
palavras foram misturadas com os conhecimentos da realidade social. Ou seja, na sua interação 
com a sociedade, a realidade do corpo e do velho foi construída e reconstruída. Destaca-se que 
nessa dinâmica de formações e transformações das representações sociais sobre a velhice e o 
sobre o processo do envelhecimento, a mídia tem um papel fundamental. Contudo, a frase inicial 
do texto revela um pensamento diferente quanto as referidas representações circuladas no meio 
social. 
É importante esclarecer que ela recebeu informações gerontológicas sobre os aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais, culturais e políticos desse processo. Além disso, houve 
momentos para a troca de experiências dentro do grupo. No decorrer do trabalho ela concluiu 
algo sobre o seu corpo de modo subjetivo que foi compartilhado por todas. Para Durand (1996, 
p. 17) a “verdade especial da poesia que faz a luz derivar não de uma qualidade física do objeto, 
mas da emoção psicológica”. O pensamento dessa idosa foi atravessado por afetos 
compartilhados pelo grupo em diversos momentos de trocas de vivências sobre a própria fase da 
velhice. 
O registro poético parece refletir as informações, as representações sociais sobre o 
envelhecimento misturadas com as experiências de vida, com as imagens arquetípicas, os mitos e 
memórias dessa idosa. Bachelard (1989, p. 19) considera que “incessantemente a imaginação 
imagina e se enriquece com novas imagens”. 
Retornando às representações sociais, Moscovici (2007) afirma que elas, sob o ponto de vista 
dinâmico “se apresentam como uma rede de idéias, metáforas e imagens, mais ou menos 
interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teorias” (p. 210). 
A fala daquela atriz ecoa um presente de exigências sociais sobre o corpo perfeito e sem sinais 
do tempo vivido. No contexto atual, há uma preocupação social cada vez mais constante com 
relação à eliminação dos sinais do envelhecimento. Nesse contexto, a mídia contribui para a 
busca do rejuvenescimento e do culto à beleza.  
Destaca-se que a informação e as referências à mulher que circulam na mídia televisiva, 
jornalística, nas revistas, nos âmbitos sócio-familiares, e em alguns meios acadêmicos 
correspondem a representações sociais de um longo processo histórico e cultural. 
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“As informações adquiridas penetram na vida cotidiana e engendram 
comportamentos adequados, colocando num contexto diferente as relações entre 
pessoas e a maneira como elas são vividas” (MOSCOVICI, 1978, p. 185). 
 

Essas informações por sua vez reverberam no universo mítico e nas práticas sociais. Com relação 
à imaginação, Raff (2002, p. 87) acredita que esta seja “uma estrela dentro da alma do homem, 
ou um extrato concentrado de forças vitais que pode alterar não apenas o mundo interior do 
inconsciente, mas também o mundo exterior da realidade física”. 
Brennan & Brevi (2004, p. 21) em sua obra, Arquétipos junguianos- a espiritualidade na meia-
idade, destacam o ciclo natural da vida na meia-idade ressaltando a expansão da personalidade e 
um novo despertar para o eu interior. As autoras consideram que “a experiência da meia-idade 
consiste em movimentos psíquicos, emocionais e espirituais que ocorrem conosco, 
frequentemente embasados em algum evento da vida interior ou exterior”.  
Compreende-se que existe um movimento para dentro e para fora que sofre a influência do 
social. Portanto, questiona-se se haveria algum segredo em cuidar da alma, ou o cuidar de si no 
decorrer do processo de envelhecer. Como as representações sociais do corpo e o imaginário 
influenciam o registro do passar do tempo no corpo do velho e na dinâmica sócio-familiar ?  
Considerando que no mundo contemporâneo a mídia está cada vez mais presente, destacando um 
corpo não só “enfeitado e perfumado”, mas esbelto e vigoroso, também questiona-se como se dá 
a circulação das informações e o impacto disso no imaginário dos velhos.  
Loureiro (2000, p. 12) em seu estudo sobre A velhice, o tempo e a morte descreve a sua 
preocupação com relação à “situação dos velhos, com a sua aceitação ou recusa das rugas, com 
sua degenerescência física e sua identidade arranhada, mantida ou alterada no entardecer da 
vida”. A autora busca apoio na teoria do imaginário, “que, fundamentalmente, trata da angústia 
temporal e da morte [...]” para “ [...] examinar a maneira de transitar, rejeitar ou acolher o passar, 
violento ou lento, do tempo”. 
Os idosos sofrem perdas físicas, sociais e de entes queridos. Podem ter passado por experiências 
diversas, nas quais precisaram lutar e vencer o medo da morte. Uma das lutas poderá ser o 
enfrentamento da mudança do corpo ao longo dos anos. Mudança que poderá gerar ansiedade, 
tendo em vista o desejo da eterna juventude e a certeza da finitude. Ambos se misturam no 
íntimo de muitos idosos. “O homem sabe-se finito, entende que, se não morrer, vai envelhecer, 
acumular idade, mas, insanamente, considera-se infinito, imortal e sonha com a eterna 
juventude” (LOUREIRO, 2004, p. 39). 
A imagem do corpo ideal propagado pela mídia afeta e/ou aflige diferentes faixas etárias, 
sobretudo as mulheres. No estudo sobre percepção da imagem corporal e representações sociais 
do corpo, Secchi, Camargo e Bertoldo (2009) identificaram que as estudantes universitárias dos 
cursos de Psicologia, Educação Física e Moda apresentavam preocupação com a imagem 
corporal. Nessa pesquisa quanto maior foi o IMC (Índice de Massa Corporal), menor foi a 
satisfação em relação ao seu corpo.  
Secchi, Camargo e Bertoldo (2009) concluem que o corpo feminino é representado como algo 
dotado de beleza, magreza, poder, status e deve exercer atração e ser saudável. Mas esse corpo 
está longe de ser o ideal, já que a imagem corporal desejada pelas mulheres encontra-se abaixo 
do peso considerado normal pela OMS. 
Para Jodelet (2009, p. 81) os meios de comunicação de massa influenciam e “difundem modelos 
de viver e sentir e estabelecem normas de conduta e de apresentação de si [...]”. Isso “[...] 
contribui para definir as imagens desejáveis ou rejeitadas da condição de velho”. 
Goetz et al (2008, p. 234) realizaram um estudo sobre representação social do corpo na mídia 
impressa, investigando revistas de circulação nacional. Em suas conclusões eles destacam que o 
padrão difundido pela mídia conduz a um “paradoxo, que ocorre quando não há correspondência 
entre a imagem corporal real da maioria das pessoas [...]” Isso leva-as muitas vezes, a buscar tais 
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padrões “[...] por meio de sacrifícios que chegam à doença ou até à morte, tudo em busca de um 
padrão ou modelo dito ideal”. 
Beauvoir (1990, p. 357) em seu estudo sobre a velhice afirma: “Em nossa sociedade, a pessoa 
idosa é designada como tal pelos costumes, pelos comportamentos de outrem, pelo próprio 
vocabulário: ela tem que assumir essa realidade. Há uma inifinidade de maneiras de fazê-lo: 
nenhuma me permitirá coincidir com a realidade que assumo”. A autora ainda acrescenta: “[...] 
tentamos representar quem somos através da visão que os outros têm de nós”. 
Para Loureiro (2000, p. 47) as pessoas velhas podem “mascarar suas verdades, aconchegadas no 
recôndito do seu ser, atribuindo ao cotidiano uma ‘vestimenta provisória’, ocultando mágoas ou 
as alegrias sinceras de viver”.  
Questiona-se como a angústia do passar do tempo e o passar dos anos se configuram no tecido de 
imagens e representações sociais. Seria possível cada velho descobrir o seu próprio segredo de 
envelhecer e cuidar bem de sua alma? A frase inicial desse texto atribui uma valorização do 
cuidar da alma e sugere um voltar para si. Ou, ela  poderia estar indicando uma necessidade de 
individuação, de acordo com Jung? 
Brennan & Brevi (2004, p. 61) explicam que o processo de individuação corresponde a  nos 
tornarmos nós mesmos. Afirmam que Jung via a individuação como “[...] inicialmente um 
desenvolvimento da segunda metade da vida; quando se entra conscientemente nesse processo de 
crescimento, se é ciente de que se deseja um nascimento”. 
No contexto social e íntimo dos idosos, como seria essa complexa jornada: perceber as mudanças 
diversas do processo de envelhecer e ao mesmo tempo sofrer a influência das representações 
sociais no cotidiano? Quais são os seus registros íntimos? O que o velho imagina e sonha? Como 
ele lida com a dinâmica do seu íntimo segredo de envelhecer? 
Essas reflexões mostram a necessidade de se ter um olhar sobre a vivência da velhice e o 
processo do envelhecimento na perspectiva durandiana, ou seja, observar as pulsões subjetivas e 
assimiladoras e as intimações objetivas, considerando que as interferências socioculturais pairam 
sobre o corpo imaginário dos idosos.  
O estudo no campo do imaginário e no campo das representações sociais (em sua dimensão 
cognitiva e afetiva) ampliam o entendimento da velhice, do velho e do processo do 
envelhecimento para uma visão complexa. 
Compreender o corpo do velho além da dimensão individual e psicológica, na sociedade atual, 
requer uma leitura de camadas formadas por símbolos e imagens, pela cognição, afeto, memória 
entre outros aspectos que circulam no cotidiano. Por isso, postula-se que a teoria do imaginário e 
a teoria das representações sociais contribuem para a reflexão proposta nesse texto. 
No campo das representações sociais, faz-se necessário destacar alguns apontamentos com 
relação a estudos de Arruda (2004, 2009) sobre os afetos e a sua complexidade. 
A investigação da representação social de um dado objeto indica que existem membranas de 
significados e afetos presentes no processo de interpretação da realidade, no qual esse objeto 
encontra-se inserido. Ou, como prefere Arruda (2004, p. 344), em seu estudo sobre as 
representações de alguns grupos ecologistas do Rio de Janeiro, pensar em uma arqueologia da 
ancoragem. As formulações dos grupos em relação ao meio ambiente se “ancoram em camadas 
sucessivas de terreno que vão se perfilando”. As camadas “correspondem às diversas áreas de 
contextos nas quais se situam os sujeitos” (ARRUDA, 2004, p. 345). As histórias pessoais, a 
memória, o que foi experenciado pelos sujeitos e o imaginário coletivo são camadas de uma 
representação social, como Arruda (2004) postula. Essa afirmação alimenta o estudo sobre a 
dimensão afetiva nesse campo teórico. Por meio da conversação, o pensamento e o afeto 
circulam cotidianamente. Arruda (2009) explica que os afetos “estão na raiz, na estrutura e na 
interface em que a representação social se coloca ao tornar-se uma linguagem de troca, uma 
membrana porosa que percola a comunicação humana no cotidiano” (p. 88). 
É válido destacar que para Bachelard (1991, p. 57) aquele ser que “vivencia suas imagens em sua 
força primordial sente bem que nenhuma imagem é ocasional, que qualquer imagem devolvida à 
sua realidade psíquica tem raiz profunda”. O termo raiz nos sugere que sempre tem algo mais por 
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trás das palavras, afetos e na própria imagem. O que o homem carrega dentro de si? O que ele 
registra, arquiva, processa e devolve ao ambiente? Quando se fala de velhos e velhice o que as 
pessoas pensam e sentem? E o corpo velho para ele e para o outros?  
Deve-se levar em consideração que, no contexto das representações sociais, podem-se verificar 
práticas sociais que revelam preconceitos  envolvendo os velhos e a sociedade, e que foram 
identificadas por pesquisadores da psicologia social (Araújo, Coutinho & Santos, 2006;  
Teixeira,  Schulze & Camargo, 2002; Veloz, Schulze & Camargo, 1999). A transformação da 
representação social positiva em relação ao velho, à velhice e ao processo de envelhecimento 
ainda está “adormecida”. Nem mesmo o Estatuto do Idoso e as políticas públicas conseguem 
atender a problemática do fenômeno do envelhecimento. 
Deps (1993, p. 71) destaca que a conclusão de Le Fevre (1981) após revisar a literatura sobre o 
envelhecimento é que “há estereótipos culturais compartilhados por gerontólogos e idosos, de 
que o processo de envelhecimento é primariamente marcado por perdas e negação”. 
Lançando um breve olhar para o nosso passado histórico e social encontraremos uma visão de 
velho na sociedade como algo decadente e incapaz. Talvez por isso, discutir sobre a velhice nos 
tempos atuais ainda cause certo desconforto. A idéia de que a velhice seja uma doença permeia 
alguns discursos e comportamentos preconceituosos. Isso tudo pode influenciar a relação do 
velho com o seu corpo e a não aceitação do tempo vivido. Beauvoir (1990, p. 366) destaca: “Se 
um homem idoso detesta a sua velhice, sente repugnância diante de sua própria imagem”. 
Enquanto a gerontologia nos permite entender o fenômeno do envelhecimento sob o tripé do 
biológico, psicológico e social, as investigações das representações mítico-simbólicas nos 
permitem desvelar o imaginário e o estudo das representações sociais nos permite articular de 
maneira dinâmica as instâncias sociológicas e psicológicas.“Sabemos que as representações 
sociais correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, 
à prática que produz a dita substância, tal como a ciência ou os mitos correspondem a uma 
prática científica e mítica” (Moscovici, 1978). 
O processo de envelhecer, a própria fase velhice e as práticas sociais são complexidades que 
exigem um olhar profundo e sistêmico para refletir sobre o velho e o corpo nas dimensões 
arquetípicas, míticas e sociais. 
Para Brennan & Brevi (2004, p. 10) “a meia-idade é tão arquetípica como a gestação, a ‘dupla 
terrível’, a crise da adolescência, ou a transição e morte”. Apesar das autoras não tratarem da 
fase terceira idade, é válido destacar que há a transformação biológica, social e psíquica nesse 
período, correspondendo a uma etapa desafiante para muitos idosos. 
As idosas atrizes, participantes desse trabalho, comumente expressam seus sentimentos, dando 
voz a sua realidade nas diversas peças em que já atuaram. Tudo indica que a arte propicia um 
canal de expressão. Nesse trabalho, o contato entre elas evidenciou o compartilhar do processo 
de envelhecer, impregnado de representações sociais e imaginário. O segredo íntimo de 
envelhecer parece ter a sua face individual e social, ambas enxergadas com impacto à medida 
que o tempo passa. Brennan & Brevi (2004, p. 20) destacam a fala de uma senhora de 90 anos: 
“não me dou conta de que estou velha, até me olhar no espelho”. A frase já inicialmente 
mencionada, da idosa atriz, chama a atenção para um olhar em direção a um espelho interno. Um 
reconhecimento de seu íntimo e o seu cuidado. Isso sugere uma outra representação social da 
velhice e do processo de envelhecer que foge à representação social hegemônica dessa fase da 
vida e desse processo. 
 

Segundo Loureiro (2000, p. 44), “o ser humano caracteriza-se por possuir em si 
mesmo algo enigmático, pouco considerado, que é o impulso natural, que o joga, que 
o impulsiona para frente. Mesmo quando todo o presente adverso, ou o passado, 
parece amarrá-lo, prendê-lo, tolhê-lo, há algo no seu interior que o inquieta e o 
coloca em movimento, fazendo-o seguir, prosseguir, viver”.  
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Essa senhora demonstrou uma inquietude perante as informações recebidas. Além disso, a troca 
de experiência entre as diversas realidades vividas pelas senhoras, a inquietou. Assim, quase 
como em um processo alquímico, ela concluiu que “vale mais uma alma bem cuidada do que um 
corpo enfeitado e perfumado”. Essa frase revela um encontro/atravessamento do individual e do 
psicossocial, do mítico e do social, do imaginário e da representação social sobre o velho, a 
velhice e o sobre o processo do envelhecimento. 
As pontuações e questionamentos desse trabalho reforçam a importância da teoria do imaginário 
e da teoria das representações sociais para uma leitura psicossocial e mítica do velho e o seu 
corpo na sociedade atual. A angústia do passar do tempo está misturada com a angústia de ter um 
corpo de acordo com os padrões que são divulgados pelos meios de comunicação e 
compartilhados pelas pessoas. O sentir individual e os fluxos sociais parecem estar simbiotizados 
na dinâmica da vida cotidiana e, portanto são inseparáveis da expressão do ser no mundo. 
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Vivência religiosa do idoso e a culpa  
Lúcia de Fátima Souto Pinho (UFPB) Margarida Maria Silva Gomes (UFPB)] 
 
 
 
Introdução 
 
Sentimos a necessidade de iniciar este momento traçando um pequeno percurso histórico da 
formação do sentimento de culpa a partir dos mitos, até porque o estudo ocorrerá através do viés 
da matriz mítica.  
Desde a pré-história o homem desenvolve consigo a capacidade de imaginar. Posteriormente, cada 
civilização buscou a sua própria forma de representar o imaginário, transformando e criando novas 
idéias, mitos, crenças, imagens simbólicas. A  literatura sobre o assunto é vasta  e nos faz  entender 
e compreender essa caminhada evolutiva da humanidade nas diversas civilizações, com suas 
representações, seus valores, dentro de estruturas complexas de significação, cada uma percebendo 
o mundo, a vida e a morte, particularmente. 
No Paleolítico, vários desenhos foram encontrados, repassando o potencial imaginativo sem igual. 
A forma de demonstrar, através da arte rupestre, pensamentos pré-lógicos, mágicos e primitivos, 
criou inscrições para mostrar seus medos diante das tempestades, trovões, bestas selvagens, dentre 
outras imagens. Seus temores eram pintados, revelados rusticamente, expressando o mundo 
imaginário do ser humano daquele tempo. 
Como bem coloca Bierlein (2003, p. 341) “Ser humano é ter mitos. A visão de mundo mítica não 
pode ser eliminada.” 
 

O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 
interpretada em perspectivas múltiplas e complementares [...] o mito conta uma 
história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o 
tempo fabuloso dos começos [...] o mito conta graças aos feitos dos seres 
sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, [...] é sempre, portanto, uma 
narração de uma criação, descreve-se como uma coisa foi produzida, como começou 
a existir. (ELIADE, 1989, p. 12-13). 

 
As representações de ideias, de símbolos, de mitos, são englobadas, ao mesmo tempo, de acordo 
com cada cultura, cada época. Do ponto de vista da cultura, constituem sua memória, seus saberes, 
seus programas, suas crenças, seus valores, suas normas e regras. Esse imaginário cultural não é só 
local, e sim de espaço/tempo concreto. O pensamento é permeado pela lógica da narratividade, por 
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isso toda forma de linguagem traz consigo narrativas que foram organizadas através da 
sobrevivência, e são chamadas de mitos.  
O tema vivência religiosa do idoso e a culpa  foi demarcado por ser relevante nas pesquisas que 
dizem respeito á religião e  religiosidade, falar sobre o  idoso que se encontra em Instituições 
Asilares por ficarem  a mercê destas, sem poder de decisão e autonomia entrando na área do 
conformismo, da impotência, sem voz e sem vez, a única saída é o da aceitação externa, a 
questão da culpa é também  tratada aqui como ponto de importância, pois, elas permeiam o a 
vida subjetiva do indivíduo, ocasionando danos de ordem psicológica. Estes temas fazem parte 
da pesquisa para dissertação do mestrado, a culpa em uma perspectiva judaico-cristã como 
também  pesquisas e entrevistas realizadas  com idosos no sentido de buscar a realidade religiosa 
dos que vivem  em algumas  Instituições de Longa Permanência de idosos na cidade de  João 
Pessoa no Estado da Paraíba, que desenvolvem práticas religiosas específicas ignorando o credo 
particular daqueles que ali vivem. É do nosso interesse  investigar como esse processo chega aos 
idosos e quais as conseqüências no âmago de cada um. Sacrificar a própria religião, para nós 
enquanto pesquisadoras é o mesmo que sacrificar  a si mesmo, suas crenças, sua maneira de 
pensar, a sua percepção de vida e de mundo para seguir a religião imposta, inquietações surgem 
no decorrer da pesquisa e a desconfiança é crescente, pensamos que nesses grupos de idosos 
religiosos, possam existir um intenso sentimento de culpa consciente e inconsciente forjado e 
que ainda não foram trabalhados por elas e possivelmente não observado pelas Instituições ou 
ainda desconsiderados, tendo como objetivo controlar o comportamento de pessoas que apesar 
da idade avançada tem uma capacidade cognitiva  perfeita sem alterações, porém são impostos 
novos valores, proibições e tabus relacionados aos idosos. Sem nos aprofundarmos, mas 
deixarmos aqui a nossa indignação neste modelo de violência contra os idosos. As violências 
contra idosos recebem também a denominação de maus tratos e abusos. Os maus-tratos são 
definidos como descaso, desrespeito, depreciação, ridicularização, além da agressão direta ou 
indireta. A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera abuso ao idoso qualquer ato isolado 
ou repetido, ou a ausência de ação apropriada em qualquer relacionamento onde haja uma 
expectativa de confiança que cause dano ou incômodo a uma pessoa idosa. Na pesquisa em 
questão  observamos uma implicação dos idosos  neste conflito específico que por hora 
destacamos. Não podemos deixar de ressaltar as condições psicológicas dos idosos, diante de tal 
constatação. Podemos afirmar que aqui há uma condenação da subjetividade. 
A influência dos mitos e o intenso sentimento de culpa inconsciente nestes casos fazem parte do 
nosso interesse. Durkheim (1983) discute a religião como mecanismo auxiliar para o 
fortalecimento do indivíduo frente à vida. Desta forma, como colocar o idoso como indivíduo 
saudável diante de tal contexto. 
Desde os primórdios a errância dos seres humanos pela terra representa uma busca, constituída 
pela grande constelação simbólica da culpa ou da punição por falta cometida, arquetipicamente 
relacionada à expulsão do Paraíso. Caída na temporalidade, resta à humanidade a busca do 
paraíso terrestre ou a ascensão espiritual ao paraíso celestial. Esta busca não é conseqüentemente 
uma aventura fácil; antes, representa uma caminhada cheia de dificuldades e provações, como se 
deve esperar. A busca pelo paraíso leva o ser a uma constante luta entre o sagrado e o profano, 
nas crenças religiosas cultivam a esperança de salvação, segundo (DURKHEIM, 2003 p. 24). 
 

As coisas sagradas são aquelas que as proibições protegem e isolam; as coisas 
profanas, aquelas a que se aplicam essas proibições e que devem permanecer a 
distancia das primeiras. As crenças religiosas são representações que exprimem a 
natureza das coisas sagradas e as relações que elas mantêm, seja entre si, seja com as 
coisas profanas. Enfim os ritos são regras de conduta que prescrevem como o homem 
deve comportar-se com as coisas sagradas. 

 
O desejo ardente, a necessidade pela religião que o ser humano busca para dar sentido à vida, é a 
experiência comum em toda cultura e de toda era, desde o surgimento da raça humana. Assim, os 
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seres, herdeiros dessa herança imaginária, “o paraíso”, se coloca consciente ou 
inconscientemente na posição de peregrinos, no tempo e no espaço, é o caso das festas e 
romarias que são celebradas em dias de padroeiros e santos de diversas cidades do Brasil. 
É possível afirmar que religião e culpa são categorias de análise intrínsecas e compõem um 
fecundo campo de estudo no universo das Ciências das Religiões, porquanto são passíveis de 
serem investigadas em diversas dimensões, e a sua relevância é evidente pela extensão do 
fenômeno e seus impactos psicossociais e emocionais. 
Tournier (1985) diz que não se pode, na verdade, abordar o problema da culpa sem levantar as 
questões religiosas que ele suscita. Mesmo pelo viés médico, psicológico, por exemplo, 
atualmente colocam em discussão a doutrina religiosa do pecado e a influência das igrejas. 
Assim, sob a pressão do progresso da medicina e da psicologia, as barreiras que se haviam 
erguido, um pouco artificialmente, entre a ciência e a filosofia, entre a medicina e a teologia, 
foram derrubadas. 
A consciência culpada é uma constante em nossa vida. Toda a educação, em si mesma, constitui 
um cultivo intensivo do sentimento de culpa, principalmente a melhor educação, aquela de pais 
bastante preocupados quanto à formação moral de seus filhos e quanto ao sucesso deles na vida. 
A educação consiste, sobretudo em uma repressão. 
Pensamos aqui sobre o sacrifício dos idosos que fazem parte das Instituições de Longa 
Permanência, qual seria o sacrifício  observado, qual o sentimento de culpa existente quando se 
professa uma religião que não é escolha sua e sim uma imposição de uma Instituição? 
Utilizando os conceitos de Marcel Mauss, a devoção sacrificial é um tipo de contrato entre o fiel 
e a divindade, que envolve sacrifício. Não só o sacrifício de animais ou pessoas, mas as práticas 
de ritos de autoflagelação, de castigo do corpo até os limites da resistência, de atos penitenciais, 
que privam o corpo de algo prazeroso, ou ainda, a prática de determinados rituais que provocam 
dor em troca de benefícios, dons ou graças concedidas pelo santo.  
Mauss, (2005 p. 141), no texto Ensaio sobre a natureza e a função do sacrifício, aponta três 
principais características ou funções do sacrifício: o sacrifício-Dom, o sacrifício-alimento e o 
sacrifício-contrato. O sacrificio pruraliza-se, divide-se e modifica-se na constante perpetuação 
das relações. 
Faremos aqui, com as práticas penitenciais na devoção sacrificial, a comparação desse último 
modelo; o sacrifício como forma de pagamento de um contrato com o santo. Esse ritual ou forma 
de pagamento, segundo Mauss destina-se a fazer chegar até os seres espirituais, e as coisas 
espiritualizadas através dos ritos sacrificiais. Isso, segundo ele, ajuda a conferir ao fiel, direito 
sobre seu Deus, mas ao mesmo tempo ameniza o sofrimento material ou espiritual, individual ou 
coletivo. Segundo (VELHO 1997 p. 29). 

 
Há um razoável consenso em torno do fato de que em toda sociedade os indivíduos 
procuram controlar o sofrimento físico e psicológico, ou reduzindo-o a um mínimo 
suportável (que obviamente variará) ou enquadrando-o dentro de modelos e 
paradigmas que o justifiquem ou mesmo expliquem. Sem dúvida os dois movimentos 
são, em principio, complementares ou até duas facetas do mesmo fenômeno. Isso não 
impede que indivíduos, em certos contextos, procurem o sofrimento, como se pode 
ver, por exemplo, na hagiologia cristã, nas histórias dos santos mártires ou nas 
privações do ascetismo oriental. Nesses casos, a procura de determinado tipo de dor, 
física ou psicológica, ou até a morte, estará dentro de paradigmas legitimadores. 

 
A procura de uma solução para sanar o sofrimento, muitas vezes causado pela consciência 
culpada, deve-se ao cumprimento de uma lei que, entre os membros de uma determinada crença, 
poderia ser traduzida pelo imperativo do progresso moral e espiritual: se quisermos reconquistar 
o paraíso, precisaremos provar a nossa descendência divina pelo exercício de solidariedade, de 
compaixão e pureza de propósitos. Este exercício requer dedicação e sacrifício. 
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Assim, os membros de determinadas religiões aceitam com humildade os seus infortúnios, 
entendendo que a sua passagem pela terra representa uma oportunidade individual de provações 
e crescimento, para a qual concorre o princípio espiritualista por excelência: o livre-arbítrio, que 
estabelece a responsabilidade individual por nossas escolhas.  
As religiões são instituições que organizam a adoração ao sagrado. Embora de origem divina, a 
maioria está contaminada pela  influência humana. A disciplina moral, a formação espiritual, a 
prática da humildade e da caridade entre os membros ecléticos de uma crença religiosa 
representam meios que justificam um fim: as graças (merecimento) aos olhos de Deus. 
 
2 - Perspectiva cristã da culpa 
 
A violação do mandamento divino era considerada como um pecado para o Judeu. A terminologia 
pecado, no judaísmo, significa ir de encontro às leis judaicas, apesar de não serem consideradas  
propiamente uma falta moral. O homem tem uma natureza fraca e uma tendência para o mal. Para 
arrepender-se, o homem tem a misericórdia de Deus, após o arrependimento. 
Segundo Cerqueira Filho (2005), nós fomos condicionados ao longo do tempo pelo pensamento 
judaico-cristão, tendo como resultado a culpa que arrastamos ao longo dos séculos. Diz ele que 
houve uma distorção do pensamento cristão com relação à culpa e à punição, ou seja, a relação entre 
ambas, o que acabou acontecendo posteriormente. 
Por esse pensamento, tudo o que fazemos e que não está dentro dos padrões rígidos dessa 
pseudomoral instituída é um pecado e deve ser punido violentamente. O pensamento natural do 
judaísmo do “olho por olho, dente por dente”, manipulado e distorcido durante séculos pelas 
doutrinas Cristãs por interesses próprios, vem prevalecendo dentro da cultura ocidental. 
Seguindo o pensamento de Cerqueira Filho (2005), ele comenta que o termo distorcido é 
utilizado para chamar a atenção do que tratam os Evangelhos, pois não há citação alguma 
colocando que o Cristo se referiu ao erro, da forma  que é colocada por diversas religiões Cristãs, 
como pecado e da punição destes. 
A questão da culpa é tratada por Jesus Cristo de forma a buscar solução para que as pessoas não 
percam a esperança de serem amparados por Deus, através do esforço próprio, através da 
observância de uma moral limitada por mais rigorosa que ela seja. 
A “ética judaica descobriu a inveja”, segundo Tournier, a culpa era ilimitada, inevitável e  
existencial. Nesse momento vem á tona a questão do pecado camuflado e os profetas começaram 
a serem menos rigorosos com os pecadores manifestos, que eram escanteados pelos pseudo-
justos. 

 
Jesus vai proclamar muito mais rigorosamente ainda. O sentido do Sermão do Monte 
não será a de uma receita para se liberar da culpa por uma conduta meritória. Muito 
pelo contrário. É a palavra que abala que sacode, que convence de morte aquele que 
não matou; de adultério aquele que não cometeu; de perjúrio aquele que não 
perjurou; de ódio aquele que se vangloriou de amor; de hipocrisia aquele que era 
conhecido por sua piedade. Como se vê, é totalmente o contrário de um código 
moral; pode-se muito mais compará-lo com um diálogo socrático sobre a impotência 
do homem em atender á virtude autêntica e assim se justificar por sua conduta 
impecável (TOURNIER, 1985, p. 139). 

 
Os choques destas mentalidades  tratavam de  debates entre Jesus e os fariseus, o que culminou 
com o drama de Jesus na cruz. Os fariseus protegiam-se da culpa através de uma conduta 
extremamente moralista, caindo em uma culpa bem pior, a satisfação do ego e o recalque da 
consciência. Aqui vemos claramente que o autor fala da possibilidade de se  coar o mosquito e 
engolir o camelo. 
Quem quer se lavar da culpa sobrecarrega-se muito mais. Não são os virtuosos que Deus acolhe 
de braços  abertos,  mas os desprezados,  não os que negam a sua culpa, mas os que a confessam, 
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os que tremem de arrependimento, de remorso e de impotência. Está é a grande inversão bíblica 
de que falamos. 
A história de um homem de profunda fé pessoal é contada por Tournier : “Não consigo estudar 
com você este sério problema da culpa sem levantar o fato óbvio e trágico de que a religião – a 
minha própria, como a de todos os crentes – pode esmagar em vez de libertar.” Diz ele que os 
pacientes realmente buscam a graça, porém em algumas instituições religiosas, encontram a 
vergonha, a ameaça do castigo e um sentimento de julgamento. 
De acordo com Tournier (1985) Jesus inicia o seu ministério terrestre através da máxima: “O 
tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho.” 
(Mc. 1:15). Assim, o autor  deduz que o arrependimento é a porta para a graça e mais, que os 
que crêem serão os primeiros. 
Por possuírem uma posição sócio-econômica mais favorável, se enganam, pois fora do 
arrependimento, fora das luzes da sociedade não entrarão nos reinos dos céus prometido por 
Jesus (Mt, 11:28), Jesus diz que os arrependidos, cansados e sobrecarregados serão os primeiros. 
Tournier lembra que este é o sentido das bem-aventuranças. 
Tournier diz ainda que Jesus reforça a questão da culpa nos moralistas e conscienciosos. Que a 
culpa é equânime a todas as pessoas e só confessando a culpa é que se recebe a graça. Ele nos 
fala ainda de duas culpas que se contrastam entre si, é a culpa infantil e a dos preconceituosos. 
Lembra Paulo, quando diz: “Todas as coisas, na verdade, são limpas” (Rm 14:20) e “Todas as 
coisas são puras para os puros” (Tt. 1:15). Aos romanos, o apóstolo Paulo escreve: 
 

Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes; quem come não despreze 
ao que não come; e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. 
Quem és tu que julgas o servo alheio? – Para o seu próprio o Senhor é poderoso para 
o suster. Um faz diferença entre dia e dia; outro julga iguais todos os dias. Cada um 
tenha opinião bem definida em sua própria mente” (Rm 14:2-5). Ele acrescenta mais 
adiante: Tudo o que não provém da fé é pecado (Rm 14:23) 

 
Através desta máxima de Paulo, citada no parágrafo acima, Tournier (1985), asseverava que a 
liberdade da culpa ecoou e que apenas os neuróticos ficaram apegados à questão dos tabus 
absorvidos pela educação. O sentimento de culpa foi deslocado do seu falso objeto infantil para o 
verdadeiro problema: “a dependência de Deus e de Deus somente.” Acrescenta ele que esta 
consciência adulta da responsabilidade diante de Deus que liberta do moralismo e das falsas 
culpas e assegura que essa passagem da culpa infantil para a adulta, é o que fazem uma cura 
psicanalítica ter o seu efeito libertador. 
Nesse meio virtuoso, Tournier lembra que se instala um novo conformismo e a graça se torna 
condicional e o julgamento surge de forma austera e que, não é de acordo com essas normas é 
infiel. Daí surge, a hipocrisia, cada um quer se apresentar melhor do que é, os indivíduos se 
escondem atrás de suas próprias falhas, escondem a verdade sobre seus atos, as omissões são 
constantes e obrigam os filhos a fazerem o que eles não conseguem colocar em prática e os 
idosos praticam aquilo que não gostariam de fazê-los. A teoria se torna, cada vez mais distante 
da realidade. 
A deformação moralista não se deve as igrejas existentes da época, uma vez que ela se 
apresentava em todas as sociedades. Ele coloca que essa informação tem sua origem na revolta 
contra o conformismo sufocante, porém, ela se cristaliza de forma lenta, mas progressiva em um 
novo conformismo.  
A amplitude do desvio moralista é uma prova de que ele faz parte da natureza humana, existem 
esses mecanismos de desvio tem mais aspectos psicológicos do que as concepções dogmáticas e 
ele crê, que os homens em uma necessidade de uma preservação moral. Isso porque o sentimento 
de culpa é tão aflorado que se torna intolerável e é neste ponto que entra o conformismo e os 
homens com relação as regras e normas impostas pela sociedade, a quaisquer princípios de uma 
moral limitada. 
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3 - Vivência  religiosa e sacrifício 
 
A Vivência religiosa é caracterizada pelo sentimento de dependência do crente em relação ao Ser 
Supremo. Desde a Antigüidade até os nossos dias, manifesta-se sobre vários matizes: ora menos 
racional, ora mais. Contudo, sempre imerso num mundo sobrenatural, estigmatizado pelo amor e 
pelo temor. 
Quando analisamos a vivência religiosa da humanidade, ao longo da sua história e, em particular, 
quando procuramos perspectivar as origens do fenômeno religioso, dificilmente encontramos 
elementos que confirmem a idéia de que a compaixão representa a sua tônica dominante. Pelo 
contrário, todos os dados antropológicos apontam antes para a predominância do sacrifício como 
traço comum da experiência religiosa.  
O sacrificio é a abnegação de alguma coisa ou a tentativa de livrar-se da culpa, porém, este ato 
sacrificial  não deixa de trazer novos e interessantes esclarecimentos a lógica estrutural do 
sacrificio, enquanto fator de coesão social que perparsa nas práticas simbólicas, seja de uma 
realização individual ou coletiva. 
Nesses momentos de grande transição, a religião tem um grande impacto na religiosidade 
humana, por isso estudar o fenômeno religioso é uma urgência do presente e um dever para a 
construção de uma consciência individual e coletiva. Na mitologia grega, os homens não 
separam o sobrenatural e o natural. Vernant (2006 p. 59), afirma que: 
 

Nela o sagrado e o profano não formam duas categorias radicalmente contrárias, 
excludentes uma da outra. Entre o sagrado inteiramente proibido e o sagrado 
plenamente utilizável, encontra-se uma multiplicidade de formas e de graus. Além 
das realidades que são dedicadas a um deus, reservadas ao seu uso, há algo de 
sagrado nos objetos, nos seres vivos, nos fenômenos da natureza, assim como nos 
atos corriqueiros da vida privada. 
 

Na gênese de todas as religiões conhecidas encontra-se a idéia de um ato ritual no qual se 
sacrifica algo de precioso como forma de estabelecer, perpetuar ou restaurar o elo de ligação 
com o objeto de veneração, seja este último um antepassado, um animal totêmico ou uma 
divindade.  
A palavra “sagrado” visa descrever o sentimento ambivalente em face do ato “sacrificial”, no 
qual uma vítima é aniquilada real ou simbolicamente como forma de contacto e de ligação entre 
os homens e os deuses. Sacrifício significa, “sacrum facere”, fazer ou tornar algo sagrado. A 
vítima, através do ritual, se comunicaria com a dimensão divina e, como tal seria, por um lado, 
venerável e susceptível de admiração. 
Mas, por outro lado, ela tinha de ser aniquilado sob pena de não existir doação e contato, o que 
implicava que fosse considerada «maculada» e «impura». Deste modo, a vítima sacrificada 
apenas seria o meio de apaziguamento de uma faceta inquietante do sentimento religioso, bem 
expresso nas noções religiosas tardias de ira ou cólera divina.  
Nesse contexto as Ciências das Religiões podem ser investigadas de formas variadas por tratar-se 
de um fenômeno de múltiplos territórios, de acordo com os diversos propósitos, culturais, 
econômicos, tradicionais. Segundo Eliade, (1989, p. 19), “Tal como qualquer fenômeno humano, 
o fenômeno religioso é extremamente complexo. Para apreender todas as suas valências e todos 
os seus significados, há que abordá-lo de vários pontos de vista”. 
 
3- Dos Ritos e rituais 
 
Os rituais sacralizam, ou seja, consagram algo para a eternidade, conferindo-lhe uma dimensão 
sagrada e os ritos como normas e padrões dos rituais permitem distinguir percursos de 
sacralização e afirmam um dado caminho distintivo. O fenômeno religioso sempre ocorreu com 
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ritos e rituais que advem de uma cultura antiga, especificamente a grego-romana, neste 
contexto segundo Vilhena (2005 p. 38). 
 

O rito, como construção humana nasce e fala precisamente, das necessidades, buscas, 
esperanças, angustias, ilusões enraizadas na história de cada ser humano em 
particular e na historia coletiva. No rito estão recolhidas e são atualizadas 
explicações encontradas, tradições conservadas, novidades propostas. Nele o 
presente é interpretado e ganha sentido, e o futuro é antecipado por meio de desejos 
que, ao serem expressos no contexto ritual, objetivam simbólica e historicamente 
suas concretizações. Pela tensão que nele se estabelece entre o passado, o presente e 
o futuro, pode-se afirmar, mais uma vez, seu caráter transcendente e instaurador. 

 
Rito é totalmente diferente de rituais, apesar de muitos confundirem, os significados são 
diferentes. No sentido mais geral rito é uma sucessão de palavras, gestos e atos que, repetida, 
compõe uma cerimônia (religiosa, na maior parte das vezes). O rito não é mecanizado, ele pode 
ser resignificado, atualizado e seguir ensinamentos ancestrais e sagrados. É um conjunto de 
atividades organizadas, no qual as pessoas se expressam por meio de gestos, símbolos, 
linguagem e comportamento, que transmite  um sentido coerente ao ritual. 
De acordo com o sociólogo Durkheim (2003, p. 19), os fenômenos religiosos podem ser 
classificados em duas categorias fundamentais: as crenças e os ritos. As primeiras são 
consideradas estados de opinião e consistem em representações; os segundos são modos de ação 
determinados. 
Toda religião supõe uma classificação das coisas, reais e ideais, em duas categorias ou gêneros 
oposto designados com os termos profano e sagrado. Os Ritos, rituais e vivencia religiosa estão 
intrínsecos no imaginário humano. Neste sentido, Vilhena (op.cit. p. 57) diz que: 
 

O imaginário nesse sentido, é nossa via de acesso às realidades invisíveis ou aquelas 
ditas como sobrenaturais. Porque nosso imaginário é povoado por fantasias, sonhos, 
utopias, criações de situações, lugares e seres, somos capazes de produzir ciências, 
poesias, romances, musicas, pinturas, esculturas, religiões. Esse processo vivido no 
plano individual também acontece no plano coletivo. 

 
Os ritos atualizam e mantêm vivas as energias cósmicas que fluem dos mitos e, dessa forma, 
eternizam o potencial intrínseco de estruturação da psique. Os ritos lançam mão de elementos 
simbólicos que agrupam em torno de si uma variedade inescrutável de qualidades e quantidades 
de energia psíquica. 
A cada situação mítica, ou arquetípica, podemos associar um conjunto de procedimentos “a 
priori” ao qual chamamos de rito. O rito, assim como os mitos, estão diretamente ligados ao 
sagrado e à comunicação com a realidade transpessoal e subjetiva que compõem as 
representações humanas.  
Tanto o corpo quanto à psique tem sua história, uma história comum que se desenvolve 
concomitante uma à outra e que vai do caos ao cosmos, rumo ao sagrado. Em Jung (2008, p. 47), 
temos no processo de individuação esse caminho que é sempre orientado em direção ao centro, 
ao Self, um caminho vivido em todas essas dimensões humanas. 
Portanto, para falarmos em mito e mitologia com olhar junguiano ou mesmo em psique, 
arquétipos e inconsciente coletivo haveremos de entender que esses fenômenos são 
primeiramente vividos na dimensão e expressão do corpo para depois serem narrados na 
concepção espaço-temporal de cada um. 
Esses elementos são a própria psique viva, plena em imagens, emoções, afetos e todas as formas 
estruturantes de viver. Por mais que não saibamos ou queiramos re-conhecer somos regidos por 
leis ontológicas primais e nada melhor do que os mitos, ritos e símbolos eternos para nos atestar 
sobre a ordem arquetípica subjacente a todo comportamento significativo do Homem. 
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4- Idosos e a violência 
 
A violência contra o idoso tem sido objeto de estudo  do interesse de  muitos pesquisadores de 
diversas áreas tanto no âmbito nacional como internacional, a preocupação tem sido cada vez 
mais frequente. Com a mobilização provocada pela problemática da velhice, procuramos fazer 
uma reflexão crítica sobre casos que envolvem situação de violência e seus efeitos sobre a 
subjetividade. Utilizamos como referência teórica os ensinamentos da Psicanálise, enquanto 
campo de saber e intervenção.  
Em 1994, motivado pelo rápido crescimento da população idosa no país, o Congresso Nacional 
aprovou a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e 
cria o Conselho Nacional do Idoso. Ambos representam o fruto de vários debates e estudos de 
diversas organizações, cujo objetivo visava desenvolver condições para promover a autonomia 
da pessoa idosa, sua integração e participação efetiva na sociedade, considerando-se idosa aquela 
pessoa maior de 60 anos. Em 1999, o Ministério da Saúde (MS) fundou a Política Nacional de 
Saúde do Idoso, e no mesmo caminho, em 2001, publicou uma portaria sobre a Política Nacional 
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Portaria GM/MS nº 737 de 
16/05/01), mostrando preocupação com a situação da violência contra a pessoa idosa. No ano de 
2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Rede Internacional de Prevenção de Abusos 
em Idosos (INPEA) editaram um texto sobre a violência na velhice. Seguindo esta perspectiva, a 
OMS editou mais um manifesto apresentando de forma específica a questão do idoso e algumas 
proposições sobre a prevenção da violência. Essas medidas tomadas ao longo deste período, em 
âmbito nacional e internacional, alertam para a questão do idoso e a violência contra o mesmo, 
lançando luz para um problema que nunca havia sido colocado como prioridade. Neste aspecto, a 
Epidemiologia torna visíveis os critérios de valoração das práticas de violência. Diante deste 
contexto percebemos que a preocupação em torno do idoso é crescente, questões de toda ordem, 
que dizem respeito a diversos aspectos da vida do idoso, essa autonomia é colocada aqui também 
diante das questões de ordem religiosa, dentro da religiosidade  através da tolerância e respeito 
que se deve ser considerado num estado laico. 
Percebemos que a maioria dos autores (Menezes, 1999; Ortmann et al., 2001; Reay & Browne, 
2001) assinala que a violência é algo que desestabiliza a pessoa idosa e a destitui de sua 
autonomia, trazendo danos à sua saúde física e psicológica. 
Cecília Minayo (2003, p. 236) cita um estudo feito por Wolf em 1995 no qual são discriminados 
e classificados determinados sintomas que surgiriam como consequência dos maus-tratos na 
velhice. A autora aponta que idosos em situação de violência apresentariam depressão, 
desesperança, alienação, desordem pós-traumática, sentimentos de culpa e negação. Todavia, 
diante de seu agressor, a tendência é vê-lo apenas como vítima, encontrando-se, por tal condição, 
em estado de incapacidade, de sujeição absoluta, isto é, sem nenhuma capacidade de desejar. 
Sendo assim acreditamos que  nosso estudo é pertinente e traz uma contribuição  e um olhar mais 
apurado para aquilo que não é dito, que fica obscuro, e se torna um segredo por medo do 
desamparo a mais das vezes afetivo. 
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O tocar e ser tocado: a auto massagem no idoso  
Clécia Rodrigues Fernandes Ribeiro (UFPB), Sandra Barbosa da Costa (UFPB), Mileyde 
Bárbara S. Guedes (UFPB) e Pierre Normando Gomes-da-Silva (UFPB) 
 
 

 
1. Introdução 
 
O envelhecimento é um processo do desenvolvimento humano que nos leva à fase madura, à 
velhice. Ao falar sobre envelhecimento, muitos estudos enfatizam os aspectos biomédicos, não 
se preocupando com os que estão vivendo esse processo de envelhecer. Além disto, 
concordamos com Minayo (2002) a respeito de o envelhecimento ser um processo que assume 
dimensões as quais ultrapassam o ciclo biológico, provocando modificações nos aspectos sociais 
e psicológicos.  
Dessa forma, envelhecer é um processo multifatorial, heterogêneo, pois, cada pessoa envelhece à 
sua maneira, de acordo com sua cultura, seu modo de ver a vida, suas experiências, seus dilemas, 
suas angustias, o modo como enfrentam seus problemas. No envelhecer estamos configurando 
nossa corporeidade, pois, de acordo com Gomes da Silva (2007) corporeidade é a configuração 
do corpo no mundo. É a forma corporal que vamos assumindo ao longo de nossa história, a qual 
nos caracteriza e nos identifica. É o nosso modo de enfrentar a vida. É o modo como nos 
relacionamos conosco mesmos, com os outros e com o mundo. Por entendermos a corporeidade 
como uma configuração, acreditamos ser possível remodelar, refazer a própria corporeidade a 
partir de novas reflexões, outras vivências e práticas corporais, outras relações com lugares e 
pessoas. Dessa forma, ao chegar à velhice essa corporeidade aparentemente incrustada, pode ser 
re-configurada a partir de novas experiências. 
Uma das preocupações do programa “Expressividade e Sensorialidade do idoso: novos 
parâmetros de saúde” é proporcionar novas vivências corporais de expressividade e 
sensorialidade para o idoso, permitindo experiências que promovam reconfigurações na sua 
maneira de enfrentar essa etapa da vida, na relação consigo mesmo: no valorizar-se e reconhecer 
potencialidades ainda existentes, que transcendem as limitações postas por patologias; na relação 
com o outro: no saber conviver, dialogar, formar grupos de amizade; e na relação com o mundo: 
sua postura perante a sociedade, tornando-se um cidadão crítico e participativo. 
Dentre as vivências proporcionadas pelo programa destacamos a aula de auto massagem, esta foi 
escolhida por permitir o tocar-se, acariciar-se, perceber o próprio corpo, além dos seus benefícios 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 686



terapêuticos e relaxantes. A massagem segundo Cassar (2001) era realizada desde o período pré-
histórico, com origens na índia, China, Japão, Grécia e Roma. A palavra massagem vem do 
grego masso, que significa "amassar". O efeito mais associado à massagem é o relaxamento que 
segundo Cassar (2001) em si mesmo possui um valor terapêutico. O mesmo autor afirma que a 
massagem, em combinação com exercícios, sempre foi preconizada como um cuidado com a 
saúde geral.  
Além do relaxamento e do apoio emocional que oferece, a massagem é benéfica devido à sua 
influência sobre diversos processos orgânicos. Essas conseqüências ou efeitos são considerados 
mecânicos e reflexos. Todos esses efeitos são relevantes e, na verdade, estão inter-relacionados, 
uns com os outros e com fatores emocionais subjacentes. O efeito mecânico refere-se às 
influências diretas que a massagem exerce sobre os tecidos moles que estão sendo manipulados. 
Entretanto, é difícil atribuir a uma manobra de massagem um efeito que seja puramente 
mecânico, porque até mesmo o simples contato com a pele estabelece uma resposta tipo reflexo 
neural. O efeito reflexo da massagem ocorre de modo indireto. Os mecanismos neurais são 
influenciados pela intervenção e pela ação manual sobre os tecidos, e a massagem é uma forma 
de intervenção (CASSAR, 2001). 
De acordo com Marques (2010) a massagem provoca o aumento do suplemento de sangue e de 
oxigênio às áreas massageadas, condicionando o seu aquecimento e o consequente alívio da dor. 
Além destes efeitos diretos sobre as áreas massageadas, a massagem proporciona indiretamente 
uma diminuição do “stress”, melhorando situações de ansiedade e de depressão e provocando 
relaxamento e bem-estar geral. 
A vivência com auto massagem além de trazer benefícios que se referem ao ato de massagear 
como relaxamento, diminuição do stress, aumento do fluxo sanguíneo nas áreas massageadas, 
etc. proporciona uma experiência sensorial tátil do toque, tocar-se, tocar objetos, tocar a pele. 
Segundo Ashley Montagu (1998), antropólogo e humanista inglês que investigou os efeitos 
humanizantes do toque, desde a década de 40, as funções da pele vêm sendo um foco bastante 
fértil de pesquisas. A pele é o primeiro sistema sensorial a tornar-se funcional em todas as 
espécies: humanos, animais e aves (MONTAGU, 1998). 
Ao mesmo tempo em que nos protege a pele também é um dos nossos primeiros meios de 
comunicação. Por ser um dos órgãos mais sensíveis, capaz de receber estímulos e responder a 
eles, a pele possui uma área extensa com um número enorme de receptores cutâneos, cuja função 
é captar estímulos tais como calor, frio, toque, pressão e dor. Ou seja, como o corpo é totalmente 
recoberto pela pele, conseqüentemente entramos em contato com o meio externo através dela: a 
pele é, assim, uma das principais mediadoras entre o “ser” e o mundo (MACHADO; 
WINOGRAD, 2007). 
A mão tem uma função importantíssima na estimulação corporal, já que no momento em que 
tocamos com as mãos um objeto externo as fronteiras visuais e táteis ficam praticamente 
idênticas, sendo o limite entre o objeto e o corpo muito tênue. Apesar disto, só nós mesmos 
podemos sentir a distinção entre nós e o objeto, entre o interno e o externo. A partir desta 
distinção nos colocamos no mundo como algo diferente dele, como algo concreto e limitado. De 
fato, a pele participa na construção da nossa organização e integração psíquica, favorecendo uma 
relação dialética com o mundo (MACHADO; WINOGRAD, 2007). 
Partindo desses pressupostos foi definido o problema dessa pesquisa: Quais são os estímulos que 
a auto massagem provoca no idoso. E seu objetivo geral foi: analisar um grupo de idosos 
institucionalizados numa aula de auto massagem. E dentre os objetivos específicos: Observar as 
expressões dos participantes durante a vivência; observar os estímulos existentes na vivência de 
auto massagem; identificar os efeitos que a auto massagem produziu no grupo; relacionar as 
falas com as imagens das expressões dos participantes. 
 
2. Metodologia 
 
2.1 Abordagem metodológica 
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As informações foram abordadas de maneira qualitativa, com procedimentos de análise do tipo 
descritivo, pois objetivamos observar, registrar, analisar e correlacionar as informações obtidas 
do grupo de idosos. Caracteriza-se também como participante, pois, o pesquisador ao mesmo 
tempo em que investigava, atuou como docente ao realizar as intervenções no grupo. 
 
2.2 Sujeitos da pesquisa 
 
Na Associação Promocional dos Idosos (ASPAN) residem atualmente 99 idosos, destes 22 são 
participantes do programa de extensão “Expressividade e Sensorialidade do idoso: novos 
parâmetros de saúde”, o qual realiza atividades na instituição desde 2008. Participaram da 
vivência e do círculo de cultura aproximadamente 22 idosos, destes, 15 foram entrevistados. Os 
critérios de inclusão para a entrevista foram: idade igual ou superior a 60 anos; participar do 
programa de extensão e aceitar responder ao questionário proposto. Foram excluídos os idosos 
acometidos de alguma demência a qual dificultaria a obtenção de respostas coerentes. Os idosos 
receberam informações e explicações sobre a pesquisa e foi esclarecido que sua participação 
seria voluntária. Havendo concordância dos idosos em participar da pesquisa, assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Todo o grupo concordante foi analisado, sem restrição. 
 
2.3 Técnica e Instrumento para coleta de informações 
 
Para a coleta de informações utilizamos três instrumentos: um questionário sócio-demográfico, 
um roteiro de observação e um roteiro para o círculo de cultura. O questionário foi aplicado com 
a técnica de entrevista, optou-se por esta técnica pela dificuldade que os participantes 
apresentaram em responder o questionário sozinho. O questionário nos forneceu informações de 
idade, gênero, estado civil, aposentados ou pensionistas e escolaridade. 
O roteiro de observação foi construído a partir da técnica de observação participante de Spradley 
apud Correia (2009) nos fornecendo informações sobre o Espaço (Local físico da vivência), o 
Ator (Pessoas envolvidas), a Atividade, o Objeto (materiais presentes e usados na aula), o Ato (os 
atos do facilitador sua interação e relação com os participantes), o Evento (conjunto de atividades 
planejadas para a unidade), Tempo (distribuição do tempo na aula), Metas (Objetivos das 
unidades), e os Sentimentos (emoções sentidas e expressas na aula). 
O roteiro para o Círculo de cultura (FREIRE, 1980), continha duas perguntas sobre as imagens 
mentais que obtiveram durante a massagem e como eles se sentiram após a massagem. Como 
técnica utilizou-se o Grupo focal. Segundo Dias (2000) o objetivo central do grupo focal é 
identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a respeito de um 
determinado assunto. 
 
2.4 Método de procedimento 

 
As aulas do programa “Expressividade e Sensorialidade do idoso: novos parâmetros de saúde” 
têm como finalidade proporcionar vivências que permitam uma reconfiguração da corporeidade 
dos sujeitos participantes, visto que, acreditamos ser possível remodelar, refazer a própria 
corporeidade a partir de novas vivências corporais. As aulas são planejadas com base nas 
experiências sensoriais de Tato, Visão, Audição, Olfato e Paladar. A aula de auto-massagem 
pertencia ao bloco de aulas do Tato: tocar-se, tocar objetos, tocar o outro. 
Dividindo-se em quatro momentos, a aula trouxe primeiramente a Roda de Conversa e 
Sensibilização com diálogos em grupo sobre os conhecimentos prévios a respeito da massagem e 
seus benefícios para a saúde, destacando a importância do toque para o ser humano. Como 
também um momento de reflexão com a leitura de um texto de Caio Amaral – “Um toque na 
alma”. No segundo momento houve um alongamento com exercícios respiratórios com a 
intenção de prepará-los para o momento da massagem. 
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No terceiro momento houve a sessão de auto-massagem. Durante toda a vivência os participantes 
estiveram sentados em cadeiras as quais estavam dispostas na sala em forma de círculo. 
Foram distribuídos aos participantes diferentes materiais para massagem (bolas, carrinhos, etc.). 
Os participantes foram conduzidos pelo facilitador a fazer massagem no rosto com movimentos 
circulares (bochechas, testa e queixo). Após massagear o rosto os participantes massagearam as 
mãos, antebraços, braços e ombros. Prosseguindo pelas coxas, nádegas e pernas.  
Por fim cada aluno com uma bola de tênis massageou seus pés deslizando-os na bola. Todo o 
momento de massagem foi realizado com músicas ao som de piano e mar para promover o 
relaxamento. No quarto momento houve o círculo de cultura. 
 
2.5 Técnica de análise dos dados 
 
As informações recolhidas pelos diversos instrumentos foram classificadas em categorias para a 
realização da análise e interpretação das informações obtidas. As respostas obtidas pelo 
questionário sócio-demográfico foram analisadas através do método estatístico para o cálculo das 
porcentagens, médias e desvio-padrão através do programa Statistical Package for the Social 
Sciences – SPSS versão 18.0. 
Nas observações participantes, utilizamos o recurso de filmagem para posterior análise dos 
vídeos pelo Sistema de Análise de Movimento (LABAN, 1998), a partir das seguintes categorias 
de movimento: Posição do corpo em relação ao espaço; Posição do corpo em relação ao esforço; 
Tempo e Fluência; Posição do corpo em relação aos outros: objetos ou pessoas. 
Para a análise das informações do círculo de cultura utilizamos a hermenêutica dialética de Paul 
Ricœur (1978), pois é uma disciplina que procede por interpretação, discernindo o oculto no 
aparente, e desdobrando níveis de significação implicados na significação literal do texto que 
concentra sentidos. Dessa forma o método hermenêutico contribuiu ao estudo por proceder a 
partir da teoria da interpretação, alicerçada na dialética entre explicação e compreensão, que 
segue um método reflexivo e faz uma interação com o vivido. 
 
3 Resultados e discussão 
 
A instituição onde acontece a intervenção é caracterizada como filantrópica, sem fins lucrativos, 
que recebe recursos do Governo Estadual e doações de outras instituições, além de 70% das 
aposentadorias (ou pensões) dos idosos residentes. De acordo com o Art. 35, parágrafo 2° do 
Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003 é assegurado que a participação do 
idoso no custeio da sua instituição não poderá exceder a setenta por cento de qualquer benefício 
previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso (BRASIL, 2003). 
Participaram da aplicação do questionário sócio-demográfico 15 idosos residentes na instituição 
ASPAN, bem como, participantes do programa de extensão da Universidade Federal da Paraíba 
intitulado: “Expressividade e Sensorialidade do idoso: novos parâmetros de saúde”. Desses a 
maioria (53,3%, frequência: 8) pertencente a faixa etária de 80-89 anos, seguidos por frequência:  
5 (33,3%) no intervalo compreendido entre 70-79 anos, 1 (6,7%) na faixa etária de 90-99 e 1 
(6,7%) dentro da faixa etária de 100 – mais (figura 1). Pode-se inferir que a média de idade dos 
idosos é de 83,4 anos (desvio-padrão = 8,94). Dessa forma, são pessoas que não estão apenas 
envelhecendo, mas, que se enquadram numa fase madura que corresponde à velhice. 
Dos idosos participantes da pesquisa, 12 (80%) eram do gênero feminino enquanto que 3 (20%) 
eram do gênero masculino. Corroborando assim, com os estudos demográficos sobre o 
envelhecimento nos quais apresentam frequentemente que as mulheres constituem a maior parte 
da população mundial idosa como afirma Figueiredo (2007), o mesmo autor aponta que alguns 
estudos mostram que quanto mais a idade aumenta, mais as mulheres são numerosas, dessa 
forma, o envelhecimento passa a ser um fenômeno que se conjuga, no feminino. 
De acordo com o IBGE (2008) a expectativa de vida nas mulheres em 2008 chegou a uma 
diferença de 7,6 anos a mais que os homens. Salgado (2002) afirma que uma razão a qual 
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poderia explicar a maior quantidade de mulheres com idade avançada é que, por tradição, a 
mulher tende a se casar com homens mais velhos do que ela, o que, associado a uma mortalidade 
masculina maior do que a feminina, aumenta a probabilidade de sobrevivência da mulher em 
relação ao seu cônjuge, a autora ainda enfatiza que a explicação de haver um maior número de 
mulheres viúvas nessa faixa etária é o fato de que os viúvos voltam a se casar depois de enviuvar 
mais do que as viúvas. 
A respeito do Estado Civil a maioria 10 (66,7%) são solteiros, seguidos de 2 (13,3%) casados e 2 
(13,3%) viúvos, tendo 1 (6,7%) separado. Confirmando algumas pesquisas (MENEZES, 2001; 
NUNES et al., 2010) com idosos institucionalizados as quais encontraram índices significativos 
de solteiros institucionalizados, demonstrando que a ausência de companheiro pode ser um fator 
determinante na internação. 
Em relação à escolaridade a maioria, frequência: 6, (40%) não foram alfabetizados, seguidos de 
5 (33,3%) que possuem o ensino fundamental incompleto, enquanto que 2 (13,3%) possuem o 
ensino fundamental completo e 2 (13,3%) o ensino médio completo. Estes dados apresentam a 
baixa escolaridade dos sujeitos da pesquisa, provocando uma maior preocupação quanto à 
manutenção da saúde mental do grupo, pois de acordo com Simões (1998), os indivíduos de 
nível intelectual mais elevado sofrem uma menor perda de eficiência mental do que os 
indivíduos de nível intelectual inferior. 
Dos idosos participantes da pesquisa a maioria (86,7%) é aposentada, enquanto que 13,3% são 
pensionistas. Dos aposentados, seis (40%) trabalhavam de forma especializada como mecânico, 
pedreiro, costureira, professora e secretária. Outros três (20%) exerciam algum trabalho 
doméstico como dona de casa, cozinheira e empregada doméstica. Dois (13,3%) trabalhavam na 
roça e mais dois (13,3%) trabalhavam no comércio. Como exceção, dois (13,3%) dos sujeitos da 
pesquisa não trabalhavam, estes eram pensionistas. 
A aposentadoria pode acarretar uma depreciação do aspecto psicológico do indivíduo, visto que, 
ao parar de trabalhar a pessoa pode passar a ter sentimentos negativos de improdutividade, 
perdendo o sentido de viver. De acordo com Minayo (2002) isto acontece principalmente numa 
sociedade como a nossa, na qual, se uma pessoa não trabalha, não serve para sua comunidade, é 
essa visão depreciativa dos mais velhos que tem sido alimentada através dos tempos modernos. 
Entretanto, concordamos com Minayo (2002), a qual, afirma que o envelhecimento é um tempo 
produtivo específico da vida, emocional, intelectual e social do sujeito. E que devemos 
reconhecer o que há de importante e específico nessa etapa da vida para desfrutá-lo, 
compreendendo, seus sofrimentos, doenças e suas limitações, embora nunca tratando tais 
acontecimentos como sinônimos de velhice. 
A vivência foi realizada no refeitório da instituição de longa permanência ASPAN. O espaço da 
aula é de aproximadamente 10x5 m totalizando uma área de 50 m². Com duas janelas, uma porta 
e uma abertura para um segundo refeitório. A vivência teve a duração de aproximadamente 1h e 
30 min. 
Durante o círculo de cultura os facilitadores fizeram perguntas sobre as imagens que surgiram a 
mente dos participantes durante a massagem e como sentiam-se após a mesma. Analisamos os 
resultados a partir da verbalização dos idosos. Nestas falas são evidenciados memórias, emoções, 
sensações, saudades e sentimentos peculiares de cada sujeito e do grupo. Separamos as falas em 
duas categorias: Lembranças com as seguintes subcategorias: da infância, afetivas, e de lugares; 
e Sensações com as seguintes subcategorias: relaxantes, aquecimento corporal e bem-estar. 
Assim em relação às Lembranças da infância obtivemos as seguintes falas: 
 

“Lembrei quando eu era menino” (ID1) 
 “Lembrei quando eu era criança” (ID5) 

 
Durante a massagem alguns idosos afirmaram lembrar-se da sua infância, de acordo com Pesso 
(1988) as vivências táteis permitem-nos ter acesso às lembranças importantes das nossas vidas. 
Além disso, a infância é uma fase da nossa vida sem preocupações, nos sentimos livres, fazemos 
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coisas que nos dar prazer. A lembrança da infância pode ser interpretada como uma metáfora das 
sensações vividas quando criança, as quais, a massagem os permitiu reviver. 
Em relação às Lembranças afetivas uma idosa afirmou lembrar-se do seu companheiro já 
falecido: 
 

“Lembrei do meu velho que dava massagem em mim” (ID2) 
 
Como afirma Borgogno Trucco (1988) é no corpo que sentimos, que nos reconhecemos, 
revivemos a angústia, a saudade, a alegria, a sensorialidade, a sensibilidade, o desespero. Assim, 
ao se massagear houve o resgate na memória de momentos que lhe traziam saudades: o convívio 
com uma pessoa amada, que a tocava, acariciava. 
Durante a vivência houve o resgate também das Lembranças de lugares: 
 

“Lembrei da praia” (ID4) 
 “Lembrei de quando eu ia para praia, fazer exercícios na praia”. (ID6) 

 
A vivência de auto massagem foi conduzida pelo facilitador. Durante toda a aula havia músicas 
que reproduziam sons de piano e mar, as músicas foram escolhidas a fim de conduzir os 
participantes ao relaxamento, quando afirmaram lembrar-se da praia, os participantes poderiam 
estar referindo-se não só a massagem em si, mas também ao som de mar que perdurou a aula 
inteira. 
De acordo com Borgogno Trucco (1988) o corpo sente, o corpo se reconhece, o corpo revive a 
alegria, o terror, o desespero, a angústia estimulada por um som, e retoma, e revive a postura, 
com toda a sua intensidade. O mesmo autor afirma que o som evoca a situação passada e faz 
aflorar, no corpo, uma memória tônica e psicomotora. 
Podemos pensar que a importância do toque nesse momento para a organização psíquica dos 
idosos justifica-se na medida em que as lembranças de afeto de sua vida podem lhes retornar a 
consciência. Nesse caso o toque remeteu a lembranças do passado, que poderiam ter sido 
recalcadas da memória, mas que nesse momento tornaram-se conscientes novamente. 
O corpo está cheio de lembranças, algumas das quais vão permanecer soterradas para sempre. 
Ao sentir certa parte do corpo, certo movimento, pode aflorar lembranças alegres ou dramáticas, 
suaves ou brutais (BUSAN-MEYER, 1988). A massagem também promoveu Sensações 
relaxantes como podemos identificar na fala seguinte: 
 

“Pensei que estava dormindo (...) lembrei do sono” (ID3) 
 
Como Cassar (2001) afirma o efeito mais associado à massagem é o relaxamento que em si 
mesmo possui um valor terapêutico. A impressão que estava dormindo mostra-nos a sensação de 
relaxamento que a massagem facilmente promove. Outro idoso afirmou ter vivido Sensações de 
Aquecimento corporal como mostra a fala seguinte: 
 

“Meu corpo esquentou” (ID1) 
 
Por ser um dos órgãos mais sensíveis, capaz de receber estímulos e responder a eles, a pele 
possui uma área extensa com um número enorme de receptores cutâneos, cuja função é captar 
estímulos tais como calor, frio, toque, pressão e dor. Ou seja, como o corpo é totalmente 
recoberto pela pele, conseqüentemente entramos em contato com o meio externo através dela: a 
pele é, assim, uma das principais mediadoras entre o “ser” e o mundo (MACHADO; 
WINOGRAD, 2007). 
Em outra fala mostra que a massagem produziu, nos idosos, Sensações de bem-estar: 
 

“Me senti melhor (...) eu nunca fiz, né! Dá uma animação na gente”. (ID6) 
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De acordo com Marques (2010) a massagem provoca o aumento do suplemento de sangue e de 
oxigênio às áreas massageadas, condicionando o seu aquecimento e o conseqüente alívio da dor. 
Além destes efeitos diretos sobre as áreas massageadas, a massagem proporciona indiretamente 
uma diminuição do “stress”, melhorando situações de ansiedade e de depressão e provocando 
relaxamento e bem-estar geral. 
O movimento e o tato permitem-nos o acesso às lembranças importantes e às sensações que 
vivemos através de nosso corpo; a experiência benéfica da relaxação, que permite reduzir as 
tensões interiores e aumentar a sensação de bem-estar; Permitem-nos prestar atenção em nosso 
corpo e conhecendo todas as possibilidades e as capacidades que ele contém (PESSO, 1988). 
Percebemos que com o passar dos tempos os indivíduos usam o sentido do tato, mas não 
observam a sua grande importância. Segundo as falas acima ao realizar atividades que 
estimulasse o sentido tátil, os idosos se permitiram ter significações do passado, pôde sentir-se 
amado e perceber que sua primeira forma de comunicação, o tato, ainda pode demonstrar a 
possibilidade de afeto. De acordo com Montagu (1980) é por meio do envolvimento emocional 
do tato que se consegue atravessar a distância até o isolado ancião e comunicar-lhe amor, 
confiança, afeto e calor humano. 
Para Winograd (2003), tocar e ser tocado não são estimulações impessoais, pois têm uma relação 
de satisfação, buscando-se através do toque, a intimidade, aceitação e conforto. Para Montagu 
(1980), a falta de toque é tida como uma separação, como falta de contato e de ligação e que a 
falta de estimulação tátil é uma necessidade que tem sido constantemente insatisfeita, fazendo 
com que o indivíduo torne-se pessoa não comunicativa. Desta forma, as vivências do tato 
despertaram a memória corporal do acolhimento, do cuidado, da necessidade de amar e ser 
amado.  
 
4 Considerações finais 
 
Através da presente pesquisa conseguimos obter informações sobre o grupo, suas lembranças e 
sensações obtidas durante a vivência de auto massagem. E podemos perceber que o programa 
“Expressividade e Sensorialidade do idoso: novos parâmetros de saúde” têm demonstrado sua 
eficiência em permitir tornar o corpo do idoso um lugar de prazer. 
Pois, foi através da vivência que os participantes reconstituíram suas lembranças da infância, dos 
afetos recebidos pelo companheiro já falecido e reviveram experiências em lugares por processos 
mnemônicos transcendendo assim sua temporalidade vivida. Na memória corporal do idoso há 
uma dupla teatralidade: a da vivência temporal e a do imaginário corporal. É nessa atitude que 
continuaremos reinvestindo nos sentidos como uma forma de fazer o corpo rememorar e 
potencializar a consciência com a vontade de viver. 
A vivência também permitiu a re-significação de sensações como relaxamento, aquecimento 
corporal e bem-estar, essas sensações foram promovidas pela massagem, a qual permite a 
manipulação corporal reduzindo as tensões interiores e aumentando o bem-estar geral da pessoa 
massageada. Dessa forma percebe-se que a auto massagem é um meio para a estimulação de bem 
estar e prazer na vida do idoso necessitando mais vivências. 
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Introdução 
 
Os estudos de Siqueira (2009) e os parâmetros do Ministério da Saúde (M.S.) comprovam que a 
população idosa tem crescido e aumentado sua perspectiva de vida. Esta é repensada como uma 
fase onde o sujeito tem o momento de descanso do trabalho, criação de filhos entre outras 
obrigações que são modificadas. Caracterizando agora a chegada da aposentadoria, e a geração 
dos netos e bisnetos que preenchem agora seu tempo livre. Entretanto Zimerman (2009), relata 
sobre uma população idosa que tem caracterizado a maioria das mulheres que dedicaram suas 
vidas ao trabalho e não formalizaram família, vivendo só e chegando na fase da terceira idade 
sem parentes próximos que pudessem acolhê-los, outros são as viúvas, as separadas ou as que 
tem relacionamentos familiares conturbados; temos também as mulheres que passaram sua vida 
trabalhando em casa de família. Estas pessoas citadas se deparam com a necessidade de 
encontrar um local para viver, com pessoas que possam cuidar delas, onde elas possam descansar 
e por isso não vem outra alternativa a não ser as instituições de longa permanência. 
As instituições de longa permanência têm dois lados distintos; as instituições luxuosas em que os 
próprios familiares ou o próprio idoso deseja viver, tendo este toda uma assistência especializada 
e programações culturais e de promoção de saúde para a ocupação do tempo desse grupo, e 
temos também o outro lado que focaliza os sujeitos de nosso estudo, que são as instituições 
humildes onde o idoso paga quase um salário, ou seja, sua aposentadoria para morar no asilo e 
ter cuidados médicos, porém se deparam em um ambiente triste, vazio, depressivo e passivo 
caracterizando a ocupação dos idosos. 
 Então nos deparamos com uma lacuna de programações que poderiam estimular muitos aspectos 
da saúde do idoso para melhorar a qualidade de vida desses sujeitos e promover assim uma 
terceira idade mais prazeroza e feliz, desmistificando a desvalorização dessa fase da vida e 
trazendo uma nova realidade como diz Minayo (2002) onde toda e qualquer fase da vida pode 
ser prazeroza, feliz, saudável, como também pode ser um momento de  alcançar objetivos nunca 
antes alcançados e desfrutar de prazer nunca antes experimentado. 
Pensando nisso o nosso estudo buscou investigar atividades especializadas que pudessem 
trabalhar aspectos que nessa fase da vida do idoso tem sido tão perdidos como a vitalidade que 
pode-se caracterizar como a força de quem se deseja viver Gomes-da-Silva (2011), a ativez que é   
agir no mundo de forma ativa (Rudolf Laban, 2008), esta altivez tem tido a ver com saúde já que 
o nosso parâmetro de saúde ligado na corporeidade que se define como a forma que o ser se 
porta no mundo, Gomes-da-Silva (2011), ela é demonstrada através da atitude do agir e das 
ações do homem, uma passividade demonstra falta de vigor, de força, de vida, ou seja, falta de 
saúde, já a ação, a atitude no fazer, demonstram o vigor, a altivez, a força, o desejo que se 
distribui de dentro para fora demonstrando então um forte aspecto da saúde, que se inicia pelo 
desejo de buscar a própria saúde estando a atitude aí inclusa. 
Podendo-se definir saúde para a melhor compreensão de nosso estudo Minayoa (2002) a 
caracteriza como um complexo parâmetro que é concluído na aquisição de muitos aspectos e um 
deles é a intenção e o desejo individual que cada sujeito tem de buscar esta saúde, o ato de 
buscar é considerada uma ação que formaliza uma atitude Rudolf  Laban (2008) e que se conclui 
como um parâmetro de saúde. 
Pensando em movimentos que estimulassem os aspectos já citados anteriormente como foco de 
nosso objetivo na intervenção com os idosos asilados, deparamos-nos com o jogo que tem estado 
no cotidiano e na vida da maioria ou quem sabe na totalidade de muitas e muitas gerações 
marcando culturalmente grupos e identificando cada povo. 
O jogo existe desde os primórdios e tem evoluído da infância á velhice efetuando de formas 
diferentes (Brunelle, 1998). Essa variáveis formas se adéquam ao gosto e às necessidades de um 
povo, por isso que nos deparamos com um leque enorme de variáveis de jogos. O jogo faz e 
recria a cultura Benjamin (1928), é parte essencial na caracterização de um povo, de uma nação, 
é rico em suas aquisições motoras e cognitivas: em geral pode-se dizer que o jogo trabalha os 
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aspectos de cognição, motivação, prazerozidade, ludicidade, questão-problema, habililidade 
motoras (Kishimoto, 2006). 
Estes aspectos são essências para a formação de sujeitos pensantes, críticos e ativos; ou seja, um 
povo que tem gosto pelo jogo é conhecido por ser um povo feliz e inteligente, pois a riqueza de 
cada jogo permite a superação de quem joga e a descoberta pelo novo. 
Pensando nessa riqueza atribuída ao jogo e percebendo que este se enquadra em nosso objetivo 
que é, investigar como o jogo promove a vitalidade do idoso institucionalizado, induzimos nossa 
problemática na seguinte questão; será que o jogo de boliche melhora os aspectos de saúde do 
idoso estimulando a sua vitalidade? Dessa forma investigamos essa relação do idoso 
institucionalizado e jogo acreditando que estes dois fatores unidos têm como resultado o nosso 
objetivo. 
 
Metodologia 
 
Sujeitos e campo de estudos 
 
O grupo de idosos é formado por 91 pessoas, com idades entre 65 e 85 anos, são asilados no 
Instituto de Longa Permanência (ILP)-Aspan, Associação Promocional do Ancião, localizado na 
rua: Antônio Correia Matos, n.55, no bairro do Cristo Redentor em João Pessoa. Esta instituição 
é considerada filantrópica, sem fins lucrativos, ela se mantém através de recursos que recebe do 
Governo Estadual, doações de outras instituições, como também 70% das aposentadorias dos 
idosos residentes. 
Destas 91 pessoas apenas 20 estão em nossa investigação, sendo estas 20 mulheres com idades 
entre 68 e 89 anos. A maioria são viúvas ou mulheres solteiras que nunca casaram. Estas foram 
escolhidas pelo fato de estarem freqüentando com assiduidade as atividade e por ser um grupo de 
pessoas que tem características de vida e perfil semelhantes, auxiliando na investigação. 
Nossa intervenção ocorria na copa da instituição, local onde eles realizam suas refeições, é um 
ambiente espaçoso porém, exige que cheguemos um pouco mais cedo para a retirada das mesas e 
organização das cadeiras. O período de coleta teve duração de dois meses de julho á setembro, 
ocorrendo nossos encontros sempre nas sextas – feiras das 9h ás 11h da manhã. Sendo 
investigadas cinco aulas do jogo do boliche adaptado. 
 
Instrumento e técnica para coleta de dados 
 
Foi utilizado como referencial metodológico a pesquisa de campo com abordagem qualitativa 
Lakatos (2006). Utilizamos em nossa abordagem o cícurlo de cultura Paulo Freire (1998) que 
nos permite enchegar a profundidade dos resultados como também estimular a criticidade do 
idoso que nessa fase ouve mais do que fala. 
Para nossa coleta de dados utilizamos quatro procedimentos com seus respectivos instrumentos: 
observação direta e participante,  filmagens  como forma de analizarmos mais tranquilamnete 
nossas aulas visualizando o que poderia melhorar e permitindo as modificações guando 
necessário, gravações das falas dos idosos no cículo de cultura para que a câmera não os inibisse 
de falar suas indagações permitindo então uma fala mais verdadeira e real, entrevistas e grupo 
focal. Utilizamos também fotografias, mas estas apenas expressam momentos específicos para 
utilizarmos em nossas apresentações não sendo utilizadas como forma de analise dos resultados 
obtidos. 
 
Método de procedimento 
 
Explanamos aos idosos explicações claras e concisas sobre o estudo, ficando cientes de suas 
características, duração e propósito, houve concordância de todos idosos. Esclarecido em uma folha de 
rosto, em 17/04/2011 o presidente da Aspan Fabiano de Sales Vilar assinou os termos de concordância 
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em realização da pesquisa e na folha de rosto o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consentindo 
então a autorização para realizarmos filmagens e entrevistas, tanto como a intervenção no grupo. 
Nossa intervenção ocorria nas sextas pela manhã. Inicialmente organizávamos a sala para a 
chegada dos idosos e estes eram chamados um por um em seus quartos para participar da aula, 
tínhamos uma ficha dos nomes e pessoas que devíamos convidar pois já eram assíduos nas aulas, 
mesmo assim convidávamos outros colegas, que não estavam inclusos na assiduidade. 
Nossas aulas são divididas em três momentos onde no primeiro momento temos a lida de um 
texto que remete à realidade deles e possibilita reflexões para serem debatidas. No segundo 
momento temos um alongamento preparando as articulações que serão mais trabalhadas nas 
aulas para que não haja um desconforto pós atividade, depois temos nossa aula propriamente dita 
que era o jogo adaptado do boliche, como dito antes tivemos a realização de cinco momentos 
com esse jogo e em todos houve uma modificação no espaço e na forma de comandar a 
atividade. 
 
1º Aula com o boliche 
 
Fizemos a divisão de dois grupos cada um com um nome, o primeiro grupo chamava-se 
forrobodó e este nome foi proposto pelos idosos com o consentimento de todos do grupo, o outro 
grupo foi chamado de borogodó também colado por eles este nome remeteu a uma novela que 
eles gostavam e o outro nome remeteu ao forró que também está no gosto do grupo. Utilizamos 
garrafas pet com um pouco de água para fazer peso e se manter no chão já que estas são 
extremamente leves quando vazias. Utilizamos também bolas de borracha para arremessar nas 
garrafas, cada sujeito tinha direito a duas tentativas: ocorreu então um boliche por vez; 
conseqüentemente ia um idoso de cada vez intercalando os grupos. 
 
2º Aula de boliche 
 
Mantemos a mesma estrutura só que no lugar de organizar um boliche, dividimos o espaço de 
forma a permitir dois boliches e dessa forma permitir que os idosos pudessem usufruir melhor da 
atividade, cada grupo então ficava em um boliche. No espaço colocamos dois cones perto das 
garrafas para melhorar a delimitação do espaço. 
 
3º Aula de boliche 
 
Nessa aula em vez de dois grupos dividimos em quatro grupos. Dessa forma diminuímos a 
quantidade de pessoas por grupo facilitando o desenrolar da atividade, onde nesta pudemos 
realizar duas vezes a mesma atividade. Mudamos o espaço colocando tapetes vermelhos e 
amarelos para demarcar o local onde deveria se arremessada a bola, melhorando a visualização 
dos idosos que têm pouca visão. 
 
4º Aula de boliche 
 
Dessa vez colocamos uma dificuldade maior que era de arremessar a bola em pé, nas aulas 
anteriores eles faziam sentados em uma cadeira que se posicionava de frente para o boliche, mas 
agora só os cadeirantes fizeram sentados. 
 
5º Aula de boliche 
 
Mantendo a mesma formação das anteriores com quatro grupos e utilização de tapetes para 
delimitação do espaço, e garrafas com um pouco de água. Também em pé sendo que agora no 
lugar de bolas de borracha colocamos bolas de basquete um pouco murchas, para dificultar e 
para trabalhar o tônus muscular dos idosos. 
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Estas foram nossas aulas chegando então o terceiro momento de todas as aulas que se definem 
em um só, o círculo de cultura que pode ser chamado de nosso grupo focal onde gravamos as 
falas dos idosos por estes serem questionados a duas perguntas: O que vocês acharam da aula de 
hoje? Quais foram as sensações? O que mais chamaram sua atenção? Estas perguntas dão o 
inicio a um debate que é todo gravado permitindo a analise das falas posteriormente. Depois 
desse momento temos a oração do pai nosso como uma forma de voltar á calma. 
 
Análise dos dados 
 
Para análise dos dados foi utilizada a análise hermenêutica em Paul Ricɶur (1978) para desvelar 
o sentido/significado do texto apresentado nos roteiros de observação, as filmagens e nossas 
gravações desvelando assim, o beneficio do jogo para os idosos. 
 
Resultados e análise 
 
Analisar a saúde por um parâmetro não só de ausência de doença, nos permite entender que a 
melhora no convívio social, uma melhora no hábito de vida, o aumento da prática de atividade 
física, o saber sobre o que é o bem-estar físico e mental, são elementos que ajudam na melhora 
da qualidade de vida, tornando-o, portanto um aspecto de saúde. 
Desde 2008 estamos com um grupo trabalhando com os idosos da Aspan através de projetos da 
Universidade Federal da Paraíba coordenado pelo professor doutor Pierre Normando Gomes da 
Silva. Muitos trabalhos e contextos foram inseridos nas intervenções: entre eles podemos citar os 
mais recentes como a Sensorialidade E Expressividade do ser idoso, que era um projeto de 
iniciação cientifica, como também a Percepção do Tônus Postural do Idoso, estes foram 
trabalhos que trouxeram muitos benefícios para o grupo e um destes benefícios foi a preparação 
para que entrássemos em algo mais inovador e influente como o projeto que esta em andamento 
que é Os jogos Adaptados para o Idosos Institucionalizados, este projeto requer muita ousadia e 
uma carga de criatividade e renovação grande para os que acompanham e formalizam as 
atividades.  Siqueira (2008) relata que para se trabalhar com idosos é necessário uma preparação 
minuciosa e os projetos que anteciparam os Jogos Adaptados com Idosos Institucionalizados, 
permitiram que conseguíssemos resultados positivos tão rapidamente. 
Diz Kishimoto (2006) que os jogos são algo que esta no gosto popular, desde a infância até a fase 
adulta, eles participam do cotidiano das pessoas sem que enjoem. Isto é nitidamente percebido 
nas praias, ruas, praças e casas. A afinidade que as pessoas têm com o jogo, de forma geral seja 
um jogo sentado como damas, seja em pé, seja qual for o nível de aptidão física, os jogos tem 
uma semelhança que os define como jogo que é o ganhar ou perder; que é a tentativa constante 
do ganhar até que se der por finalizado o jogo, que é também a integração, a socialização, as 
aptidões físicas e cognitivas que este requer de quem joga e principalmente o prazer intenso e 
saboroso que é nítido naquele que ganha, e a raiva e chateação que também é nítida naquele que 
perde. O leitor pode pensar que esta chateação que o jogo intimida de não vencer ambos os lados 
possa ser algo ruim do jogo, mas ao contrário como Rudol Laban (1998) diz, aquilo que nos 
instiga a mudar, a agir, a realizar uma ação com fluência, com desejo, é algo extremamente 
positivo principalmente em se tratando de pessoas que relatam passividade em suas ações, uma 
ação onde a fluência das ações é pacata e desmotivada (Rudolf Laban -1998). 
Os jogos adaptados permitiram uma mudança nestas ações, as cinco aulas analisadas onde a 
seqüência de dificuldades e modificações intencionais como o arremesso da bola de pé e o peso 
da bola modificado, foram utilizados para analisarmos se aqueles sujeitos que permaneciam 
quietos e sentados e pouco se expressavam, iriam ou não continuar assim, porém e 
impressionantemente ou não as cinco aulas nos permitiram enxergar um progresso dessa ação em 
tão curto tempo, eles próprios desejavam ficar de pé para melhor arremessar a bola, isto é uma 
iniciativa que levando para o espaço pedagógico, Paulo Freire (1999) expressa sua indagação 
como professor de que todo professor deve estimular a iniciativa do aluno para que eles possam 
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ser os protagonistas da atividade sugerida e o professor apenas o mediador. Nas aulas 
percebíamos nitidamente que éramos apenas mediadores, pois eles tinham a iniciativa de 
levantar, de dizer que era sua vez de jogar, de se concentrar, algo que Minayo (2008) relata que 
os idosos em sua maioria vão perdendo gradualmente a concentração, tendo esta que ser 
trabalhada para que não seja perdida por completo. Sendo este também outro aspecto positivo 
com o qual nos deparamos no decorrer das aulas. 
Outro aspecto importante a ressaltar foi a forma pela qual cada sujeito encarou a perda e a 
vitória, percebemos que os que perdiam, desejavam ter mais uma chance de arremessar a bola 
para tentar derrubar as garrafas, e os que venciam expressavam sorrisos e falas que demonstram 
a realização e o orgulho pessoal, ficando envaidecidos por eles próprios: este aspecto da 
realização pessoal também é algo muito importante, faz parte do ciclo de nossas vidas a busca 
por algo, a comemoração e a derrota, estes são sentimentos que nos acompanham e que podem 
ser modificados e isto é algo que vem sendo perdido pelos idosos, o desejo de querer buscar e de 
agir para conseguir. Com os jogos percebemos que esta ação foi alcançada e que os que perdiam, 
na outra semana guando repetida a atividade, se concentravam, levavam mais a sério o jogo e na 
maioria das vezes conseguiram obter um melhor resultado, tendo estes agora o gosto da vitória. 
Temos um relato de uma idosa que no círculo de cultura, na pergunta do que mais lhe chamara a 
atenção, ela relatou que o que mais lhe chamou a atenção foi a desenvoltura da colega que sofre 
de doenças mentais e que era praticamente desprezada pelo grupo por julgarem que ela não tinha 
mais vigor físico, e surpreendentemente foi uma das que conseguiu derrubar um maior número 
de garrafas. Trazendo para si e para o grupo o respeito e a admiração, Capitanini (2000) ressalta 
a importância dos relacionamentos sociais para o bem-estar físico e mental na velhice. Os idosos, 
como qualquer outro grupo de pessoas, tem uma certa dificuldade de se relacionar com o outro e 
estes jogos permitiram um melhor relacionamento, sabendo eles que para ganhar tinham que unir 
o grupo e um ajudar o outro, veio uma melhor relação, estreitando os laços e permitindo novas 
amizades. 
Desejar que um idoso se torne autônomo é desejar que ele consiga realizar atividades 
corriqueiras que seu dia-a-dia exija, como ir ao banheiro sozinho, carregar sua cadeira de rodas 
sem dificuldades, comer, se manter e utilizar artifícios para viver bem onde se vive. O jogo por 
mais simples que seja requer um trabalho corporal e mental (Brunelle-1998), no jogo do boliche 
é exigida a amplitude do membros superiores trabalhando assim as articulações; estas são muito 
importantes de serem trabalhadas para facilitar a mobilidade, percebendo que estas vem 
perdendo o vigor pela falta de uso. 
As articulações mais usadas nas aulas realizadas foram a esternoclavicular, e a glenoumeral, 
onde a esternoclavicular é ocorrida no momento em que o idoso encolhe os ombros, juntando as 
mãos para a pegada na bola, esta auxilia para uma melhor postura e nos movimentos que 
utilizam esta articulação. A glenoumeral é mais utilizada no dia-a-dia do idoso: esta é trabalhada 
no jogo no momento da flexão do braço para pegar a bola, extensão para o posicionamento e 
hiperextensão no momento do arremesso, estes movimentos são extremamente utilizados no 
momento de dobrar uma roupa, pentear o cabelo, se cobrir com um lençol entre outros. 
Ressaltamos a importância destes movimentos para demonstrar que nosso estudo se preocupa 
com um contexto completo de aproveitamento para a saúde do ser idoso e não apenas com uma 
parte. Diz Simões (1998) que o ser idoso é complexo e necessita de muito, por isso trabalho com 
o máximo de possibilidades enfatizando e estimulando cada aspecto para que o resultado possa 
estar dentro de um contexto e não de uma parte isolado. Percebemos em nosso estudo que 
alcançamos muitas melhoras necessárias para uma vida harmoniosa: dentre elas podemos citar 
sucintamente, a socialização, a prazerosidade, a atitude ressaltada pelo Rudolf Laban (1999) 
como de extrema importância para as pessoas que inclui o ser idoso, a imaginação estimulando 
também sua cognição, concentração, ou seja, melhoramos e contribuímos com a qualidade de 
vida dos idoso analisados. 
 
Considerações finais 
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Em síntese consideramos nossos resultados positivos, como já dito anteriormente nosso estudo 
ainda esta em andamento mas já tem demonstrado resultados pertinentes. Consideramos o jogo 
como protagonista destes resultados e reconhecemos que o jogo é estimulador da vitalidade, 
prazerozidade, socialização e espontaneidade  (Gomes da Silva - 2011). 
A vitalidade foi encontrada no vigor dos movimentos, nas expressões faciais e nas falas no 
círculo de cultura, demonstrando uma nova forma de lidar com as situações e de se referir a si 
mesmo. A prazerosidade foi vista nitidamente nos olhares, sorrisos e fluência de movimentos 
realizados com vontade e grande desejo (Rudolf Laban-1999). A socialização foi tomando 
consistência no andar das aulas e foi verificado nestas, uma melhora no tratamento com o outro e 
numa harmonia no ambiente. Antes quando visitávamos um idoso e o convidávamos para 
participar de nossa aula, alunos diziam que não iam porque determinada pessoas iria, e neste 
espaço de cinco aulas verificamos uma grande melhora neste aspecto, e isto só ocorreu pela 
melhora dos relacionamento. A espontaneidade também foi alcançada onde a encontramos mais 
nitidamente no círculo de cultura onde as falas que antes eram um pouco rígidas e repetitivas 
passaram a ser mais leves e espontâneas. 
Dessa forma concluímos que nosso estudo teve êxito mais do que o esperado, que o ser idoso 
pode tudo contanto que seja formulado e preparado de forma que ele possa utilizar, percebemos 
também que enxergar o idoso por vários ângulos tentando lhe ver por completo nos permite 
alcançar resultados maiores tanto quanto nossos olhares. Consideramos o ser idoso um 
importante instrumento de aprendizado e descobertas, e inovações, tendo eles o poder de nos 
estimular para conseguirmos ser melhores, ressaltando que estes são sujeitos exigentes e que 
pouca coisa os agrada e por isso temos a responsabilidade de modificar esses conceito pré-
estabelecido e fazê-los desejar novos horizontes e novos sabores. 
Consideramos como necessário e imprescindível a utilização de novos estudos que relacionem o 
idoso com os jogos adaptados, considerando que esta junção tem uma riqueza imensa dentro de 
um núcleo só, que é o jogo com sua complexidade e peculiaridades que está no gosto da maioria 
das pessoas. 
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O imaginário religioso do idoso institucionalizado 
Bárbara Hellen Nascimento dos Santos  (UFPB), Eunice Simões Lins Gomes (UFPB) 
 
 
 
Introdução 
 
Em francês, a palavra “foyer” significa asilo, lareira, lar; remete ao fogo que aquece no frio, o 
acolhimento, o aconchego, a proteção de um lar. Os “foyers logements” são casas de 
acolhimento para idosos. No Brasil, o termo “asilo” carrega o peso do preconceito, “asilar” tem o 
tom de “não fazer nada”. De um modo geral, na sociedade capitalista ocidental o ser humano é 
visto como produtor, quando não, é visto como o próprio produto e mercadoria. A valorização da 
acumulação de bens, da riqueza material e do trabalho desencadeia uma série de preconceitos 
contra o idoso, pois é na terceira idade que ocorre o processo de aposentadoria. Ao se aposentar, 
“recolher-se ao aposento”, o idoso passa a ser visto como inativo, ele é sinônimo de inutilidade 
social, perde sua função social. Para o idoso é como se a sociedade não precisasse mais dele. E, 
aquele cidadão contribuinte que trabalhou durante grande parte de sua vida em benefício próprio, 
mas também da sociedade, perde o seu valor. Ele é desvalorizado mesmo que lhe seja passo dado 
o direito monetário e os privilégios da aposentaria. 
O envelhecimento é um processo progressivo, irreversível e inevitável, devendo ainda ser 
entendido como um processo absolutamente natural e comum a todos os seres vivos, regido por 
bases fisiológicas cujas alterações determinam mudanças estruturais no corpo e, 
consequentemente funcionais. No homem, este processo assume dimensões que ultrapassam o 
notório ciclo biológico, acarretando também consequências sociais e psicológicas (OKUMA, 
1998; PICKLES et al., 2000). 
A maioria dos gerontólogos define o envelhecimento, como um processo dinâmico e progressivo 
onde há modificações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas, que 
determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente, 
ocasionando vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que determinam por 
levá-lo à morte (CARVALHO, 2002). 
A sociedade faz, geralmente, uma associação entre idoso e doença; ao pensar em terceira idade 
consideramos prontamente a fragilidade da saúde, mas é necessário compreender que “qualidade 
de vida e envelhecimento saudável requerem uma compreensão mais abrangente e adequada de 
um conjunto de fatores que compõe o dia a dia do idoso.” (VERAS, 1999). 
Envelhecer é natural a todo ser humano, esse momento deve ser encarado como uma das fases da 
vida, que como as outras, possui suas particularidades. No entanto, como afirma Loureiro 
(2000), “a consciência ou a aceitação do ingresso na etapa da vida considerada como velhice não 
é algo natural e espontâneo, a pessoa custa a se aceitar como idosa”, este processo ocorre de fora 
pra dentro, a partir do meio social, como assinala Carmen Secco (apud Guerreiro, Rodrigues, 
1999), “é pela rejeição da sociedade em relação a ele que o indivíduo começa a conceber-se 
como idoso”. 
Neste processo ocorrem mudanças fisiológicas, psíquicas e sociais, tais alterações vão ocasionar 
um estado de conflito àquele que envelhece, ele precisa lhe dar com novas limitações, 
preconceitos, vulnerabilidade a patologias, afastamento do trabalho, e geralmente com o 
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rompimento do convívio familiar, que é o caso da institucionalização. Este rompimento ocorre 
por diversos fatores. 
Temos vivido um momento de intensas transformações na instituição familiar, uma quebra das 
estruturas familiares tradicionais. É comum encontrar três gerações vivendo em um mesmo 
domicílio, isso não significa que as relações interfamiliares sejam mais estreitas e fortificadas, a 
globalização e urbanização são fenômenos que minaram a estrutura familiar, tornando as 
relações fragilizadas. Muitas vezes o idoso passa a ser visto como um peso para a família.  
Nesse contexto, a família se desvencilha do idoso. A institucionalização ocorre por motivos de 
conflitos familiares, falta de condições econômicas em manter seu idoso em sua residência de 
origem, falta de uma pessoa da família que se dedique aos cuidados necessários e 
acompanhamento ao idoso, ou raras vezes, por decisão do próprio velho. A ruptura com o 
convívio familiar causa dor e sofrimento para o idoso, “obrigado” a deixar o espaço que viveu ao 
longo de sua vida, e se desligar de sua rede de interações interpessoais de seu dia a dia. Resta o 
sentimento de abandono, ainda que muitas vezes recalcado pelo silêncio, mas que é comum entre 
residentes em Instituições de Longa Permanência – ILPs. Este silêncio corrói e desestrutura o 
imaginário religioso destes idosos, que muitas vezes buscam na relação com o Sagrado a 
supressão de seus conflitos. 
Tendo em vista o estudo sobre o idoso e a situação de institucionalização, o presente artigo se 
propõe a descrever as atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão “Imaginário Religioso do 
Idoso Institucionalizado”, em vigência no PROBEX/UFPB de 2011; bem como apresentar os 
resultados parciais da pesquisa. 
 
Descrição metodológica 
 
A nossa pesquisa é descritiva de abordagem qualitativa. Buscamos a descrição das características 
do local de estudo, a ASPAN, e do grupo de idosos lá residentes; os dados descritivos foram 
obtidos mediante a observação sensível. A pesquisa também é de natureza bibliográfica, pois foi 
realizado um aprofundamento teórico de autores que serviram de subsídio para o estudo do idoso 
e para a experiência de extensão. 
Após aprovação do projeto pela Pró Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários na 
modalidades PROBEX, deu-se início às atividades programadas pelo planejamento inicial. 
Começamos pelo estudo teórico que deu suporte ao bolsista extencionista para trabalhar com o 
tema do envelhecimento, da institucionalização, com o AT-9, entre outros. Foram estudados 
autores como Altair M. L. Loureiro, Gilbert Durand, Yves Durand. Esta primeira etapa 
contribuiu para que o pesquisador pudesse compreender a realidade das Instituições de Longa 
Permanência, e desenvolvesse a observação e a escuta sensível, essencialmente importantes, pois 
que o imaginário se revela nas falas, posturas e ações. 
O segundo momento consistiu na identificação dos idosos. Foi, até o presente momento, a etapa 
mais difícil do projeto. Para identificar quais idosos poderiam participar do projeto foram feitas 
pesquisas com a direção e a secretaria da instituição, bem como pesquisas semiestruturadas com 
os idosos. Além disso, houve semanalmente visitas ao asilo, foram momentos de interação com 
os idosos e funcionários da ASPAN, e inclusive com voluntários e extensionistas de outros 
projetos de pesquisa realizados nesta mesma instituição. Ainda, em outros momentos, nos 
dedicamos à observação e escuta das falas destes idosos, realizando visitas a outros projetos 
realizados na instituição, e em horário livre. 
Iniciamos uma terceira fase do projeto que consiste na aplicação e análise do Arquétipo Teste de 
Nove Elementos – AT-9 com os idosos participantes. O AT-9 foi criado pelo psicólogo francês 
Yves Durand (1988), com base na Teoria Geral do Imaginário, de seu homônimo e mestre 
Gilbert Durand. O AT-9 foi criado na década de sessenta e seus resultados concomitaram na 
validação da teoria de Gilbert Durand. Com o uso do AT-9 podemos conhecer o imaginário dos 
grupos. O teste é composto por nove estímulos arquetípicos: queda, espada, refúgio, algo cíclico 
(que roda, que gira, se transforma, etc.), monstro, personagem, água, animal e fogo. O sujeito-
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autor deverá compor uma história contendo estes nove elementos e retratar essa história em um 
desenho, uma representação pictórica, e em seguida, em uma narrativa, a construção semântica 
que expressará as relações entre os elementos arquetípicos. Após isto, deverá ser preenchido um 
pequeno questionário, e um quadro onde descreverá a representação, função e simbolismo de 
cada um dos elementos. 
Até o término do projeto, que estará em vigência até 12/2011, outras atividades serão cumpridas, 
como toda a análise dos testes AT-9. E uma quarta etapa do projeto, que consiste em uma 
atividade lúdica com os idosos através de exercícios teatrais. O desenvolvimento da linguagem 
teatral como um recurso na compreensão das subjetividades religiosas dos idosos a partir da 
encenação das suas lembranças, para tanto, o trabalho terá o formato de oficinas básicas de 
teatro, direcionando para o imaginário religioso. A dramatização de memórias ou de experiências 
de vida tem como objetivo uma reflexão sobre a vida religiosa dos idosos, suas relações com a 
crença religiosa que possuem. A intenção é de um trabalho em grupo com "não atores", é da 
utilização do teatro como um recurso na compreensão das subjetividades dos idosos, e, para 
promover um conhecimento de si do outro, colaborando com a forma que o idoso se relaciona 
consigo mesmo e com os demais. Esta atividade visa também promover a autoestima, o 
incentivo na luta contra os preconceitos relativos à terceira idade, e o estímulo à capacidade 
criativa e à memória dos idosos. 
 
O caso de dona Francisca 
 
Uma tarde de conversa agradável com dona Francisca (pseudônimo), sem que se esperasse, 
resultou em um acervo de dados para a nossa pesquisa. Este foi o primeiro dia em que fui ao 
asilo com a finalidade de dar inicio à terceira etapa de projeto, que consiste na aplicação e 
análise dos testes AT-9 com os idosos. Ao entrar na instituição encontrei um grupo de idosas 
conhecidas, participantes da maioria dos projetos realizados na ASPAN, fui então, surpreendida 
com a queixa de uma das delas. A senhora se queixava das pesquisas realizadas na instituição, se 
referiu a si mesma e aos outros idosos como “cobaias dos estudantes” (sic). Relato este 
depoimento aqui com a preocupação de que as relações entre pesquisadores e sujeitos de 
pesquisa sejam dialógicas e mais humanizadas. Diante dessa situação, me surpreendi mais uma 
vez, Dona Francisca aceitou o meu convite para uma conversa. 
Dona Francisca é uma amável e alegre senhora de 73 anos de idade, mãe solteira de dois filhos, 
que reside na ASPAN há dois anos, tendo já anteriormente outro período de residência na 
instituição, interrompido na ocasião em que se mudou para o Rio de Janeiro para morar com sua 
filha mais velha, mais à frente retornaremos a este acontecimento. Na instituição, Dona 
Francisca é muito querida tanto pelos outros idosos, como pelos funcionários e extensionistas de 
outros projetos. Lembro-me de ser recebida por ela, desde a primeira visita, com um sorriso 
acolhedor.  
Ao saber que a pesquisa tratava da questão da religião, Dona Francisca fez questão de relatar sua 
experiência heroica com a primeira gravidez e sua relação com Nossa Senhora do Socorro. 
Originada de uma família católica, ela diz que nunca foi “barata de igreja” (sic), mas que ao 
enfrentar uma gestação muito difícil, “quando não aguentava mais de tanto sofrimento” (sic), 
ajoelhou-se enfrente à imagem da santa e fez sua oração de súplica. Dona Francisca conta que a 
infância de sua primogênita foi tão sofrida quanto a gravidez, a menina sofria do que os médicos 
diagnosticavam como um transtorno alimentar; quando sua filha tinha sete anos, Dona Francisca 
fez outra prece a Nossa Senhora do Socorro, a partir desse momento se desenrolou uma jornada 
heroica que resultou em uma cirurgia nas amídalas da menina, finalmente um médico tinha 
descoberto a causa da disfunção alimentar de sua filha. O “prêmio do herói”, nesse caso heroína, 
foi ver sua filha pela primeira vez saborear um sorvete ao retornar à sua cidade. É clara a 
estrutura heroína no relato de Dona Francisca, no qual ela mesma é a personagem que enfrenta o 
“mostro” do sofrimento. 
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Ao discorrer a respeito das mulheres idosas, Veras (1999) afirma que “apesar de contribuírem 
durante toda a vida para o bem-estar de suas comunidades, elas frequentemente terminam 
desamparadas, justamente numa das fases mais delicadas de suas vidas: a velhice”. A mulher 
desempenha o papel daquela que cuida. A respeito da ocasião em que Dona Francisca morou no 
Rio de Janeiro com sua filha, ela conta que foi com o propósito de cuidar de um de seus netos. 
Neste momento, a filha, o genro e o neto mais velho trabalhavam durante o dia, e o neto mais 
novo ficava sozinho em casa. Dona Francisca passou um determinado tempo lá, até que o neto 
cresceu e ela decidiu voltar a morar na ASPAN, ainda que sua filha tenha insistido para que ela 
permanecesse. Dona Francisca conta que não tinha mais por que ela ficar na casa da filha. A 
missão estava cumprida.  
É durante a terceira idade que acontece a aposentadoria. “A aposentadoria [vivenciada pelo 
idoso], no mundo contemporâneo, está associada frequentemente a uma ‘morte social’” 
(VERAS, 1999), França (1999) certifica que “a inatividade e a falta de perspectivas [...] podem 
levar a um sentimento de depressão que acaba por comprometer a saúde do indivíduo”. Esta fase 
acarreta consequências para o idoso, a aposentadoria funciona como um atestado de inutilidade 
social. “Para alguns, a aposentadoria significará certa ausência de sentido da vida quando 
dissociada do trabalho, e para estes a aposentadoria tornar-se-á um momento de perda e de 
vazio” (VERAS 1999). Este sentimento de inutilidade social faz com que o próprio idoso se 
recolha, muitas vezes ele se vê como uma carga adicional na vida dos familiares.  
Dona Francisca conta que não sente vontade de sair do asilo, nem a convite de seu filho, e que na 
ocasião dos passeios anuais promovidos pela direção da instituição ela não participa, ainda que 
seus amigos insistam. Ela conta que tem sua “rotina toda certinha” (sic), e que se sente satisfeita 
em cumprir esta rotina diária; gosta de dividir o que ganha com os outros residentes, ela sempre 
ganha presentes, e se sente satisfeita em poder dividir o que tem. Esta importante relação 
estabelece uma espécie de função para Dona Francisca dentre deste grupo.  
Dona Francisca também fez questão de me apresentar a suíte que divide com uma senhora 
acamada. Nas duas maiores paredes do cômodo, ela fez dois murais com várias fotos dos 
familiares, amigos, estudantes que conheceu nos projetos da ASPAN, e do seu gato Yves, do 
qual diz que sente muita saudade; também cobertos de imagens recortadas de cantores que adora 
ver e ouvir em seu aparelho de DVD, imagens do papa, santos, entre outras. Dona Francisca vai 
mostrando seus murais e por trás de cada imagem desvela um mundo de lembranças e 
representações. 
Na primeira tentativa de aplicação do AT-9 com Dona Francisca houve resistências. Como 
assinala Durand (apud LOUREIRO, 2004), o próprio criador do teste, “entre idosos, o AT-9 se 
assemelha a uma prova clínica que coloca em cena uma função práxica (relativa ao desenho e à 
grafo-motricidade)” o que pode ocasionar uma perda de sensibilidade. O obstáculo para Dona 
Francisca foi o de achar que não poderia executar o desenho por não “desenhar bem” (sic); fez 
alguns elementos pela facilidade da execução do desenho, como ela própria acusou. Dona 
Francisca preferiu não concluir a primeira tentativa do teste. Pudemos perceber que ela se sentiu 
mais à vontade com a interação dialógica em detrimento da interação escrita e pictográfica.  No 
tocante a este tema, Loureiro afirma que: 

 
É possível, portanto, que essa “preferência” pela palavra falada e “embaraço” com os 
grafismos se deva não apenas a fatores educacionais ou, eventualmente, a possíveis 
limitações de ordem sensorial ou motora, mas também a características intrínsecas do 
próprio devaneio em cada caso em particular, já que sabemos, por exemplo, que as 
composições AT-9 classificadas como microuniversos míticos heroicos e místicos 
são, no geral, mais espaciais, “fotográficas”, se assim podemos dizer; ao passo que, 
naquelas classificadas como microuniversos míticos sintéticos (simbólicos ou 
existenciais), há uma marca nítida da temporalidade. Nesse sentido, por possibilitar 
uma versão gráfica e/ou discursiva e por não privilegiar os aspectos sensoriais da 
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imagem figurativa, [...] o AT-9 nos parece um instrumento adequado para o estudo 
do imaginário durante o envelhecimento (2004, p.69). 

 
Porém um elemento em especial nos chama atenção na representação pictográfica de Dona 
Francisca. Ao relacionar o estímulo arquetípico do fogo à religião, ela se recorda da vela. 

 
Figura 6 Dona Francisca: detalhe (ampliado) da primeira aplicação do AT-9 

 
Para Barchelard (1989), “as imagens mais fantásticas da chama convergem. Transformam-se, 
por meio de notável privilégio, em imagens verdadeiras.” Após desenhar, Dona Francisca revela 
“eu já avisei ao meu filho que quando eu morrer não quero que coloquem vela na minha mão” 
(sic). “As fantasias da pequena luz nos levam ao reduto da familiaridade. [...] Todas as nossas 
fantasias da pequena luz conservam certa realidade psicológica na vida atual. Elas têm um 
sentido e, diríamos mesmo, têm uma função” (BACHELARD, 1989). No caso da Dona 
Francisca, a vela em seu imaginário religioso é símbolo da morte, e representa seu o próprio 
velório. 
O elemento fogo possui uma polivalência de significação simbólica. Pode estar presente tanto no 
Regime Diurno, como no Regime Noturno. Na estrutura heroica apresenta-se como o fogo 
purificador; na estrutura mística, aparece como o calor da nutrição, da refeição; na estrutura 
sintética, o fogo está ligado ao ritmo da natureza, ao renascimento, o fogo é o mediador entre a 
natureza e a cultura, representado pelos incêndios, vulcões, pelo sol devorador, pela seca, 
fogueiras de São João. 
Na representação do AT-9 de Dona Francisca, o fogo se encontra dentro do microuniverso de 
estrutura mística; embora não seja apresentado no desenho de Dona Francisca, o personagem 
nessa estrutura se encontra em um estado de ação de vida apaziguadora. Há a atmosfera de 
repouso, uma organização do espaço. Apresenta a tomada de consciência da morte, porém não o 
desejo. O desejo de não ritualização da morte nos parece como um conflito entre a aceitação e a 
não aceitação da finitude da vida humana, o desejo que de alguma forma “não se morra 
completamente”, uma fuga. É uma ambivalência de sentimentos. “A mesma consciência nega e 
reconhece a morte: nega-a como aniquilamento, reconhece-a como acontecimento” (MORIN, 
apud LOUREIRO, 2000), desencadeando uma “angústia existencial”. 
Dona Francisca recebe visitas semanais de seu filho, todas as tardes dos sábados; e diz não ter 
ressentimento de ninguém, nem da sua nora, a qual responsabiliza por sua institucionalização e 
com quem teve um relacionamento conflituoso durante um determinado período em que viveu 
no mesmo domicílio que a família de seu filho. “Há somente uma angústia em meu coração, a de 
não poder viver com os meus filhos” (sic), conclui Dona Francisca. 
 
Resultados 
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Na Associação promocional do Ancião (ASPAN), residem 90 idosos, deste total cerca de 80% 
possuem a Doença de Alzheimer, esta porcentagem é uma média aproximativa, não há certeza 
visto que nem mesmo a diretoria soube informar com precisão o número de idosos com boa 
saúde mental. Identificar idosos aptos a realizar o teste AT-9 foi a tarefa que mais nos causou 
temor. Procuramos então os idosos indicados pela diretoria e também passeamos pelos demais 
projetos, que foram muitas vezes assistidos pela bolsista, em busca dos idosos mais 
participativos, aproveitando este momento para a observação sensível dos sujeitos da pesquisa.  
Ao entrar na Instituição ASPAN, podemos ver logo no hall de entrada várias imagens de santos 
católicos em lugares altos, dentro da Instituição há também uma para cada pátio; logo 
percebemos a presença da religiosidade naquele espaço; sem ainda ter presenciado alguma 
atitude de devoção frente àquelas imagens até o presente momento do projeto, entendemos que a 
relação que aqueles idosos têm com a religião ultrapassa o que se vê em um primeiro momento. 
Compreendemos que a intimidade é que define o ser humano como pessoa; é nesse ambiente 
interior que decisões livres e íntimas são tomadas; por isso cada idoso deve ser considerado 
dentro de sua individualidade, já que como indivíduo único, possui uma experiência única com o 
Sagrado. Leme e Silva afirmam que: 
 

Descobrir-se a si mesmo na sua dimensão pessoal requer conhecer-se cada vez 
melhor. Descobrir-se aos demais nesta mesma dimensão, requer ser capaz de 
comunicar sua intimidade aos outros, transmitindo seu ‘ser pessoa’ ao ambiente, em 
outras palavras, personalizando-o (1996, p. 93). 

 
Considerando essa individualidade, relatamos como exemplo uma situação de enfermidade 
vivida por duas idosas diferentes. A primeira com uma atitude heroica relatou que quando 
percebeu que a doença estava chegando com a fraqueza e a apatia, logo se apegou a Deus 
“porque Ele nunca nos abandona” e se levantou para uma caminhada para mandar a doença 
embora. A segunda idosa, de forma mística se recolheu à sua doença, relatando que “depois que 
a idade chega” a pessoa vive doente, partilhou conosco seu sofrimento ao longo daquele dia e 
suas dores interiores por ter que conviver com as dores físicas e sempre estar suscetível a 
doenças. Em todos os casos, coube ao pesquisador, ter sensibilidade para se aproximar e criar 
vínculos com entrevistado tendo uma relação de confiança e para que as entrevistas, conversas, 
fluíssem com naturalidade e a memória vindo à tona, para que o idoso se sentisse motivado a 
relatar suas experiências. 
 
Conclusão 
 
A grande contribuição deste projeto tem sido de suprimir o silêncio que desestrutura o 
imaginário religioso dos idosos institucionalizados. Através deste projeto, temos dado voz ao 
idoso asilado, para que expresse sua visão sobre a religião; também a de estar trazendo à luz o 
universo mítico e as representações imagético-simbólicas do idoso institucionalizado e assim 
poder mapear as imagens de vida e de morte do idoso em instituições de longa permanência 
(ILPs). Foi possível ouvir muitas reclamações dos idosos durante as visitas a ASPAN, assistir 
suas angústias na situação da institucionalização, ouvir suas queixas, mágoas, medo da morte e 
questionamentos acerca da ideia de abandono, seja por parte da família ou por parte do seu 
próprio Deus. 
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O imaginário do corpo e da saúde na velhice: o caso de D. Tonha448 
Anna Cristina Pires de Mello (UCB)449, Altair Macedo Lahud Loureiro (UCB)450 
 
 
 

[...] o próprio do segredo é que ele dá a imaginar 
(BRUNEL, in ROCHA PITTA, 2011).  
 
[...] é difícil alguém se aperceber quando a velhice se 
instala em si mesma (LOUREIRO, 2000, p. 22) 

 
[...] o símbolo é sempre produto dos imperativos 
biopsíquicos, pelas intimações do meio (DURAND, 
1989, p. 30). 

 
[...] o corpo [...] materializa a relação sujeito x 
sociedade, refletindo o diálogo entre o biológico e o 
simbólico na construção da subjetividade, pois os 
processos de subjetivação são construídos em relação 
direta com o corpo (FERREIRA, 2008).  
 
[...] o grande mérito do AT-9 reside [...] na 
possibilidade [...] de dar à luz a organização dinâmica 
dessas defesas contra a angústia existencial em um 
momento dado, em uma relação dada [...] (ANDREY, 
B. in DURAND, Y., 2005, p. 7). 

 
 

Este artigo apresenta os segredos desvelados, na fala e com o teste AT-9, do imaginário de um 
dos sujeitos de uma pesquisa suporte de dissertação intitulada “A representação da ausência da 
família no imaginário de um grupo de idosos asilados” (PIRES DE MELLO, A. C., 2010), 
desenvolvida na Universidade Católica de Brasília (UCB). D. Tonha é o pseudônimo usado para 
designar o sujeito, com respeito à ética. Ela é uma idosa mineira, analfabeta, asilada, com 93 
anos de idade; foi lavradora e cuidadora do lar; é viúva, mãe de 2 filhos e de 1 filha e avó de 3 
netos e 10 bisnetos. D. Tonha relatou que recebe visitas periódicas no asilo e diz que gosta de 
morar na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e de conviver com as pessoas. 

448  O presente texto é retitado da pesquisa realizada , quando da dissertação “A representação da ausência da 
família no imaginário de um grupo de idosos asilados” (PIRES DE MELLO, A. C.), aprovada no Programa de Pós-
graduação stricto sensu em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB), 2010. 
449  Anna Cristina Pires de Mello. Mestre em Gerontologia. (UCB), especialista em terapia de casal e de família 
(UCG), psicóloga (UniCEUB). annacpmello@gmail.com. 
450  Altair M. L. Loureiro. professora doutora (USP), orientadora, pesquisadora e docente do programa de Pós-
graduação stricto sensu em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB). lahud@ucb.br ou 
altaira@uol.com.br. 
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Deambula e tem autonomia para realizar suas atividades de vida diária e atividades de vida 
prática. Mantém, como vínculo com o cotidiano, a narrativa sobre fartura, colheita e 
alimentação, reminiscências que não se apagaram. 
D. Tonha conserva, em seu semblante e corpo, o registro anteriormente vivenciado da beleza 
física. Ela atribui ao seu corpo o valor de toda construção de sua vida mantida em seu relato 
autocentrado. Nesses relatos, ela manifesta os sinais visíveis de que ‘sonha acordada’, sendo isso 
uma condição responsiva minimamente preservada, uma vez que o estado onírico se manifesta 
tanto como condição protetiva quanto desveladora dos estados subjetivos no humano 
(ALMEIDA, 2000). “O sonho acordado também põe em evidência o arcaísmo e a constância do 
esquema da queda no inconsciente humano” (DURAND, 1989, p. 80).  
Uma das possibilidades dessa fala — constante sobre si mesma, inflada, autorreferenciada de 
forma positiva como um dos indicadores de disfunções no comportamento afetivo — é a 
tentativa de manter viva a dinâmica funcional de seus segredos, ao mesmo tempo em que pode 
livrar-se, esquecer ou camuflar suas perdas. Entre essas perdas, ela alega a sentida ausência da 
família e a constante dor motivada por decepções já vividas e que estão sendo vividas. Ela sente 
por não ter estudado e trabalhado fora, seguindo a profissão desejada. No estado onírico, aparece 
como se tivesse sido uma mulher de educação refinada, que tivesse ocupado um lugar acima na 
pirâmide social, que tivesse tido a família perfeita e que, aos olhos da cultura vigente, tivesse 
sido linda e atraente, tido corpo e saúde perfeitos. 
Refere-se à sua vestimenta atual de tecidos populares como sendo roupas de festa. Seus cabelos 
brancos e fartos são presos sob uma rede adornada com flores de bougainville colhidas, por ela, 
todos os dias pela manhã. Assemelha-se a uma figura das lendas infantis. Sua fala contém os 
elementos configuradores do bem, do bom e do belo aprisionados como vaidade e sedução. 
Essas lembranças de um corpo belo no seu passado, que existiu na juventude e que na velhice 
não mais se apresenta na sua perfeição desejada, acionam a necessidade, presente em sua fala, de 
ser repetidamente evocado. Essas evocações têm a função da qualidade para serem mantidos e 
repetidos quantitativamente, para serem lembrados, pontuando, assim, os aspectos qualitativos e 
quantitativos como características de manutenção de um mito (DURAND, 1996). 
As interdições sociais, estruturadas no modelo patriarcal da sociedade no início do século XX, 
pois se referem à vida cotidiana de D. Tonha, com ano de nascimento em 1916, justificam tais 
devaneios, uma vez que ela foi podada nos seus desejos profissionais. Portanto, podem-se ver 
aqui os reflexos do mito do poder existente nas famílias de modelo patriarcal, como consta de 
sua história. 
 
Informações contidas no protocolo AT-9 de D. Tonha 
 
Para melhor desvendar o imaginário subjacente às expressões repetitivas de D. Tonha, os seus 
segredos, indo além da simples fala, com a sua permissão, com ela realizamos o Arquétipo Teste 
de Nove Elementos, o teste AT-9, criado por Yves Durand sobre a teoria do imaginário de 
Gilbert Durand. O AT-9 atinge o trajeto antropológico, simbiose de interior e exterior, quer 
dizer, desvenda o imaginário, os segredos dos indivíduos e ou dos grupos. 

 
O AT-9 é uma heurística culturanalítica da qual se lança mão para atingir este, dito 
por G. Durand, trajeto antropológico, quer dizer, tocar, desvendar, conhecer o 
imaginário dos indivíduos e(ou) dos grupos. Conhecer as diferentes visões de mundo 
decorrentes das também diferentes reações, medos pessoais e de grupos diante da 
vida e da morte e do angustiante passar inexorável do tempo (LOUREIRO, 2011). 

 
O teste deixa ver as defesas ante as angústias e os medos. Como a ele se refere Andrey  (apud 
DURAND, 2005, p.7), “o grande mérito do AT-9 reside justamente na possibilidade oferecida de 
dar à luz a organização dinâmica dessas defesas contra a angústia existencial em um momento 
dado, em uma relação dada [...]”. 
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D. Tonha, do alto de seus mais que noventa anos, vive a separação da família habitando uma 
ILPI, como hoje está politicamente correto se referir a um asilo de idosos. Esses são elementos 
patentes, visíveis, a considerar na sua amálgama com os desejos íntimos dela. Essa amálgama é o 
que fizemos aflorar no protocolo do teste realizado com ela. 
A parte pictórica do teste nos traz apenas o desenho de uma flor e, na parte semântica, entre 
“fusões e confusões” (HILLMAN, 2001) com a realidade, ela nos narra: 
 

Uma flor, de flor eu gosto. No meu tempo eu só escrevia. É um galho de flor, é uma 
rosa, vai indo a gente fica sem paciência de fazer as coisas. Eu não gosto de cobra. 
Tenho medo de cachorro e de gato eu tenho é nojo. Gosto da água de Caldas Novas, 
lá é muito bonito. Eu sou vaidosa, os homens olham para mim. Espada é um perigo, 
pode furar os olhos. Deus é pai. Deus me livre do monstro. Refúgio é o nosso 
pensamento e o apartamento. Eu conheci o Juscelino, ele me deu um lote, eu 
conheço o túmulo dele. Eu fui garçonete. Meu apartamento foi vendido. Meu neto H. 
é delegado. Ele pede a minha proteção, os outros dois são policias militares. Quero 
bem a eles, o H. é melhor, mas os outros também são bons. Eu trabalhei a vida 
inteira, na colheita, na roça. Eu casei com quinze anos, era muita fartura. Ele era 
lavrador, o quintal era todo bem plantado. Eu me casei em Goiás, na Igreja Bom 
Jesus. Eu tive três filhos, todos são bons. O R. me leva para passear. Ele está com 
raiva de mim, porque eu não quis almoçar com ele. Meu cabelo é comprido e é 
cacheado, eu coloco flor no cabelo e vestido. Eu sou vaidosa e bonita. 

 
No pequeno questionário do teste AT-9, D. Tonha responde às questões que o integram: 
 

A. Sobre que ideia você centrou sua composição? A flor. 
B. Você foi eventualmente inspirada? Lembrei dos meus alunos. 
C. Entre os nove elementos do teste de sua composição indique: 

C.1. Os elementos essenciais, em torno dos quais você construiu o desenho. A 
flor, a beleza. 
C.2. Os elementos que você teria vontade de eliminar. Por quê? O monstro. 

D. Como acaba a cena que você imaginou? Dançando, vendo o avião no Jardim 
Zoológico. Tenho medo de cobra. 
E. Se você tivesse de participar da cena composta, onde você estaria? O que faria? 
No apartamento que eu vendi. 

 
D. Tonha preenche, com o nosso auxílio (pois é analfabeta), o quadro síntese do teste, 

atribuindo imagem, função e simbolismos a cada um dos 9 elementos do AT-9. 
 

 
Elemento 
 

 
A. representado por 

 
B. função / papel 

 
C. simbolizando 

Queda braço quebrado ter medo medo  - 
Espada furar o olho cegar paralisação  - 
Refúgio apartamento agasalhar proteção de Jesus  + 
Monstro feiúra derrubar tudo coisa que não é de Deus  - 
Cíclico flor embelezar natureza  + 
Personagem eu mesma alegrar carinho / amor  + 
Água alimento matar a sede fartura  + 
Animal puxar a carroça trabalhar colheita  + 
Fogo álcool pega fogo até na 

casa 
perigo destruição  - 
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No cômputo dos simbolismos de vida, D. Tonha apresenta  cinco símbolos de vida ( + ) e 4 de 
morte ( - ). Seu imaginário está entre positivo e negativo. 
 
Análise dos dados contidos no protocolo AT-9 de D. Tonha, ampliados com pontuações de 
sua fala 
 
No protocolo de D. Tonha, as representações dos elementos do teste contemplam, na narrativa, 
os nove estímulos arquetípicos, contudo se detém pictoricamente, somente na representação do 
elemento cíclico, que remete à noção de tempo — embelezar, natureza —, representado pela 
imagem de uma flor, centro de toda a composição evidenciada na narrativa e no desenho. Os 
elementos essenciais da história são a flor e a beleza. 
“A flor é símbolo do princípio passivo” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2009, p. 437). 
Passividade é indicador de estrutura mística. A representação pictórica contém simplesmente a 
flor, porém sem raiz, ou seja, sem o princípio de fixação no solo, como lugar de existir e de 
nutrição, encontra-se inexistente. 
É possível uma reflexão acerca da instabilidade, da fragilidade e do fenecimento, uma vez que a 
ausência da família, o ambiente confinado da ILPI e o desgaste natural do organismo e das 
funções cognitivas contextualizam-se, eles mesmos, no processo de senescência, tendente à 
senilidade. O elemento queda é representado, pelo sujeito autor, pela imagem de um braço 
quebrado, cuja função é a de ter medo, simbolizando a temerosidade.. O braço remete a uma 
força. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 140), relaciona-se ao princípio de poder, de 
mando. Interpreta-se que pode existir a ruptura da força do corpo, do poder, uma vez que o braço 
está quebrado; portanto, com uma ação incompleta, interrompida ou inexistente. O fato de estar 
asilada leva-a a sentir-se de braços quebrados para a luta. Seu corpo, nessa fase da vida em que 
ela está vivendo, na velhice, que ela insiste em dizer ser belo, já está representado 
imageticamente por ela como quebrado, fragilizado.  
Mas, na verdade, como registra Ellias (2001, p. 80 apud MAIA, 2008), 

 
[...] não é fácil imaginar que nosso próprio corpo, tão cheio de frescor e muitas vezes 
de sensações agradáveis, pode ficar vagaroso, cansado e desajeitado. Não podemos 
imaginá-lo e, no fundo, não queremos. 

 
D. Tonha verbaliza pesarosa sobre o fato de não ter concluído o curso “de enfermeira” porque o 
marido não permitiu. A aceitação do preestabelecido indica a possível estrutura mística do seu 
imaginário (DURAND, 1989), assim como deixa evidenciar a impossibilidade da luta, porque 
tem o braço quebrado. Relata ter trabalhado como garçonete e refere-se a seus ex-alunos. No 
meu tempo eu só escrevia. Há certa confusão que não deixa ver qual o desejo de sua profissão no 
passado: garçonete, professora ou enfermeira? Uma narrativa marcada por diversas perdas, que 
podem ter, ainda, resquícios mantidos em segredo, de realidade anteriormente vivenciada, mas 
que, provavelmente, referem-se psicologicamente a uma experiência subjetiva na qual o sonho, a 
fantasia e o desejo não realizado cedem lugar ao devaneio, como campo lícito de realizações. 
D. Tonha fala sobre o seu genro, que, segundo ela, é quem recebe sua aposentadoria. Um filho 
para mim, de tão bom que é. Quanto à sua filha, jamais fez qualquer menção, pontuando um 
contexto de dominação do masculino, no qual, por exclusão, as mulheres ocupavam os lugares 
restritos, subalternos e sem expressão que a cultura vigente lhes impunha. Eram as invisíveis e 
assim continuam a sê-lo no imaginário dessa idosa quase centenária. 
O poder do patriarcado, da dominação do masculino e dos mecanismos de manutenção do poder 
é amplamente contextualizado em Eisler (1989); Giddens (1992); Bourdieu (2003); McGoldrick 
(2003); Roudinesco (2003); Foucault (2007) entre outros. 
D. Tonha traz referência sobre o medo em sua resposta sobre a cena imaginada: Tenho medo de 
cobra. Traz referência sobre ações paralisadas, interrompidas como representação do elemento 
queda. Traz referência sobre os netos, principalmente a respeito do que é “delegado”. Segundo 
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ela, ele é o melhor de todos. Os outros dois “são da polícia”, rapidamente retrocede na fala 
dizendo que todos são bons, mas diz ter medo de polícia. A expressão do medo é recorrente em 
sua fala e pode indicar a presença de conflitos, de violência doméstica ou de medo direcionado a 
alguém específico, do núcleo familiar, possibilitando um pensar sobre o real motivo, mantido em 
segredo, pelo qual foi levada a morar na ILPI. O medo é verbalizado e pode trazer uma reflexão 
sobre a simbolização que este traz associada ao elemento queda, na fala de D. Tonha, e ao tipo 
de funcionamento do grupo familiar, porém velado e mantido em segredo, pois que a família 
ocupa um lugar sagrado; ela ainda é considerada a sagrada família. O mito da família como 
sendo algo sagrado é citado em Durand (1989), Loureiro (2000) e Roudinesco (2003). 
A prevalência de sua fala está centralizada nas figuras masculinas tanto de sua família quanto em 
relação a ela mesma no ambiente da ILPI. Elas trazem sempre uma autorreferência à beleza do 
seu corpo e à vaidade em antítese constante com a feiúra (do outro), o que deixa ver a cultura 
hedônica da sociedade. D. Tonha fala do ciúme que as pessoas sentem dela por causa da sua 
destacada, por ela, beleza. Na cultura, ainda atualmente, a beleza, é um atributo de valor 
cultuado. D. Tonha se diz e se sente bela, pois esse atributo é o único valorizado pela sociedade 
machista, segundo ela. 
As questões ideológicas, do patriarcado, da formação sócio-histórica em cada cultura, envolvem 
as questões de ética, estética, crenças limitadoras, culpas, criação de novas narrativas 
(justificativas recorrentes), doenças psicossomáticas, violência, preconceitos, racismo, silêncio, 
isolamento, exclusões de toda natureza como geradores de alterações e disfunções sócio-
familiares (ELKAÏN, 1998; NICHOLS, SCHWARTZ, 2007; CARTER, McGOLDRICK, 2008).  
Os segredos podem ser contextualizados como uma das formas de tampar a dor emocional das 
lealdades invisíveis transgeracionais. Lembra-os como sendo um fato emocional que é 
suprimido, muitas vezes, e se apresenta como dor somatizada em dor física, orgânica ou 
emocional expressa como “preocupação com os filhos e netos”, como “saudade”, como “queixas 
múltiplas”. D. Tonha não se queixa, mas deixa ver sub-repticiamente suas mágoas, as quais 
emergem no teste e em sua fala. 
O elemento espada é representado e dito por esta idosa asilada para furar o olho, cuja função é a 
de cegar, simbolizando a paralisação. Espada é um perigo, pode furar os olhos, relatou 
nervosamente, enquanto tampava a própria visão, como se algo lhe incomodasse 
emocionalmente, como se com ela estivesse acontecendo. Ela parece não ter um imaginário com 
estrutura heroica, mas não se esquece do elemento espada indicador da esquizomorfia, no seu 
discurso. 
O elemento refúgio é representado, nesse protocolo do teste, por um apartamento, cuja função é 
a de agasalhar, simbolizando a proteção de Jesus. 
A narrativa no teste AT-9 remete a aconchego, proteção, aninhamento, trazendo o contexto do 
regime noturno de imagens. Refúgio é o nosso pensamento e o apartamento. Saindo das questões 
apresentadas pelo AT-9, ela conta: Eu conheci o Juscelino, ele me deu um lote, eu conheço o 
túmulo dele. Eu fui garçonete. Meu apartamento foi vendido. Aí reside o fato que talvez tenha 
gerado a situação do asilamento, a falta do seu espaço, do apartamento, a exclusão do convívio 
familiar, seu refúgio que desapareceu, foi vendido. Por quem? Ela não conta. 
Apartamento, lote e túmulo como marcos concretos de lugar, de território, que não mais existem. 
Na vivência cotidiana de D. Tonha, remetem ao contexto das perdas e da respectiva interpretação 
subjetiva. “Toda perda acarreta depressão” (BUCHER, 1989, p. 161). O afastamento de D. 
Tonha do seu lugar feliz, do seu espaço topofílico (BACHELARD, 1988), do seu apartamento, 
refúgio, deixa-a com a angústia da desproteção à mostra. 
O elemento monstro está representado, por ela, por feiúra, cuja função é a de derrubar tudo, 
simbolizando coisa que não é de Deus. “A morte invocada contra a morte, em uma notável dupla 
negação religiosa” (DURAND, 1989, p. 142). Ela preza um corpo perfeito, belo. Para ela, a 
feiúra do corpo é a morte, pois só o entende como algo perfeito, de acordo com as exigências 
socioculturais. O elemento monstro do teste é referenciado e a estimula a considerá-lo como 
símbolo de tudo o quanto não é estético e não promove a boa aparência. Se aqui tivesse um 
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concurso de beleza, eu ganhava. Meu cabelo é comprido e cacheado, eu coloco flor no cabelo e 
vestido. Tenho mais de 40 vestidos. Eu sou vaidosa e bonita. Eu sou vaidosa, os homens olham 
para mim [...] Deus é pai, Deus me livre do monstro. Sendo o elemento monstro o estímulo 
arquetípico da morte e tendo ela representado o elemento pela feiúra, ela teme a morte ao se 
referir à feiúra indesejada por ela, então ela imagina-se como se imagina: bela e vaidosa. 
O horror à morte e o medo da morte são representados na feiúra, no elemento monstro. “O horror 
da morte é a emoção, o sentimento ou consciência da perda de sua individualidade. Emoção-
choque, de dor, terror ou horror” (MORIN, 1997, p. 33). O horror à feiúra está explicitado 
deixando ver o medo exacerbado da morte, por tal ela se diz bonita. Para essa idosa, o corpo belo 
é fundamental para a sua existência.  
O elemento cíclico, como já foi dito, é representado por ela, por uma rosa (flor), cuja função é a 
de embelezar, simbolizando a natureza. Uma flor, de flor eu gosto. É um galho de flor é uma 
rosa, vai indo a gente fica sem paciência de fazer as coisas. A repetição circular do tempo “é o 
ciclo natural da frutificação ou ciclo vegetal, que se fecha da semente à semente ou da flor à flor, 
pode ser tal como o ciclo lunar, segmentado em rigorosas fases temporais” (DURAND, 1989, p. 
203). 
D. Tonha continua dizendo em sua narrativa registrada no protocolo no teste: 
 

Eu trabalhei a vida inteira, na colheita, na roça. Eu casei com quinze anos; era 
muita fartura. Ele era lavrador, o quintal era todo bem plantado. Eu me casei em 
Goiás, na Igreja Bom Jesus. Eu tive três filhos, todos são bons. O R. me leva para 
passear. Ele está com raiva de mim, porque eu não quis almoçar com ele.  

 
Os devaneios continuam a eufemizar a não presença da família ou o afastamento involuntário do 
convívio familiar. Ela sente essa falta e fantasia, escamoteia a dor do abandono, não luta. 
Encontra-se em Durand (1989, p. 34-35) que, sequencialmente do plantio à colheita, interliga-se 
ao contexto de fartura do alimento, e este, aos ritos culturais da boa mesa, possibilitando uma 
referência sobre o terreno dos domínios da motricidade, referenciando a segunda dominante, ou 
dominante de nutrição. 
O elemento personagem do teste está representado, por ela mesma (eu mesma), D. Tonha, cuja 
função é a de “alegrar” e tem como simbolismo “carinho e amor”. A estrutura mística se deixa 
aflorar. Essa projeção deixa ver a ideia de inexistência, pois a representação desenhada da flor 
sem raiz remete à falta de princípio de fixação no solo; como lugar de existir e de nutrição, 
encontra-se inexistente. A angústia está presente ao se referir ao elemento água, representado por 
alimento, cuja função é a de matar a sede, simbolizando fartura, ela funde com a realidade 
dizendo: Gosto da água de Caldas Novas, lá é muito bonito. A realidade se imiscui na narrativa 
mítica, a senescência a faz confusa. 
O elemento animal é representado como puxar a carroça, cuja função é de trabalhar, 
simbolizando colheita. Eu não gosto de cobra. Tenho medo de cachorro e de gato eu tenho é 
nojo. 
“A primeira função mítica do cão, universalmente atestada, é a de psicopompo, i. e., guia do 
homem na noite da morte” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2009, p. 176). A presença explícita 
do cachorro como guia do homem no trajeto da morte e a marca subjetiva do cavalo como 
animal de puxar a carroça (trabalho) pode indicar a subjetividade do sujeito relacionada à própria 
angústia diante da possibilidade de morrer, uma vez que, “primitivamente, o cavalo é o símbolo 
da fuga do tempo” (DURAND, 1989, p. 57). Tanto é que ela se imagina ainda jovem e bela 
vencendo concurso de beleza. Não admite, não imagina o tempo passando para ela e eufemiza 
essa passagem do tempo; ela foge da ideia de morte, mas a representa no protocolo do teste 
como feiúra, talvez querendo se referir à velhice, a um corpo naturalmente, mas não aceito, em 
que houve degenerescência. 
“Quanto mais elevada é a percentagem de respostas animais, mais o pensamento está 
envelhecido, rígido, convencional ou invadido por humor depressivo” (DURAND, 1989, p. 53-
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54). Deve-se anotar que D. Tonha não se representa, não se projeta em um animal; ela os 
imagina, mas não se projeta neles. 
O elemento fogo é representado por um fato: “álcool pega fogo até na casa”, cuja função é a de 
preservar, simbolizando o perigo da destruição, o que deixa ver uma incoerência: preservar ao 
mesmo tempo destruir. 
A idosa, com 93 anos vividos, continua vaidosa. Ela não luta, mas identifica a espada como arma 
que pode furar o olho, no entanto, na sua narrativa, apresenta sinais de falta de coerência mítica, 
elementos de não estrutura, pois não mantém continuidade nem elo entre os fatos narrados. 
Convém lembrar que o imaginário é o “conjunto das imagens e das relações de imagens que 
constitui o capital pensado do homo sapiens”; imaginário que “aparece-nos como o grande 
denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano” 
(DURAND, 1989, p. 14). Como tal, o imaginário não se resume apenas a imagens soltas. O que 
se procura aqui é a relação possível entre as imagens representacionais oferecidas por D. Tonha, 
na sua fala e no teste. 
D. Tonha não se vale da espada — furar o olho, cegar, paralisação —, para se defender do 
monstro, coisa que não é de Deus, e se socorre misticamente na proteção de Jesus. Ela, no pouco 
que pode, mesmo com o braço quebrado, indicando medo (fragilidade do seu corpo), vale-se da 
vaidade e do culto ao seu corpo para espantar a possível feiúra (monstro). Ela quer a cegueira 
para não ver a feiúra. Bastante radicais essas imagens. As características místicas nesse 
imaginário deixam-se macular com a impureza heroica da consideração do elemento monstro 
(feiúra) e da espada que, no entanto, também simboliza paralisação. A flor desenhada também 
remete à passividade, o que mais uma vez deixa ver a antifrasia presente nesse imaginário pouco 
estruturado. 
Emerge, aqui, um microuniverso mítico, pseudodesestruturado no qual a “angústia do passar do 
tempo e o medo da morte” se evidenciam: braço quebrado, feiúra, cegar, perigo, medo, ter medo, 
paralisação, coisa que não é de Deus, destruição. A luta e a paz não se evidenciam com a 
coerência integral desejada. Conforme Yves Durand (1988, p. 132), 
 

[...] as composições do grupo pseudodesestruturado comportam um desenho 
“explodido” podendo deixar pensar em uma não estruturação [...]. Todavia o 
discurso, mesmo se ele expõe uma forma analítica do desenho, obriga a reconhecer a 
existência de uma coerência mítica subjacente ao desenho: as figurações que o 
compõem não são, com efeito, totalmente abstratas; elas comportam significações 
articuladas com uma ordem simbólica geradora de uma estrutura: a vida e a morte, 
por exemplo [...]. 

 
Observa-se em D. Tonha um comportamento marcado pela sedução, não somente relacionado à 
sexualidade, mas à necessidade de ter sempre alguém prestando atenção a ela. 
“A sedução se define claramente como a necessidade de chamar o mais possível o interesse dos 
interlocutores do sexo oposto, ou de todo mundo sobre si mesmo” (REQUENA, 1990, p. 166). A 
carência em sua postura, assim como a distância da realidade posta, ao imaginar-se com um 
corpo belo e atraente na velhice, reflete seu imaginário pouco estruturado. 
A idade avançada, a situação de asilamento, o analfabetismo, a ausência, a distância e o 
afastamento da família possibilitam que esse quase isolamento se imponha, acelerando, talvez, a 
desestrutura de seu imaginário, evidenciando lacunas entre a coerência, ordenação de fatos e a 
busca de equilíbrio emocional. 
Yves Durand (1988, p. 138) traz a possibilidade de o teste AT-9 ser menos válido, quando 
utilizado em pessoas muito idosas, não sendo, contudo, regra geral. Convém anotar que, na 
prática da clínica psicoterápica gerontológica, a vivência de uma força mítica apresenta-se como 
algo estruturante, a qual permite ao sujeito se estabelecer em núcleos fortalecidos que o mantêm 
compartilhando a realidade, mesmo que parcialmente, como ocorre com a sensação de beleza do 
corpo e de vaidade para D. Tonha. 
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CORPOREIDADE: ENTRE O SENSORIUM E O SEGREDO, O MUNDUS IMAGINALIS  
Coordenação: Elda Rizzo de Oliveira (UNESP)  
 
 
 
A Doença e a Saúde como Segredo e Sentido da Alma 
José Aparecido Celorio (UEM/PR) 
 
 
 

“[...] É por isso também que é mais 
deplorável estar doente da cabeça que do 
corpo: aqui, padecemos apenas; lá, 
padecemos e, ainda por cima, fazemos o 
mal acontecer.” Plutarco  
 

 
Este trabalho é fruto de reflexões sobre a saúde, a doença e a vocação vinculadas a uma maneira 
de ser e de existir. Com base nos estudos que fizemos, e em nossa experiência na clínica floral e 
na docência, temos como escopo compreender por que a escola pode ser um espaço onde as 
pessoas encontrem sua potência de existir, de pensar, de sentir e de imaginar o mundo e a si 
mesmas como fruições da alma. Para tanto, recorremos principalmente ao conceito de saúde e 
doença elaborado por Edward Bach (1886-1936) e à teoria do fruto do carvalho451 de James 
Hillman. 
Em nosso entendimento, as terapias complementares (inicialmente denominadas de alternativas), 
ao lado da psicanálise e da psicossomática, surgem como crítica ao modelo médico 
dominante452, preenchendo uma lacuna deixada pelas áreas de cura e cuidado, seja nas áreas da 
Saúde, seja na área da Educação ou mesmo nas práticas religiosas. À medida que os tratamentos 
médicos convencionais foram dando mais importância à doença – como entidade externa - o ser 
humano doente foi sendo esquecido, impedindo a interação entre médico/ terapeuta e paciente. 
 

A limitação do modelo biomédico dominante contribui, por conseguinte, para 
interromper o processo interativo da cura, impedindo que o sofrimento se exprima 
adequadamente no plano simbólico (das palavras, dos gestos, dos rituais, dos 
cuidados) e que a dádiva médica possa funcionar eficazmente na circulação dos 

451 Considerando os aspectos mitológico, morfológico e etimológico, o mundo arquetípico que nos constitui fala por 
meio da metáfora do fruto do carvalho. Esta metáfora é uma intimação para a vida e aos segredos que ela comporta, 
pois “os frutos do carvalho são imagens da personalidade primordial porque os carvalhos são habitados por espíritos 
oraculares” (HILLMAN, 1997, p. 305). 
452 Queremos dizer modelo médico dominante à maneira como se aborda a saúde e a doença dentro do paradigma 
cartesiano-newtoniano, em que doença é anormal, como um mal a ser extirpado. Nesse sentido, esse modelo não 
está presente apenas na prática médica, mas também em outras instâncias de cura, inclusive nas próprias terapias 
complementares.  

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 715



“bens de cura” (atenção, confiança, palavras, técnicas, remédios) dados pelo curador 
em troca de ‘males’(doenças) devolvidos pelo paciente ao primeiro (MARTINS, 
2003, p. 61. Grifos do autor). 

 
As práticas integrativas/complementares de saúde colocam novamente em comunicação o corpo 
e a alma, o corpo e a sociedade, o ser humano-corpo-alma-natureza, e iniciam uma retomada do 
ser humano como ser integral e complexo, sobretudo ao reconhecerem a pessoa que sofre. Além 
disso, o surgimento das terapias complementares, retoma a importância do cuidado e da escuta 
nos tratamentos que visam estabelecer a harmonia do corpo e da alma. Harmonia que foi 
sufocada pelo racionalismo dos últimos séculos, o qual é também responsável pelo tecnicismo e 
mercantilismo que impregnaram as instâncias de cura. Apesar disso, como observa muito bem o 
Sociólogo Paulo Roberto Martins (2003, p. 264), não podemos considerar que todos os 
profissionais “alternativos” ou “complementares” estejam fora desse tecnicismo e mercantilismo. 
Essa situação paradoxal existe em razão de muitas práticas terapêuticas ainda serem 
fundamentadas no paradigma da ciência moderna (cartesiano-newtoniano), pois ele ainda é 
dominante em nossa sociedade e a maior parte da educação que recebemos se pauta nas 
dicotomias corpo/alma, sujeito/objeto, pensar/sentir, luz/sombra. Assim, apesar de algumas 
terapias complementares preconizarem uma visão integral do ser humano, quando levadas à 
prática, podem se resumir a tratamentos fragmentados, que focam apenas uma dimensão 
humana, pois quem as pratica, ainda pensa de modo fragmentado. Um exemplo do que estamos 
falando, acontece com frequência nas terapias com essências florais, cuja finalidade é 
harmonizar estados mentais com base na história de vida do paciente, porém, em muitos casos as 
essências são indicadas apenas com base nos sintomas apresentados, sem que o terapeuta dê 
atenção necessária à vida do paciente. 
Portanto, é necessário que reinventemos uma nova concepção da saúde e da doença, que 
reconheça a saúde como fenômeno complexo, e, portanto, não pertencente apenas ao campo 
médico especializado. Atualmente, observamos o despontamento de um novo modo de praticar 
as artes da cura, que considera a saúde complexa e não pertencente apenas ao campo 
médico/especializado. 
 

O novo sistema [terapias alternativas/complementares] sugere que a aproximação e a 
interpessoalidade são critérios decisivos para responder à complexidade dos sintomas 
e da organização do tratamento, em particular a circulação dos dons de cura entre 
curador e paciente. Sem abrir mão da eficácia técnica e científica e do desejo de 
ganhar pelo que se faz (elementos da socialidade secundária), percebemos entre os 
terapeutas alternativos a preocupação ética de resgatar os procedimentos 
interpessoais (socialidade primária) e a complexidade prática da doença e da cura 
como aqueles elementos que têm relação com a afetividade, com trama existencial e 
psíquica e com as memórias social e individual (MARTINS, 2003, p. 288-9). 

 
As terapias complementares, ao lado de algumas ciências humanas, como a filosofia, a 
antropologia, a psicologia e a sociologia, acabaram por dar mais força aos questionamentos sobre 
a figura dicotômica do ser humano reforçada pelo discurso da medicina moderna. Assim, 
podemos falar que o conceito de uma saúde complexa está despontando no horizonte, do qual o 
elemento doença é parte, que considera a alma e o corpo partícipes da trama existencial, no que 
tange aos aspectos racionais e afetivos, banhados pelo imaginário mítico individual e coletivo. 
Nessa perspectiva, relacionamos a saúde a uma capacidade de seguirmos um trajeto, de 
realizarmos a nossa biografia – e a do mundo, e de tecermos o nosso próprio destino, a nossa 
vocação, ouvindo os ditamos da alma. Assim, a saúde está diretamente relacionada com a 
educação, que tem como fundamento conduzir o ser que está dentro de cada um de nós ou, na 
perspectiva da teoria do fruto do carvalho, ser uma facilitadora para que o plano do daimon se 
realize. 
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Podemos dizer que a saúde está relacionada com a forma de colocar em prática a nossa forma de 
pensar e agir no mundo, ou seja, quais os caminhos que percorremos em nossa trajetória de vida 
que facilitam ou dificultam a realização do nosso chamado interior ou vocação. Nas palavras de 
Hillman, é necessário que recuperemos “um sentido da vocação pessoal, de que existe uma razão 
para eu estar vivo” (1997, p. 14). A doença seria então uma forma que o daimon ou alma 
encontra para dar sentido a uma vida que aparentemente perdeu o sentido. O ser humano parece 
não saber mais o que fazer. 
 

Quando me perguntam acerca das causas do sentimento de falta de sentido ou do 
vácuo existencial, costumo responder com a seguinte fórmula: ao contrário do 
animal, o homem não tem instintos que lhe dizem o que tem de fazer; e ao contrário 
do que acontecia em séculos passados, o homem de hoje já não conta com tradições 
que lhe dizem o que deve fazer; assim, muitas vezes parece já não saber o que quer 
(FRANKL, 1989, p. 12. grifos do autor). 

 
A falta de um sentido, ou a dificuldade de encontrá-lo, pode ser comparada à dificuldade de 
reconhecermos as nossas próprias necessidades, de se importar muito com os valores e objetos 
alheios, seja por ter se sujeitado a certos moldes impostos pela sociedade ou por insegurança nos 
próprios anseios. Devemos, diante disso, procurar o sentido da vida, que para Frankl (1989) não 
precisa ser construído, pois existe, e atentar-nos para as coisas que nos agradam e nos fazem 
bem, para os nossos reais desejos. Para Hillman (1997, p. 16), cada um de nós tem uma 
“singularidade que pede para ser vivida e que já está presente antes de poder ser vivida. Apesar 
de o distanciamento dessa singularidade ser um drama vivido por muitas pessoas, principalmente 
por nossos jovens, em algum momento haverá uma oportunidade de se re-encontrar consigo 
mesmo. Nas palavras de Hillman (1997, p. 19), “um chamado pode ser adiado, evitado, 
intermitentemente não escutado. Pode também tomar conta de você totalmente. Qualquer coisa; 
com o tempo ele aparece. Exige. O daimon não vai embora. O daimon, para Rollo May, é 
“qualquer função natural no indivíduo que tenha o poder de invadir a pessoa inteira” (2001, p. 
196). Se não reconhecermos o daimon, ele tomará posse de nós, seja com uma criatividade 
destrutiva ou construtiva. Para que o daimon não se torne um demônio, no sentido cristão do 
termo, devemos enfrentá-lo ou, se o deixamos trancado em algum porão da nossa vida, devemos 
buscar em nossa biografia em que momento isto aconteceu. 
Podemos relacionar esse emergir do daimon ao que Edward Bach dizia ser a origem das doenças. 
Para Bach, o ser humano é constituído por uma alma e uma personalidade que quando estão em 
harmonia “tudo é paz, harmonia e saúde” (1992, p. 20). Porém, quando estão em desarmonia, a 
personalidade deixa de atender aos ditames da alma. Esse conflito é gerado pela dissociação 
entre alma e personalidade e pela crueldade que os homens praticam uns para com os outros. Na 
concepção de Bach, o ser humano faz parte de uma unidade, onde tudo e todos estão 
interligados, por conseguinte, qualquer ação que afete negativamente o semelhante, estará 
afetando a todos. Nesse sentido, a doença é benéfica, pois serve de alerta para que a 
personalidade volte a atender ao chamado da alma; a doença é um sinal do daimon, da alma, para 
que o sentido de nossas vidas seja encontrado. É como se a alma, por meio do sintoma e da 
doença, cuidasse do nosso destino, fazendo com que retornemos à nossa imagem primeira. 
 

Sintoma, em nossa cultura, significa algo ‘ruim’. O termo em si significa apenas uma 
combinação (sin) de acontecimentos acidentais, nem bons nem maus, que funde isso 
com aquilo e forma uma imagem. Assim como o julgamento do valor sintoma não é 
necessariamente moral, seu âmbito não é necessariamente médico. Como o acidente, 
o sintoma não pertence primeiramente à doença, mas sim ao destino (HILLMAN, 
1996, p. 46. grifo do autor). 
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Se o sintoma pertence ao destino, a doença é o próprio clamor do destino, pedindo para ser 
realizado, não como determinismo, mas como, na expressão de Viktor Frankl (1989), sede ou 
vontade de sentido, um retorno ao mito pessoal. Esse sentido, para Bach, surge quando 
“localizados o erro dentro de nós mesmos, e suprimimos esse defeito por um cuidadoso 
aprimoramento da virtude que o destruirá” (1992, p. 29). Esse defeito, para Grecco (2004), é 
equivalente ao desejo em psicanálise; é uma força que instiga o ser humano a realizar o seu 
destino. Para Bach (1992, p. 33) “o que chamamos de errado, é na realidade, o bem fora do seu 
lugar”, por isso, a alma, por meio da personalidade, alerta-nos sobre os caminhos desviados em 
forma de sintomas e de doenças. Os sintomas podem ser vistos “menos como algo errado (no 
sentido moralista), e mais simplesmente como um fenômeno (cujo sentido original era algo que 
aparece, brilha, se ilumina, se mostra), um sintoma quer ser olhado, não apenas examinado” 
(HILLMAN, 1997, p. 46). É por meio do significado que eles (o sintoma e as doenças) têm, é 
que podemos redirecionar a nossa vida, fazendo, de fato, aquilo que gostamos. Portanto, os 
defeitos permitem que nos aperfeiçoemos como indivíduos, vivendo a vida com alma.  
 

Eu só serei capaz de destilar do trauma da doença a oportunidade de uma nova visão 
interna sobre mim mesmo, e de auto-realização na vida, se a doença mudar meu mito 
pessoal. Somente nesse caso alcançarei alguma coisa que possa ser corretamente 
chamada de ‘cura’ (MAY, 2001, p. 210). 

 
Talvez não mudar, mas compreender e viver toda a complexidade do nosso mito pessoal, no que 
tange aos aspectos sombrios, luminosos e paradoxais da vida. É fundamental aqui considerar que 
muitos desses trajetos são impedidos por fatores externos, seja por uma pessoa com 
personalidade dominadora, desejosa de controle ou atenção, ou mesmo em trabalhos desumanos, 
que nos rouba a alma, tornando-nos serem desalmados e autômatos. A própria escola pode ser 
um local onde o desvio acontece, pois muitos dos discursos que criamos sobre a infância, por 
exemplo, jamais se aproximarão, de fato, sobre o que a criança realmente deseja, visto que o 
mundo “adultocêntrico” impõe suas normas e seus desejos da maneira como eles veem o mundo, 
não se preocupando com o olhar que a criança tem para o mundo, como ser que produz cultura. 
Por isso, cabe uma questão: quando realmente ouvimos uma criança naquilo que ela tem de mais 
singelo e único? É na infância e na adolescência que estamos mais próximos da nossa alma e por 
isso temos mais clareza sobre a missão nesta vida (BACH, 1992, p.36). Esse chamado da alma 
“se revela nos ataques e nas teimosias, na timidez e no recolhimento, coisas que parecem colocar 
a criança contra o nosso mundo, mas que podem ser proteções do mundo que vem com ela e de 
onde ele vem” (HILLMAN, 1997, p. 24). Nesse contexto, a teoria do fruto do carvalho e o 
conceito de saúde e doença de Bach remetem para uma nova compreensão da infância. 

 
A teoria do fruto do carvalho propõe uma abordagem inteiramente nova dos 
problemas da infância, contemplando menos as causas do que a vocação, menos as 
influências passadas do que as revelações intuitivas (HILLMAN, 1997, p. 23). 
 
Os filhos deveriam se lembrar que o ofício da paternidade [podemos incluir dos 
professores], como símbolo do poder criativo, é divino em sua missão, mas que não 
implica nenhuma restrição no desenvolvimento deles nem qualquer obrigação que 
possa obstruir a vida e o trabalho que lhes forem ditados pela sua própria Alma. [...] 
em quase todos os lares, pais e filhos constroem ao redor de si mesmos cárceres por 
motivos inteiramente falsos e por uma concepção equivocada do que deve ser o 
relacionamento entre eles. Esses cárceres põem a ferros a liberdade, obstruem a vida, 
impedem o desenvolvimento natural, trazem infelicidade a todos os envolvidos; as 
perturbações mentais, nervosas e até físicas que afligem essas pessoas constituem, na 
verdade, a grande maioria das enfermidades dos nossos dias (BACH, 1992, p. 42). 
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Como diz Hillman (2009), há um querer ensinar e um querer aprender inatos que podem 
desaparecer no processo que denominamos educação escolar. É como se a chama fosse apagada, 
pois a partir de agora o conteúdo que deve ser ensinado e aprendido é determinado por um 
agente externo (o professor), muitas vezes interessado em uma educação que objetiva formar 
alguém para alguma coisa, mas esquece esse alguém no meio do caminho. Não somos contrários 
ao ensino que visa formar um profissional, por exemplo, mas somos contrários a valorizar 
sobremaneira as habilidades que devem ser adquiridas para o exercício de tal função, muitas 
vezes para atender ao mercado, sem considerar aquilo que dá o tom do nosso trabalho, ou seja, a 
vocação. Dessa forma, é comum que se faça confusão entre os termos profissão e vocação, o que 
gera uma série de maus entendidos que, por conseguinte, gerarão “profissionais” frustrados ao 
longo do tempo. Por mais que as profissões se modifiquem ao longo da história, é certo que o 
modo de se fazer cada coisa é intrínseco a cada um, é inato, pois se relaciona com a nossa alma. 
Muitas vezes, a indisciplina, os transtornos emocionais e as depressões de crianças e 
adolescentes são vistos como sintomas negativos, como se a escola e a educação não andassem 
bem. Sem procurar uma causa para os problemas, não seria a indisciplina uma forma de reagir 
aos mandos e desmandos da educação tecnicista, burocrática e mercantil? Talvez as depressões e 
pânicos, de alunos e professores, sejam sinais de uma alma ainda saudável em busca de saídas e 
brechas para que ela própria possa se realizar.  Uma educação que determina o que devemos ser 
– um ser ideal, um aluno ideal – torna-se o cárcere ao qual Bach se referiu anteriormente, 
trazendo sofrimento e infelicidades.  
 

Nós aprendemos aquilo que é oficialmente ensinado e reaprendemos o contrário, ou 
aquilo que está mais profundamente no seu interno, vendo nisso e através disso, 
desconstruindo com o perguntar posteriormente: “este material, este método, esta 
hipótese, que coisa significa para a alma?” A contra-educação interioriza e 
individualiza, como disse Ficino, a uniformidade da educação. Individualizar a 
educação, isto é, colocar o aprender no interno da alma de alguém, exige o Eros, não 
porque individualizar favorece um estudante em detrimento de outro, o assim 
chamado predileto da professora, mas porque o Eros incide sobre o particular estilo 
do desejo de cada pessoa. Com uniformidade me refiro a modelos de provas, 
medidas de inteligência, gradação através de níveis, livros de texto uniformes, 
divisão do tempo, arquitetura das escolas, etc. (HILLMAN, 2009). 

 
Uma educação, uma escola voltada apenas para formar pessoas para o mercado, sem se 
preocupar com as suas idiossincrasias, é uma escola sem Eros, não comunicante, mas apenas 
informante, não dialogante, mas apenas diretiva. O Eros é o que permite a comunicação com o 
outro, é o que firma a prática da escuta, é o que nos move para além da nossa aparência, 
revigorando o desejo de encontrar o fruto do carvalho, quando este se encontra “perdido”. 
“Procurar o fruto do carvalho, afeta como cada um de nós vê a si mesmo e aos outros, deixando-
nos encontrar alguma beleza no que vemos e, assim, gostar do que vemos” (HILLMAN, 1997, p. 
49). A educação, no sentido de fazer nascer o ser que aí está, é erótica, amorosa, respeitosa, 
anímica, daimônica e, fundamentalmente, hermesiana. 
Não somos contrários à educação, muito menos à escola, mas ao modelo atual de escola e à 
sociedade que a constitui, que aprisiona, formata, isola, fragmenta saberes e sentimentos, 
tornando o ser humano automatizado e carente de sentido. 
No entanto, em algum momento, o daimon – pessoal e social – ressurgirá, enviando seus avisos 
de maneiras diversas, contrariando as regras e sendo subversivo. O daimon, ora inocente, ora 
malicioso motiva uma contraeducação, procura proteger e reinventar caminhos, mesmo que seja 
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por meio do patologizar453. É por meio do patologizar que podemos compreender as 
necessidades da alma, de saber em que momento esquecemos os nossos passos para seguir os 
passos dos outros. A doença ou enfermidade (o modo como reagimos à doença) é chave para 
entendermos muitos processos doentios do mundo contemporâneo, inclusive a própria busca de 
uma saúde idealizada e de um corpo idealizado. Esse ideal surge por meio da dicotomia 
saúde/doença, ainda dominante em nossa sociedade, como dissemos no início do texto, que torna 
a saúde uma ausência de doença. Essa visão torna as pessoas ainda mais ansiosas em busca de 
uma saúde que, na realidade não existe, pois a doença é um modo de a alma reagir às 
perversidades do mundo, portanto, é parte da saúde – real – do nosso existir. 
 

[...] o patologizar é uma hermenêutica que leva os eventos até o significado. Apenas 
quando as coisas se despedaçam é que elas se abrem para novos significados; apenas 
quando um hábito diário torna-se sintomático, uma função natural torna-se uma 
aflição, ou quando o corpo físico aparece nos sonhos como uma imagem 
patologizada, um significado desponta (HILLMAN, 2010, p. 231). 

 
Ao tomar o patologizar como uma hermenêutica, vamos para além daquilo que o pensamento 
biomédico dominante nos informa por meio dos diversos nomes de doenças, que podem explicar 
o estado físico e mental de uma pessoa, mas não compreendem a pessoa que está ali, o doente, 
pois o nome da doença se tornou um rótulo, que encerra as pessoas em uma descrição de 
sintomas. Parece que fomos educados a ver apenas os rótulos, sem nos preocupar em ver as 
essências das pessoas que os portam. Por exemplo, na área da saúde, as pessoas são rotuladas 
como portadores de tal doença ou síndrome. Na educação, muitas vezes, ao aluno é exigido 
pensar dessa ou daquela maneira, conforme a linha teórica ou o método, sem ao menos 
considerar o significado ou interpretação que o aluno faz ao seu objeto de pesquisa. O ato de 
rotular as pessoas e as coisas está pautado em um pensamento dicotômico que separa o objeto 
daquele que o interpreta, levando ao entendimento de que tal conhecimento é construído 
independentemente da forma como nós vemos e cremos o mundo. Para Maturana454, o ato de 
ensinar é, mesmo que por um breve período de tempo, “desencadear mudanças estruturais, 
desencadear perturbações”, pois os alunos são tocados em muitos sentidos, alegraram-se, 
entristeceram-se, despertaram-se para novas ideias, abandonaram outras, tiveram mais esperança 
no mundo ou a perderem provisoriamente, enfim, o ato de ensinar é como se jogássemos uma 
pedra na água455, e o movimento ondular desencadeado representasse as várias possibilidades de 
significação e interpretação daquilo que vemos, ouvimos, pensamos, sentimos e imaginamos.  
Da mesma maneira, poderíamos dizer que o ato de cuidar de uma pessoa enferma desencadeia 
perturbações, mudanças estruturais, que a ajudam a (re) significar a sua vida? Podemos 
considerar o ato de cuidar como um cointérprete no processo patológico ou psicopatológico, pois 
a doença456 é “a nossa condição fundamental, nosso psicoterapeuta, nosso conselheiro constante” 
(SARDELLO, 1997, p. 60). Se o processo de conscientização do mundo e de nós mesmos não 
tem um fim, então, a doença ou a enfermidade sempre existirão como condição de a própria alma 

453 Patologizar para Hillman é “a habilidade autônoma da psique para criar doença, morbidade, anormalidade e 
sofrimento em qualquer aspecto de seu comportamento e de experimentar e imaginar a vida através desta 
perspectiva deformada e aflita” (2010, p. 134-5). 
454 Humberto Maturana discorre sobre o que é ensinar e o que é ser professor no encerramento de uma aula sobre  
Biologia Del Conocer, na Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, em 27 de julho de 1990. Trecho 
gravado por Cristina Magro e transcrito por Nelson Vaz. Disponível em: Disponível em: 
<http://www.comitepaz.org.br/Maturana2.htm>. Acesso em: 28 mar. 2010. 
455 Ao escrever a palavra água, eu escrevi alma. Acredito ser um ato falho que precisa se considerado. O ato de 
ensinar seria, neste caso, jogar uma pedra na alma e perturbá-la. 
456 Conforme Goswami, “doença é um distúrbio objetivo do organismo que pode ser diagnosticado por máquinas, 
por exames adequados, sobre a qual especialistas podem formar um consenso. Em contraste, a enfermidade é 
subjetiva, a sensação subjetiva do distúrbio. O paradigma materialista procura explicar a doença, mas falta-lhe 
amplitude para explicar a causa da sensação interna ou enfermidade (2006, p. 54). 
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continuar existindo, pois é um recurso que ela dispõe para dizer qual o caminho que devemos 
tomar ou quais atitudes e ações que temos e praticamos, estão longe daquilo que realmente 
sentimos prazer. Assim, a doença é saudável, pois saúde é: 
 

Unicamente a tradução dos comandos de nossas almas, é ouvi-las e ser confiante 
como uma criança, é rejeitar o intelecto (aquela árvore do conhecimento do bem e do 
mal) com todos os seus raciocínios, seus ‘prós’ e seus ‘contras’, seus medos por 
antecipação; é ignorar as convenções, as idéias comuns e os comandos de outras 
pessoas, de modo que possamos atravessa a vida incólumes e livres para servir a 
nossos irmãos (BACH,  1991, p. 100). 

 
As racionalizações, os poucos espaços que concedemos à manifestação do nosso imaginar e do 
nosso sentir, a submissão dos nossos valores e ideias aos comandos do outro, a entrega a uma 
vida normótica457, com leis, normas, teorias e métodos, que ao invés de nos libertar para a vida e 
para o conhecimento de nós mesmos e do mundo, torna-nos servos autômatos e repetidores de 
convenções. A doença pode ser considerada uma reação ao mundo normótico no qual vivemos, 
onde há convenções externas que tendem a nos direcionar para determinado caminho ou função 
na vida, o que nos afasta cada vez mais das nossas reais vontades. Muitas pessoas aderem a esse 
sistema normótico, mesmo os seus críticos podem aderir, tornando-se pessoas normóticas, 
rígidas e autoritárias, sem respeito algum pelo direito do outro se expressar. Para Maturana 
(2004), as relações entre as pessoas deveriam ser pautadas no amor e não na disputa, na 
autoridade e na competitividade. É no amor que as pessoas conseguem respeitar o outro no seu 
legítimo outro, e esse legítimo outro, poderíamos considerar como sendo a alma de cada um.  
Uma educação normótica, por exemplo, desencadeia processos doentios que se manifestarão em 
médio e longo prazo na vida das pessoas, uma pedagogia que desautoriza o aluno é uma 
pedagogia que amaldiçoa, pois impede, atrasa ou desvia a manifestação do daimon. Como diz 
Roberto Crema, precisamos de uma pedagogia da bênção (CREMA, 2003, p. 44), que respeite as 
pessoas naquilo que elas têm de singular e genial. 
Uma pedagogia e uma cultura biomédica normótica atendem aquilo que vem se desenvolvendo 
desde a modernidade como a valorização da razão em detrimento dos sentimentos e da 
imaginação, isto é, a necessidade de controle, de ordem e de certeza dos fatos, das coisas e das 
pessoas. Seja quando exigimos que nossos alunos estudem isso e não aquilo, pensem de uma 
forma e não de outra, estamos utilizando a autoridade para controlar aquilo que não poderia ser 
controlado, ou seja, a forma de pensar e os interesses de cada um. Da mesma forma, quando a 
doença é considerada um ente externo, torna mais fácil classificá-la e, sobretudo e supostamente, 
controlá-la. Estamos diante de um dos mais perigosos projetos da modernidade, o controle sobre 
os corpus –  ser humano e natureza. Aceitar que a doença seja um símbolo e não um objeto 
classificável e que a alma fala por meio das emoções e imaginações, é reconhecer que não 
podemos controlar tudo e a todos; é assumir o medo diante do caos e da morte, é deixar de ser 
egóico, é considerar que o mundo não é feito apenas de ordem, mas também de desordem, e que 
o ser humano é feito de razão e demência (MORIN, 2002). A melancolia, por exemplo, “dá à 
alma uma oportunidade de exprimir um lado de sua natureza que é tão válido como qualquer 
outro, mas que se esconde na nossa aversão pela escuridão e amargura” (MOORE, 1992, p. 130), 
Acreditar que a razão, nos dias de hoje, é capaz de controlar, dominar ou mesmo aprisionar os 
sentimentos, é uma crença. Quanto mais negamos o sentimento, mais à mercê dos colapsos 
estaremos. Segundo Edgar Morin: 

457 Termo cunhado por Pierre Weil, Roberto Crema e Jean-Yves Leloup. Pode ser definido “como o conjunto de 
normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir, que são aprovados por consenso ou pela 
maioria em uma determinada sociedade e que provocam sofrimento, doença e morte. Em outras palavras, é algo 
patogênico e letal, executado sem que os seus autores e  atores tenham consciência de sua natureza patológica” 
(WEIL, 2003, p. 22). 
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O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito 
de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com 
objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, 
extático; é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido 
pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não 
pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia; que 
é possuído pelos deuses e pelas Idéias, mas que duvida dos deuses e critica as Idéias; 
nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. E 
quando, na ruptura de controles racionais, culturais, materiais, há confusão entre o 
objetivo e o subjetivo, entre o real e o imaginário, quando há hegemonia de ilusões, 
excesso desencadeado, então o Homo demens submete o Homo sapiens e subordina a 
inteligência racional a serviço de seus monstros. (2000, p. 59. Grifos do autor). 

 
É na loucura que podemos encontrar a genialidade e é na genialidade que encontramos a loucura. 
Somos a diversidade, vastos, capazes de nos inventar a cada instante. O que está contido nas 
profundezas do nosso ser nos assusta, nos devora e nos renova. Pensamos que a educação deve 
voltar seu olhar para esse conteúdo esquecido, para essas dimensões do homem que foram 
ignoradas pela tradição lógico-epistêmica herdada da modernidade. Acreditamos que dessa 
forma a educação se tornará facilitadora do processo de individuação, mostrando às pessoas o 
que está além dos seus egos, tornando a escola um espaço saudável que ajude a lidar com as 
tensões necessárias produzidas na relação entre a alma e o ego (personalidade para Bach) para 
que nos tornemos pessoas mais amorosas e respeitosas.  
Não podemos negar os avanços da ciência moderna e os benefícios gerados pelas suas 
descobertas. No entanto, à medida que a ciência caminhou, muitos elementos que constituem a 
nossa história foram sendo deixados de lado, ora taxados como irracionalismos, ora como 
superstições. Enquanto a razão foi sendo destacada como responsável pelo progresso da 
humanidade e pela autonomia dos indivíduos, as dimensões afetivas e imaginárias foram banidas 
para o porão da nossa história. Se considerarmos as emoções, e não a razão, como determinantes 
do nosso fazer, (MATURANA, 2004, p. 29), os vários problemas de ordem afetiva que vivemos 
na contemporaneidade, não seriam frutos da negação do sentimento e da imaginação? As 
indisciplinas nas escolas, as depressões e os vários transtornos emocionais que têm tornado a 
humanidade mais fragilizada, não seriam a manifestação de uma alma que quer falar? O 
materialismo que prevalece em nossa época, ao afastar a alma do mundo, torna os bens materiais 
suprimentos para alcançar a felicidade e o bem-estar, como atesta o consumismo desenfreado, 
que transforma pessoas e objetos em mercadoria (BAUMAN, 2008), como se fossem seres 
“desalmados”. Nas palavras de Jacob Needleman (1996, p. 109), “o homem perde a alma 
enquanto ganha o mundo”. 
A maneira como a saúde é considerada hoje em dia, como ausência de doença, também é 
resultado do distanciamento entre a alma e o mundo, entre a alma e a personalidade. Em uma 
perspectiva mais ampla, a saúde não pode ser reduzida apenas em relação do homem consigo 
mesmo e com os outros, mas também em relação ao próprio mundo que o cerca, seja a sociedade 
ou a própria natureza. Ao isolar o homem daquilo que o constitui, ele cria a saúde ideal e o corpo 
ideal, que substancialmente não existem.  
Vemos com frequência nas propagandas de revista, televisão e também em alguns discursos de 
profissionais da saúde, a tendência ao banimento de qualquer sentimento que nos coloque em 
posição mais frágil, como em certos dias que acordamos com vontade de chorar. Em outras 
palavras, há um movimento de medicalização das emoções. Se na modernidade conseguíamos 
controlar as emoções, na impossibilidade de fazermos isso na contemporaneidade, substituímos a 
razão pelos remédios. E não são apenas os remédios alopáticos que adquirem essa função, outros 
remédios, como os homeopáticos, fitoterápicos e florais podem cumprir o papel de inibidores de 
emoções indesejadas. Da mesma forma, práticas espirituais que tinham como função ajudar as 
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pessoas no caminho do autoconhecimento e da iluminação, tornaram-se meios de adquirir bens 
materiais e sucesso imediato. Como dissemos anteriormente, em um mundo sem alma, 
infelizmente, a individuação e a vocação são reduzidas a “se dar bem” – materialmente – na 
vida, e para isso, recorre-se a remédios e elixires para eliminar qualquer sentimento ou emoção 
que podem, supostamente, interromper esse processo de busca e crescimento. Há no mundo de 
hoje a tendência à negação de sentimentos que nos tornam mais introspectivos, que nos levam 
mais ao nosso interior do que nos expõe ao exterior. Qualquer sensação de tristeza ou angústia 
parece ser sinal de perigo, e muitas vezes essas ideias são amplamente reforçadas pela mídia e 
pela cultura biomédica oficial, que preconizam um ideal de saúde que procura eliminar de nossa 
corporeidade qualquer sinal de desequilíbrio. Esse conceito de saúde não considera que as 
intempéries da vida fazem parte de nossa natureza e não compreende que por trás desses 
sentimentos possa haver um significado, um sentido. É por meio das memórias do nosso corpo 
que podemos conhecer o nosso ser, pois “o corpo humano se recorda de todos os momentos que 
atravessou e viveu” (LELOUP, 1998, p. 16), e nesse sentido, ele é portador de um segredo que 
quer falar ou adormecer na solidão, refúgio este onde “a criança pode acalmar seus sofrimentos” 
(BACHELARD, 1988, p. 94).  
A saúde plena, para os terapeutas de Alexandria, “refere-se ao corpo, à alma e ao nous quando 
habitados pelo Espírito; é a transparência do essencial no existencial” (CREMA, 1996, p. 15) e 
“cuidar do corpo de alguém, é cuidar do sopro que o anima” (LELOUP, 1996, p. 70). Nas 
palavras de Marie-Louise von Franz, é preciso “voltar-se para as trevas que se aproximam, sem 
nenhum preconceito e com a maior singeleza, e tentar descobrir qual o seu objetivo secreto e o 
que vêm solicitar do indivíduo” (2005, p. 167). Para Moore (1992, p. 9), quando a alma é 
desprezada, ela “não se limita a desaparecer; aparece sintomaticamente em obsessões, vícios, 
violência e perda de sentido”. Antes de eliminarmos qualquer sentimento incômodo, deveríamos, 
primeiro , procurar ouvir aquilo que a alma tem a nos dizer, pois “ela confere sentido, transforma 
acontecimentos em experiências, comunica-se pelo amor e tem uma implicação religiosa” 
(HILLMAN, 2004, p. 41).  
Como relatamos anteriormente, a vocação dá o tom, a cor com que vamos pintar a nossa 
trajetória, por isso é algo particular, que ninguém mais pode viver senão a pessoa. A vocação e a 
individuação como caminhos de saúde, estão imbricadas no processo de desenvolvimento 
humano, como em um movimento em espiral, um retorno sempre eterno, onde a chegada é 
sempre um continuar, um expandir ainda mais a alma para a sua realização no mundo. 
 

O verdadeiro processo de individuação – isto é, a harmonização do consciente com o 
nosso próprio centro interior (o núcleo psíquico) ou self – em geral começa 
infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada de sofrimento. Este choque 
inicial é uma espécie de ‘apelo’, apesar de nem sempre ser reconhecido como tal 
(FRANZ, 2005, p. 166). 

 
Durante a vida passamos por sucessivos choques que nos fazem pensar se as coisas que fazemos 
estão de acordo com os nossos anseios e vontades. Muitas vezes, os nossos desejos e vontades, 
subjugados por valores exclusivamente materiais e externos a nós, retornam à nossa vida como 
assombrações, como sombras da alma. A nossa sombra não nos assusta apenas por aquilo que 
consideramos nefasto em nosso ser, mas também aquilo que temos de grandioso, mas que por 
motivos outros, renegamos ao mundo dos mortos, como se ele nunca mais pudesse voltar.  
Talvez seja a esse mundo que algumas canções do grupo Dead Can Dance (os mortos podem 
dançar) queiram nos levar, ou seja, para um renascer das nossas potencialidades, um despertar 
para a vida, nos seus aspectos de luz e de sombra.  
Em algum momento de nossas vidas podemos nos desviar do caminho, afastarmo-nos da nossa 
natureza e nos esquecermos daquilo que nos constitui e nos anima. O self, a alma ou o daimon, 
quando em conflito com o ego ou personalidade, revela-se por meio do sintoma, e essa 
“contradição entre o plano do ego e os motivos de nossa psique que traz conflito entre o exterior 
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e o interior, produzindo tal sofrimento que, frequentemente, começamos a questionar as 
premissas pelas quais vivemos” (HOLLIS, 2010, p. 190).  A doença ou o sintoma aparece 
quando a personalidade resiste à orientação da alma, é “quando nos tornamos surdos àquela ‘voz 
interior’ e esquecemos a Divindade dentro de nós [...] (BACH, 1992, p. 103)”. Assim, conforme 
Grecco (2004, p. 15), “o corpo recorda o que a memória esquece, o corpo narra o que a 
consciência silencia”, pois a alma fala de suas necessidades por meio do patologizar.  
Podemos dizer que o patologizar é a forma de buscarmos o fruto do carvalho, perdido ou 
esquecido, em algum momento de nossas vidas. É nessa busca, que somos afetados na nossa 
maneira de ver e viver o mundo, abrindo-nos para que aquilo que se apresenta diante de nós. Ao 
reconhecermos a nós mesmos como seres almados, reconhecemos também as almas no mundo e 
do mundo. É na compreensão de que a “vocação é o primeiro alimento da psique” (HILLMAN, 
1997, p. 303) que nos tornamos mais respeitosos, mais amorosos e mais abertos à diversidade.  
 

Se o mal que sofremos e fazemos sofrer reside na incompreensão do outro, na 
autojustificação, na mentira a si próprio (self deception), então o caminho da ética – 
e é aí que introduzirei a sabedoria – reside no esforço da compreensão e não da 
condenação, no auto-exame que comporta a autocrítica e que se esforça em 
reconhecer a mentira para si próprio (MORIN, 2008, p. 67). 

 
O mundo está repleto de explicações. O que precisamos desenvolver agora é a ética da 
compreensão, que escute o outro na sua singularidade e inteireza, e que a escola possa ser um 
espaço para que isso ocorra na sua plenitude. Apesar das resistências, dos dogmas e dos 
reducionismos, tornaremos nossa caminhada um desafio para a alma, como um chamado que 
simultaneamente nos amedronta e nos enche de coragem. 
Muitas vezes, saberes “alternativos” são desenvolvidos fora dos muros acadêmicos por serem 
considerados irracionais ou não-científicos. Se o dogmatismo teológico da Igreja condenou à 
fogueira muitos estudiosos com suas teorias subversivas (Giordano Bruno – 1548-1600, Galileu 
Galilei – 1564-1642), hoje, a ciência oficial, acadêmica e fechada, faz algo semelhante com áreas 
do conhecimento que subvertem seus dogmatismos. A universidade poderia se abrir aos saberes 
e sabores da tradição, sem perder o seu rigor da ciência. Defendemos a razão aberta, a ciência 
aberta, que saiba valorizar outras dimensões humanas e a própria herança intelectual, afetiva e 
imaginária da humanidade. 
O mundo é mais do que aquilo que nós podemos ver, está além de nossas capacidades sensoriais 
e, portanto, sua complexidade sempre será um desafio à nossa necessidade de saber, e sempre 
haverá um segredo para ser contado, para que sempre tenhamos um motivo para imaginar e 
patologizar. Como afirma Durand (2004, p. 45), “[...] que as coisas – pensadas ou simbólicas – 
têm um sentido, contêm uma qualidade escondida que não pode ser visualizada pelo pensamento 
direto (perceptivo e racional) ’mental’ ou ‘corporal’ que passa deliberadamente “ao lado”. 
Acreditamos que uma razão aberta e sensível resgata certo sentimento de encantamento diante da 
physis. Talvez, um dos caminhos para essa nova racionalidade, seja re-encantar a educação, 
tornando-a um meio de abertura à complexidade do universo, distantes das clausuras dos 
reducionismos, integrando as pessoas ao mundo, a alma individual à anima mundi e os sentidos 
pessoais aos sentidos primordiais. 
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Os segredos do corpo biográfico na docência 
Camila Borges Santos458 
 
 
 
Minha vida sempre esteve permeada por experiências corporais e foi durante a graduação em 
Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria que surgiram mais questionamentos 
sobre este fabuloso conjunto de matéria sensível, que é o corpo. Com meu ingresso no Mestrado 
em Educação pude dialogar com outras linguagens e perceber que, assim como o ator tem seu 
corpo como instrumento de trabalho para o professor é semelhante, pois é através de um corpo 
sensível e receptivo que ele poderá transmitir, receber e construir conhecimento. Com intuito de 
tornar mais humana a docência, que direciono o olhar da minha pesquisa para os cuidados com o 
corpo, proponho a (re)significação das diferentes vivências, por meio das experiências com o 
corpo biográfico. Para isso, venho desenvolvendo meu trabalho com os integrantes do grupo que 
pertenço que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS), que 
a 15 anos vem trabalhado com a formação de professores alicerçado no Imaginário Social. 
Minha pesquisa implica uma reflexão sobre as marcas sociais, culturais e históricas que o corpo 
carrega. 
 
Iniciando a caminhada 
 
Nos dias de hoje, em que há uma forte busca por uma educação de qualidade, preocupada tanto 
com o ensino quanto pela renovação dentro da sala de aula, que surge, mais uma vez a 
necessidade de ultrapassar a visão tradicional de educação.  
É com a proposta de tornar mais humana a docência, que proponho a formação grupal pela ótica 
do corpo biográfico, através das vivências, experiências459, lembranças e memórias, as quais 
estão impressas no corpo. Concebo o corpo, como elemento fundamental que constitui o ser, sem 
separar corpo e mente, mas sim unidos formando um ser único em totalidade. 
Entretanto, é necessário repensar a educação nos dias de hoje e em que contexto se encontra cada 
indivíduo, qual é seu meio, sua história de vida e a qual imaginária social ele pertence. Neste 
sentido, refletindo sobre imaginário social, Oliveira (2005, p.53), nos alerta sobre a necessidade 
de considerar “o que é próprio do sujeito - o ser histórico, o ser capaz de sonhar, de ter desejos, 
de construir uma aprendizagem que se faz no social”. Este pensamento surge, não para analisar o 
ser humano, mas para poder detectar seus obstáculos e suas virtudes para então explorá-lo em 
todas suas potencialidades. 
Atualmente a educação alcança cada vez mais importância na sociedade, visto que, como coloca 
Nóvoa (1992, p.14), “uma grande parte dos actores educativos encara a convivialidade como um 
valor essencial e rejeita uma centração exclusiva nas aprendizagens acadêmicas”. Para tanto, a 
docência exige novos cuidados de si460, e como coloca Josso (2010, p.173), “desaprendizagens”, 
isto é, o abandono de hábitos antigos com relação aos quais deverão tomar consciência de que 
são freios a impedir que sigam adiante e se tornem disponíveis para sua criatividade.   
Com o anseio de contribuir na formação docente, de proporcionar e (re)significar as diferentes 
vivências, através das experiências com o corpo biográfico, que volto meu olhar para esta 
abordagem, entrecruzando os temas sobre Imaginário461, Grupo e Corpo Biográfico. A partir da 

458 Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Mestranda em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFSM), Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Imaginário Social (GEPEIS/UFSM).  
459 Termo usado no sentido de Reflexão de si. 
460 Tomando de empréstimo as reflexões feitas na Hermenêutica do Sujeito por Michel Foucault. 
461 Na perspectiva de Machado da Silva “o Imaginário é algo que, apesar da singeleza, da estranheza ou da abstração 
dessa palavra é alguma coisa muito concreta e pulsante”. Ou ainda, quando diz que “o Imaginário é algo que está 
constantemente no nosso cotidiano e que não nos damos conta”. (MACHADO DA SILVA 2004, p.19-20) 
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fusão destas três temáticas é possível ativar o imaginário dos integrantes do grupo462 para tornar 
seus corpos sensíveis, aguçando seus sentidos através de um corpo receptivo e ativo. 
Desta maneira, julgo coerente retomar minha história de vida para justificar um pouco meu 
interesse por esta pesquisa e meu direcionamento para área da Educação. Minha vida sempre 
esteve permeada por experiências corporais e foi durante minha graduação no Curso de Artes 
Cênicas Bacharelado – Habilitação em Interpretação Teatral pela Universidade Federal de Santa 
Maria, que tive a oportunidade de trabalhar diversas linguagens e linhas de pesquisa. Diante 
disso, sempre trabalhei a questão corporal, com muito cuidado e dedicação, por acreditar que 
este é um elemento fundamental para minha profissão e um foco para o cuidado de si.  
Com objetivo de aperfeiçoar minha formação e esclarecer muitas outras questões, que 
permaneciam em lacunas, ingressei no Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena na Universidade 
Federal de Santa Maria e tornei-me integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e 
Imaginário Social (GEPEIS), por uma questão de afinidades de pesquisa e ideais, na busca por 
um caminho auxiliador para desenvolver a educação de uma maneira mais completa.  
Constatei então, o quanto é importante para os professores, tanto na escola quanto no ensino 
superior, as vivencias práticas do corpo, pois assim, como o ator tem seu corpo como 
instrumento fundamental de trabalho, para o professor é semelhante, é através de um corpo 
sensível e receptivo que poderá transmitir, receber e construir conhecimento.  
Desta maneira, por meio da investigação dos saberes docentes, busco compreender suas 
construções formativas e a maneira como estas definem suas posturas enquanto grupo, mais 
especificamente através do corpo biográfico e da história de vida. Buscando assim, novos olhares 
sobre a formação docente e sobre os segredos do corpo na docência, procurando contextualizar e 
integrar saberes de sua prática, com os cuidados de si. Este cuidado, visto como o tempo da 
experiência para a reflexão de si. 
Minha busca é pela compreensão e análise das significações do GEPEIS, a partir do corpo 
biográfico, na busca pela superação da cisão corpo/mente, procurando pensar possibilidades de 
um processo formativo na educação, pelo viés do corpo como expressão de identidades, lugar de 
memórias e sensibilidades. 
 
Minha caminhada não é solitária, estou acompanhada... 
 
Pensar o corpo na docência ultrapassa o conjunto biológico, que são os órgãos, os ossos, os 
músculos e as veias, este conjunto é carregado de significações complexas, ao qual estão 
incluídos diversos aspectos emocionais, sentimentais e de memórias, que se encontram 
impressos no corpo, como marca das experiências vividas. 
É desta inquietação que proponho a pesquisa sobre o corpo, a partir das vivências corporais, na 
busca para expressá-lo nas diferentes formas da condição humana. Para isso, Roy Porter (1992, 
p.291-326 e 308 apud VELLOSO, 2009, p.8) comenta que: 
 

O “corpo” não pode ser tratado pelo historiador simplesmente como biológico, mas 
deve ser encarado como mediado por sistemas de sinais culturais. A distribuição da 
função e da responsabilidade entre o corpo e a mente, o corpo e a alma, difere 
extremamente segundo o século, a classe, a circunstância e a cultura, e as sociedades 
com freqüência possuem uma pluralidade de significados concorrentes. 

 
A proposta implica, uma reflexão sobre as marcas sociais, culturais e históricas que o corpo 
docente carrega. Deste modo, a pesquisa volta-se para esta análise com o corpo biográfico, 
pertencente a um mesmo grupo social, neste caso, o GEPEIS. Tal grupo desenvolve temáticas 
sobre história de vida, docência, gênero, subjetividade e imaginário, na perspectiva de contribuir 

462 O grupo aqui referenciado é GEPEIS – Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Imaginário Social, que a 15 
anos vem trabalhado com a formação de professores alicerçado no Imaginário Social.  
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com a formação de professores. Nesse sentido, cada vez mais, tais abordagens ganham corpo e 
expressão nos estudos sobre formação de professores, a partir da tematização dos percursos de 
formação com enfoque na história de vida, nas autobiografias e nas narrativas de formação. 
Para tal análise, define-se grupo como uma “unidade social constituída por pessoas com papéis 
interdependentes orientadas para objetivos comuns e que regulam o seu comportamento por um 
conjunto de normas” estabelecidas pelos próprios elementos do grupo.  
Pesquisar o corpo biográfico através de vivências corporais, dentro do grupo em questão, abre 
caminhos para a reflexão de valores, crenças, posturas, que interferem diretamente nas 
representações sociais, pois somos aquilo que vivemos, aquilo que carregamos em nosso corpo. 
O corpo é a matéria pela qual é possível expressar-se e comunicar-se, bem como de sentir o 
mundo, o tempo e o espaço em nossa volta. E através destas lembranças, sentimentos e 
recordações, podemos refletir de forma decisiva em nossas atitudes diárias.  
Esse momento de reflexão, também é um momento de ressignificar os percursos da vida pelo 
viés do corpo, reconstruindo significados à realidade em sua volta. As representações dentro do 
grupo se encaminham para um repensar sobre a prática docente, que possibilitam ao professor 
construir seu fazer pedagógico com sentidos e significados para si e para os outros. 
Contudo, o corpo apresenta-se como instrumento que viabiliza a construção de conhecimento 
para o grupo em formação, partindo da experimentação e reflexão da própria prática corporal, 
bem como dos diversos temas que nos rodeiam cotidianamente. Para isso, BOIS e AUSTRY 
(2008, p.02) corroboram com a idéia e colocam que: 
 

A dimensão do Sensível nasce de um contato direto e íntimo com o corpo e é a partir 
dessa experiência que se constrói progressivamente, no praticante, uma nova 
natureza de relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo, e o surgimento 
de uma nova forma de conhecimento. Uma relação que podemos classificar de 
criativa e que coloca, a presença de si no centro do processo de acesso ao 
conhecimento.   

 
Trata-se, portanto, de uma experiência específica, da vivência corporal na busca por um corpo 
sensível e pela produção de conhecimento, o qual se pretende alcançar pela experiência do 
sensível. Deste modo, o corpo abordado nesta escrita, é o corpo dos sentidos, a visão, a audição, 
o tato, bem como tudo o que ele carrega consigo, os sentimentos, as lembranças e as memórias. 
É por este motivo que não se pode deixar de lado todas as “marcas” e histórias de cada membro 
que compõe o grupo, tão pouco, as memórias, as lembranças e os segredos que estão impressos 
no corpo, que traduz o que somos. Para isso, Berger (2005, p.52 apud BOIS, 2008, p. 367) 
coloca que: 
 

Assim, o corpo que será abordado nessa contribuição é o corpo sensível, no sentido 
de corpo da experiência, do corpo considerado como a caixa de ressonância de toda 
experiência, quer seja ela perceptiva, afetiva, cognitiva ou imaginária. Uma caixa de 
ressonância capaz ao mesmo tempo de receber a experiência e de remetê-la ao sujeito 
que a vive, tornando-a palpável e, portanto, acessível.  

 
Penso que o corpo sensível é aquele que desenvolve suas potencialidades sensíveis, mesmo além 
das capacidades habituais do cotidiano. Para tanto, o corpo que busco construir é o corpo visto 
em sua totalidade pelos sentidos físicos e psíquicos, assim: 
 

o termo sensibilidade traz com ele uma dimensão qualitativa que indica a ressonância 
subjetiva que acompanha toda a recepção de informação pelo corpo. Não se trata, 
portanto, de restringir o termo de Sensível ao campo biológico ou orgânico, mas de 
reunir subjetividade e organicidade; o Sensível é, para nós, a via de passagem que 
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unifica corpo e espírito, o que nós chamamos a afinação somato-psíquica. (BOIS, 
2006, apud. BOIS; AUSTRY 2008, p. 2)  

 
Através de novas vivências e de um corpo sensível, é que se pode ressignificar a formação de 
professores. Pretendo com esta pesquisa tornar o docente, figura esta que forma e transforma 
pessoas, em um ser humano mais sensível e flexível em sua tarefa de educar. A sensibilidade 
gera novos sentidos e sentimentos, que são fundamentais para a modificação de um novo tempo 
para a educação do presente.  
A tarefa diária de ser professor envolve a via de ensinar e aprender e aprender e ensinar, para 
isso, o docente necessita formação e reflexão sobre sua profissão. Assim, é preciso um trabalho 
sobre si mesmo, e como coloca Gilles Ferry (2004, p. 55) 
 

Pensar, ter uma reflexão sobre o que foi feito, buscar outras maneiras de fazer, isso, 
quero dizer é trabalho sobre si mesmo. Mas, não se faz ambos ao mesmo tempo. Por 
isso, é falso pensar em formar-se fazendo. A experiência de um trabalho profissional 
não pode ser formadora para aquele que a realiza, a menos que se encontre um meio 
para rever o que foi feito, através de um balance reflexivo. A reflexão é tanto refletir 
quanto tentar compreender, assim, neste momento há formação.  

 
Desta maneira, a formação de professores é um momento para além da sala de aula, é um 
momento de encontro consigo mesmo, que exige um determinado tempo e um determinado 
espaço para ser realizado. Trago na pesquisa um meio para formação de professores pelo viés do 
corpo biográfico na busca por um cuidado de si. Minha caminhada está apenas iniciando, 
entretanto se faz necessária esta reflexão, uma vez que precisamos tornar mais sensíveis e 
receptivos os corpos docentes para a profissão professor.  
 
Caminho com muito fôlego... 
 
A abordagem a ser utilizada é de cunho qualitativo por entender sua amplitude, podendo ser 
utilizada em diferentes situações. Esta abordagem nos direciona a investigação de situações que 
não podem ser quantificadas, ou seja, entra em contado com a realidade dos sujeitos, referindo-se 
a valores, crenças, comportamentos e atitudes. Através desta investigação, pretende-se 
proporcionar e conhecer as experiências corporais que os integrantes do GEPEIS trazem 
impressas em si, enquanto grupo e indivíduo integrante do mesmo.  
Pretende-se destacar a natureza dos significados das ações e das revelações humanas “com a 
vivência, com a experiência, com a cotidianidade e também com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultado da ação humana objetivada” (MINAYO, 1994, p.22). Diante desta 
opção de abordagem metodológica, optei por destacar o significado das representações para o 
grupo atribuído ao corpo. 
A primeira etapa da minha pesquisa vem sendo desenvolvida com o grupo desde abril de 2010, a 
qual tem início com as vivências corporais com todos os participantes do GEPEIS, deixando 
livre para aqueles que não se sentirem a vontade para realizar as atividades. As experiências 
corporais acontecem nos primeiros vinte minutos iniciais de cada reunião, que acontecem uma 
vez por semana com duração de três horas.  
A segunda etapa está prevista para o início de 2012, que a cada quinze dias as vivências 
corporais feitas com o grupo, serão realizadas com maior duração, de duas a três horas, para 
trabalhar aquelas atividades que exigem mais tempo e desprendimento dos integrantes, para um 
melhor resultado e uma maior reflexão. 
A partir disso, iniciará a coleta de dados, através dos relatos das experiências corporais vividas 
durante os encontros do grupo, da História de Vida contada pelo viés do corpo biográfico, desde 
a infância até hoje, que serão coletados através de entrevistas, construção de materiais variados, 
registros fotográficos e filmagens. 
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A utilização desta metodologia deu-se pelo fato da possibilidade em estreitar vínculos da 
pesquisadora com o grupo em questão. Por essa possibilidade, justifica-se a reflexão das 
experiências vivenciadas ao longo da vida dos sujeitos e, através destas, experimentar as 
possibilidades que possam contribuir na construção de novas reflexões e (re)significações acerca 
do corpo. 
Deste modo, Oliveira (2004, p.18) destaca a importância no trabalho com História de Vida ao 
afirmar que: 
 

História de Vida põem em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus 
conhecimentos, os seus valores, as suas energias, os seus repertórios. Numa história 
de vida podem ser identificadas as rupturas e as continuidades, “as coincidências no 
tempo e no espaço, as ‘transferências’ de preocupações e de interesses, os quadros de 
referência presentes nos vários espaços cotidianos”. 

 
Outro instrumento para coleta de dados desta pesquisa será a entrevista semi-estruturada, 
realizada com um número reduzido de componentes que serão convidados a participar segundo 
alguns critérios a serem escolhidos. Para isso, Mazzoti e Gewandsznajder (1998, p. 168), 
afirmam que: “Por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que 
dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários, explorando-os 
em profundidade”. 
No decorrer da pesquisa a utilização de registros fotográficos e filmagens das vivências práticas 
que serão experimentadas ao longo deste estudo, servirão como complemento no processo 
investigativo, para registrar as mudanças e transformações que possivelmente poderão ocorrer 
em cada sujeito, servindo, deste modo, como instrumento reflexivo para o grupo. Cada 
participante terá um “diário de bordo”, onde registrará, de forma bem pessoal e particular, as 
percepções sobre as vivências corporais, servindo também de instrumento para coleta de dados. 
É através desta vivência, e da livre experimentação, que os sujeitos integrantes do GEPEIS 
poderão ampliar sua visão sobre a importância de um corpo ativo, repleto de signos e 
significados impressos através da vida, na história do corpo biográfico. 
Dessa forma, a pesquisa pretende investigar e analisar as significações a partir do corpo 
biográfico, na busca pela superação da cisão corpo/mente, procurando pensar possibilidades de 
um processo formativo na educação, pelo viés do corpo como expressão de identidades, lugar de 
memórias e sensibilidades. 
Para tanto, lanço algumas questões de pesquisa a serem estudadas: 

● Como o grupo comporta-se diante das vivências corporais propostas pela pesquisadora? 
● Quais contribuições que a reflexão sobre o corpo biográfico pode trazer para cada 

integrante do grupo e para a formação de professores?  
● De que maneira os integrantes do grupo enxergam-se através do corpo biográfico? 
● Quais as contribuições da produção sobre o corpo biográfico para a formação de 

professores? 
● Como os integrantes do grupo processam possíveis transformações que poderão ocorrer 

através da experimentação corporal?  
● A consciência corporal, através da resignificação, pode possibilitar melhorias no fazer 

diário dos membros do grupo como indivíduo e parte integrante do mesmo? 
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Uma Linguagem Secreta, um Corpo Marcado: Compreendendo o Corpo dos 
adolescentes internados em Centros Educacionais 
Alessa Cristina Pereira de Souza (UFPB/UFCG) 
 
 
 
Introdução 
 
O corpo, “por si”, “sempre” fora uma problemática, tanto para os Ocidentais como para os 
Orientais. Entretanto, foi apenas na modernidade que este emergiu como objeto científico, 
desvendando interesses de estudiosos e pesquisadores por sobre a sua compreensão.  
Na Europa, principalmente na França, o corpo vem ocupando destaque nos estudos científicos, 
porém no Brasil, apenas recentemente, as Ciências Humanas e Sociais vem lançando um olhar 
sobre este objeto que, por vezes, ainda é tratado como “menor”, menos sério e de pouca 
importância, muito embora, os clássicos da Sociologia já abordassem tal temática. 
Nesse sentido, este ensaio lança um olhar sobre esse objeto, considerando-o como construção 
social significativa e inerente a toda e qualquer forma de sociabilidade, principalmente às formas 
de sociabilidades modernas. Partindo desta perspectiva, trataremos a corporeidade para além de 
sua materialidade física e biológica, buscando compreendê-lo dentro de um imaginário social, a 
partir de seu caráter simbólico. 
Partilhamos das idéias de Mauss (2003) quando o mesmo nos coloca que o corpo tem usos 
sociais delimitados pelas sociedades, só tendo sentido e significado dentro de um contexto 
específico. Assim, gestos, linguagens, atitudes e marcas que podem parecer banais e cotidianas 
para uns, podem ser carregadas de sentidos para outros. 
LE BRETON (1995, 2003, 2010) também defende a tese de que o corpo é construído a partir de 
uma dimensão social específica, não sendo possível a existência de um “corpo em si”, um corpo 
desarticulado de um contexto histórico, social e cultural. Porém, para este mesmo autor, o corpo 
também é um “vetor de individualização” através do qual os indivíduos constroem interações 
sociais e identidades, declarando a sua pertença a determinados grupos e/ou coletividades.  
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Com base nesse olhar e nessas teorias, nosso objetivo neste ensaio é compreender como os 
adolescentes em conflito com a lei, internos em instituições educacionais, mais especificamente 
no CEA – Centro Educacional do Adolescente463, para cumprimento de medidas sócio 
educativas464, fazem uso do corpo, seja através da linguagem (gírias, gestos e códigos 
“secretos”), seja através das marcas (tatuagens e cicatrizes), ou seja, buscaremos compreender 
como os signos e símbolos corporais desses adolescentes ultrapassam a barreira da ilustração, 
passando a ter significados concretos em um espaço social delimitado – o centro educacional. 
 
Uma linguagem “secreta” 
 
Considerando o corpo a partir da dimensão social que lhe dá sentido, buscaremos nesse tópico 
compreender como a criação de uma linguagem particular, “secreta”, assume significados 
específicos para os adolescentes em conflito com a lei, internos nos centros educacionais. 
Segundo Cavalcante (2006) os adolescentes parecem instituir todo um jogo comunicacional 
próprio através da construção de significados diferenciados para as palavras, as piscadelas, os 
gestos, as expressões e os trejeitos, como forma de resistência ao poder disciplinar 
(FOUCAULT, 1999) ao qual estão submetidos, um poder que busca controlá-los em todos os 
âmbitos: em seus fluxos, seus atos,  seus gestos, suas relações sociais, suas formas de interação e 
até mesmo em suas sexualidades. 
Para Diógenes essa construção tem uma lógica capaz de ordenar um código compactuado apenas 
entre os personagens da sociabilidade juvenil do internato. Uma forma também de dar à palavra 
ou de devolver à palavra a idéia de ação, de acontecimento, de narrativa, tendo em vista que a 
linguagem das gírias utilizadas no internato não são apenas um modo de criar uma fortaleza das 
palavras ou uma linguagem secreta que permita a compreensão apenas entre os enturmados. 
Significa, essencialmente, um campo propulsor das diferenças de classe, gênero, etnia etc. (1998, 
p. 216). 
Em uma pesquisa realizada no CEA, percebemos que para os adolescentes, esses “códigos 
secretos” não possuem apenas o significado de resistência, eles ultrapassam essa barreira da 
comunicação e passam a ter um sentido bem mais amplo, um sentido de construção identitária465, 
de construção de semelhanças, de compartilhamento de segredos, bem como de diferenciação, de 
estranhamento e de embate.  
Essas instituições, nesse sentido, podem ser vistas como um palco onde os corpos assumem um 
papel principal, traduzindo signos e símbolos em significados sociais reconhecidos por esse 
social específico. 
As gírias (palavras que ganham uma conotação diferenciada, passando a ter novos sentidos), 
ocupam um lugar de destaque na construção desses códigos, podendo servir tanto como 
mecanismo de resistência, como mecanismos de proteção, tendo em vista que estes só são 
compartilhados pelos adolescentes internos, e muitas vezes apenas por uma parte destes 
adolescentes, propiciando, assim, um caráter secreto de articulação e/ou conflito entre os grupos. 

463 O CEA – Centro Educacional do Adolescente - é a instituição destinada ao atendimento de adolescentes do sexo 
masculino, entre 12 a 18 anos de idade, privados de liberdade devido ao cometimento de algum ato infracional 
considerado grave, na cidade de João Pessoa, capital paraibana.  
464 O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê dois grupos distintos de medidas sócio educativas. O grupo das 
medidas sócio educativas em meio aberto, não privativas de liberdade (Advertência, Reparação de Danos, Prestação 
de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida) e o grupo das medidas sócio educativas privativas de liberdade 
(Semiliberdade e Internação). As medidas privativas de liberdade são norteadas pelos princípios de brevidade e 
excepcionalidade consagrados no art. 121 do ECA. São aplicadas especialmente para os casos de ato infracional 
praticado com violência à pessoa ou grave reiteração de atos infracionais graves. 
465 Quando falamos em identidade neste texto, estamos tomando como referência a discussão de identidade travada 
na contemporaneidade, com base nas obras de Castells (2002), Hall (2004), dentre outros, que percebem a 
identidade como um processo, uma construção: heterogênea, plural e descentrada. 
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Como podemos perceber as gírias não constituem, apenas, uma forma diferente ou particular de 
falar, seu significado vai muito além da comunicação em si, ela funciona como demarcação de 
um campo social específico que, por sua vez, compreende uma forma diferenciada de vivenciar e 
compreender o mundo e o contexto no qual está inserida. 
Esses códigos parecem ser construídos e conhecidos apenas entre os jovens internados. No 
entanto, alguns deles acabaram se tornando compreensíveis durante as conversas e as entrevistas, 
tanto com os adolescentes como com a direção e o corpo técnico do CEA. Entre esses podemos 
citar: passar as pontas dos dedos da mão no peito é sinal de “sujeira”, significa que alguém é 
traidor, cabueta. A expressão “limpeza” quer dizer que está tudo calmo, tranquilo; e dizer que 
uma pessoa é “limpeza” quer dizer que é “gente boa”, de confiança. Dois dedos no ombro 
significa “cabuetagem”, e vem de uma analogia às duas fitas da patente de cabo na carreira 
militar. “Patrão” é o traficante dono da boca de fumo; “se garantir”, “ter atitude” faz referência a 
um adolescente que entra em confusão e chega até o final sem sair em desvantagem, mesmo que 
para isso seja preciso matar; “castelar” significa pensar; “robozinho” é o adolescente que recebe 
ordem de outro que tem mais poder do que ele e o ameaça; “tomador” é a pessoa que não “se 
garante”, que “dá mancada”, se envolve em uma confusão e sai em desvantagem, ou se nega a 
entrar em uma confusão; “forjado” quer dizer mentiroso; “isolado” é o lugar do castigo que para 
a instituição denomina-se reflexão; “figura” é o adolescente que divide as coisas que recebe na 
visita com aqueles que não recebem visitas; “dar negado” é não dividir o que recebe na visita; 
“ferro” é arma de fogo, revólver; “facilitar” significa ajudar; “cabrerar” é não ter disposição para 
enfrentar o que vem, fugir da raia; “se covardar” significa “crescer o olho”, ter inveja; “peteca” é 
o adolescente homossexual, a “mulherzinha” dos outros adolescentes que não se reconhecem 
como homossexuais; “20 por 48” significa não fechar o olho, um parceiro dorme enquanto o 
outro vigia; “peça dada” faz referência aos adolescentes que trabalham para grandes traficantes 
que dão as drogas e as armas para que aqueles trabalhem; “embaçada” significa que uma 
situação não está muito boa; “tirar cadeia” significa “ficar ligado” no sistema, ficar ligeiro na 
malícia, ficar esperto, aprender a malícia da cadeia.  
A “função social” desenvolvida pela gíria, não pode ser especificada como única, ela pode 
assumir um significado social diferenciado, de acordo com o grupo e a situação na qual está 
sendo elaborada ou (re)elaborada. Sendo assim, em um mesmo espaço social, os centros 
educacionais para adolescentes, ela pode representar resistência, confiança, proximidade, 
diferenciação, dentre tantas outras coisas. Entretanto, como mencionado pelos próprios 
adolescentes, as relações sociais construídas nos centros educacionais “exigem” o 
compartilhamento desses códigos, afinal, é preciso aprender a “malícia” da cadeia para 
sobreviver nela.  
No entanto, nesses centros educacionais o corpo não se faz presente apenas através da linguagem 
ou gestos, ele se faz presente também, de forma até mais visível, através de marcas e/ou 
tatuagens, o que nos remete ao pensamento de Mauss (2003) de que o corpo tem usos sociais e 
vai ser utilizado pela sociedade de diferentes formas.   
 
Um corpo “marcado” 
 
No corpo dos adolescentes internados nos centros educacionais é muito comum encontrarmos 
marcas, sejam estas provenientes da violência, como cicatrizes de balas, facadas, queimaduras; 
como também, marcas que não nos remete diretamente a violência e sim a identidades e/ ou 
identificações, como as tatuagens. 
Para analisarmos como essas marcas corporais expressam significados específicos dentro de um 
social determinado focaremos, aqui, o corpo como um “mapa”, um “texto” que, por si só, 
dispensa o uso de uma linguagem oral, como salienta Diógenes: 
É como se os corpos pudessem falar através de sinais, explicitando-se como texto legível de 
signos de inscrições mudas, consentidas (...) o código da violência está lá cravado, visível e 
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naturalizado, uma vez que estas marcas parecem constituir um “geografismo” particular no 
território-corpo (1998, p. 200). 
Quando a referida autora menciona a noção de “território-corpo” passamos a perceber que uma 
marca expressa no corpo além de diferenciar, tem o poder de classificar e, por vezes, 
estigmatizar466. 
Nesse sentido, as cicatrizes e as tatuagens se fazem presentes nos corpos que estamos tratando 
aqui, muitas vezes, não apenas com um significado estético, meramente subjetivo, mas com um 
significado que o relaciona direta ou indiretamente ao meio social no qual estão inseridos. 
Para compreendermos os diversos sentidos, funções e significados que as tatuagens vêm a ter nos 
dias de hoje e, mais especificamente, entre os adolescentes internados em centros educacionais, 
faz-se necessário que nos remetamos às origens desta “arte” ou, há um tempo antigo, longínquo, 
donde esta já existia, buscando captar as especificidades que a tatuagem refletia para cada época 
e para cada sociedade. 
Segundo os documentários “Tatuagem: uma mania que dura milênios” e “A origem da 
tatuagem”, não se sabe ao certo a origem da tatuagem, sabe-se apenas que esta é uma prática 
antiga que nos remete a pré-história, onde se marcava no corpo alguns momentos da vida 
biológica e/ou social, como por exemplo: o nascimento, o casamento, etc. Podemos dizer que, ao 
que parece, nessa época, o corpo e a tatuagem serviam como um “depositário” da memória467.  
Já na Roma Antiga, o corpo era visto como algo puro e santo, e as tatuagens como um sinal de 
deturpação, sendo muito usado nos criminosos como forma de envergonhá-los. Porém, na 
mesma época, em outras sociedades, a tatuagem era usada pelos guerreiros como símbolo de 
coragem. 
Os documentários nos mostram, ainda, como para outras sociedades, outras culturas, e em outras 
épocas, a tatuagem possuiu um significado diferenciado, o que nos atenta para o fato de a 
tatuagem “sempre” ter possuído um caráter de significação e representação especifico para cada 
sociedade, incluindo aqui tanto as Ocidentais como as Orientais.  
Modernamente, foi em meados da década de 1960 que vários “grupos” urbanos, como os 
hippies, os punks, os roqueiros, dentre outros, foram apropriando-se dessa prática, como uma 
forma de romperem e subverterem as regras sociais impostas. 
Porém, na década de 1980, a tatuagem começa a romper com esse status de subversão, tanto 
através da profissionalização e aperfeiçoamento dos “tatuadores” como da própria arte, mas 
principalmente pelas novas formas de conceber o corpo como obra prima de construção do 
sujeito e aberto às transformações (LE BRETON, 1995). A partir de então a tatuagem passa a ser 
uma das opções estéticas mais procuradas por pessoas das mais diversas classes, gêneros e status 
sociais. 
Assim como nos tempos passados, hoje em dia a tatuagem ainda pode ter vários significados, 
mesmo dentro de uma sociedade, desde os meramente estéticos, ligados à moda, até significados 
mais específicos como o pertencimento a determinado grupo, religião, etc. 
É interessante perceber, que entre os adolescentes em conflito com a lei, internados em centros 
educacionais, a tatuagem e as cicatrizes parece fazer parte de uma linguagem corporal específica. 
Nesse sentido, as marcas presentes nos corpos destes adolescentes, ultrapassam a função 
meramente estética, evidenciando uma dimensão simbólica bastante significativa. 
Nesse contexto, as marcas parecem ganhar “vida própria”, tendo a capacidade de instituir 
imediatamente, por si, significados específicos. Poderíamos até mesmo dizer que as tatuagens, 
presentes nos corpos dos adolescentes, possuem o caráter e a dimensão de códigos, bem como as 
marcas de violência. 
Assim, entre esses adolescentes, a quantidade de tatuagens, o tipo ou motivo do desenho e as 
cicatrizes podem expressar a carreira do delinquente, ou seja, sua posição no mundo do crime. 

466 Para compreender o conceito de Estigma, ver Goffman (1988). 
467 Esse uso da tatuagem como memória pode ser percebido no filme “Amnésia”, onde um personagem que perdeu a 
memória em um acidente passa a tatuar os acontecimentos importantes em seu corpo, para não esquecê-los. 
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No entanto, há algo que nos inquieta nessa discussão. As tatuagens além de marcar a identidade 
dos adolescentes internos, marcam também seus corpos em outro sentido, no de diferenciá-los e 
individualizá-los, o que facilita a identificação desses jovens tanto por parte dos policiais como 
por inimigos do crime, e ainda assim o corpo tatuado e/ou marcado é muito comum entre esses 
sujeitos. Essa é uma questão intrigante! 
Pelo que viemos discutindo até aqui, podemos dizer que as marcas presentes nos corpos dos 
adolescentes focados neste ensaio parecem possuir um meta-sentido, sejam estas provenientes ou 
não da violência. Assim, tanto as tatuagens, como as marcas de balas, facadas e queimaduras, se 
constroem a partir de elementos, momentos e/ou circunstâncias significativas na história de vida 
destes sujeitos, que passam a possuir não apenas um corpo, mas um “mapa” corporal que 
possibilita uma comunicação diferenciada, específica, dentro de um tempo/espaço específico.  
Vejamos algumas dessas marcas e os significados dados a elas pelos próprios adolescentes: 
 

 
Fotos 1 e 2: Marcas de um mesmo adolescente - cicatriz de um golpe de facão dado por um inimigo; tatuagem de 
um dragão que segundo os adolescentes representa a força, a agilidade, o perigo; e cicatriz de uma facada, dada por 
outro inimigo. 
 

 

 
Fotos 3,4 e 5: Tatuagens que trazem as iniciais ou o nome da namorada do adolescente significam uma grande prova 
de amor 
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Fotos 6 e 7: Adolescente que tem 9 tatuagens, dentre elas: a morte, o escorpião que segundo ele é um bicho 
peçonhento, uma diabinha e um palhaço que segundo os adolescentes é algo relacionado ao demônio 
 

 
Fotos 8 e 9: Adolescente que tem 08 tatuagens dentre elas uma como homenagem aos inimigos que já matou, 
segundo ele, para nunca  esquecê-los 
 

 
Fotos 10 e 11: Tatuagens que fazem referência às mães; a última com as inicias da mãe e o nome do adolescente, um 
pergaminho que o adolescente não quis revelar o que significa e uma estrela de cada lado. 
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Fotos 12, 13 e 14: No CEA existem adolescentes internos de duas facções criminosas rivais – a índia representa uma 
delas, denominada Estados Unidos e a outra, denominada AlQaeda é representada pela tatuagem de Osama Bin 
Laden ou por um mago que segundo os adolescente é São Cipriano. 
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Fotos 15, 16 e 17: Dado em chamas e coração em chamas representando os perigos e a “loucura” do jogo da vida, 
como representado nesta última tatuagem 
 

 
Fotos 18 e 19: A tatuagem “Deus é fiel e justo” e a que representa a imagem do rosto de Cristo faz referência a boa 
parte dos adolescentes que dizem acreditar e confiar em Deus, mesmo não tendo nenhuma religião. 
 

 
Foto 20: A fênix é uma tatuagem desejada por muitos adolescentes que dizem que vão fazer uma quando saírem do 
CEA, quando indagados “por quê?”, imediatamente eles respondem “porque ela ressurge das cinzas, cheia de vida, 
energia e força”, talvez seja como eles se imaginam ao sair da instituição 
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Fotos 21, 22, 23: Marcas decorrentes de cortes e machucados sofridos quando os adolescentes fugiam da polícia 
 

 

 
Fotos 24,25 e 26: Algumas das cicatrizes de um adolescente de 16 anos que já levou 14 tiros, tendo assim 14 
cicatrizes de perfuração de arma de fogo, dentre elas uma que atingiu um de seus olhos, fazendo com que o mesmo 
ficasse cego 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 739



 

 
Fotos 27, 28 e 29: Algumas outras marcas decorrentes de perfuração de arma de fogo que os adolescentes carregam 
em seu corpo como marca distintiva 
 
Em busca de um arremate 
 
Neste momento, voltamos ao ponto inicial da nossa discussão para enfatizarmos que este ensaio 
buscou lançar um olhar sobre o corpo dos adolescentes internados em centros educacionais, 
tendo como referência fundamental o corpo enquanto construção social, cultural e simbólica, não 
predominante apenas nas ciências da natureza.  
Buscamos, assim, compreender como o corpo destes adolescentes ocupa um lugar central na 
compreensão da história de vida, bem como das identidades desses jovens, espécie de 
representação fundamental na construção das subjetividades. 
Assim, tomando como exemplo a linguagem, os gestos, as gírias, os trejeitos, as tatuagens e as 
marcas de violência presente nos corpos desses adolescentes, podemos perceber que há uma 
diferenciação na visão que a sociedade lança sobre estes corpos através de um sentimento de 
estranheza ou de estigmatização, e o significado atribuído pelos próprios adolescentes para tal 
corporeidade, o que, por sua vez, demarca uma diferenciação social própria da identidade 
pessoal do adolescente em “conflito com a lei”. 
 

Como registra BERGER (1972), “as imagens estão carregadas de sentido tanto 
pessoal como socialmente, só que expressas em outra linguagem - a visual - a qual 
coloca em jogo o modo de ver que está incorporado em toda a representação, assim 
como a apreciação individual, implícita na própria forma de ver o mundo”. 

 
Nesse sentido,ter uma linguagem secreta e/ou um corpo marcado, para esses adolescentes, pode 
ser um caminho de construção de subjetividades e identidades pessoais e/ou coletivas. Essas 
identidades, por sua vez, servem para reivindicar um lugar no contexto sócio cultural, ou seja, 
uma posição diferenciada dentro da do mundo do crime e mesmo, dentro da instituição. 
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O Sentir nas práticas terapêuticas  
Maria do Socorro Sousa (UFPB), Berta Lucia Pinheiro Klüppel (UFCG/UFPB) 
 
 
 
Introdução 
 

Uma visão da natureza humana 
que ignore o poder das emoções 

é lamentavelmente míope 
Daniel Goleman 

 
Sentir, por definição, pode significar: ter a sensação; receber impressão por qualquer dos 
sentidos; perceber; conceber; ser afetado por; sofrer; pressentir; adivinhar; intuir; ter consciência 
de; compreender; ter o sentimento de; apreciar; lamentar; lastimar; ter sensibilidade; magoar-se; 
ofender-se; imaginar-se, entre outras (KOOGAN/HOUAISS, 2000 p. 1476). A variedade de 
significados que podem ser atribuídos ao sentir é responsável pela riqueza e diversidade de 
atributos que o ser humano pode dispor com relação aos seus sentidos, sejam eles concretos ou 
abstratos.  
Segundo um entendimento tradicional, os humanos associam seus sentidos aos cinco elementos: 
o tato corresponde ao éter, o sentido da visão ao fogo, ao olfato corresponde a terra, o sentido da 
audição está relacionado ao ar e o paladar à água (WOSIEN, 2002). Por outro lado, explica a 
fisiologia humana, que as experiências sensoriais excitam os chamados receptores sensoriais 
localizados no corpo, a exemplo de: nos olhos - receptores visuais, nos ouvidos – receptores 
auditivos, na superfície do corpo – receptores táteis, ou receptores de outros tipos, que ao serem 
ativados iniciam muitas das atividades do sistema nervoso. Essas experiências sensoriais podem 
desencadear uma reação cerebral imediata ou ficarem armazenadas no cérebro sob forma de 
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memórias, por um tempo que pode variar de minutos a anos e desencadear reações no organismo 
em datas futuras (GUYTON; HALL, 2006). 
Os sentidos podem nos conduzir às emoções. Entendendo-se emoções por perturbação, abalo 
moral ou afetivo, geralmente passageira, provocada por um fato que afeta nosso espírito, por 
exemplo, uma boa ou uma má notícia (KOOGAN/HOUAISS, 2000 p. 572).  
Para Goleman (1995), todas as emoções são, em essência, impulsos legados pela evolução, para 
uma ação imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a vida. Afirma que esta 
relação entre emoção e ação imediata está clara quando observamos animais ou crianças, e que 
adultos “civilizados” podem muitas vezes agir de forma anômala, isto é, as emoções divorciadas 
de uma reação óbvia. Para este autor, esta é uma das razões da necessidade de uma atenção e 
preocupação ao se lidar com as emoções e a razão. Ainda para ele, a própria denominação Homo 
sapiens, à espécie pensante, é enganosa à luz do que a ciência diz acerca do lugar que as 
emoções ocupam em nossas vidas. 
Segundo Janov (2001, p. 27), os sentimentos pertencem ao cérebro emocional, especificamente 
processados pelo sistema límbico; enquanto que as idéias, ao cérebro racional, situado no córtex 
frontal, que governa a compreensão e a razão. E exemplifica: se uma pessoa diz que se sente 
inferior, está se referindo às duas dimensões. A idéia de inferioridade é um evento do cérebro 
que surge à nível cortical superior; entretanto, o sentimento de inferioridade é um evento que 
surge no nível do sistema límbico. Nesta perspectiva, não é importante apenas pensar nos 
sentimentos, mas senti-los, de fato. Assim sendo, conclui o autor: as idéias não podem mudar os 
sentimentos, somente, eles mesmos, sentidos, podem fazê-lo. 
O sistema límbico abrange todo o circuito neuronal que controla o comportamento emocional e 
as forças motivacionais (GUYTON; HALL, 2006). Ele é constituído pelas camadas mais 
profundas do cérebro humano, como se fosse um cérebro dentro do outro. Sua organização é 
muito mais simples do que a do córtex mais externo, o neocórtex. A maioria das áreas do cérebro 
límbico não está organizada em camadas regulares de neurônios que o capacitariam a processar 
informação e, devido a essa estrutura mais rudimentar, o cérebro emocional processa 
informações de modo muito mais primitivo do que o cérebro cognitivo, mas ele é muito mais 
rápido e mais ágil para garantir nossa sobrevivência. É por isso que, por exemplo, em uma 
floresta escura, um pedaço de pau parecendo uma cobra aciona uma reação de medo (SERVAN-
SCHREIBER, 2004). Além de seu papel no controle comportamental, ele controla muitas 
condições internas do corpo, como a temperatura do corpo, a osmolaridade dos fluidos corporais, 
os desejos de comer e beber e o controle do peso corporal, que são funções vegetativas do 
cérebro, com controle intimamente relacionado ao comportamento (GUYTON; HALL, 2006).  
Estudos têm deixado claro que diversas estruturas límbicas estão particularmente envolvidas com 
a natureza afetiva das sensações sensoriais, isto é, se as sensações são agradáveis ou 
desagradáveis, também conhecidas como recompensa/punição ou satisfação/aversão. 
Experiências com animais têm mostrado que a punição e o medo podem prevalecer sobre o 
prazer e a recompensa, inibindo completamente os centros controladores dessas sensações, 
fazendo com que o animal desenvolva uma postura defensiva e atacando à menor provocação. 
No sentido oposto, quando os centros de recompensa são estimulados surge placidez e docilidade 
(GUYTON; HALL, 2006).   Assim, as nossas atitudes de placidez e docilidade ou defesa e 
ataque súbito, dependem da prevalência de áreas cerebrais estimuladas.  
A amígdala recebe sinais neuronais de todas as porções do córtex límbico, em especial, das áreas 
de associação visual e auditiva, sendo por esta razão chamada de janela, através da qual o 
sistema límbico vê o lugar da pessoa no mundo. Ela tem ação na regulação da pressão arterial e 
na secreção de diversos hormônios hipofisários, a exemplo da adrenocorticotrofina. As 
amígdalas parecem ser áreas de processamento comportamental, operando em nível 
semiconsciente. Elas projetam para o sistema límbico o estado atual de uma pessoa a respeito de 
seu ambiente e pensamentos (GUYTON; HALL, 2006). 
O córtex pré-frontal é a parte do neocórtex responsável pela atenção, pela concentração, pela 
inibição dos impulsos e dos instintos, pelo regulamento das relações sociais e pelo 
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comportamento moral. O neocórtex planeja o futuro baseando-se em símbolos meramente 
mentais, portanto invisíveis aos olhos (SERVAN-SCHREIBER, 2004).  
Os dois cérebros - o emocional e o cognitivo - recebem informações do mundo exterior mais ou 
menos simultaneamente. A partir daí, eles podem cooperar ou competirem entre si sobre o 
controle do pensamento, das emoções ou do comportamento. O resultado dessa interação, 
cooperação ou competição determina o que sentimos nas relações com o mundo e nossos 
relacionamentos com os outros. A competição entre os dois, pouco importa a forma que se 
apresente, nos torna infelizes. Quando os cérebros emocional e cognitivo trabalham em conjunto, 
sentimos o oposto - uma harmonia interna. O cérebro emocional nos dirige rumo às experiências 
que buscamos e o cérebro cognitivo tenta fazer com que cheguemos lá do modo mais inteligente 
possível. Da harmonia resultante vem o sentimento de estar onde quer que esteja a sua vida, o 
qual subjaz a todas as experiências duradouras de bem-estar (SERVAN-SCHREIBER, 2004). 
O cérebro e o corpo encontram-se indissociavelmente integrados por circuitos bioquímicos e 
neurais recíprocos dirigidos um para o outro. Existem duas vias principais de interconexão: Uma 
constituída por nervos motores e sensoriais periféricos, que transportam sinais de todas as partes 
do corpo para o cérebro, e do cérebro para todas as partes do corpo; e outra via, mais antiga, em 
termos evolutivos, é a corrente sanguínea, que transporta sinais químicos, como os hormônios, os 
neurotransmissores e os neuromoduladores (DAMÁSIO, 1996).  
Quando a amígdala recebe uma mensagem de perigo real ou imaginário, físico ou emocional, ela 
ativa o hipotálamo e a glândula pituitária, que libera o hormônio adrenocorticotrópico, cuja ação 
é ativar as glândulas suprarrenais. Estas, por sua vez, produzem diferentes hormônios, inclusive a 
adrenalina e a noradrenalina, que agirão no metabolismo orgânico, resultando um organismo 
com energia suficiente para a ação de lutar contra o agente agressor se tiverem condições de 
vencer, ou fugir se avaliar a impotência para o ataque. Nesta ação, o ritmo cardíaco se acelera, as 
pupilas se dilatam, a pressão arterial aumenta e o sistema digestório é inibido (LIPP, 2005). O 
cérebro reconhecido como emocional está, portanto, quase mais intimamente relacionado ao 
corpo do que ao cérebro responsável pelas funções cognitivas. Por isso é muito mais fácil acessar 
emoções pelo corpo do que pela linguagem verbal (SERVAN-SCHREIBER, 2004). 
Por esta ótica, entende-se a razão do sucesso de procedimentos terapêuticos que lidam 
diretamente com sensações corporais, a exemplo das massagens; ou comandos mentais a partir 
de visualizações prazerosas. Neste sentido, este trabalho traz uma reflexão a respeito da abertura 
do sentir nas práticas alternativas/complementares advinda de uma revisão, de 15 anos, das ações 
terapêuticas desenvolvidas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão com Terapias 
Integrativas, na UFPB. 
 
Quando o “sentir” é propriedade da Terapêutica  
 
Estudos têm mostrado, nas últimas décadas, um aumento na procura das Terapias 
Complementares (EISENBERG et al., 2001). As razões para a substituição ou uso concomitante 
de terapias complementares associadas à medicina convencional se devem a vários fatores dentre 
eles: a insatisfação com o sistema de saúde convencional, alto custo e efeitos colaterais dos 
medicamentos, perda de controle sobre práticas de saúde, cuidado impessoal e excessivamente 
tecnológico (ASTIN, 1998). Alem de que, o fato de terapeutas levarem em consideração o 
contexto nutricional, emocional, social e espiritual no qual a doença surge, atrai grande parte dos 
usuários. 
Uma das diferenças entre as práticas integrativas e a biomedicina é que naquelas existe espaço 
para a manifestação de sentimentos, emoções e seus simbolismos, ampliando as possibilidades 
de ações terapêuticas para além dos aspectos clínicos. 
A OMS define como Medicina Tradicional os sistemas de Medicina Tradicional da China, a 
Ayurveda indiana, a Unani árabe e as formas de Medicina indígena (WHO, 2002). Nas práticas 
destes sistemas terapêuticos estão incluídos medicamentos de origem vegetal, partes de animais 
e/ou minerais e terapias sem medicações, a exemplo da acupuntura, terapias manuais e terapias 
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espirituais. Tais terapias são, por vezes, usadas de forma complementar, quando junto à medicina 
Ocidental, ou de forma alternativa, quando usada em substituição a essa medicina, conforme 
critério definido pelo National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). 
No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde 
começaram a ocorrer a partir da década de 80, principalmente, após a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A portaria 971 de maio 2006 – do Ministério da Saúde, aprova e recomenda a 
adoção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. O 
Campo das PNPICs contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, 
denominados pela OMS de Medicina Tradicional (MT) e de Medicina Complementar/ 
Alternativa (MCA). 
Tais sistemas e recurso envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 
prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 
ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 
humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas 
abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a 
promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado (Portaria 971/2006). 
O NCCAM agrupa a MCA em cinco categorias: 1) terapias com efeitos biológicos, 2) terapias de 
manipulação corporal, 3) intervenções mente-corpo, 4) terapias energéticas e 5) sistemas 
médicos alternativos (GOLDROSEN; STRAUS, 2004). As práticas de intervenção corpo-mente 
estão associadas à modificação da avaliação cognitiva e à melhora da angústia emocional, 
podendo reduzir os estímulos psicofisiológicos por meio do relaxamento. A idéia geral destes 
modelos de abordagem é que o controle efetivo de situações como o estresse está associado ao 
impacto destas ações terapêuticas na interação entre pensamentos, sentimentos, atividades 
fisiológicas e comportamento (IRWIN, 2002). 
Considerando os dois hemisférios do nosso cérebro, foi possível afirmar que o raciocínio, a 
lógica e razão, em excesso, produzem um congestionamento no hemisfério esquerdo, 
manifestando-se como cansaço e irritabilidade, e para contrabalançar essas ações é necessário 
usar também o hemisfério direito ligado ao relaxamento, visualização, intuição, sensibilidade, 
meditação, entre outros. As atividades como dança, música, massagem, ginástica são 
recomendadas para esse tipo de equilíbrio (PERETTO, 2004, p. 166). 
O grupo das terapias de intervenção mente-corpo, determinado pelo NCCAM, engloba aquelas que 
focalizam as interações mente/cérebro, o comportamento e o corpo; e a maneira poderosa como 
fatores emocionais, mentais, sociais, espirituais e comportamentais podem afetar diretamente a 
saúde. E isso parece ser uma abordagem fundamental, que respeita e reforça a capacidade de cada 
pessoa por seu autoconhecimento e autocuidado. Sob a ótica dessa abordagem, a doença é 
considerada uma oportunidade de crescimento pessoal e de transformação, e o cuidado com a saúde 
proporcionam um catalisador e um guia nesse processo (BALESTIERI; KLÜPPEL, 2007). 
 
A experiência do “sentir” na formação acadêmica  
 
Nas últimas três décadas as “racionalidades médicas” e as “práticas alternativas, complementares 
e integrativas” têm proporcionado diferentes abordagens teórico-metodológicas nas áreas da 
saúde e das ciências sociais, abrindo espaços para estudos que dêem fundamentos para as 
políticas em saúde. No entanto, nas instituições formadoras, os cursos da área da saúde ainda 
carecem de disciplinas que contemplem práticas terapêuticas diferentes da Biomedicina. Desde 
1995, no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Homeopáticas e Fitoterápicas, (NEPHF) tem desenvolvido atividades de 
pesquisa e extensão com Terapias Integrativas/Complementares envolvendo estudantes dos 
diferentes cursos da área de saúde. Trata-se de uma maneira de inserir no meio acadêmico a 
pratica e o conhecimento dessas terapias não convencionais e, principalmente, proporcionar-hes 
acesso a “meios terapêuticos  simples, despojados tecnologicamente, menos caros e, entretanto, 
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com igual ou maior eficácia em termos curativos nas situações mais gerais e comuns de 
adoecimento da população” (LUZ, 1997, p. 30). 
Neste Núcleo, docentes, discentes e técnicos têm desenvolvido atividades, principalmente, de 
extensão com terapias complementares/alternativas sob a forma de cursos e projetos de extensão 
que têm com objetivo divulgar tais práticas terapêuticas, realizando atendimento à comunidade 
interna e externa à UFPB. Tivemos como ponto de partida, a divulgação e estimulação destas 
práticas, ao mesmo tempo em que, seria proporcionado aos estudantes da área de saúde dessa 
instituição, um espaço para o aprendizado por meio de experiências reais com abordagens 
terapêuticas através do sentir.  Muitos dos projetos de extensão foram desdobrados em pesquisas, 
contribuindo assim para melhor compreensão destas terapias: 1. Efeito Kirlian nas Terapias 
Complementares (2005) 2. Efeitos das Danças Circulares sobre a qualidade de vida dos 
participantes do grupo de dança circular da UFPB – Campus I (2006) 3. Efeito do uso de Florais 
Saint Germain na Qualidade de Vida Usuários PSF-Ipês (2006-2008) 4. Relaxamento Induzido 
em universitários com estresse: Avaliação imunoendócrina, cardiológica e kirliangráfica (2007-
2008) 5. Terapia Complementar: uso de florais de Saint Germain na promoção à saúde (2010) e 
6. Relaxamento Induzido (2010). 
A racionalidade médica Homeopatia tem sido incluida nesses trabalhos, pela atividade de 
atendimento médico ambulatorial aberto ao publico interno e externo. Das terapias reconhecidas 
como complementares/alternativas, as que vêm sendo trabalhadas sao: sistemas florais, 
notadamente os Florais de Saint Germain, Yoga, Tai-chi-chuan, Relaxamento Induzido, Reiki, 
Danças Circulares Sagradas, Meditação e Massagens. Os resultados dessas atividades têm sido 
divulgados em eventos locais, regionais e nacionais. A análise de conteúdo tem sido comumente, 
utilizada dentro da modalidade análise temática, por exemplo, ao se estudar os depoimentos de 
participantes destes projetos (SOUSA, 2009). 
 
Quando os segredos são revelados pelo ‘sentir” 
 
Cada ser humano transporta em seu corpo os segredos de suas emoções. Situações carregadas de 
sentimentos que deixaram registro, como por exemplo, em uma massa muscular, determinando 
uma tensão que, em alguns casos, deformam a estética corporal. 
Cada sistema terapêutico parte de uma compreensão de ser humano, e nela fundamenta sua 
estratégia específica de ação. Em nossa experiência diferentes sistemas possibilitaram a 
compreensão e, muitas vezes, a revelação de segredos que sustentavam ou alimentavam 
verdadeiras patologias na pessoa envolvida. 
Os dados que se seguem são depoimentos de indivíduos participantes dessas atividades e que, de 
forma voluntária, permitiram ser estudados, consentindo com a divulgação de seus registros. 
 
A Homeopatia 
 
A Homeopatia é uma racionalidade médica criada no século XVIII pelo médico alemão  Samuel 
Hahnemann, a qual compreende a saúde num contexto cosmo-sócio-cultural e, como decorrente 
de um estado de equilíbrio entre corpo, mente e natureza. A doença é conseqüente à quebra desse 
equilíbrio. A Homeopatia se baseia em quatro princípios: lei dos semelhantes, o experimento no 
homem são, o medicamento diluído e dinamizado e o uso de medicamento único; que colocam a 
homeopatia como uma racionalidade terapêutica que trata o individuo em sua  totalidade, cujo 
desequilíbrio está representado pelo o órgão ou parte que adoece. 
Sendo assim o indivíduo é tratado com um só medicamento (simillimum) que lhe devolve o 
equilíbrio, curando-o profunda e globalmente. O medicamento homeopático age no todo, no 
corpo e na alma, atingindo assim o equilíbrio vital.  
A consulta homeopática traz em seu princípio uma escuta profunda que objetiva identificar o 
simillimum, isto é, o que constitucionalmente é peculiar àquele indivíduo. A Homeopatia tem 
como pressuposto que cada ser deve receber como tratamento um único medicamente que 
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corresponda à sua totalidade energética. Trabalhar dentro deste contexto, permite às pessoas que 
procuram a Homeopatia, a oportunidade de se reconhecerem como individualidades possuidoras 
de qualidades e limites. E ao, ver-se melhorar ou curar-se, muitas vezes de patologias difíceis de 
serem tratadas por outros sistemas terapêuticos, tornam-se cientes das peculiaridades de cada ser 
humano. Além do mais, a racionalidade médica homeopática considera e trata tantos os sintomas 
físicos como os mentais e os de natureza emocional. Não é pouco freqüente o reconhecimento de 
pacientes cuidados com Homeopatia, de mudanças em seus sentimentos, em sua relação com o 
seu organismo e com o contexto social, traduzidos em relatos como: 

 
“Me sinto mais calma, voltei a dormir bem e a sonhar”. 
“Voltei a enxergar a beleza da natureza em torno de mim, na depressão era tudo 
escuro”. 
“Não quero mais pensar nas coisas ruins do passado, quero perdoar e seguir em 
frente”. 

 
Relaxamento Induzido 
 
As imagens criadas em um relaxamento induzido são capazes de refazer um padrão de 
sofrimento, assim como trazer para a superfície, emoções guardadas, possibilitando uma 
resolução. “Qualquer imagem conservada com firmeza na mente está fadada a se concretizar. 
Usar essa lei de forma inteligente, com a imaginação em favor próprio, assumindo o controle das 
visualizações, resulta em mudanças no próprio corpo” (PERETTO, 2004, p.158).  
Após atividade de Relaxamento Induzido, os depoimentos gravados, foram transcritos e 
analisados pela técnica de análise temática. Foram utilizadas três categorias de núcleos de 
sentido: no corpo físico, nos pensamentos/emoções e nas sensações, nos depoimentos de alunos 
do curso de enfermagem, em experiência inicial com a prática: 
 

1. No corpo físico  
    “À medida que fui observando minha respiração, a tensão foi indo embora. 
Parecia que estava conhecendo meu corpo pela primeira vez”. 
2. Na mente/pensamentos 
   “... Ao mesmo tempo me senti com a mente desligada”.  
 “Todos os problema e afazeres passaram pela minha cabeça, mas de forma rápida”.  
3. Nas sensações 
    “Parecia que eu estava saindo de mim, o que foi me dando uma sensação de 
leveza”.  

 
Dando continuidade ao projeto, as mesmas alunas que haviam participado do relaxamento 
passaram a conduzi-lo, atuando como extensionistas, e dirigindo um grupo. Nos depoimentos 
colhidos o núcleo de sentido considerado foi: o aprendizado 
 

4. O aprendizado 
“A experiência foi muito boa, pude observar o comportamento de cada pessoa e o 
tempo necessário para prosseguir o relato”.  
“Observei que nem todos relaxaram, que outros dormiram, mas a maioria conseguiu 
se concentrar”. 
“No momento da finalização, observei que cada um tem o seu tempo de despertar e 
devemos respeitar, dando um tempo adequado”.  
 “A experiência como observadora foi muito proveitosa”. 

 
As atividades envolvendo relaxamento induzido têm trazido muito conteúdo para o aprendizado 
dos alunos. Nessas vivências, é comum uma verdadeira descoberta, pelos alunos, de suas 
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potencialidades, assim como dos seus sentidos e suas interligações. Por vezes, dão-se conta de 
suas responsabilidades, de suas ansiedades, medos ou apenas que o prazer também pode está ali 
presente, de forma simples e acessível, a exemplo deste depoimento de uma estudante, de 19 
anos, após uma vivência: 
 

“Não me senti tão bem como das outras vezes, mas consegui ficar menos tensa. 
Acredito que isto tenha sido resultado de alguns fatores como: disputa por um 
PIVIC468”, o que está me deixando muito tensa é a ansiedade de viajar, amanhã, 
para casa. “Por estes fatores, creio eu, não consegui me concentrar e relaxar tão 
intensamente como das outras vezes”. 

 
Florais 
 
No atendimento com a terapia floral, as consultas buscam identificar queixas fisicas e, 
principalmente, ligadas ao aspecto emocional. No método de visualização são apresentados 
cartões de fotos das flores do sistema Saint Germain, e diante das fotografias de todas as flores 
do sistema, a pessoa em atendimento deverá selecionar as flores que mais lhe agradam, como 
também aquelas que muito lhes desagradam.  
Em vários projetos realizados esse método foi utilizado, trazendo sempre uma importante relação 
entre o “visual”, isto é, aquelas flores escolhidas pela imagem visual e os sintomas relatados. 
Estudos do seguimento desses indivíduos confirmam um dos pressupostos colocados pelo Dr. 
Bach ao afirmar a correlação entre as flores (seja pela visualização ou pelo odor) e os 
sentimentos de medo, ódio, mágoa, tristeza, entre outros. 
As experiências com pessoas que usaram a terapia floral nos mostraram que essa prática é capaz 
de lidar com os sentimentos humanos, possibilitando uma abertura para compreender as próprias 
emoções/comportamentos e suas relações com o corpo físico. 

 
“Após o uso do floral o sono melhorou, consegui dormir uma noite inteira. Estou 
tendo um relacionamento mais comunicativo com os filhos, com o marido e com os 
colegas de trabalho. Estou conseguindo enfrentar melhor os problemas do dia-a-
dia”. 
“Ainda me sinto incompreendida, mas melhorou meu relacionamento com a família. 
Choro mais frequentemente”. 

 
Yoga 
 
A prática do Yoga é originaria da Índia e a palavra Yoga, em sânscrito significa originalmente 
“jungir”, “ligar”. Daí decorre sua interpretação como “união”, “conjunção” ou “soma”. Há muito 
tempo essa palavra passou também a designar um conjunto de práticas físicas e mentais que têm 
por objetivo desenvolver um processo de união dentro de cada ser humano (GNERRE, 2011). 
O objetivo central da Yoga é a união do corpo com a mente, através da concentração no 
momento presente, utilizando Asanas (posturas da Hatha- Yoga), Pranaiamas (exercícios 
respiratórios), exercitando a concentração/meditação, entoando os Mantras e utilizando outras 
técnicas. 
O projeto de extensão Yoga e Bem Estar é estendido a toda a comunidade interna e externa da 
UFPB, sendo contemplado, freqüentemente, por bolsa destinada a um aluno que acompanha a 
atividade, ministrada duas vezes por semana, em ambiente adaptado a este uso. A atividade vem 
favorecendo numero significante de pessoas que sempre depõem sobre os benefícios recebidos 
tanto no corpo físico como em suas mentes e emoções. 
 

468 Programa Voluntario Iniciação Cientifica 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 747



“Me sinto mais flexível e também tolerante, ou seja o Yoga aumentou a minha 
flexibilidade geral”. 
“Estou menos irritado, acho que é porque agora durmo melhor”. 

 
Aromaterapia 
 
Dentro da história da aromaterapia, podemos dizer que foi somente a partir da década de sessenta 
que o uso dos óleos se difundiu profundamente por todo o mundo. Antes desta data, teria sido 
Gatefossé, quem criou o termo e que teria dado uma maior atenção a seu uso.  
Com o começo da segunda guerra mundial e o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a 
terapia através de óleos essenciais e a fitoterapia foram deixadas de lado, pois estavam no auge 
os antibióticos e as sulfas. Mas, na atualidade, com a perda dos efeitos curativos dos diferentes 
medicamentos (os quais antes eram úteis no tratamento das doenças e hoje em dia têm que ser 
substituídos por outros cada vez mais fortes, pois as bactérias e vírus vão criando sucessivas 
resistências), a terapia através de óleos essenciais e a fitoterapia têm recebido atenção especial, 
uma vez que bactérias e vírus não criam resistência aos óleos essenciais, que passaram a ser 
usados em substituição aos antibióticos atuais, sem que se tenha presente alguns de seus efeitos 
colaterais.  
Além disso, através da inalação por via nasal as moléculas dos compostos aromáticos são 
absorvidas dentro dos pulmões e transportadas pela corrente sanguínea para todas as células do 
corpo. É dentro das células, que estas moléculas poderão promover melhorias na saúde. 
Atualmente, a aromaterapia é uma técnica reconhecida internacionalmente pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e empregada em muitos países do Primeiro Mundo como um método 
extremamente eficaz de tratamento e, devido à grande diversidade de seu uso, podemos dividir a 
aromaterapia em duas grandes áreas (OH, 2007): 
 

- Fisiológica, com o uso de massagens, reflexologia, banhos, compressas, inalação, 
ingestão e como técnica de beleza aliada ao uso de cosméticos e outros produtos.  
- Psicológica, conhecida como psicoaromaterapia, que tem o objetivo de harmonizar 
e curar o ser humano em nível de sua alma, através do uso dos aromas com os seus 
efeitos psicológicos emocionais e mentais. 

 
Quanto a sua influencia sobre aspectos mentais, a aromaterapia busca explicação no fato dos 
nervos olfativos (localizados no nariz) serem diretamente conectados ao sistema límbico do 
cérebro e a sua estimulação pelos aromas, ocasiona imediatamente, algumas vezes 
inconscientemente, respostas físicas e emocionais. O sistema límbico do cérebro controla não 
somente nossos sensos primários de fome, sede e libido, mas também, sutilmente, emoção, 
memória, criatividade e intuição, assim como as funções reguladoras do hipotálamo. O 
hipotálamo influencia a glândula pituitária na sua produção de hormônios, que regulam funções 
corporais e servem como catalisadores em sínteses e reações químicas. Baseando-se nesses 
dados da fisiologia, pesquisas científicas internacionais sugerem que a aromaterapia pode 
melhorar a produtividade, a memorização e o relaxamento. 
 
Tai-chi-chuan 
 
A arte do Tai Chi Chuan surgiu na China há cerca de três mil anos. Há muitas versões, mas a 
mais divulgada é que foi a criada pelo mestre taoísta Chang San Feng, conhecido como o 
imortal, que observava de sua janela por vários dias e em momentos diferentes, a luta entre uma 
garça e uma serpente. O mestre estudou a garça, a serpente e outros animais selvagens, as 
nuvens, a água, o movimento das árvores provocado pelo vento e a partir daí desenvolveu uma 
seqüência de movimentos, em forma de exercícios, que expressam estas manifestações da 
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natureza. Seus movimentos se baseiam nos animais tais como: o urso, a garça, a serpente, o tigre 
e o macaco. 
Aqueles que praticavam Tai Chi às vezes tiveram grande importância no estabelecimento dos 
códigos morais da China. Por centenas de anos, os chineses dependeram apenas destes códigos 
como as leis da terra. Estes códigos eram obedecidos por todos, mesmo pelos imperadores, e 
foram o fundamento da paz e da ordem social da civilização chinesa.  
Seguidores do Tai Chi acreditavam que o povo deveria se disciplinar para ser espiritual, 
saudável, bom e inteligente; ser responsável e auxiliar os outros para atingir graus maiores de 
desenvolvimento, amor a verdade; lutar ferozmente contra a imoralidade e a injustiça e proteger 
os necessitados e os fracos. Foi com estes objetivos na mente que o aspecto da arte marcial do 
Tai Chi se desenvolveu e foi enfatizado. Durante os tempos em que a paz era restabelecida, e a 
necessidade da auto defesa não era tão importante, aqueles que tinham ensinado a arte 
profissionalmente levavam adiante suas carreiras dedicadas, como uma espécie de negócio 
familiar. Eles ensinavam somente a aqueles que estavam seriamente interessados, especialmente, 
a qualquer um de seus filhos que tinham o interesse de estudar a arte como uma profissão. 
A arte magna do Tai Chi Chuan tem por objetivo principal a harmonia do homem com a 
natureza. É uma arte de meditação para a saúde e longevidade do corpo e da mente e clareza do 
espírito. Atividade é composta de movimentos lentos, suaves, cadenciados, complexos, mas 
prazerosos e de efeito terapêutico expressivo, exercitando o corpo como uma unidade física, 
mental, emocional e energética. 
Os movimentos parecem uma coreografia. No início da aula há um aquecimento e em seguida 
são passados os exercícios. Cada um está relacionado à natureza e mitos chineses, como você 
pode identificar nos nomes - a garça abre as asas, montar o tigre, brandir as mãos nas nuvens. A 
realização desses movimentos de forma circular, contínua e lenta, colabora para o equilíbrio e 
revitalização das funções dos órgãos. São movimentos lentos, contínuos, e suaves, que propiciam 
ao praticante um estado de relaxamento e serenidade interior, equilibrando e harmonizando as 
vibrações do corpo com as da mente, prevenindo e curando patologias provenientes ou não do 
stress físico e mental, considerado a principal causa das doenças do homem moderno. 
 
As Danças Circulares 
 
As Danças Circulares tiveram sua origem no trabalho realizado pelo bailarino e coreógrafo 
Bernhard Wosien que, a partir de sua pesquisa sobre o folclore de vários países, reuniu um 
repertório rico em significado, memória, movimento e musicalidade. Em 1976, Bernhard Wosien 
visitou a Fundação Findhorn, a convite de Peter Cady, um de seus fundadores e ali ensinou a um 
grupo de moradores as primeiras coreografias. Para Bernhard dançar em grupo "é uma 
oportunidade para que as pessoas eduquem umas às outras e a si mesmas". De Findhorn até os 
dias atuais é notável a expansão das Danças Circulares, que no início da década de 90, chegaram 
ao Brasil e se espalharam formando rodas em Parques, Escolas, Universidades, ONG´s, 
instituições e empresas de diversos setores.  
As danças circulares simbolizam os ciclos, os reinícios, as renovações e são basicamente danças 
de roda, recolhidas de diferentes partes do mundo em diferentes períodos. Existem danças muito 
antigas que vão passando de geração para geração e outras coreografadas recentemente. O que 
caracteriza essas danças é o espírito comunitário que elas promovem. É uma forma de afirmar a 
identidade de um povo, difundindo sua cultura de uma forma pacífica e solidária. 
Podem ser danças de roda, tradicionais e contemporâneas, de diferentes culturas vivenciadas 
como um instrumento de educação e cultura, comunicação criativa, autoconhecimento e saúde 
integral, celebração e integração. 
A dança em grupo, com sua seqüência cadenciada e rítmica, proporciona maior ordem, harmonia 
e alegria individual e coletiva. 
Realizadas em círculo e de mãos dadas, as danças propiciam ao indivíduo uma experiência de 
aprendizado favorecendo a integração, a comunicação, a flexibilidade, a percepção de si mesmo 
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e do outro. O contato com outras culturas e suas expressões na roda da dança gera para o grupo 
um desafio, que passo a passo é superado e ao termino da música resta o aplauso coletivo em 
comemoração a conquista de todos. 
Ao entrar na roda das Danças Circulares o participante é naturalmente convidado a rever os 
próprios passos, a entrar em contato com o próprio esquema corporal, facilidades e dificuldades, 
reações e postura diante de novos desafios e da nova forma de relacionar-se, o círculo. 
Estar em círculo faz com que todos sejam igualmente responsáveis pela conquista do objetivo do 
grupo – realizar a coreografia. Cada conquista é brindada com um novo e maior desafio. 
A vivencia nas rodas de Danças Circulares desperta emoções e memórias conscientes e 
subconscientes, fazendo aflorar reações que vão do riso às lagrimas, em seus participantes, mas 
ao final da vivencia é geral a sensação de alegria e bem estar compartilhada nos depoimentos. 
 
Considerações Finais 
 
As terapias que trazem no seu bojo elementos ligados aos sentidos abrem um espaço para 
compreender, acolher e conduzir, quando possível, emoções contidas, freqüentemente, de forma 
disfarçada ou oculta. Para o alunado, estas práticas resultam em aprendizado da técnica e 
proporcionam a consciência, tanto do próprio corpo físico e das suas emoções, quanto da sua 
rede de relacionamentos interpessoais, levando a um crescimento pessoal. 
Outro ponto considerado foi que os extensionistas participantes desenvolveram aprendizagem 
cientifica assim como obtiveram experiência pratica, bem como foi despertada a necessidade da 
compreensão e respeito às diferenças individuais de cada ser humano. Neste sentido, seus 
depoimentos apontam para o despertar de uma dimensão  importante no cuidado humanizado, 
para a qual ainda não haviam sido sensibilizados . 
Concluímos que as atividades no âmbito de instituições formadoras que envolvem práticas 
integrativas abrem um espaço de informação e aprendizado de terapêuticas que abordam os 
sentimentos, seja de forma individual ou coletiva, assumindo importância particular na formação 
consciente dos futuros profissionais da saúde. 
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1 Introdução 
 
O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno social complexo e de difícil 
combate (SABOIA, 2002), principalmente quando associado ao incesto. A Organização Pan-
americana de Saúde (OPS, 2003) considera esse tipo de violência uma questão de saúde pública 
capaz de trazer graves consequências para o desenvolvimento biopsicossocial das vítimas. 
Em pesquisa realizada na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, constatou-se que entre os anos 
de 2000 e 2001 foram denunciados 2872 casos de violência física, 370 de violência sexual, 234 
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de violência psicológica e 2344 de negligência cujas vítimas são crianças e adolescentes. As 
mães são as agressoras mais frequentes. Os pais, quando são os agressores, causam as lesões 
mais graves. A maioria absoluta dos agressores são pais biológicos (ALVES; SOUSA, 2004). 
Segundo o Núcleo Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes do 
Ceará, no ano de 2007, foram mais de 783 denúncias de violência física, 254 de abuso sexual, 
151 de exploração sexual, 85 de violência psicológica e 552 de negligência familiar. A maior 
parte das denúncias é feita por telefonemas anônimos. Em segundo lugar ficam os vizinhos e 
depois aparecem os profissionais da área de saúde e da educação. Geralmente, antes de uma 
lesão grave ou letal, a criança ou o adolescente já vinha sofrendo violências mais leves, que não 
foram denunciadas (OFICINA, 2008). 
Somado a isso, temos os resultados de uma pesquisa realizada em 2010, cujo tema central foi a 
produção científica sobre abuso sexual infantil, incesto e abuso sexual incestuoso publicada na 
Biblioteca Virtual em Saúde (base de dados LILACS), que demonstraram a pouca visibilidade 
do assunto dentro do campo acadêmico (COSTA, 2010). 
Esses dados gerais demonstram a necessidade de estudos aprofundados sobre o assunto na 
tentativa de conhecer melhor o fenômeno e fornecer elementos que orientem instituições e 
órgãos competentes na criação de mecanismos capazes de coibir essa conduta. É por isso que as 
pesquisas fazem parte do quadro operativo do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual Infanto-Juvenil, sendo uma das principais ferramentas para o combate desse tipo de 
violência no Brasil. 
Este trabalho traz as primeiras reflexões relativas à pesquisa de dissertação sobre abuso sexual 
incestuoso. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na qual trazemos os conceitos infância, 
adolescência e família e, a partir da compreensão dos atuais estudos sobre criança e adolescente, 
discutimos questões acerca do abuso sexual incestuoso, tentando compreender os caminhos 
necessários para a resiliência. 
 
2 Uma breve história da infância, da adolescência e da família. 
 
Estudar infância, adolescência e família significa tecer eternamente uma colcha de retalhos: são 
intermináveis perspectivas, ângulos e teorias. Georg W. Friedrich Hegel, por exemplo, pensa a 
família como uma criação do Estado. A moralidade objetiva imediata necessária para a 
manutenção do Estado tem origem na família, no casamento. É a partir da sensibilidade e do 
amor que o indivíduo interioriza a consciência de coletividade e passa a existir como membro 
familiar, em uma relação de interdependência psicológica. Após o casamento, passa a coexistir, 
em cada indivíduo, tanto uma consciência universal (coletiva) como singular (individual). A 
relação entre tais consciências aparece tanto na família quanto na vida social: a pessoa como 
pessoa (vontade individual) e a pessoa como membro de uma coletividade (vontade geral).  
Para existir família, segundo a teoria hegeliana, é preciso haver o consentimento livre das 
pessoas para o casamento. O autor associa o casamento à vida natural, “como realidade da 
espécie e da sua propagação” (HEGEL, 2003, p. 150). Em busca da liberdade e do convívio, o 
indivíduo busca parcerias, constrói um patrimônio e perpetua seu legado através dos filhos. São 
esses três aspectos que fazem realizar a família. A união é consciente e não se trata de uma 
relação de contrato, mas de contingência de necessidades livres, e somente a conclusão da 
decisão é que se define como a “existência exterior da união moral” (HEGEL, 2003, p. 153).  
Além da decisão livre de união, o que une duas pessoas em casamento é o dever moral. A família 
é constituída pela singularidade (decisões individuais baseadas em necessidades e carências) e 
universalidade (formalidade e atividades dirigidas para o exterior). O primeiro marcado pela 
subjetividade e, o segundo, pela objetividade. União da feminilidade com a virilidade. 
Entretanto, juridicamente, a família é representada sempre pelo homem (chefe). Toda fortuna 
acumulada é propriedade coletiva, não se admitindo diferenças de idade e sexo. Os filhos devem 
ser alimentados e educados pela fortuna coletiva e que o direito dos pais sobre os filhos é 
limitado (HEGEL, 2003). 
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O casamento pode ter início e fim, pois se é uma instituição livre, nada pode obrigar a 
manutenção do casamento. “No entanto, é necessária a autoridade moral de um terceiro para 
assegurar o direito do casamento, da substancialidade moral contra a simples verossimilhança de 
tais sentimentos e contra os acasos de uma simples impressão temporária” (HEGEL, 2003, p. 
161). A dissolução do casamento só ocorre, então, em último caso. Eis a dissolução moral da 
família: quanto maior a frouxidão dos laços familiares menor é a moralidade. Já a dissolução 
natural da família ocorre principalmente com a morte do pai. Dela vem a herança que deverá ser 
decidida por alguém do direito. 
Essa concepção hegeliana de família é a mesma do sistema jurídico na sociedade alemã de sua 
época e é baseada nos preceitos cristãos da Reforma Protestante. Através de uma metodologia 
meramente contemplativa de pensar a realidade concreta, Hegel descreve a família como 
naturalmente monogâmica, formada pelo tripé pai, mãe e filhos, cujo chefe é o homem. A 
infidelidade de ambos os sexos é inadmissível. 
A filosofia hegeliana foi amplamente criticada por Marx e Engels. A genialidade de tais teóricos 
ficou marcada principalmente pela forma com que eles analisaram as novidades 
socioeconômicas de seu tempo (Revolução Industrial), ultrapassando os limites da ciência social 
contemplativa de Hegel e introduzindo uma nova metodologia científica através da qual os 
estudiosos deveriam conhecer os fenômenos sociais a partir dos fatos tais quais foram 
historicamente construídos.  
Em A origem da família, da propriedade privada e do Estado, Engels (1985) afirma que não se 
pode compreender a sociedade industrial sem percorrer os caminhos traçados pelos vários tipos 
de organização que o ser humano foi construindo e desconstruindo ao longo do tempo, indicando 
a família como “a forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza 
das contradições e dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa sociedade” 
(ENGELS, 1985, p. 104). Assim, ao contrário do que Hegel imaginou, a família seria fundadora 
do Estado. 
Etimologicamente, família vem do termo latino famulus, que significa escravo doméstico. Neste 
sentido, ela seria um conjunto de escravos domésticos pertencentes a um mesmo homem. Tal 
conceito é relativamente recente e surgiu com a emergência do sistema patriarcal. Antes disso, 
pode-se falar em grupos que apresentavam o domínio da linhagem feminina, no qual a herança e 
os filhos pertenciam ao grupo materno (ENGELS, 1985). 
Engels (1985) afirmava que o desenvolvimento humano poderia ser dividido em três estados de 
sociedade: selvagem, barbárie e civilização. O primeiro estado diz respeito a uma raça humana 
que vivia nos bosques, distinguindo-se dos animais por causa do desenvolvimento da linguagem 
articulada. Aos poucos, com a introdução do fogo e das primeiras armas, algumas alterações 
foram possíveis nas formas de vida como, por exemplo, o povoamento de novos lugares e a 
introdução de novos alimentos através da caça. A saída da condição selvagem foi marcada pela 
ampliação de uma tolerância recíproca na convivência, mas ainda sem a necessidade de afeição. 
Os matrimônios eram coletivos com pouca margem ao ciúme e relações sexuais sem entraves 
(não havia noção de incesto). Tal estado foi chamado de “estado de promiscuidade”. 
A passagem do ser humano para outros estados foi marcada pelas profundas transformações 
econômicas (transformação da natureza através do trabalho humano) e sociais (introdução de 
proibições de casamento, surgimento de subgrupos471, decadência do matriarcalismo e ascensão 
do patriarcalismo). Para fins deste trabalho, é importante destacar que os grupos humanos 
passaram de um estágio de desenvolvimento no qual as relações eram simples, coesas (no 

471 Com as proibições de casamentos, surgiram dois grupos gerais: os que podem casar entre si e os que não podem 
casar entre si. A complexidade desta lógica ficará cada vez mais forte com o aumento da população: “Uma tribo 
divide-se em diversas gens, geralmente em duas; com o aumento da população, cada uma das gens primitivas 
divide-se em várias gens filhas, para as quais a gens-mãe persiste como fratria; a própria tribo subdivide-se em 
várias tribos, em cada uma das quais, na maioria dos casos, vamos entrar antigas gens; uma confederação, pelo 
menos em certos casos, une as tribos aparentadas” (ENGELS, 1985, p. 213). 
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sentido durkheimiano) e ligadas ao feminino para relações complexas, antagônicas e de caráter 
masculino. 
A grande revolução social – passagem do matriarcalismo para o patriarcalismo – ocorreu quando 
os grupos começaram a criar rebanhos e a produzir materiais excedentes: os meios de produção 
masculinos (como, por exemplo, a segurança do grupo e dos produtos) passaram a ter grande 
importância para o grupo, influenciando o próprio grupo a mudar as regras de aliança e herança 
com vistas à proteção dos bens.  
A partir dessa revolução social, na qual os homens passam a ser proprietários dos bens do grupo, 
manifestaram-se: a) dominação masculina; b) monogamia feminina; c) primeira forma de divisão 
do trabalho (homem-mulher); d) primeiro antagonismo de classe (homem-mulher); e) primeira 
opressão de uma classe sobre a outra (homem sobre mulher) (ENGELS, 1985). É importante 
destacar que tanto esta relação de potencial domínio de uma classe sobre a outra quanto a divisão 
sexual do trabalho ainda estão mais relacionados à espontaneidade da vida tribal. Neste sentido, 
essas novas características das relações sociais apenas influenciarão as bases da Revolução 
Industrial e o novo tipo de sociedade na qual emergirá a propriedade privada moderna.  
A teoria de Marx e Engels contribuiu para desnaturalizar o amor familiar, colocando-o como 
consequência das transformações das organizações humanas. Monogamia, sensibilidade e o 
amor (ditos por Hegel como fundamentos naturais da família) são, assim, elementos recentes na 
história da família. É importante notar também que Hegel, Marx e Engels não aprofundam em 
suas análises levando em consideração as questões relativas à criança e ao adolescente no 
contexto familiar, discutindo principalmente os cargos de chefia da família ou grupo. Isso pode 
ser um indício de que não havia ainda nenhuma preocupação científica específica sobre o lugar 
de crianças e adolescentes no contexto histórico estudado, ficando à sombra da história do 
adulto. 
No século XX, Claude Lévi-Strauss (2008) aprofundou algumas questões sobre família, 
introduzidas anteriormente por Marx e Engels, trazendo as relações de parentesco 
definitivamente para o campo da cultura. Sua concepção confirma a desnaturalização do conceito 
amplamente difundido da unidade biológica burguesa (pai, mãe e filhos), acrescentando que a 
superação da unidade familiar consanguínea aliada à introdução das relações de casamento 
intergrupais são as principais responsáveis pela transição humana da natureza para a cultura. A 
família, assim, funda o social através da aliança entre grupos e o tabu do incesto472 é a primeira 
regra por excelência, introduzindo o ser humano no mundo da cultura.  
Posteriormente, o historiador francês Philippe Ariès trouxe mais elementos para a compreensão 
da construção dos conceitos de família na sociedade ocidental, marcando a história da infância e 
da família com sua obra História Social da Criança e da Família, publicada na década de 1960. 
Nela o autor analisa as categorias infância e família dentro de uma perspectiva histórica cujo 
método de análise está baseado no estudo de diversas obras de arte, autobiografia e escrituras 
funerárias produzidas a partir da Idade Média. Dentro das grandes contribuições atribuídas à 
Ariès, podemos destacar uma: a infância apareceu como conceito importante na história da 
família. A obra do autor francês refletiu sobre alguns dos grandes momentos da história europeia 
que marcaram as distintas concepções de infância e de família.  
A palavra infância originou-se do termo latino infantes, que significa “ausência de fala” (prefixo 
in, como indicativo de negação, e fante vindo do verbo fari – falar) e se refere ao período da vida 
em que o ser humano ainda não conseguia se comunicar através das palavras.  
Segundo Ariès (1978), até o século XII, havia uma ausência de sentimento de infância. Isso 
significa que não existia consciência social da particularidade infantil. A infância era um curto 
período de transição que durava apenas enquanto o “filhote do homem ainda não conseguia 
bastar-se” (ARIÈS, 1978, 11). O fim dessa fase, quando a criança era misturada ao mundo dos 
adultos, ocorria no momento em que a criança adquiria alguma autonomia física e conseguia 
viver sem a solicitude de sua mãe ou de sua ama. 

472 O tabu do incesto também aparece em Engels como uma construção histórica. 
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A inexistência do sentimento de infância não significava que as crianças eram negligenciadas, 
abandonadas ou desprezadas. O pesquisador francês afirma que o sentimento de infância nada 
tinha a ver com afeição de adultos pelas crianças. O que faltava naquela época era a consciência 
da particularidade infantil que distingue essencialmente a criança do adulto. As crianças eram 
adultos-em-miniatura e não havia separação moral do que poderia ser apropriado ou não. Elas 
estavam sempre presente aos eventos sociais, trabalhavam como aprendizes ou serviam de pajens 
de cavaleiros. 
Por volta do século XIII, apesar da representação da infância ainda encarar a criança como 
miniatura de adultos, um sentimento superficial em relação à criança foi se incorporando às 
práticas sociais. A paparicação era destinada ao ser humano em seus primeiros anos de vida, 
quando não passava de uma “coisinha engraçadinha”, quase um “animalzinho de estimação”. A 
criança, por sua ingenuidade e graça, tornou-se fonte de distração e relaxamento para os adultos. 
Como as taxas de mortalidade e natalidade infantis eram muito altas nessa época, algumas 
crianças não passavam da fase de paparicação. “Se ela morresse então, como muitas vezes 
acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois uma 
outra criança logo a substituiria” (ÁRIES: 1978, 10). “Não se pensava, como normalmente 
acreditamos hoje, que a criança já contivesse a personalidade de um homem. Elas morriam em 
grande número” (ARIÈS, 1978, p. 57). A criança morta era enterrada em qualquer lugar e não se 
temia sua volta para importunar os vivos. “Quando ela conseguia superar os primeiros perigos e 
sobreviver ao tempo da paparicação, era comum que passasse a viver em outra casa que não a 
de sua família” (ARIÈS, 1978, 10).  
“A família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental” (ARIÈS, 1978, p. 231). 
Era comum que os pais encaminhassem seus filhos para outras famílias criarem. A escola ainda 
era rara e a transmissão de conhecimento ficava a cargo das famílias substitutas. “Nessas 
condições, a criança desde muito cedo escapava à sua própria família, mesmo que voltasse a ela 
mais tarde, depois de adulta, o que nem sempre acontecia” (ARIÈS, 1978, p. 231).  
Esse tipo de relação familiar, onde a criança a partir de certa idade é encaminhada para ser 
educada por outra família, era comum na sociedade medieval. O objetivo do serviço doméstico 
praticado pela criança na casa de estranhos era sua aprendizagem, transmissão do conhecimento 
de uma geração à outra. Então, a família – constituída pelo casal e as crianças que moravam na 
casa – não tinha caráter afetivo como hoje se pensa.  
Os valores, os conhecimentos, enfim, a socialização das crianças, portanto, eram garantidos não 
por seus pais, mas pelo convívio que tinham com os adultos, praticando seus jogos e tarefas. 
Muito cedo, a criança se tornava um jovem adulto. Outro dado importante era que as questões 
afetivas ficavam em um plano diferente das questões de convivência social.  
Foi também por volta do século XIII que a iconografia começou a representar crianças um pouco 
mais próximas do sentimento moderno: figuras angelicais com a aparência de jovens 
adolescentes com traços mais redondos e graciosos, deixando para trás as representações mais 
parecidas com homens em miniatura do início da Idade Média e demonstrando as mudanças nas 
representações sociais sobre a criança. 
O início da Idade Moderna trouxe consigo uma forte alteração na ordem vigente com relação à 
criança e à família, quando ocorre uma clara distinção entre crianças e adultos. Neste sentido, 
sendo a educação473 um processo socializador cuja função é suscitar nos jovens (crianças e 
adolescentes) modos de pensar, agir e sentir “reclamados pela sociedade política no seu conjunto 
e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine” (DURKHEIM, 1979, p. 42), as 
transformações paradigmáticas – marcadas pela emergência de novas estruturas conceituais de 
infância e adolescência – modernas desencadearam outras formas de se compreender a educação. 
“O apego à infância e à sua particularidade não se exprimia mais através da distração e da 
brincadeira, mas através do interesse psicológico e da preocupação moral” (ARIÈS, 1978, p. 
162). Para moralistas e educadores, tratar as crianças com muitos mimos transformavam-nas em 

473 Em Durkheim (1995), a educação é uma das formas de reprodução social. Através dela, a cultura se perpetua. 
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criaturas mal-educadas e impertinentes. A criança era vista como um ser angelical que precisava 
ser educado: “recusava-se a considerar as crianças como brinquedos encantadores, pois viam 
nelas frágeis criaturas de Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar” (ARIÈS, 
1978, p. 164). Essa preocupação era inicialmente dos eclesiásticos e influenciou a vida familiar.  
A escola tirou as crianças do mundo dos adultos. A aprendizagem infantil deixou de ser na 
convivência direta com eles e passou a ser feita em um lugar reservado para elas. “Começou 
então um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres e das 
prostitutas) que se estenderia até os nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização474” 
(ARIÈS, 1978, p. 11). Era um processo disciplinar e moralizador que refletiu na educação até o 
século XX.  
Como movimento de escolarização e a moralização dos ensinamentos transmitidos, os pais 
passaram a vigiar mais de perto seus filhos e se sentiam responsáveis em garantir sua 
aprendizagem. Inicialmente, a escola nem sempre era perto de casa, mas logo o afastamento por 
causa da distância das escolas não seria mais tolerado e uma rede de escolas começou a ser 
criada. 
 

“A família transformou-se profundamente na medida em que modificou suas 
relações internas com a criança” (ARIÈS, 1978, p. 225). A afeição agora era 
imprescindível no ambiente familiar e manifestava-se principalmente na importância 
que a sociedade começou a dar à educação. Os pais se preocupavam com a saúde e o 
aprendizado dos filhos, fato que até então era desconhecido (ARIÈS, 1978). 

 
É importante destacar que essa escolarização não atingiu imediatamente a grande parte da 
população infantil europeia. Ao contrário, ela não afetou uma vasta parcela da população 
infantil, que continuou a ser educada segundo as antigas práticas de aprendizagem. Antes de 
mais nada, havia as meninas. Com exceção de algumas, que eram enviadas às “pequenas 
escolas” ou a conventos, a maioria era educada em casa, ou também na casa de outras pessoas, 
uma parenta ou vizinha. A extensão da escolaridade às meninas não se difundiria antes do século 
XVIII e início de XIX (ARIÈS, 1978, p. 233). 
Em se tratando do restante da população infantil – no caso, os meninos – Ariès (1978) destaca 
que somente as camadas médias da sociedade aderiram mais rapidamente às novidades de uma 
instrução mais especializada e teórica. A nobreza e os artesãos mantiveram-se fiéis ao antigo 
modo de aprendizagem. “As sobrevivências da antiga aprendizagem nas duas extremidades da 
escala social não impediram seu declínio: a escola venceu, através da ampliação dos efetivos, do 
aumento do número de unidades escolares e de sua autoridade moral” (ARIÈS, 1978, p. 233). 
“Os tratados de educação do século XVII insistem nos deveres dos pais relativos à escolha do 
colégio e do preceptor, e à supervisão dos estudos, à repetição das lições, quando a criança vinha 
dormir em casa” (ARIÈS, 1978, p. 232). Um dos efeitos das novas exigências sociais é 
exatamente a aproximação entre pais e filhos. Foi aí que a criança tornou-se o centro de atenção 
da família e o sentimento tornou-se imprescindível no ambiente familiar.  
Na Europa, a partir de 1850, percebe-se o filho como sendo objeto de amor dos pais, e sua morte 
passa a ser motivo de luto para o adulto. É, nesse período, que os manuais de educação sinalizam 
para a prece infantil e maternal, forma de aproximar mães e filhos em torno da aprendizagem da 
oração (DAY et al., 2003, p. 11). 
A infância passou a ser vista como uma idade da vida na qual reina a inocência e a fraqueza. 
Menino Jesus e Nossa Senhora menina tornaram-se modelos e ancestrais de todas as 
representações de crianças pequenas da história da arte e do pensamento ocidental. A imagem de 
uma criança, em quadros e esculturas, era associada à de uma figura sagrada, como o anjo (corpo 

474 Para um melhor entendimento sobre esse enclausuramento dado às crianças, aos loucos, às prostitutas, aos 
pobres, recomenda-se o estudo das instituições disciplinares discutidas por Michel Foucault (1998). 
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desnudo assexuado de formas arredondadas), que muitas vezes aflorava nas pessoas emoções e 
sentimentalismo (ARIÈS, 1978).  
Outro costume começou a ser substituído no final do século XVII: privilégio de um dos filhos 
em detrimento dos outros. Era comum às famílias a eleição de um dos filhos como o único 
beneficiado bens de família e sobrenome com o objetivo de manter o patrimônio unificado e 
protegido. “O privilégio do filho, beneficiado por sua primogenitura ou pela escolha dos pais, foi 
a base da sociedade familiar do fim da Idade Média até o século XVII, mas não no século XVIII” 
(ARIÈS, 1978, p. 234). Entretanto, em meados do século XVII, a ideia de equidade de direitos 
entre os filhos começou a se espalhar pela sociedade, resultado das novas concepções de família 
nas quais a afeição tornou-se indispensável e o patrimônio, objetivo em segundo plano (ARIÈS, 
1978). 
A citação acima demonstra uma característica da obra de Ariès pouco compreendida. Segundo o 
autor, afeição e valor da afeição são conceitos diferentes. Ele infere que sempre existiu afeição 
no ambiente familiar; entretanto, o valor social atribuído a ela mudou de acordo com os tempos: 
na sociedade medieval, o valor da afeição era insignificante se comparado ao valor atribuído a 
ela na sociedade moderna. 
“No século XVIII, a família começou a manter a sociedade à distância, a confiná-la a um espaço 
limitado, aquém de uma zona cada vez mais extensa de vida particular” (ARIÈS, 1978, p. 265). 
A casa passou a ser um ambiente reservado apenas ao convívio familiar e constituiu-se um 
estranhamento do mundo. A casa já tinha características da modernidade, com independência 
dos cômodos e a construção de um corredor de acesso. Os quartos eram mantidos no lugar mais 
reservado da casa, longe da rua. A intimidade e o conforto passaram a ser preservados e as camas 
se limitavam aos quartos de dormir.  
A casa tornou-se um lugar sagrado e espaço maior para a intimidade entre pais e filhos. Ninguém 
mais visitava um amigo sem aviso prévio. Bilhetes e cartas eram enviados através dos criados 
para transmitir ou receber informações (ARIÈS, 1978). “O correio também se encarregava das 
visitas [...] ninguém é visível, todos tem a decência de fechar a sua porta” (MERCIER apud 
ARIÈS, 1978, p. 266). Após a reforma dos costumes, uma nova etiqueta social surgiu. 
A intimidade e a afetividade marcaram a nova etiqueta social. Os pais se tratavam com carinho e 
esse carinho se estendia aos filhos. As cartas familiares continham detalhes cotidianos e as 
crianças eram tratadas com seus nomes no diminutivo. Preocupações com a educação, saúde e 
higiene também faziam parte do novo contexto familiar. As atitudes perante vida e morte 
mudaram consideravelmente. Por um período, essas mudanças na estrutura familiar se limitaram 
aos burgueses, artesãos e lavradores. Mas foi uma questão de tempo até atingir a quase toda 
sociedade, até que passou a parecer natural para o pensamento social no ocidente (ARIÈS, 1978). 
No final do século XVIII e início do século XIX, o fortalecimento dos Estados Nacionais, o 
avanço da industrialização e da técnica e a organização dos trabalhadores trouxeram consigo a 
redefinição dos papéis sociais de mulheres e crianças. Foi neste momento que a adolescência 
passou a ser identificada como uma etapa singular do desenvolvimento humano. 
Foi nesse período também que houve um delineamento preciso das idades da vida: a 
adolescência começava a partir da primeira comunhão (12 anos) e se estendia até o alistamento 
militar para o sexo masculino e até o casamento para sexo feminino. Mas foi no final do século 
XIX que a sociedade passou a se preocupar com o adolescente e suas especificidades. 
As mudanças de paradigma com relação a crianças e adolescentes ao longo dos séculos 
demonstram a fluidez dos conceitos construídos pelas sociedades humanas. As transformações 
sociais, políticas, econômicas e culturais são determinantes para a construção e reconstrução de 
conceitos que antes pareciam naturais até o movimento transformador atuar novamente. Somado 
a isso, as revoluções científicas na área da saúde demonstraram que a criança e o adolescente têm 
mecanismos biológicos diferentes do adulto, o que reforçou a visão de que infância e 
adolescência são períodos da vida que precisam de atenção peculiar. 
A criança deixou o seu antigo anonimato e alcançou o centro das atenções da família. Para cuidar 
dela, começou-se a limitar a quantidade de filhos. Os conceitos hegemônicos de infância na 
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sociedade ocidental passaram a estar diretamente relacionados ao período de crescimento 
biológico e psicológico do ser humano, compreendendo, em geral, às duas primeiras décadas de 
vida. Essas mudanças significativas exigiram nas últimas décadas uma adequação sociopolítica 
em todo o mundo e, dentro de uma perspectiva durkheimiana475, a nova estrutura social impõe-se 
sobre os indivíduos a ponto de ser irresistível. 
O Brasil foi pioneiro na legitimação da proteção de crianças e adolescentes, mesmo que 
historicamente essa parte da população venha sendo silenciada e marginalizada no cotidiano do 
país. Como uma espécie de sombra dos adultos, a história da infância brasileira não se diferencia 
daquela dos adultos. “No Brasil, foi entre pais, mestres senhores e patrões, que pequenos corpos 
tanto dobraram-se à violência, às humilhações, à força, quanto foram amparados pela ternura dos 
sentimentos familiares mais afetuosos” (PRIORE, 2010, p. 14), sempre observadas e tratadas 
adultos em potencial. Mas apesar dessa marginalização e da chegada tardia da escolarização, o 
Brasil criou uma legislação que reconhece os direitos de proteção integral de crianças e 
adolescentes logo após a “Convenção sobre os direitos da criança” aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1989. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8069, de 13 de julho de 1990, veio para 
regulamentar no Brasil os direitos e deveres de crianças e adolescentes. A partir dele, designa-se 
criança seres humanos até doze anos de idade incompletos. Já os adolescentes ocupam a faixa 
etária de doze a dezoito anos. Somente em casos previstos em Lei, é que se aplicam exceções 
quanto à idade dos adolescentes, quanto é estendida até os 21 anos de idade. 
Em termos de práticas sociais e pesquisas relacionadas ao assunto, é preciso que ultrapassemos 
as barreiras das políticas e regulamentações sobre a infância e prestemos atenção no patamar 
discursivo que construímos atualmente. A literatura aponta que a criança e o adolescente 
deixaram de ser adultos em miniatura e seres humanos incompletos para assumirem posições de 
sujeitos de sua própria história: eles são desejados, amados, protegidos, consultados (BELLONI, 
2009).  
Em contrapartida a tais transformações, crianças e adolescentes continuam caladas, 
simplificadas, assexuadas e sob a educação da palmada. São ignorados na sua humanidade, 
complexidade, multiplicidade e sabedoria. As Ciências Sociais, por exemplo, somente agora – 
com a Sociologia da Infância e a Antropologia da Criança – tem percebido infância e 
adolescência como grupos sociais dotados de saberes e práticas específicas. É um movimento 
importante para retirar crianças e adolescentes do silêncio. 
 
3 Violência sexual contra crianças e adolescentes 
 
Segundo Sanches e Minayo (2004, p. 29), “a violência contra crianças e adolescentes acompanha 
a trajetória da humanidade desde os tempos antigos até o presente. É, portanto, uma forma 
secular de relacionamento das sociedades, variando em expressões e explicações”. No entanto, as 
concepções acerca da infância sofreram transformações ao longo dos séculos: a criança deixou 
de ser a “coisinha engraçadinha” da Idade Média, como descreveu Ariès (1978, p. 10), para 
assumir uma posição de ser humano em estágio de desenvolvimento com direito à proteção 
integral. Essa mudança paradigmática exigiu nas últimas décadas uma adequação sociopolítica 
em todo o mundo. 
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 2003), inauguraram oficialmente essas 

475 A teoria social durkheimiana afirma que a estrutura social age coercitivamente sobre os indivíduos de forma 
irresistível e eficaz. Para o autor, não se consegue, por exemplo, educar um filho sem a interferência das concepções 
de educação legitimadas coletivamente (DURKHEIM, 1979). Observando a história social da infância e da família, 
percebo que Durkheim não deixa de ter razão quando fala da força coercitiva que as estruturas exercem sobre os 
indivíduos. Entretanto, Bourdieu (2004) posteriormente demonstrou que os indivíduos não são inertes nas suas 
relações com as estruturas estruturadas, pois eles também agem de forma estruturante.  
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novas concepções de infância no Brasil (Sanches e Minayo, 2004). Legalmente, crianças e 
adolescentes deixaram de ser objetos passíveis da intervenção do Estado (menor) para se 
tornarem sujeitos de direito, prioridade absoluta e destinatários de proteção integral contra toda 
forma de violência, crueldade ou opressão, sendo família, sociedade e poder público, 
corresponsáveis pela garantia desses direitos. 
Entretanto, apesar de existir uma legislação específica para garantir que menores de 18 anos 
sejam protegidos de toda ação prejudicial ao seu pleno desenvolvimento, relatórios de pesquisa – 
alguns divulgados, inclusive, pelo principal órgão internacional de defesa da infância, Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) – apontam que uma parcela significativa de crianças e 
adolescentes ainda sofrem em seu cotidiano algum tipo de violência, principalmente na família, 
nas escolas e outros ambientes relacionados à sua vida afetiva (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, 
2003). 
Segundo Day (2003), a família é um dos principais agentes de maus-tratos à infância. A hipótese 
de que o ambiente doméstico, pela sua natureza afetiva476, seria o principal protetor de crianças e 
adolescentes em nossa sociedade, tem se mostrado bastante falha. A violência intrafamiliar é um 
tipo de violência bastante frequente, silenciado e que traz profundo prejuízo individual, familiar 
e social. As principais vítimas são mulheres, crianças, adolescentes, idosos e deficientes físicos e 
mentais. Trata-se de atitudes violentas físicas, sexuais, negligenciais e/ou psicológicas praticadas 
por um parente dentro dos lares. 
Designa-se violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: 
 

todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou 
adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à 
vítima, implica, de um lado, uma transgressão de poder/dever de proteção do adulto 
e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que as 
crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição de 
peculiar desenvolvimento (GUERRA, 2001, p. 32). 

 
De acordo com Sanches e Minayo (2004, p. 34), no Brasil, “levantamentos do IBGE revelam que 
cerca de 20% das crianças e dos adolescentes sofrem violência física e 80% dos agressores são 
os próprios pais” e, geralmente, ocorre cumplicidade silenciosa entre os cônjuges. Segundo 
Guerra (2001), os meninos são os alvos mais constantes das agressões físicas e as meninas são as 
principais vítimas de violência sexual. A grande maioria dos agressores são homens adultos. 
Apenas 10% dos agressores físicos apresentam transtornos mentais graves. A faixa etária de 
maior incidência de maus-tratos é dos 7 aos 13 anos. A violência intrafamiliar, segundo a mesma 
autora, tem caráter repetitivo e, se não houver tratamento, as chances de reincidência variam de 
50% a 60%. 
Apesar da importância dos estudos acerca de todas essas formas de violência intrafamiliar contra 
crianças e adolescentes, concentrar-nos-emos apenas no que diz respeito à violência sexual.  
Segundo a OPS (2003), a violência sexual é todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual 
ou comentário/insinuações sexuais não desejados; atitudes para comercializar477 ou utilizar a 
sexualidade de uma pessoa mediante coação por outra, independentemente da relação do 
agressor com a vítima. A coação pode ser em nível de força física, intimidação psíquica e 
extorsão. Caracteriza-se violência sexual também quando a vítima não tem condições de dar seu 
consentimento por estar embriagada, sob efeitos de entorpecentes ou quando não consegue 
(ainda) compreender a situação (crianças e adolescentes). Em termos conceituais, ainda segundo 
a OPS (2003), a violência sexual contra crianças e adolescentes abrange: exploração sexual para 

476 Lévi-Strauss (2008) desnaturaliza a noção de família e dos papéis familiares. Esse assunto será retomado 
posteriormente. 
477 Chama-se esta prática específica de exploração sexual mediante comércio. Apesar de ser um campo fértil de 
estudos, não é alvo de interesse desta pesquisa. 
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fins comerciais e abuso sexual, sendo que a diferença entre ambos está no primeiro transformar 
crianças/adolescentes em mercadoria sexual mediante lucro.  
Relatórios da OPS (2003) registram a presença da violência sexual infanto-juvenil em todos os 
países do mundo. Entretanto, afirmam que ainda existe um pacto de silêncio disseminado 
socialmente capaz de coibir todas as tentativas de se conhecer a magnitude do problema. Os 
dados divulgados sobre esse tipo de violência vêm principalmente da polícia, dos centros de 
saúde e das organizações não-governamentais. Todavia, a própria OPS compara a relação entre 
estas fontes de informação e a magnitude mundial do problema com um grande iceberg 
flutuando em alto mar. Conhecemos a ponta visível, que são os casos denunciados, diz o 
relatório, mas abaixo da superfície, existe uma parte substancial do problema que não é 
quantificada. Reconhece-se que a violência sexual ainda é um tema pouco investigado, sendo as 
informações escassas e fragmentadas.  
Segundo a antropóloga Esther Jean Langdon (1993), a violência sexual contra crianças e 
adolescentes é um acontecimento extremamente comum na sociedade brasileira, independente de 
classe social. Sobre as especificidades do abuso sexual, ela, pesquisadora-nativa, afirma em seu 
artigo “O dito e o não-dito: reflexões sobre narrativas que famílias de classe média não contam” 
que tão comum quanto à prática do abuso sexual infanto-juvenil na família, é o pacto de silêncio 
envolvendo o tema. 
 
4 Abuso sexual incestuoso 
 
4.1 Relações de parentesco e incesto 
 
A ideia de família nuclear burguesa, formada pelo tripé pai, mãe e filhos, ainda é bastante 
difundida na sociedade brasileira como se fosse o modelo natural de família. Entretanto, esse 
tipo de família é uma criação recente (BOURDIEU, 1997; ENGELS, 1985; LÉVI-STRAUSS, 
2008). Os estudos antropológicos em sociedades tribais trouxeram uma contribuição ímpar para 
a desnaturalização da instituição família. Suas pesquisas apontaram para a existência de uma 
variedade de configurações familiares nos diversos povos e que a família nuclear burguesa é 
apenas um dos modelos possíveis.  
Destacamos aqui a contribuição de Claude Lévi-Strauss (2008) para se compreender a família 
como uma instituição social não-natural e não-universal. Para ele, os laços de parentesco regem 
as relações sociais e os diferentes modelos familiares são resultados da diversidade de arranjos 
desses laços. Assim, a variabilidade de configurações nas relações de parentesco, bem como de 
divisão de papéis dentro do contexto familiar, deixaram claro que o modelo nuclear de família, 
predominante em nossa sociedade, não é universal.  
Os sistemas de parentesco, para Lévi-Strauss (2008), são formados pela combinação de três 
relações básicas: 1) relação de descendência, estabelecida entre pais e filhos; 2) relação de 
consanguinidade, constituída entre irmãos; e 3) relação de afinidade, formada através dos 
casamentos entre sujeitos de grupos sociais diferentes. Conforme variam os arranjos desses 
elementos básicos, constroem-se os modelos de relações de parentesco das diversas sociedades. 
A configuração dos modelos familiares está intrinsecamente relacionada ao papel que a mulher 
ocupa no grupo. A mulher não é somente mulher. Ela é mãe, esposa, irmã, filha, ou prima. Cada 
um desses tipos de parentesco pressupõe a relação dela com todos os outros membros do grupo, 
para os quais ela não é mãe, esposa, irmã, filha ou prima. “O mesmo se dá com todas as relações 
familiares, que se definem, simultaneamente, pelos indivíduos que englobam e também por 
aqueles que excluem” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 522). Ou seja, existe uma rede de relações 
sociais que une todos os membros do grupo em um sistema de parentesco. “A proibição do 
incesto é menos uma regra que proíbe casar-se com a mãe, a irmã ou a filha do que uma regra 
que obriga a dar a outrem a mãe, a irmã ou a filha. É a regra do dom por excelência” (LÉVI-
STRAUSS, 2008, p. 522). 
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O casamento torna-se, então, a construção de uma aliança intergrupal. Por isso, os vínculos de 
filiação e descendência podem diferir de uma sociedade para a outra e o filho não é 
necessariamente descendente do pai biológico. Nas sociedades unilaterais matrilineares, por 
exemplo, compreende-se o filho como descendente da família da mãe, sendo o pai apenas o 
marido da mãe. O filho está, neste modelo, fora da linha de descendência do pai e a autoridade 
está na figura do tio materno (aquele que entrega a mulher ao casamento). Já nas sociedades 
patrilineares, a autoridade sobre o filho concentra-se na figura paterna (aquele que recebe a 
mulher). Sendo assim, filiação não significa necessariamente relação de descendência. O 
parentesco, sentido abstrato da família, configura-se para além das relações de consanguinidade, 
pois tem a ver, antes de tudo, com a herança e sucessão de poder.  
O princípio organizador do grupo é a proibição do incesto, a partir do qual se estabelecem 
alianças entre grupos sociais. É pela proibição da relação sexual entre pessoas de um mesmo 
grupo que se introduziria a necessidade de comunicação com outros grupos, através do 
casamento. Este, para Lévi-Strauss (2008), tem como base as relações de troca, cuja “moeda” é a 
mulher, e envolve três sujeitos: uma mulher e dois homens (aquele que a entrega e aquele que a 
recebe). O casamento e o tabu do incesto fundam, assim, o social, o primeiro criando alianças 
entre grupos e o segundo estabelecendo normas sobre as relações sexuais.  
Nesta perspectiva, a proibição do incesto é universal (natureza) e sua definição está diretamente 
relacionada às definições de parentesco de cada sociedade (cultura). Os códigos de interdição 
aparecem através de mitos, regras, símbolos muitas vezes passados de geração a geração e 
definem o que é legítimo e o que é proibido em uma dada sociedade.  
Assim, pois, a exogamia deve ser reconhecida como um elemento importante – sem dúvida 
como, de muito, o elemento mais importante – desse conjunto solene de manifestações que, 
contínua ou periodicamente, asseguram a integração das unidades parciais no interior do grupo 
total, e exigem a colaboração dos grupos estrangeiros. Tais são os banquetes, as festas, as 
cerimônias de diversas espécies que formam a trama da existência social. Mas a exogamia não é 
apenas uma manifestação incluída no meio de muitas outras, pois as festas e as cerimônias são 
periódicas e a maior parte delas correspondem [sic] a funções limitadas. A lei da exogamia, ao 
contrário, é onipresente, atua de maneira permanente e continua, e, ainda mais, refere-se a 
valores – as mulheres – que não os valores por excelência, tanto do ponto de vista biológico 
quanto do ponto de vista social, e sem os quais a vida não é possível, ou pelo menos fica 
reduzida às piores formas de abjeção. Não é portanto exagerado dizer que essa lei é o arquétipo 
de todas as outras manifestações com base na reciprocidade, que fornece a regra fundamental e 
imutável mantenedora da existência do grupo enquanto grupo (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 521-
522). 
Destacar a importância dos cientistas ultrapassarem a tendência do pensamento de naturalização 
das relações sociais talvez seja a principal contribuição de Claude Lévi-Strauss para o mundo 
acadêmico. A família é uma instituição social e “a proibição do incesto exprime a passagem do 
fato natural da consanguinidade ao fato cultural da aliança” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 70). 
Diante disso, estudar academicamente o incesto e as relações familiares deve ter como ponto de 
partida a abertura de pensamento para compreender essa teia de relações que envolvem família e 
seus protagonistas, ultrapassando inclusive as contribuições clássicas de autores como Lévi-
Strauss. 
 
4.2 Incesto x abuso sexual incestuoso: a violência nas relações incestuosas 
 
Proibir o incesto é reconhecer sua existência e dar sentido ao mundo. Mas a transgressão de tal 
proibição social seria crime? 
Apesar de ser um tabu e, portanto, condenável em nossa sociedade, o incesto não é citado na 
legislação brasileira. O Código Civil Brasileiro (2002) limita o casamento entre parentes até o 
terceiro grau. Já o nosso Código Penal (1940) não compreende o incesto como uma prática 
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criminosa, apesar de reconhecer em certos casos seu caráter transgressor dos costumes e, 
portanto, um agravante nos crimes sexuais previstos em lei (DIAS, 2006; DOSSIÊ, 2005). 
Para Maria Berenice Dias (2006), o incesto não ser considerado crime é uma forma de silenciar o 
problema. “Trata-se de fato cujo nome ninguém sequer gosta de pronunciar. Aliás, é delito que 
nem nome tem e até parece que não existe, pois nem se encontra tipificado no Código Penal. 
Este crime de que ninguém fala, que ninguém quer ver chama-se ‘incesto’” (DIAS, 2006, p. 12). 
Cláudio Cohen (2005) também criminaliza o incesto: 

 
Podemos definir incesto como um abuso sexual intrafamiliar, com ou sem violência 
explícita, caracterizado pela estimulação sexual intencional por parte de algum dos 
membros do grupo que possui um vinculo parental pelo qual lhe é proibido o 
matrimônio. Portanto, as características do incesto são: o abuso sexual e o vinculo 
familiar (COHEN, 2005, p. 212). 

 
Para Cohen (2005), o incesto deveria ser tratado como crime autônomo (com suas características 
próprias) pelo nosso Código Penal, não apenas como um agravante de crimes sexuais. Ele 
considera também a necessidade do incesto ser incluído em meio aos crimes contra os indivíduos 
(não contra os costumes) e que suas penalizações estivessem alinhadas com a avaliação 
multiprofissional de infratores e vítimas. 
Saffiotti (1987) afirma que o incesto deve ser analisado de forma mais aprofundada antes de ser 
criminalizado. Para ela, existem dois tipos de relações incestuosas, cuja principal diferença entre 
elas está na convergência ou divergência de vontades. Em termos gerais, toda violação das regras 
sociais de parentesco através de relações sexuais consiste em incesto. Contudo, para a referida 
autora, a livre escolha de um adulto capaz de compreender sua sexualidade e o significado da 
proibição do incesto pode representar uma relação de vontade convergente, desde que não seja 
mediante coação. Já a divergência de vontades existe quando a relação incestuosa envolve uma 
relação coercitiva, independente das idades dos envolvidos. 
Seguindo este raciocínio, relacionamentos envolvendo adulto e criança/adolescente são 
exemplos de incesto baseado na divergência de vontades. Isso porque crianças e adolescentes 
ainda não teriam maturidade biopsicossocial para consentir esse tipo de relação. Sendo assim, 
existiria uma desigualdade de condições onde o pai/adulto induz a filha/criança a ceder à 
sedução. Mas este ceder não significa consentir e a cessão é fonte inesgotável de culpa 
(SAFFIOTI, 1987; CALS, 2007). Por esta fragilidade, Saffioti (1987) considera o incesto, 
envolvendo crianças e adolescentes, um tipo de violência sexual: 
 

A grande diferença entre os dois tipos de incesto aqui descritos reside na 
convergência ou divergência de vontades. Esta questão das vontades, nem sempre 
coerentes com as pulsões sexuais, é tão nuclear que permite continuar denominando 
de incesto o primeiro caso, mas exige uma denominação distintiva no segundo caso, 
que poderia ser abuso incestuoso ou, para reforçar através da redundância, abuso 
sexual incestuoso ou ainda abuso sexual em família. Este último, quer se realize 
através do processo de sedução, quer pela ameaça ou uso da violência física, implica 
uma hierarquia entre as pessoas envolvidas: há uma que comanda e se beneficia da 
relação; há outra que obedece e sofre com a relação, embora possa ter benefícios 
secundários478. Desta sorte, se trata de uma relação de dominação-exploração 
(SAFFIOTI, [19--], p. 4). 

 

478 A autora chama de benefícios secundários todas as formas que o agressor utiliza para agradar sua vítima com o 
objetivo de perpetuar o abuso como, por exemplo, bombons, chocolates, brinquedos, a atenção dispensada a ela e o 
possível prazer físico que a vítima possa sentir durante o contato sexual.    
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A diferença entre os tipos de relações incestuosas fornece algumas pistas sobre os motivos pelos 
quais a legislação brasileira não criminaliza o incesto. Se partirmos do princípio de que as 
pessoas têm direito à liberdade sexual e de que a definição do incesto é uma construção social de 
cunho moral, assim como demonstrou Lévi-Strauss (2008), não teria sentido realmente a 
criminalização das formas de relações incestuosas convergentes. Raciocínio este que também 
leva-nos a pressupor que o incesto praticado mediante divergência de vontades sempre se revela 
crime sexual com o agravante da infração de regras morais, o que nos faz concordar com as 
letras da lei.  
No verdadeiro incesto, já que duas vontades se somam para a realização de atos amorosos, não 
se violam direitos. No abuso sexual incestuoso, ao contrário, existe sempre o desrespeito, a 
desconsideração, a violação de direitos, enfim, a violência em suas várias formas de 
manifestação concreta. A atitude do agressor sexual visa ao seu próprio benefício, ao seu 
conforto, à satisfação de seus desejos sexuais e ou de poder (SAFFIOTI, [19--], p. 6). 
Destacamos, também, que o fato de não compreender o incesto como uma violência em si, não 
significa que crianças e adolescentes sejam responsabilizados pelas relações sexuais incestuosas 
nas quais por ventura estejam envolvidas. As relações sexuais envolvendo adultos e 
crianças/adolescentes são sempre crimes no Brasil. O crime previsto pela legislação brasileira, 
então, refere-se à violência sexual praticada contra menores de 18 anos da seguinte forma: 
presume-se crime de estupro sempre que houver qualquer circunstância de cunho sexual 
envolvendo menores de 14 anos e, em se tratando de adolescentes entre 14 e 18 anos, o crime 
configura-se como corrupção de menores. O incesto aparece apenas como agravante dos crimes 
sexuais contra menores e os maiores (em relações convergentes) têm assegurada sua liberdade 
sexual. 
Assim, o abuso sexual incestuoso não se configura como violência por ser incestuoso, mas por se 
tratar de uma relação desigual tanto física quanto psicológica. Sandra Butler (1979) chamou esse 
tipo violento de relação incestuosa de assalto incestuoso. Eis a definição: 
 

qualquer contato sexual manual, oral ou genital, ou qualquer outro comportamento 
sexual explicito que um membro adulto da família impõe a uma criança, incapaz de 
modificar ou compreender tal comportamento, devido à sua impotência dentro da 
família e sua fase ainda inicial de desenvolvimento psicológico. Este tipo de incesto 
não é consentido porque a criança ainda não desenvolveu a compreensão ou a 
sexualidade que lhe permitam uma reação livre e perfeitamente consciente ao 
comportamento do adulto (...) Qualquer atividade sexual, ou experiência sexual, 
imposta a uma criança, e que resulte num trauma emocional, físico ou sexual. As 
formas de assalto incestuoso são diversas, os atos cometidos nem sempre são genitais 
e a experiência nem sempre é física. (BUTLER, 1979, p. 15). 

 
Outras nomenclaturas são utilizadas para definir o mesmo fenômeno como, por exemplo, abuso 
incestuoso (SAFFIOTI). Para fins de definição neste estudo, utilizamos o termo abuso sexual 
incestuoso por entender que tal designação apresenta claramente as categorias aqui estudadas e a 
explicação/descrição do fenômeno: qualquer comportamento sexual explícito ou implícito que 
um parente adulto impõe a uma criança/adolescente, aproveitando-se de sua condição de adulto e 
familiar para satisfazer seu próprio prazer sexual. 
Abuso significa transgressão de limites. Incesto em si retrata relações de ordem sexual proibidas 
entre parentes. Assim, o abuso sexual incestuoso é a transgressão, a invasão e a violação do 
corpo, da intimidade e da consciência emocional e corporal realizadas por parentes próximos 
detentores de poder emocional, físico e social sobre sua vítima. É uma atitude que ultrapassa os 
limites aceitos pela legislação (abuso sexual) e pela moral (incesto) e, portanto, causa 
sentimentos de repulsa na sociedade. 
Os principais responsáveis por esse tipo específico de violência representam a figura paterna 
(adulto-homem) – pai biológico, pai adotivo e padrasto – e as principais vítimas são filhas 
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(criança-mulher). Em fortaleza, entre os anos de 2000 e 2001, foram encontrados: 90,28% dos 
casos de abuso sexual denunciados pelo disque-denúncia tinham como vítimas crianças e 
adolescentes do sexo feminino; a maior incidência no total das denúncias (quase 60% dos casos) 
trazia como vítimas crianças entre 3 a 10 anos; 100% dos agressores eram do sexo masculino e 
66,67% deles representavam a figura paterna para sua vítima (ALVES; SOUSA, 2004). 
Estes dados demonstram as relações de hierarquia e desigualdade de lugares sociais e sexuais na 
família: o abuso sexual incestuoso configurando uma dominação masculina (BOURDIEU, 1999) 
adultocêntrica (SAFFIOTI, 1989), por envolver coação, poder, sedução e subjugação de um 
homem adulto em relação a uma mulher criança/adolescente.  
Do exposto, decorre que a sociedade ocidental é androcêntrica e adultocêntrica. A relação de 
dominação-exploração que se estabelece entre o homem, de um lado, e a mulher e a criança, de 
outro lado, é uma relação de poder. O adulto, em geral, independentemente de seu sexo, detém 
poder sobre a criança. Quer se trate de pai ou mãe, de avô ou avó, independente do grau de 
correção de suas ordens e argumentos, a criança deve submeter-se aos desígnios do adulto 
(SAFFIOTI, 1989, p. 50). 
Nossa sociedade reproduz a ideia de que o homem é o mais poderoso do que a mulher e que o 
adulto é mais poderoso do que a criança. Dentro desta configuração de relações hierárquicas, a 
criança-mulher é destituída de qualquer poder e o abuso sexual incestuoso aparece com uma das 
formas de manifestação das relações de dominação-exploração infantil, marcadas pelo abuso de 
poder, de astúcia e de confiança.  
Se, da mesma maneira que homens, mulheres espancam criança chegando a matá-las, dentre os 
agressores sexuais a presença feminina é diminuta. Este dado, aliado a outros, sugere que o 
abuso sexual de meninas e adolescentes constitui um componente importante da socialização da 
mulher para submeter-se ao poder do macho (SAFFIOTI, 1989, p. 18) 
Podemos perceber, então, que a compreensão do fenômeno está intimamente relacionada à 
apreensão das categorias de gênero e geração e a articulação de ambas na vivência sexual na 
sociedade brasileira.  
 
4.3 Abuso sexual incestuoso e suas consequências  
 
Marie amava seu pai, mas ele “tinha feito amor com ela” (THOMAS, p. 4, 1988). Em silêncio 
absoluto, ele deitara sobre seu corpo, invadira sua intimidade e cavara um irreparável vazio em 
sua alma. Ela não conseguira evitar. O fato fora consumado, deixando-a sem saber o que faria. 
Tudo acontecera sem barulho. Ela não conseguira gritar. Tudo permanecera em silêncio 
(THOMAS, 1988). 
Foi com estas ideias que Eva Thomas pintou as cores de sua prisão. A prisão do incesto. Em seu 
livro, A Violação do Silêncio, publicado no Brasil em 1988, Eva conta a historia de Marie, a 
menina que ela foi. A narrativa sobre sua infância é feita em terceira pessoa com o objetivo claro 
de manter certa distância daquele passado. Como falar de uma dor tão profunda depois de uma 
vida em silêncio? Eva vestiu-se de Marie para viver a liberdade de olhar para além do problema, 
talvez tentando enxergar a si mesma. 
Eva, a autora no presente, aparece no livro em primeira pessoa. Ao longo do texto, Marie e Eva 
dialogam sobre uma vida marcada pelos grilhões do incesto. Quando o inaceitável é fato, só resta 
falar. Esta é a justificativa da autora para a publicação do livro. Eva Thomas encarou seus 
fantasmas por meio da escrita e abriu seu caderno de segredos.  
Eva e Marie são personagens complementares de uma narrativa real. Assim como esta, existem 
muitas outras histórias de abuso sexual incestuoso, contra crianças e adolescentes, presas em 
cadernos de segredos individuais, familiares, sociais, cujas fechaduras são trancadas por 
sentimentos de vergonha, medo e culpa. Algumas outras se tornam públicas ao serem 
denunciadas aos órgãos nacionais e internacionais especializados na defesa de crianças e 
adolescentes. Esse “pacto de silêncio” disseminado pela sociedade brasileira é uma das 
principais características do abuso sexual incestuoso.  
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Acreditamos que este silêncio frente à sociedade ocorra por vários motivos: temor pela reação da 
própria; para manter a aparência da “sagrada família”; por conivência entre as pessoas que 
sabem do fato e não o denunciam; por uma idéia de que nada pode ser feito para resolvê-lo; por 
ser um assunto tabu; por não se saber o que fazer (COHEN, 2005, p. 213). 
São os mecanismos simbólicos adultocêntricos e machistas (aliados às questões relativas ao 
próprio tabu do incesto) que alimentam a dimensão do segredo nos casos de abuso sexual 
incestuoso, criando uma característica marcante deste tipo de violência: a recorrência. O abuso 
sexual incestuoso passa a ser, assim, um assunto que as famílias não contam e que a sociedade 
não pergunta. A verdadeira dimensão do problema, em um movimento cíclico, também ganha 
ares secretos, dificultando a criação de mecanismos de prevenção e combate a esse tipo de 
violência. O abuso sexual incestuoso acaba sendo, neste sentido, tanto segredo de família quanto 
segredo social. 
O silêncio atinge as ações de Estado. Percebemos isso quando conhecemos o “Relatório de 
Monitoramento da Política para a Infância e Adolescência no Município de Fortaleza” (2010), 
onde o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente/Ceará (CEDECA/CE) denuncia as 
poucas ações realizadas pelo município de Fortaleza para que os programas de prevenção e 
combate à violência sexual de crianças e adolescentes tenham realmente efetividade. 
As ações de sensibilização e mobilização atingem uma pequena parcela da população, com 
incidência em apenas três territórios (Serrinha, Jangurussu e Barra do Ceará). Os núcleos não 
possuem estrutura própria e a equipe envolvida nas ações junto às comunidades é reduzida. 
Embora reconheçamos a importância de se trabalhar a partir da realidade cotidiana identificada 
nos diferentes territórios da cidade, a partir do olhar dos próprios atores das comunidades, e de se 
implementar e fortalecer uma rede local para o enfrentamento da violência sexual, consideramos 
que tais ações devem ser contínuas e sistemáticas, aliadas a outras estratégias que proporcionem 
alternativas efetivas à superação da situação de violência. Considerando que a violência sexual 
contra crianças e adolescentes é uma manifestação perversa das desigualdades de gênero, raça / 
etnia, classe social e de geração que marcam a sociedade brasileira, não basta diagnosticar o 
problema e sensibilizar a população através de ações pontuais e de pouca efetividade para 
enfrentá-lo (...). Necessário se faz garantir mecanismos para isso, através do fortalecimento da 
rede de proteção como um todo, a partir da realização de políticas integrais, sociais básicas e de 
proteção social especial, intersetoriais e dialogadas, para as crianças e adolescentes envolvidos 
nesse processo (CEDECA/CE, 2010, p. 14).  
Esta é a crítica feita pelo CEDECA ao programa Rede Aquarela do município de Fortaleza que 
deveria estar trabalhando para erradicar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes 
na capital cearense. O relatório veio para cobrar a participação efetiva do Estado e da sociedade 
na defesa dos direitos infantis, rompendo, inclusive, com o disseminado “pacto de silêncio” que 
existe sobre o assunto. 
 
5 Abuso sexual incestuoso e os caminhos da resiliência 
 

“Conceber o incesto pai-filha como abuso/vitimização sexual doméstica da mulher-
criança pelo pai-homem e adulto implica no pressuposto de que tal prática pode gerar 
consequências deletérias para a vítima” (AZEVEDO; GUERRA; VAICIUNAS, 
2005, p. 197). 

 
Resgatando a história descrita anteriormente, Eva demonstra em sua narrativa sobre Marie a 
solidão que era carregar consigo o segredo do abuso sofrido. Sua solidão e a depressão 
desencadeada por ela são algumas das consequências comuns do abuso sexual incestuoso.  
Especialistas479 apontam consequências mais comuns do abuso sexual incestuoso na vida de 
crianças e adolescentes: gravidez; doenças sexualmente transmissíveis; lesões genitais e/ou 

479 Conferir ALVES; SOUSA, 2004, COHEN, 2005 e AZEVEDO; GUERRA; VAICIUNAS, 2005. 
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anais; fugas do lar; comportamento agressivo; depressão; dificuldades de adaptação afetiva 
(sentimento de culpa, suicídio, fixação de ideias de morte); dificuldades de adaptação 
interpessoal (em geral com a figura masculina); dificuldades de adaptação sexual (masturbação, 
medo de transar, perda ou enfraquecimento do desejo sexual, problemas de relacionamento 
sexual com o marido); problemas de conduta (insônia, dificuldades alimentares, maus 
rendimento escolar); manifestações obsessivas, fóbicas; problemas psicossomáticos; transtornos 
psicóticos. 
Segundo Azevedo; Guerra; Vaiciunas (2005), existem consequências negativas mesmo que o 
agressor não empregue a força física e que a violência sofrida pode desencadear feridas graves 
como uma espécie de “morte psicológica” para a vítima. “As vítimas do incesto podem senti-lo 
como um equivalente mental de morte biológica, ou seja, como uma aniquilação interna de suas 
estruturas psicológicas, ficando deste modo impedidos de crescer e de modificar sua vida 
mental” (COHEN, 2005, 216). Coehn (2005) conclui que as consequências do incesto são 
sempre graves, mesmo que a própria vitima não tenha consciência disso. Isto porque, os 
sentimentos relacionados ao abuso sexual incestuoso tendem a ser negados ou reprimidos.  
Diante da estimativa de que pelo menos 25% das mulheres podem ter sido vítimas de abuso 
sexual incestuoso até os 18 anos (COHEN, 2005) e da gravidade das consequências de tal 
violência, pesquisadores da área de abuso sexual incestuoso começaram a estudar o conceito de 
resiliência. 
Nesse quadro, ponderamos que há, pelo menos, duas contribuições do conceito de resiliência 
para tal problemática: a possibilidade de re-significação do trauma sofrido e a de fazê-lo em 
distintas fases da vida (na própria infância, na adolescência e mesmo na idade adulta) 
(JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003, p. 232). 
Resiliência é um termo proveniente da física e refere-se à “propriedade pela qual a energia 
armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora da 
deformação elástica” (FERREIRA, 1975 apud JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003, p. 228). Esse 
conceito começou a ser levado em consideração quando pesquisadores perceberam que algumas 
pessoas vítimas de alguma situação estressante conseguiam reconstruir suas vidas. Isso não 
significa que o estresse provocado pelo risco tenha sido apagado, mas que algumas pessoas 
conseguiram superar a ponto de conseguir viver bem. 
 

a resiliência não significa um retorno a um estado anterior, mas sim a superação (ou 
adaptação, como querem alguns autores) diante de uma dificuldade considerada 
como um risco, e a possibilidade de construção de novos caminhos de vida e de um 
processo de subjetivação a partir do enfrentamento de situações estressantes e/ou 
traumáticas (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003, p. 228). 

 
Essa capacidade humana de “adequação” passou a ser estudada, principalmente na década de 
1990, quando alguns estudos foram publicados. Esse conceito tem sido discutido como inovador 
na área da violência contra crianças e adolescentes e, em especial, no que concerne ao abuso 
sexual incestuoso (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003). 
A resiliência pode ser um dos caminhos para as vítimas superarem os traumas e conseguirem 
reconstruir suas vidas (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003), mas ainda existem muitas 
divergências de opiniões entre os estudiosos do assunto.  Junqueira e Deslandes (2003) afirmam 
que: 
 

o debate que se travam em torno da resiliência, a capacidade de desenvolvê-la, suas 
potenciais contribuições para as vitimas de maus tratos e a complexidade que o 
conceito vem agregando, liga-se a uma discussão sobre o tema central na saúde 
coletiva: a conexão entre o individual, o singular e o coletivo (JUNQUEIRA; 
DESLANDES, 2003, p. 228). 
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Entretanto, as controvérsias conceituais sobre a natureza/funcionamento da resiliência acabam 
quando se fala dos benefícios de se compreender melhor essa capacidade humana de superar as 
adversidades e situações potencialmente traumáticas. Isso porque, “a resiliência rompe com uma 
noção onde o sujeito se vê aprisionado a um ciclo sem saída” (JUNQUEIRA; DESLANCES, 
2003, p. 233) e ultrapassa a ideia de que nada pode ser mais feito para uma vítima de abuso 
sexual incestuoso. 
A resiliência traz à tona a condição legal de crianças e adolescentes como sujeitos de sua 
história, capazes inclusive de superar as adversidades. Mas, para isso, existe uma necessidade de 
se reinventar as ações protetoras, inclusive revendo os elementos adultocêntricos arraigados em 
suas bases, fornecendo subsídios para que estas crianças e adolescentes consigam vencer os 
desafios e reconstruir os caminhos. 
Há um consenso na definição do conceito de resiliência sobre a relevância de se criar espaços de 
ação protetora no campo das interações, de modo a se promover um suporte na rede de 
sociabilidade. As ações institucionais só são entendidas como propiciadores de resiliência desde 
que efetivadas através de um vínculo com a criança e o adolescente. E este talvez seja um dos 
grandes ganhos que a resiliência traz para o campo da saúde, ou seja, propõe uma nova práxis 
pautada em ações personalizadas, nas quais a interação entre os sujeitos realmente se estabeleça 
como vinculo de confiança, como espaço de acolhida e escuta (JUNQUEIRA; DESLANDES, 
2003, p. 232-233).  
Existe um caminho proposto, onde se pode trabalhar a resiliência tanto em: 1) Ações 
Promotoras, no sentido de promoção primária “reforçando o diálogo e a tolerância no seio da 
família, reafirmando a importância da autoestima das crianças e dos adolescentes, da divulgação 
dos seus direitos e do respeito ao seu corpo” (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003, p. 233) e 2) 
Ações Protetoras, diante das denúncias de crimes sexuais já cometidos, no sentido de proteger a 
criança e o adolescente de uma revitimização, de tratá-los com dignidade e de perceber (e agir de 
acordo) que os aparelhos estatais de proteção à infância e à adolescência existem para a garantia 
de direitos. 
 
6 Considerações finais 
 
O amor entre pais e filhos nem sempre foi necessário à constituição familiar. Em consonância 
com as mudanças socioculturais ocorridas no século XX, crianças e adolescentes deixaram de ser 
“coisinhas engraçadinhas”, (ARIÈS, 2002) para galgarem o centro da atenção familiar e social. 
No Brasil, a partir de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), crianças e 
adolescentes tornaram-se sujeitos de direito e destinatários de proteção integral da família, da 
sociedade e do Estado.  
Entretanto, a violência intrafamiliar ainda faz parte da realidade brasileira e, às vezes, o amor do 
pai nem sempre é paternal. Este trabalho trouxe reflexões teóricas acerca da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. Esta consiste em todo ato de conotação sexual praticado por um 
adulto em relação a crianças e/ou adolescentes. Pode ser dividida em dois tipos: exploração 
sexual e abuso sexual, sendo que a primeira transforma a vítima em mercadoria mediante lucro. 
O abuso sexual incestuoso configura-se como uma dominação masculina (BOURDIEU, 1999) 
adultocêntrica presa em “cadernos de segredos” individuais, familiares e sociais. Envolve 
coação, poder, sedução e subjugação, geralmente, de um homem-adulto-pai em relação a uma 
mulher-criança/adolescente-filha, que traz graves consequências à saúde da vítima. 
O abuso sexual incestuoso ainda é uma realidade recorrente na sociedade brasileira. A 
complexidade simbólica de tal fenômeno – cujas teias de significados e sentidos se compõem e 
se entrelaçam nas relações sociais envolvendo a criança/adolescente – demonstra que pouco 
adianta desenvolver uma série de políticas públicas pontuais de prevenção e combate. É preciso 
que se crie, como o próprio Plano Nacional já previa, uma rede de prevenção, combate, 
responsabilização e tratamento biopsicossocial.  
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Os caminhos da resiliência começam quando se compreende a capacidade humana de superação 
dos obstáculos que a vida vai impondo. Os caminhos da resiliência passam necessariamente pela 
abertura cuidadosa e decisiva dos cadernos de segredos individuais, familiares e sociais, 
percebendo crianças e adolescentes como seres humanos completos, complexos e capazes de 
construir e reconstruir laços de afeto. Logicamente, isso não significa que eles escapariam ilesos 
da violência sofrida – as adversidades deixam marcas –, mas que certamente com o apoio 
necessário seria possível seguir em frente. Além disso, destacamos a importância de ampliação e 
fortalecimento das discussões (locais, regionais e nacionais desprovidas de preconceitos) sobre 
assuntos-tabu como relações incestuosas, pois não há dúvidas de que podem ajudar na prevenção 
de práticas violentas. 
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Tudo que é Experimentado em Segredo é Mais Gostoso? Um Estudo 
Psicossocial nos Dark Rooms do Bairro da Boa Vista da Cidade do Recife 

Ednaldo Antônio da Silva480 

 
Este artigo se propôs a dar conta da experiência vivenciada em observar os dark rooms481 do 
Bairro da Boa Vista da Cidade do Recife Estado de Pernambuco/Brasil. É um espaço 
freqüentado por homens que não querem correr o risco de serem identificados e reconhecidos 
pelos seus parceiros e grupo social. Nele o sujeito garante o anonimato da identidade, uma vez 
que, o temor que a família descubra a homossexualidade gera uma ansiedade ocasionada pela 
proibição sociocultural sobre as práticas homoeróticas. Tendo como objetivo registrar os 
fenômenos psicossociais e culturais observados e sentidos nos rituais homoeróticos que são 
realizados nesses locais todos os dias. Levando em conta, que os sujeitos freqüentadores e 
participantes dos rituais do “quarto escuro”, fazem essa atividade em segredo e em silêncio.  
A escolha pelo tema proposto justificou-se pela quase inexistência de estudos na área da 
psicologia, antropologia e sociologia, apesar de alguns trabalhos referi-se ao dark room de uma 
forma muito superficial. Diante do segredo, o ato homoerótico nesse espaço torna-se mais 
atrativo uma vez estando dentro, o sujeito assume a sua real orientação homoerótica, com a 
possibilidade de transgredir sem se preocupar com normas, regras, convenções sociais e 
religiosas.  Observaram-se inúmeros aspectos mantenedores e reforçadores do segredo em torno 
dos sujeitos homoeróticos freqüentadores e participantes do dark room. E como elemento 

480 Psicólogo Social, hospitalar e Clínico pela Estácio/FIR – Faculdade Integrada do Recife.  Aluno de Pós – 
Graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental pela FAFIRE – Faculdade Frassinetti do Recife. 
481 Dark room - Quarto Escuro – Local freqüentado por homens com fins de prazer sexual. 
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preocupante, nos rituais realizados nos espaços os sujeitos praticam o “bareback482” com isso, 
aumentando o risco de contrair as DST/AIDS, sendo necessário para isso, criações de políticas 
públicas voltadas para os homens praticantes do freqüentadores desses locais.  

2 Procedimentos Metodológicos 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de campo exploratória e de caráter analítica para 
confrontar e aprofundar sobre a temática. Sendo dividida em duas partes: bibliográfica e de 
campo. Na bibliográfica foi um estudo sistematizado, com base em material acessível público em 
geral, como por meio de livros, revistas, documentos e redes eletrônicas (VERGARA, 2003). E 
de campo de caráter exploratório e analítico que procurou identificar pontos de vista e juízos dos 
autores que tratam do tema deste estudo. Aqui foi feita uma Descrição de alguns detalhes dos 
dark rooms e dos rituais nele praticados e existentes. Sendo apontando as características que 
permeiam a manutenção desses espaços como templos do prazer, como também das atitudes e 
crenças da sociedade e da cultura em relação ao homoerótico. Como também, segundo Cervo 
(1996) realizou-se uma análise à luz das ciências sociais que permitiu aproximar os elementos 
observados no local enriquecendo os elementos transcritos aqui. 
Neste estudo foi privilegiado a escuta e o tato, na medida em que se aproveitaram as 
probabilidades que a escuridão oferece, diante da impossibilidade de colocar em funcionamento 
visão. Seguindo orientação de Herzfeld (2003) não houve nos rituais participações diretas do 
pesquisador, e as observações foram efetuadas pela percepção através dos meios sensoriais. 
Diante da pouca possibilidade da observação visual, tentou-se deixar penetrar pelo silêncio e 
sentir a escuridão, compreendendo o significado do silêncio, segredo circundante do dark room, 
como experimentado por Stoller (1966) no som de “godji483”. 
O bairro da Boa Vista da cidade do Recife foi escolhido pelos inúmeros locais de encontros 
homoeróticos como: cinemas, saunas, boates, bares, clubes, restaurantes, lojas, shopping e 
motéis. Como também, espaços públicos como igrejas, praças, teatros, parques e parada de 
transportes coletivos. Recebendo diariamente pessoas de todas as partes do mundo. E por ser 
palco de diversas manifestações e reivindicações de vários grupos sociais. Foi nele também que 
ocorreram as primeiras Paradas da Diversidade do Recife que atualmente ocorrem no Bairro da 
Boa Viagem. Nele foram instaladas as primeiras boates LGBTT484 (GLS) do nordeste e do 
Brasil. Atualmente no bairro existem mais de 40 locais que são pontos de encontros LGBTT. E 
outros locais não institucionalizados que os sujeitos adotaram como locais “seguros” para 
realizarem seus encontros.  
Para realização deste trabalho foram escolhidos os principais e os mais importantes espaços 
homoeróticos, entre eles foram visitados os dark rooms de dois cinemas, de duas saunas e de 
uma boate - clube. Foram realizadas trinta e cinco visitas em cada estabelecimento, uma visita 
em cada dia da semana no horário de 12:00 às 23:00 horas. No caso da boate as visitas ocorreram 
nos fins de semana da sexta ao domingo e nos dias de funcionamento das 22:00 às 05:00 da 
manhã. Notou-se também que os espaços são diferenciados por atividade das casas.  
 
3 Breve História da Condição de Homoerótico 
Diversos autores colocam que na Grécia antiga, amar o mesmo sexo era privilégio masculino 
(BADINTER, 1993; FREUD, 1997; BREMMER, 1995; COSTA, 1995; COSTA, 1993; 
FOUCAULT, 1984b). Souza (2001) mostra em seus estudos que os gregos reverenciavam e 
respeitavam o pênis como símbolo da força, vida, proteção, segurança, fertilidade, perfeição e de 

482 Bareback – Prática sexual anal homoerótica sem preservativos – movimento das pessoas soro positivo americano 
que pregam  a não utilização da camisinha – informando que a camisinha não foi feito para a prática do sexo anal.   
483godji – O som “é um fundamento da experiência”. Diferentemente da visão, que estabelece uma distância entre o 
espectador e o objeto visto, o som “penetra o indivíduo e cria um senso de comunicação e participação” (Stoller, 
1966).   
484  LGBTT – Lésbica, Gay, Bissexual,  Travestir e Transexual.  
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poder. Em todo o mundo antigo, a bissexualidade era socialmente aceita e o homoerótico 
considerado igual a qualquer outro ser humano. As relações homoeróticas inspiraram outras 
culturas, culminando sua influência na conhecida expressão Amor Grego e só eram repudiadas 
quando ameaçavam subverter a hierarquia social da época (BREMMER, 1995). Por volta do 
século XIV, a bissexualidade foi descartada da consciência social e a natureza humana 
definitivamente dividida entre homo e heterossexual. A primeira condição deveria ser reprimida 
e a segunda, publicamente estimulada (FOUCAULT, 1984b). Com a ascensão do cristianismo se 
reforçou a dicotomia prazer/pecado, favorecendo o surgimento da intolerância social em relação 
às práticas homoeróticas e em relação às pessoas que as praticavam (GRAÑA, 2001; 
FOUCAULT, 1994). 
Para Fry (1982) o surgimento da heterossexualidade foi parte de um projeto político de controle 
social das massas por um grupo/classe que ascendeu ao poder no século XIX. Baseando-se em 
elementos fornecidos pelas ciências biomédicas, instituiu-se uma sexualidade ortodoxa, passando 
a ser seguida como dogma científico por todos aqueles que partilham um saber 
institucionalizado. Os que não se alinharam nesse saber social comum foram excluídos, vistos 
como anormais e tratados como transgressores de normas pré-estabelecidas (MOTT, 2005). 
Desta feita, segundo Mott (1988) a heterossexualidade, trata-se de uma construção ocidental, 
diretamente vinculada ao processo de industrialização e baseada em quatro pilares básicos: o 
adultismo, o sexismo, a misoginia e a homofobia. 

4 O Medo e o Segredo 
A palavra medo deriva do latim metus. É empregada em geral, quando há uma avaliação 
cognitiva e com reação emocional com consequências negativas, sobre o qual uma pessoa 
antecipa algo (YAFFÉ, 1987\1998). Ele está relacionado à situação onde existe um perigo real, 
ou perigo específico, contudo o medo também pode ser vivido como uma experiência agradável 
para os que buscam emoções fortes, como por exemplo, saltar de pára-quedismo ou entrar no 
dark room. Podendo ser compreendido como uma preparação do indivíduo para enfrentar 
situações ou atividades mais complexas representando certo perigo ao ser humano. Podendo ser 
também entendido como fobia (do latim phobia) designada da palavra phobos (medo) um deus 
grego que evocava considerável medo e pânico em seus inimigos causando um medo extremo, 
desproporcional ao que requer a situação (COMTE, 1988), o qual não pode ser explicado, nem 
racionalizado e que está fora do controle e leva a evitar a confrontação (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994). 
Uma pessoa em situação de medo pode desenvolver ansiedade (do latim anxiu), uma condição 
de agitação e angústia (do latim angere) que significa asfixiar ou estrangular decorrente da 
avaliação mediante a exposição ao evento temido podendo ser atual ou imaginário, físico e 
psicológico. Cognitivas podendo ser pensamentos autodepreciativos, pensamentos de está 
amedrontado (KING, HAMILTON & OLLENDICK, 1988; AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 1994; KING et. al., 1998); As reações emocionais que são acompanhadas de 
sintomas físicos que incluem taquicardia, transpiração, tremores, aumento do ritmo cardíaco; 
Comportamento manifesto como mudança na respiração, postura rígida, chupas os dedos, 
evitação e roer as unhas (SILVERMAN & RABIAN, 1994; WOLPE, 1990). Associando a isso, 
que uma vez que o transtorno do orgânico tem a pior adaptação psicológica, incluindo 
sentimentos de inferioridade por uma imagem corporal negativa.  
E o medo da descoberta da sexualidade leva muitos sujeitos a frequentar o dark room, por ser 
um ambiente discreto, e por nele as pessoas não serem reconhecidas e nem identificadas. Sendo 
um espaço que não corre o risco do segredo ser revelado (BENTO, 2008; BEZERRA, 2000; 
BREMMER, 1995). Os homoeróticos sentem medo e com isso sofrem por deixarem passar que 
os outros percebam a sua orientação, sendo cientes das potenciais dificuldades, mas vêem o 
desencadeante ou o ponto de limiar como bem mais distante do que realmente está (DATTILIO 
et. al., 2004). Outros, ainda, têm consciência da natureza e extensão do sofrimento e da crise 
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angustiante decidindo lidar com ela, ignorando os problemas, adotando a esperança no 
desaparecimento espontâneo do sofrimento e da angústia. 
A relação entre pessoas do mesmo sexo ainda é concebida dentro de um triângulo conceitual 
fechado: pecado-crime-doença (SPENCER, 1996) e suas experiências geralmente iniciam na 
adolescência ou na juventude. As pessoas na condição de homoerótico casados com mulheres 
têm uma persistente experiência interna com medo de manifestar comportamentos que se 
desviem nitidamente das expectativas da cultura. Nessa situação os sujeitos experimentam 
dificuldades nos seus relacionamentos levando-os a freqüentar ambientes que mantenha o seu 
segredo intacto. E essas pessoas não podem mudar o seu comportamento por pressões internas e 
externas. Mesmo verbalizando a dor e o desconforto, muitas vezes, são incapazes de mudar pelo 
contexto familiar e social (DATTILIO et. al., 2004; FREUD, 1996; FOUCAULT, 1994). 

5 Breve História do Quarto Escuro – Dark Room 
Ao longo da história das sociedades humanas deparamo-nos com recorrentes reflexões e 
teorizações sobre as estruturas sociais e\ou os regimes políticos que organizam as mais diferentes 
comunidades do quarto escuro (THOREAU, 2003). A inquietação com os desajustes da 
realidade social constantemente motiva pensadores e artistas a buscar alternativas que apontem 
para a possibilidade de uma reestruturação, profunda senão completa, das relações entre 
indivíduos e sociedade (BOWKER, 2003). Em diversas culturas o ser humano sempre teve medo 
do quarto escuro, para humanidade em diversas épocas esse medo sempre foi sinônimo de 
tortura e sofrimento. Na Grécia antiga o deus Hades485 era considerado o guardião do escuro, 
ou seja, do inferno, sendo considerado o deus da morte, aquele que odiava os humanos 
(BREMMER, 1995; LIMA, 1986). 
Na Roma antiga o quarto escuro era o lugar dos mortos temidos por todos. Para os cretenses o 
quarto escuro - labirinto era o lugar dá morada do temido Minotauro486. Para os Fenícios 
representava o medo dos monstros marinhos tinha a representação dos mares simbolizando a 
morte e o sofrimento, representava um medo angustiante (FOUCAULT, 1984a; 1996b). No 
Egito era visto como a morada dos deuses, representando a morada eterna dos faraós e 
proporcionava como fala Benedetti (2005) o conhecimento do desconhecido.  
Para os hebreus o quarto escuro era sinônimo do inferno morada do inimigo de Yahweh487, 
acreditando que o inferno é o local da morte, dor e do sofrimento eterno. É na idade média que o 
quarto escuro toma força, os sodomias, hereges e bruxas eram condenadas a morar no inferno – 
quarto escuro (KATZ, 1996). Sendo que, os castigos iniciavam na terra, antes das execuções as 
pessoas eram postas no quarto escuro e sofriam todos os tipos de atrocidades. Goffman (1996); 
Matos (1998) mostram que nos seminários e conventos os seminaristas e noviças eram 
submetidos a castigos ficavam trancados em quartos escuros para purificar a alma.  
Os presidiários que desobedeciam as normas eram colocados de castigos vários dias no quarto 
escuro afastando-se do contato com o mundo, sem condições de higiene, sofriam abusos, 
choques, espancamentos e agressões físicas e psicológicas (GOFFMAN, 1996; FOUCAULT, 
1984b; 1996a). Nos hospitais psiquiátricos os pacientes que estivessem em crise eram colocados 
trancafiados nos quartos escuros para se curar, além disso, submetidos a fortes choques elétricos 
ficavam sem comida (FOUCAULT, 1978; 1984a; 1981; GOFFMAN, 1996; CAMPOS, 1944), 
sem fazer a higienização e sem contato com o social.  Na primeira e segunda Guerra Mundial o 
“quarto escuro” era a morada dos prisioneiros de guerra, no qual sofriam todos os tipos de 

485 Hades o Rei das Trevas (deus do submundo). 
486 O termo Minotauro vem do grego antigo Μῑνώταυρος, composto etimologicamente pelo nome Μίνως (Minos) e 
o substantivo ταύρος ("touro") - "(o) Touro de Minos". Em Creta, o Minotauro era conhecido como Astérion, - 
“parte homem e parte touro." Que habitava o escuro  Labirinto.  
487 Yahweh - É o nome próprio em hebraico de Deus dado pelos israelitas (iod-he-vav-he) lida de trás para 
frente cuja leitura é aproximadamente “eiue” ou “iaue” “JAVE”. (SILVA, 2000). 
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atrocidades e sofrimento (MARCUSE, 1999). No Brasil e alguns países da America Latina o 
quarto escuro era utilizado para colocar os prisioneiros e os desordeiros.O quarto escuro pode ser 
entendido como o calabouço social.   

6  Entrando no Dark Room  
O dark room é um espaço especificamente masculino, no entanto, algumas mulheres se arriscam 
a entrar, no qual o transgredir é permitido, ele é enigmático, enquanto para outros funciona como 
uma espécie de “lugar-templo”, cheio de signos, com rituais repletos de possibilidades 
(BENITEZ, 2007). Geralmente há uma ausência de comunicação verbal, no qual a comunicação 
gestual – comportamental é usada para designar metaforicamente algo, proporcionando a 
sucessão de várias situações distintas ao mesmo tempo, não existe uma norma acerca do número 
de pessoas que podem participar do ritual e nem todos possuem as mesmas intenções quanto à 
própria participação.  
O lugar antropológico (dark room), segundo Augé (1999, p. 145) teria um princípio de sentido 
para aqueles que o habitam (freqüentam) e um princípio de inteligibilidade para quem o observa. 
Seriam então os lugares de memória citado por Nora (1993), os freqüentadores desses lugares de 
memórias não existem, os não-lugares que freqüentam não detêm passado nem futuro, enquanto 
o lugar é sempre identitário, relacional e histórico. Os não-lugares, em contrapartida aos lugares 
sociológicos, são lugares de deslocamento, onde os sujeitos que o ocupam o fazem 
transitoriamente sem que se construa uma identificação com aquele lugar. É assim que, no que se 
refere ao usuários do dark room sua parada ou permanência nesses lugares de passagem o 
transformam num não-lugar. Conforme Augé (2004) a entrada no dark room é constitutiva de 
não-lugares; quem entra não faz senão passar de um lugar a outro.  
Bauman (2001) afirma que nos não-lugares, todos devem se sentir como se estivessem em casa, 
mas ninguém deve comportar-se como tal, especialmente porque estes espaços são engendrados 
para serem atravessados e deixados para trás o mais rapidamente possível. Certos lugares só 
existem pelas palavras que os evocam, não-lugares são lugares não-ditos que garantem o 
anonimato daqueles que por eles transitam. Assim, um não-lugar é o lugar não-dito ou o lugar 
não praticado. O dark room é arquétipo do não-lugar, onde nem a identidade, nem a relação, 
nem a história fazem realmente sentido (Certeau, 2005). O sentimento de uma identidade comum 
é uma fabricação da experiência compartilhada no interior das fronteiras, sejam elas territoriais, 
ou culturais. 
O homoerótico no dark room se desloca em busca de outra realidade, diferente daquela que 
vivencia em seu cotidiano. Sempre está em busca do extraordinário que rompe com a prática 
cotidiana engendrando outro modo de olhar, apalpar, experimentar e sentir as coisas a sua volta. 
A este novo modo de olhar Urry (2002, p. 1) chamou de “olhar turístico”, que não seria mono 
causal nem unidimensional e sofreria variações de acordo com a sociedade, os grupos sociais e o 
período histórico. Uma das principais causas da elaboração deste novo olhar seria a relação entre 
pessoas e culturas. 
Os homoeróticos e alguns heterossexuais participam guiados por seu próprio desejo e/ou 
curiosidade (CUSCHNIR, & MARDEGAN, 2001), no entanto, reconhecendo e obedecendo as 
expressões e os movimentos a partir dos quais podem compor o ritual maior. Com um ritmo 
próprio composto dos ritmos individuais que se ritualizam. O local é possuidor de uma 
temporalidade que os homoeróticos reconhecem, e muitas vezes, sendo determinados, tantos 
pelos agentes como também pelo ritmo do som que ecoa da boate, ou do cinema ou da terma 
agregando um todo. Segundo Tambiah (1985) os gestos e movimentos presentes na sala 
cerimonial – dark room é também um ritual primitivo confrontando a institucionalização da 
linguagem na prática etnográfica questionando com palavras e gestuais com sentidos, não são 
obrigatoriamente concomitantes ao seu sentido referencial. Procurando compreender o 
significados dos mantras como apontou Tambiah (1968).  
Nesses locais o silêncio predomina, mas não é absoluto. As palavras são substituídas pelos sons 
dos gemidos, suspiros, do tossir, do fungar e movimentos algumas vezes seqüenciais. Que 
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Benítez (2007, p. 95), fala que é uma projeção primitiva dos sentidos a partir dos quais muitas 
sociedades organizam suas experiências e construíam seus mundos, ou seja, onde os ancestrais 
falam por meio dos rituais vivenciados e experimentados no segredo. Podendo afirmar que, as 
coisas que se deseja fazer e dizer explicita-se mediante gestos, poses e localização dos corpos no 
espaço. A comunicação visual antes de entrar no dark room é só um dos elementos que 
compõem o ritual de interação. Para Benítez (2007), no dark room o primeiro contato sempre 
começa com os toques, no ato de pegar (apalpar) e se deixar ser pego (apalpado) pelos outros. 
Quando há permissão ou impedimento Segundo (FOUCAULT, 1984b) das acaricias utilizando o 
método eficaz para iniciar ou finalizar uma aproximação, ou seja, é no silêncio, na escuridão, por 
meio dos gestos, do tato e da alteração das emoções que é preenchido o ritual de significados.  
O pesquisador nesse local deve privilegiar principalmente a escuta e a observação, tentando 
driblar as dificuldades da escuridão e aproveitar as probabilidades, exercitando os outros sentidos 
como a audição (tentar ouvir a respiração, o som do tato, dos paços), ou seja, aprimorar sua 
atenção seletiva, sendo possível ouvir sons que antes não eram possíveis de serem ouvidos. Ao 
experimentar observar o ritual ali praticado obrigatoriamente de uma maneira ativa por meio da 
percepção: observar, sentir os odores, ouve as respirações ofegantes e algumas vezes são 
tocados, levando em conta que é invadido por vários pensamentos automáticos tendo como 
conseqüência algumas reações fisiológicas e comportamentais, para Herzfeld (2003) esses 
sintomas psicossomáticos se dão mesmo que evite e recuse. O local do ritual é impregnado pelo 
desejo objetivo do gozo, do orgasmo e do ato sexual, lá o único e maior objetivo não é fazer 
amor, mas “fuder”, “transar”, ‘trepar”. E nesse local de orgia, de “pegação” e “bacanal” o 
pesquisador é penetrado pelo silêncio em alguns momentos, sentindo a escuridão possibilitando 
compreender o significado através do próprio corpo que está a todo momento seguindo o modelo 
apresentado por BECK, et. al. (1982); Wright; Basco & Thase (2008)  situação = pensamentos 
automáticos = sentimentos = Comportamento. Para Austin (2003) os atos que possuem o caráter 
geral de serem rituais ou cerimoniais podem ser realizados por meios não verbais e que nossos 
atos de fala podem incluir o gesto.  

7 Dark Room: Acendendo as Luzes 
7.1 Temas A 
Os freqüentadores recebem na entrada da terma uma sandália de borracha, dois preservativos, 
um saché de gel lubrificante, uma chave de um dos armários e uma toalha de banho. Antes da 
entrada do dark room existe uma entre-sala com chuveiros, lavabo, banheiros, sabonete líquido e 
espelhos, com xampu, creme para cabelos, hidratante, creme dental e pente. O dark room 
funciona na sauna de vapor, é uma sala de paredes revestidas de azulejos brancos, com bancos de 
cimento, pouca ou sem iluminação, o teto é baixo, existem cabides de porcelana na parede, 
dentro existem vários chuveiros em uma sala com paredes de vidros na frente e outra sala de 
espera também dentro da sauna e com bancos de cimento. Logo adiante um hall e outra sala com 
banco de cimento revestido de azulejos, outro hall uma terceira sala semelhantes às outras, e por 
fim outro quarto extremamente escuro com mais bancos. Esta sauna tem o formado de uma 
espiral.  Horas e outras entravam vários homens com idade acima dos 40 anos, os quais o tempo 
todo e em forma de ritual tocam no pênis, exibem os braços, mostram a barriga e em alguns 
momentos tiram a toalha e a colocam novamente, isto de forma sistemática e sincronizada. São 
sujeitos que não podem selecionar seus parceiros e os profissionais do sexo ali presentes não têm 
que negociar outras formas de pagamentos pelos seus serviços, pelo fato dos homens não querer 
serem identificados, como apontou Oliveira (1992, p. 42). 
Percebeu-se aqui que a experiência escorre entre os dedos, nos quais restaram apenas fragmentos 
de sentidos, flashes fugazes, ainda que poderosos dessa experiência que foi preciso recompor 
para ser possível engendrar uma hermenêutica capaz de ofertar imagens e sentidos. Foi possível 
com isso interpretar a cultura do Outro que segue vivendo e sendo o que é, para que a pesquisa 
possa se ver como Outros em relação a Eles (HEIDEGGER, 1988). Nesse contexto, psicólogo, 
antropólogo e sociólogo são símbolos de uma cultura que não consegue se pensar senão olhando-
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se no espelho do Outro (LACAN, 1992; 2002), para que possa conhecer melhor, os próprios 
nexos que o colocam em movimento. Aqui o pesquisador tem que confiar na orientação do 
ouvido em vez do olho, com isso outros modos de conexão com o mundo lhe são revelados; 
modos que, de outra forma, são ofuscados pela dominância do olho – como se, no domínio no 
qual ele entra em contato, os homens fossem menos sozinhos, mais bem providos. A audição 
supera a visão, assim como o entendimento ultrapassa o conhecimento e a fé transcende a razão 
(STOLLER, 1966, 103), o som “é um fundamento da experiência o som penetra o indivíduo e 
cria um senso de comunicação e participação”.  

 

7.2 Temas A 
Há distribuição de preservativos, uma chave para armário, sandália de borracha, toalha. 

Há uma sala com chuveiros antes da sala de vapor, logo há uma porta de alumínio, dentro uma 
pequena sala com bancos revestidos de azulejos, uma fila de banco de frente para outra, todos 
encostados na parede. Em seguida uma segunda entrada que dá acesso à sala com bancos de 
cimento e azulejos em volta de toda a parede. No centro, um espaço vazio no qual os rituais são 
realizados. Espaço escuro, e com presença de vários GP - rapazes com idade de 20 a 30 anos e 
extremamente educados, usando assessórios de artigos populares como pulseiras, relógios entre 
outros, menos sofisticados geralmente de couro, plástico. Alguns tatuados, no entanto, percebe-
se que suas tatuagens são mais agressivas e feitas de material menos sofisticado, desenhos mais 
rústicos. Os clientes na grande maioria são homens com idade acima de 40 anos, notava-se no 
abrir e fechar da porta algumas alianças de casamentos reluzirem. No ritual os sujeitos, fazem 
sexo sem preservativos e sexo grupal, havendo um ritual de orgia misturado com perversão com 
presença de bebidas em torno do sexo com situações agressivas.  

 

7.3 Cinema A 
Ao entrar no cinema A o cliente recebe um preservativo e gel lubrificante. Logo de entrada 
existe um aquário de vidro cheio de preservativos, uma cortina de couro preta, com iluminação 
fraca, paredes pintadas de cor de tijolo avermelhado, e uma sala/auditório de exibição de filmes 
pornô heterossexual. Ao lado existe outra entrada com cortina de couro preta, que dá acesso a 
um hall pequeno com apenas um extintor de incêndio. Esse hall dá acesso à outra sala maior e 
com bancos de cimento, paredes avermelhadas, meia parede revestida de cerâmica é outra parte 
avermelhada  sem iluminação, no local no qual ocorrem os rituais. Geralmente os sujeitos não 
usam o preservativos e o sexo oral é ponto forte dos rituais ali praticados. E deu a entender que o 
som produzido do sexo oral enfeitiçava os sujeitos enlouquecidos em um ritual primitivo. 
Em rituais de possessão, penetram e abalam os corpos daqueles possuídos. Na feitiçaria, 
também, é o próprio som do encanto mágico que atua, poderosamente, para o bem ou para o mal, 
no corpo da vítima ou do paciente. Em todo caso, é o som em si que as pessoas ouvem e ao qual 
elas respondem. Supõe-se que esse som tenha uma existência própria, separada dos domínios da 
vida humana, animal e vegetal (STOLLER, 1989). Notou-se dentro e fora do dark room que os 
sujeitos ativos sempre se encostam, ficam com as costas para a parede, enquanto os passivos e 
versáteis ficam tanto pelo centro sem se preocupar que alguém toque nas suas nádegas. Com isso 
notou-se que mesmo estando em um lugar de permissão e perversão existem regras e acordos de 
condutas, um ativo não permite que suas nádegas sejam tocadas. Os versáteis e os passivos ficam 
no cumprimento das regras institucionalizadas dentro e fora do dark room.  
A iluminação de fora do dark room é composta por luzes amareladas ou avermelhadas e a parede 
tem cor de barro ou de madeira, aproximando as situações vividas pelos sujeitos pré-históricos, 
nas quais as reuniões, encontros e rituais ocorriam em torno do fogo. Com esta iluminação fraca 
os sujeitos ficam mais vulneráveis na sua identidade. Possibilita também uma visibilidade dos 
contornos dos corpos dos homoeróticos, mas impede a identificação dos rostos e apreciação dos 
semblantes.  Através do tom cor de barro - avermelhado - do ambiente e da fraca luz amarelada, 
os homoeróticos da penumbra podem efetuar um primeiro critério de seleção de seu ou seus 
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parceiros com os quais desejam começar um intercurso sexual ou uma “curtição”, modo como 
eles mesmos chamam o ato de se acariciar sem transformar esse jogo erótico em uma foda – 
transa propriamente dita. Ao mesmo tempo, o fato de estarem na penumbra permite que sejam 
selecionados pelos outros. 
Do outro lado existem os voyeurs que não resistindo à exibição dos exibicionistas iniciam a 
segunda parte do ritual, que é mascarado por caricias, no qual tocam a virilha, abrem o zíper, 
pegam no pênis e o colocam para fora da calça, acariciam cuidadosamente, os sujeitos ficam no 
mesmo local no qual haviam parado. Outro se aproxima e se localiza perto e em silêncio 
assistem quando um ativo fica encostado na parede, quando um passivo fica próximo mais 
distante da parede. Conseqüentemente aproxima-se de outro homoerótico que está próximo com 
o pênis ereto, estende a mão em direção ao genital apalpando como se fosse medir, verificando a 
textura. Os que não permitem esse intercurso rapidamente o impedem, afastando-o com um gesto 
ligeiro, incisivo e rapidamente começa a masturbá-lo, aproximando seu corpo e unindo-se ao 
outro em um abraço, em muitas situações o passivo/versátil ajoelha-se diante do ativo e inicia 
um ato de sexo oral.  
Quando o ritual não inicia como citado acima, alguns passivos na penumbra baixam as calças até 
os joelhos, ficam de costas e com as nádegas de fora e em posição de quem está urinando 
deixando que outros homoeróticos com suas mãos sobre o seu pênis se masturbando e outro 
homoerótico ativo se aproxima por traz dando uma chave pescoço suave e outros um abraço por 
trás. Nesse momento o passivo virando o pescoço forçando do ativo um beijo que muitas vezes é 
recusado. O Passivo “empina-se todo”, inclina o bumbum e curvar-se para frente, iniciando o 
sarro/brincadeira (preliminares). De longe se ouvem os gemidos, o som do beijo e barulho do 
saco (testículos) batendo nas nádegas do passivo. 
Outro homoerótico que observava a cena se aproxima do casal e começa a acariciar seu próprio 
pênis. Passa as mãos no pênis do passivo, o passivo passa as mãos em seu rosto, ao mesmo 
tempo em que está fazendo sexo anal com outro. Em dado momento, o passivo, está sendo 
penetrado, e ao mesmo tempo ele faz sexo oral em outro, e o que está sendo chupado beija o 
outro ativo que penetra o passivo. E em alguns momentos ficam um sujeitos atrás dos outros, o 
passivo fica na frente e os versáteis no meio e o último é sempre um sujeito só ativo. E outros se 
aproximam e são masturbados pelos envolvidos no sexo anal. Ao dado tempo entra um casal 
homoerótico que, alguns minutos antes, estava se abraçando, separam seus corpos e dirigem-se 
até o canto da sala de rituais488. Caminham poucos passos até a parte mais escura da penumbra. 
Um deles, aquele que iniciou a aproximação, abaixa-se à altura do pênis do outro, aproxima sua 
boca e começa a lambê-lo.  
Na Exploração paralela do cinema A, ouvi a narrativa da história mais interessante no dark 
room: lá houve o impraticado, inconcebível, inaceitável e o intolerável à luz acesa 
(LAPLANTINE, 2004). Um dado dia, dois sujeitos, um com idade dentre 22 e 24 anos e o outro 
com idade entre 45 a 55 anos. Que por mais de uma hora se abraçaram, se beijaram, se 
enroscaram, esfregaram, namoraram e se envolveram, fizeram sexo oral um no outro, em um 
ritual que todos admiravam e muitos invejavam. Em certa hora o casal decidiu sair para as 
cabines. O homoerótico mais velho pegado nas mãos do jovem o levava para fora. E para 
surpresa de todos ecoou um o grande grito vindo da entra do dark room aterrorizante e triste e, 
associado com espanto e seguido por um comportamento de choro. Os dois sujeitos descobriram 
a verdadeira identidade um do outro, o mais velho era pai do jovem. Discretamente o dono do 
estabelecimento conduziu-os para uma sala, e após duas horas o pai saiu e por mais 20 minutos 
após, o filho.  
De acordo com os estudos de Malinowski (1978), o pesquisador deve estar sempre atento, pois 
as informações mais importantes nos são fornecidas nos momentos mais inesperados ou 
inoportunos. Aqui se vislumbrou, a tarefa de experimentar o estranhamento, “facilitando” o 
processo de compreensão da cultura do Outro e de “decodificação” de seu intrincado sistema de 

488 Expressão usada pelo pesquisador para designar o ato sexual dentro do dark room como algo sagrado.  
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significados. O fenômeno do estrangeiro é uma experiência positiva, exatamente por forçar o 
psicólogo, antropólogo e sociólogo que se deslocam na busca do contato intercultural a viver 
esse jogo entre proximidade e distância (GELL, 1995) que atinge também aquele que interage 
com ele enquanto “receptor”. No nível mais profundo do psiquismo humano, para Lévi-Strauss 
(1996a), encontramos as estruturas elementares do parentesco e os mecanismos culturais 
reguladores do incesto como algo irredutível, universal. Mas também devemos compreender que 
não são as estruturas antropológicas do imaginário em Durand (1997, p. 358-359) que se opõem 
ao conceito de estrutura em Lévi-Strauss (1996a), mas sim, o conceito de trajeto antropológico, 
pois este permite acessar os esquemas organizadores do imaginário e do inconsciente coletivo.  
Lévi-Strauss (1996b) apresenta uma concepção de inconsciente que organiza estruturalmente 
todo conflito, trauma, imagens que por ele passam, ou seja, o inconsciente para esse autor se 
reduz ao sistema, que é formado pelo conjunto de estruturas. Assim como o estômago, segundo a 
metáfora feita pelo autor, é indiferente aos alimentos que por ele passam, limitando-se a digerí-
los, o inconsciente organiza em estruturas tudo o que por ele passa, desconhecendo o conteúdo 
dessas imagens. A eficácia simbólica acontece quando os elementos da estrutura mental são 
reorganizados cognitivamente, cada elemento assumindo o seu lugar no sistema. O autor nos 
mostra uma correspondência existente entre a estrutura mental e a estrutura corporal; ambas as 
estruturas são homólogas quanto à forma. Um elemento que seja reorganizado na estrutura 
mental ou corporal modifica todo o sistema, que é um conjunto de estruturas (LÉVI-STRAUSS, 
1996a, p. 232-233). Para Jung (1999), o inconsciente não se reduz ao sistema: ele está repleto de 
símbolos, e mesmo de coisas simbolizadas que lhe formam uma espécie de substrato (LÉVI-
STRAUSS, 2003, p. 29).  

“A relação do etnógrafo que descreve um fenômeno social é não apenas uma relação                                                                                                
significante, mas também uma relação que mobiliza uma atividade: a interpretação de sentido” 
(LAPLANTINE, 2004, p. 107). 

7.4 Cinema B 
O dark rom  também fica localizado ao lado da sala de projeção de filmes pornô 

heterossexual, sendo em uma sala com uma cortina de tecido grosso e de algodão vermelha, meia 
parede revestida de cerâmica, sem bancos. Nesse espaço os sujeitos de papel ativo ficam 
encostados na parede e os passivos e versáteis ficam circulando pelo centro. O meio que é livre é 
o local dos rituais. Esse espaço tem um odor de urina associado com esperma. Não há 
distribuição de camisinhas e nem gel lubrificante, fora do espaço muitos travestis e GP. Os GP 
são homens aparentemente acima dos 30 anos, com aparência desgastada e roupas                    
simples, alguns de sandália em estado precário de uso. As travestis falam alto e o tempo todo 
passando na frente dos usuários com calças extremamente apertadas e curtas. Os sujeitos são na 
grande maioria homens com idades acima dos 45 anos, quase todos com aliança de casamento 
nos dedos. Com exceção da terças-feiras que é o dia dedicado aos estudantes com a presença de 
homens com idade acima de 18 anos. Alguns sujeitos entram com latas de bebidas alcoólicas nas 
mãos. E nos rituais não usam preservativos. Todos faziam sexo anal e oral e em alguns 
momentos havia uma participação em grupo ou sexo grupal.  

Nesse espaço os homens pareciam pessoas com poderes extraordinários que estão sob um 
forte feitiço, possessão, no qual se envolvem como se tivessem em um culto de adoração. Uma 
pessoa que possua poderes extraordinários de audição é um ideal de virtude; mas alguém com 
visão extraordinária é um bruxo. O bruxo vê tudo – seu mundo é transparente e não oferece 
barreiras à visão. Ele pode olhar para cima e ver a aldeia dos mortos no céu; ele pode olhar para 
baixo e ver os fogos das pessoas que vivem sob a terra; e pode olhar à sua volta e ver índios 
inimigos em suas próprias aldeias muito longe (SEEGER, 1975). 

7.5 Na Boate 
O horário de funcionamento da boate inicia  a partir das 22:00 e vai até às 05:00 da manhã do dia 
seguinte. O dark room está localizado entre a pista de música eletrônica e a sala de exibição de 
filmes pornô gay. Sala sem mobiliário, de telha canal de amianto, meia parede revestida de 
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cerâmica, piso de pedra, iluminação fraca. Não há distribuição de camisinhas nem gel 
lubrificante. Em algum momento ouviu-se alguns jovens verbalizar para seus amantes a idade 
inferior a 18 anos. Esse quarto escuro, de todos observado, destaca-se pela quantidade de 
sujeitos, observava-se mais de trinta homens no mesmo espaço de aproximadamente vinte 
metros quadrados. Apresentava um odor de urina e esperma. Havia no local a presença de vários 
sujeitos embriagados e muitas travestis. É freqüentado na grande maioria por homoeróticos 
assumidos. E nesse espaço os rituais funcionam de acordo com o som vindo da pista de música 
eletrônica: quando o som está ruim a sala de ritual fica cheia de homens, quando o som está 
muito bom ela fica com poucos homens, no entanto, nunca fica vazia. Nos rituais os sujeitos 
mergulham no ato sexual como se fosse a última coisa da vida.  
Antes da sala do dark room existe uma sala de exibição de filmes pornôs gays: os sujeitos entram 
no quarto escuro fazendo uso de álcool, não sendo observada ou notada a presença de outras 
drogas. Notou-se que os filmes sempre seguem uma temática, houve noites em que o tema era 
sexo oral, outros de sexo grupal, e os que eram de sexo anal diversificado quanto às posições. 
Havendo também temáticas sádicas e masoquistas. Observaram-se agressividade espontânea e 
aceita nos rituais, podendo ser interpretado como um bacanal havendo: masturbação, sarros – 
esfregar, só pegadas, tocam – passar as mãos sobre o pênis do outro ou sobre as nádegas, ou 
ainda sobre o peito, beijos, troca de olhares. Configurando-se verdadeiro ritual da caça e 
“pegação”.  
Nos cinemas e saunas, para atrair mais clientes, proprietários oferecem clones de cerveja 
(comprando-se uma se ganha outra). Levando os sujeitos a beberem várias doses e latas de 
cervejas. E enquanto bebem com uma das mãos passa-a suavemente sobre suas virilhas 
especificamente sobre o seu pênis estimulando a ereção ou manutenção dela. Outros ritualizam 
movimentos de exibicionismo489 provocando e chamando a atenção dos voyeurs que estão de 
plantão, observando o que está ocorrendo à sua volta, fazendo uma sondagem, tentando 
encontrar um par ideal. O ritual do Voyeur490 é típico em todos os espaços observados: sempre 
iniciam o contato visual olhando para o outro da cabeça aos pés e por alguns segundos a mais 
fixa os olhos nos pés ou nas nádegas. E os exibicionistas também estão procurando alguém para 
vê-los e com isso, movimentam bem mais, apresentam uma inquietação proveniente da 
ansiedade de ter encontrado o seu objeto de prazer, acariciando-se mais freqüentemente e 
sistematicamente até que, não suportando mais, abrem o zíper e desabotoam as calças, outros 
sobem as camisas exibindo o abdômen, outros exibem só a barriga e outros ainda só as nádegas.  

5 Considerações Finais 
A experiência vivida nos dark rooms da Boa Vista foi intensa pelo fato de poder apresentar os 
conflitos e tensões estabelecidos no campo e aqui narrados, que resultam na compreensão desses 
espaços tão presentes em uma cidade centro do nordeste brasileiro. Assim podendo-se concluir 
que os sujeitos com relacionamentos satisfatórios não precisam irem ao dark room. As pessoas 
nesses locais possuem um comportamento social dentro de um grupo social que forma uma 
verdadeira sociedade. Neste espaço, via de regra, os sujeitos praticam os rituais sexuais com 
homens com quem não se envolveriam na vida real ou na claridade. Por mais que os sujeitos 
apalpem nunca terão a certeza que aquele palpado está correspondendo à imagem mental 
construída pelo apalpador, e\ou não seja de fato um desconhecido. Assim, o dark room mostra-se 
como se fosse uma loja de fantasias. 

489 Na prática do Exibicionismo os sujeitos buscam ser notados pelos demais. Podendo ser caracterizado como 
eventual e decorrente de alteração momentânea dos freios psicológicos pela ingestão do álcool não sendo 
caracterizada como uma parafilia do exibicionismo.  
490 Uma prática da obtenção do prazer sexual através da observação de outros. No entanto, no quarto escuro o 
voyeur pode ou não interagir com o sujeito observado e há um conhecimento e entendimento do que esta havendo 
naquele momento.  
 
 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 778

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parafilia


Os homens ficam/pegam aquele desconhecido e o pintam das tintas mais plausíveis possíveis 
para que possa lhes satisfazer, talvez por uma necessidade de aventura, ou por alguma 
dificuldade de relacionamento na vida real, ou ainda por prazer “fácil”, “disponível” e 
“gratuito". Dark room acaba simbolizando um reduto e/ou um paraíso no qual o homoerótico se 
encontra assumindo o papel real, ou seja, a ser ele mesmo. O “quarto escuro dá a possibilidade 
do sujeito tirar a máscara do preconceito, da discriminação, da negação, do medo, do 
sofrimento, das cobranças sociais entre tantas outras máscaras”.  
Simplesmente por participar dos rituais do dark room o homoerótico não perde a sua 
masculinidade, ele é homem no mais estrito sentido da palavra, e seria errado afirmar que 
podemos limitá-lo a ser apenas gay, no entanto, a sociedade ainda compreende as relações 
afetivas, tendo em vista que, o sujeito que entra no dark room está sempre esperando o cara 
perfeito que não vem.  Neste sentido o local pode ser compreendido como uma válvula de 
escape para as normas e convenções sociais, um fenômeno social que reflete o local da 
liberdade do sujeito, o porto seguro, o local do descanso e do prazer.  

Esse trabalho mostrou também que muita verdade sancionada pela sociedade, estado, religião e 
convenções sociais não perdura por muito tempo, sendo logo substituída por outra, igualmente 
verificável, que melhor atende às necessidades e aos objetivos dos grupos, seja dominante ou 
não, num processo no qual a ficção se sobrepõe à ficção transformando as noções de passado, 
presente e futuro em algo fluído e efêmero. Nesse estudo percebeu-se a fragilidade do Programa 
DST’Aids da Secretaria de Saúde  da Prefeitura da Cidade do Recife por três motivos: 1ª) não 
distribuem camisinhas em todas as casas sejam elas, cinema, sauna, boate, bares e locais de 
“pegação”. 2ª) E quando distribuídas, são insuficiente para atender a demanda, mesmo levando 
em conta que no carnaval, são atiradas ao vento de cima dos trios elétricos milhares de 
camisinhas e não direcionadas para os locais onde existem homens em situação de risco e em 
alguns casos em situação de vulnerabilidade por estarem em grupo de risco; 3ª) E por fim, as 
distribuições acontecem sem passar uma orientação psicossocial voltada para instruir os sujeitos.  
Compreendeu-se também que é preciso investir em prevenção. Essa deve ser a maior arma para 
construir uma sociedade digna. Levando em conta que mais da metade dos freqüentadores do 
dark room não usam camisinhas mesmo sendo distribuídas e que suas esposas estão em casa 
podendo ser contaminadas a qualquer momento por seus esposos. Tendo em vista que não basta 
apenas distribuir os preservativos, precisando sem completados com campanhas focais e 
direcionadas para o público com faixa etária acima dos 20 anos.  
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“Mas Que Saúde”: A Importância da Beleza e do Bem Estar no Cotidiano 
Feminino 
Joana Campos Rocha (UFPI)491 
 
 
 
Introdução 
 
Nos discursos atuais sobre o corpo, independente do gênero masculino ou feminino, a saúde e o 
bem estar figuram como umas das maiores preocupações dos indivíduos. É fato que a saúde é 
uma das preocupações mais rígidas na atualidade (LE BRETON, 2008), mas não podemos 
esquecer que existem outras implicações simbólicas nos cuidados do corpo e na prática de 
exercícios físicos. As buscas pela longevidade e pelo prazer podem ocultar outras razões 
importantes que não são ditas ou captadas em um primeiro momento (CRESPO, 1990). 
Gontijo (2002, p. 59) ao analisar a sociedade carioca observou que as primeiras populações 
difusoras da corrida ao body building foram, essencialmente, as de homossexuais e 
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simpatizantes. A necessidade de ter um corpo musculoso e viril para os homens e o ideal de 
magreza com curvas para as mulheres “parecem ter sido introduzido e divulgado pela 
necessidade de responder às consequências sociais e culturais desastrosas dos primeiros anos da 
epidemia de HIV”. 
Passadas algumas décadas, trabalhar o corpo em uma academia de ginástica continua indicativo 
de valores e símbolos culturais. Além da necessidade de ter uma melhor qualidade de vida, há a 
necessidade do sentimento de pertencer a um determinado grupo social, a um estilo de vida. 
Neste sentido, o corpo recebe a importância de ser veículo de aceitação ou não aceitação pela 
aparência que possui. A socialização é realizada através da representação do corpo: 
 

Em um contexto social e histórico particularmente instável e mutante, no qual os 
meios tradicionais de produção de identidade a família, a religião, a política, o 
trabalho, entre outros se encontram enfraquecidos, é possível imaginar que muitos 
indivíduos ou grupos estejam se apropriando do corpo como um meio de expressão 
(ou representação) do eu (GOLDENBERG; RAMOS, 2002, p. 42). 

 
O corpo na contemporaneidade é muito mais do que veículo de sensações. Ele passa a ser o 
passaporte do sucesso, da aceitação, o cartão de visita do homem e da mulher. É um meio de 
representação, contestação, negação, distinção, comunicação e de arte (a exemplo os/as 
fisiculturistas, os corpos tatuados e/ou com piercings). Dentre todas as formas de apresentação e 
representação do corpo, o corpo belo agrega o maior valor simbólico (SABINO, 2000), pois a 
sociedade atual concebe a beleza “como uma característica estritamente física, um valor 
autônomo distinto de qualquer valor moral” (LIPOVETSKY, 2000, p. 121), diferentemente do 
conceito tradicional que tem a beleza como a soma da beleza física e da beleza moral, difundido 
até o século XVIII. 
A moral hoje, neste viés, estabelece-se pelo corpo, cria a necessidade e o dever do indivíduo de 
interferir no seu corpo, mudando-o com a intenção de sentir-se aceito ou bem sucedido no 
âmbito das relações sociais. “Um corpo ‘em forma’ se apresenta como um sucesso pessoal, ao 
qual qualquer mulher ou homem pode aspirar, se realmente se dedicar a isso” (GOLDENBERG, 
2002, p. 9). A dedicação começa pela procura de inúmeros artifícios: academias de ginásticas, 
intervenções cirúrgicas, clínicas de estética, drogas para aumentar ou diminuir o apetite, várias 
dietas milagrosas. A cultura do corpo vai além de ter um corpo dentro dos padrões, é uma 
“cultura do narcisismo”, ou seja, estamos vivendo em um momento paradoxal em que os 
indivíduos se voltam para si mesmo procurando se distinguirem através do corpo belo. 
A preocupação excessiva com a aparência física, com a saúde e o esforço para enquadrar-se nos 
padrões de corpos aceitos socialmente “não levam, necessariamente, a fragmentação ou 
atomização do indivíduo, pois há um sentido de coletivo, de pertencimento a um nós que 
perpassa essas manifestações” (CASTRO, 2007, p. 22). Frequentar uma academia de ginástica, 
onde várias pessoas se exercitam, solitariamente, olhando-se no espelho e reproduzindo um 
sentimento de pertencimento a si mesmo antes de se sentir membro de um grupo social (LE 
BRETON, 2006), assim como adotar um estilo de vida pautado no consumismo de roupas, 
adereços, bens materiais e simbólicos, embora “sejam manifestações do individualismo 
contemporâneo, fazem parte de um movimento mais amplo, que ordena toda a sociedade, 
caracterizando-se como regulação social” (CASTRO, 2007). 
Esse deslocamento citado pode ser percebido nas práticas corporais e nos estilos de vida das 
mulheres, especificamente das brasileiras, que sofreram inúmeras modificações físicas, 
simbólicas e normativas nos últimos anos. A higienização do corpo, a invenção dos cosméticos, 
o movimento feminista, o imperativo da magreza, o jeans colado, o aprofundamento do decote, 
entre outros, fizeram com que elas se despissem e transferissem as características de suas roupas 
para a sua pele. A sua forma física passou a ser o seu valor, a sua moral; a preocupação com o 
fogo do inferno foi transferida para a balança e para o espelho (DEL PRIORE, 2004). 
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O medo de envelhecer, de engordar, de ter um corpo que não se enquadre nos padrões 
idealizados pela sociedade contemporânea impulsiona as mulheres a buscarem, muitas vezes de 
forma desequilibrada, o equilíbrio entre a tríade beleza-saúde-juventude. Sendo a beleza 
sinônima de juventude, esta por sua vez associa-se a ideia de saúde (DEL PRIORE, 2004). A 
obtenção dessa tríade, através de técnicas de modificação ou/e aperfeiçoamento corporal, 
intensificou-se nos últimos anos, fazendo com que o “mercado do embelezamento” se 
consolidasse em consonância com os manuais de medicina que desde o início do século XIX 
anunciam as vantagens físicas e morais da prática de exercícios físicos. 
O culto ao corpo na contemporaneidade encontra-se associado ao consumismo. A ciência e a 
tecnologia dispõem de tratamentos e serviços avançados e voltados para a manutenção e 
modificação dos corpos humanos. Consumi-los e investir no patrimônio que é o corpo faz parte 
da rotina de milhares de pessoas e da rotina de empresas que investem no “mercado do 
embelezamento”. A associação histórica da mulher com a beleza e a entrada da mulher no 
mercado de trabalho fez com que ela investisse mais nos cuidados com o corpo. Atento a esse 
fato, o “mercado do embelezamento” segmentou seus produtos por gêneros, investindo nos 
produtos e na publicidade voltados para o gênero feminino. Nessa onda de segmentação por 
gêneros, encontram-se o movimento de criação e expansão das academias exclusivas para 
mulheres. Poderíamos, de formar simplista, analisar esse fenômeno como um mero retrocesso, 
tendo em vista toda a revolução que as mulheres fizeram para conseguir se inserir em ambientes 
ditos masculinos e ter com os homens uma convivência com poucas restrições. Mas o corpo 
esconde diálogos e suas representações estão em permanente modificação, pois resulta de uma 
consequente questão relacional, na qual há influência do ambiente sobre o sujeito e do sujeito 
sobre o ambiente, tornando-o de acordo com os seus desejos e necessidades. 
Diante disso, este artigo analisa o corpo belo como objeto de investimento social, cultural e 
subjetivo das mulheres que frequentam academia de ginástica feminina, e é fruto de uma 
pesquisa etnográfica realizada em uma academia exclusiva para mulheres da cidade de Teresina 
– Piauí, no período de março a julho e setembro de 2010. 
É importante ressaltar que a academia onde a pesquisa foi realizada situa-se na “zona nobre” da 
cidade e tem seus serviços voltados para o público que tem maior poder aquisitivo econômico e 
cultural. Para além do financeiro e econômico, o que será enfatizado são os conjuntos de 
símbolos, as ações simbólicas que essas mulheres – alunas-clientes – expressam em suas 
interações e nas suas escolhas diárias, que incluem o fato de frequentar aquela academia e não 
outra.  
Segundo Bourdieu (2007), as práticas culturais, os gostos e preferências estão ligados ao grau de 
instrução escolar (traduzido pelos títulos acadêmicos ou pela quantidade de anos destinados aos 
estudos) e à origem social. O que pode ser percebido na resposta de uma aluna bastante 
significativa e exemplificativa sobre o público que frequenta o ambiente. Perguntei: “As outras 
alunas influenciam na percepção que você tem do seu corpo?” e a resposta foi a seguinte: 

 
Influencia demais. Se uma aluna tá conversando... que aqui tem fisioterapeuta 
malhando, procuradora, tem assistente social, tem antropóloga e tem uma agora que 
faz plástica, né? Cirurgiã (Pandora, 27 anos, Assistente Social). 

 
Embora não questionasse qual “público” frequentava a academia, a aluna enfatizou o grau de 
instrução escolar e os cargos exercidos pelas colegas talvez com a intenção de dizer que entre 
elas há um grande e variado capital social e cultural, talvez com a intenção de demarcar a classe 
pertencente e/ou existente na academia ou simplesmente por isso fazer parte do seu ethos 
(GEERTZ, 2004). A influência que as outras alunas causam parece estar além da percepção da 
sua imagem corporal, podendo ser analisada como um marcador de superioridade social, uma 
tentativa de se diferenciar de outros grupos.  
A fala da aluna sobre a influência que as colegas têm sobre seu corpo exemplifica bem o 
prestígio que esse grupo detentor de capital simbólico tem na sociedade e especificamente na 
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academia – que tem seu público formado por mulheres que investem tempo e dinheiro em 
educação, qualificação profissional, atividades culturais e sociais, lazeres e “aperfeiçoamento 
estético” (incluo aqui todos os itens de embelezamento: roupas, adornos, tratamentos estéticos, 
práticas alimentares, técnicas corporais). 
 
Saúde e beleza como bem estar e objetivo de vida  
 
Vivenciamos, na sociedade ocidental contemporânea, uma verdadeira corrida em busca de saúde 
e de uma melhor qualidade de vida. Para tanto, é imprescindível praticar exercícios físicos além 
de ter uma alimentação balanceada e “natural”. Assim, observamos o aumento do número de 
academias de ginásticas e de estabelecimentos que oferecem alimentos mais saudáveis. Mas será 
que é essa busca pela saúde que faz o indivíduo frequentar uma academia de ginástica e mudar 
seu estilo de vida? 
Em estudo histórico sobre as práticas gímnicas em academias no Rio de Janeiro, Novaes (2001, 
p. 21) concluiu que “a ginástica de academia no percurso de sua evolução teve nos períodos de 
30/60 e 60/90, sempre presente, predominantemente, o objetivo estético”. Ao analisar os 
propósitos dos praticantes das atividades gímnicas em academias cariocas, concluiu que: o 
usuário – o praticante – anseia pela projeção social através de seu corpo, “alguns usuários estão 
ligados às academias da moda, ou seja, as mais comentadas, pelas oportunidades de projeção e 
de relacionamento social que estas lhe proporcionam” (NOVAES, 2001, p. 117). 
Para saber as motivações e os objetivos das frequentadoras da academia teresinense pesquisada, 
perguntei por que elas começaram a malhar. Apenas uma disse que começou a frequentar 
academias por razões estéticas, as outras responderam que malhavam por saúde, bem estar e por 
gostar de exercitar o corpo:  
 

Saúde mesmo. Manter o peso, melhorar o tônus muscular. A minha profissão dá 
muita dor nas costas, nos ombros, no pescoço. Se ao final do dia você não tiver um 
trabalho de alongamento, não tiver um preparo bom, você fica quebrado e até 
prejudica a profissão cedo porque fica cheia de dor, de artrose (Eumênides, 40 anos, 
Odontóloga). 
 
Acho que é melhor pra saúde, pro meu bem estar (Deméter, 67 anos, Procuradora 
Federal Aposentada). 
 
Saúde, né? Tenho problema de cefaleia crônica, então o médico falou que era bom eu 
fazer exercício físico que talvez eu melhorasse o condicionamento e a dor de cabeça. 
E realmente acontece, está acontecendo (Pandora, 27 anos, Assistente social). 
 
Bom, na verdade foi porque eu tenho hipotireoidismo muito forte. Meu 
hipotireoidismo é altíssimo. Eu sou uma paciente muito consciente, se o médico me 
mandar fazer uma coisa, eu vou fazer e o médico me disse que eu tava com esse 
hipotireoidismo, ia tomar remédio a vida inteira e nunca ia ficar boa e que a minha 
solução ia ser exercício físico vigoroso. Aí eu comecei [a malhar] duas, três horas. 
Isso já faz mais ou menos uns sete anos (Atena, 31 anos, Professora Universitária). 
 
Em busca do corpo perfeito. [risos] Não, foi assim, em busca de saúde mesmo e 
vaidade mesmo. (Diké, 23 anos, Advogada) 
 

Se a busca por exercícios físicos foram inicialmente impulsionadas pela busca de saúde, a 
permanência na academia advém também dos resultados na aparência física, que muitas vezes 
passam a serem os grandes motivadores para a rotina de exercícios físicos. Perguntadas por que 
continuam a frequentar a academia, as mulheres responderam que: 
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Hoje também pela saúde, mas quando a gente vai vendo uma mudança no corpo da 
gente, a gente vai gostando. Hoje eu já faço musculação porque eu acho que 
melhorou muito o meu corpo, deu uma melhorada, isso a gente vai melhorando a 
autoestima da gente e vai querendo fazer, vai querendo mais e mais, querendo 
melhorar mais. Você se sente bem definida, termina se sentindo melhor. Achei legal. 
(Eumênides, 40 anos, Odontóloga) 
 
Mesma coisa [saúde]. E a idade pesa, é bom ir se conservando, né? [risos] E a 
atividade física é muito bom, eu acho. (Deméter, 67 anos, Procuradora Federal 
Aposentada) 
 
Nos primeiros seis meses era mais devido à enxaqueca, né? Mas depois eu fui vendo 
o culto ao corpo aqui, vendo que cada mulher era mais bonita que a outra e eu 
dizendo: Ah, eu quero pra mim, eu quero aquela coxa, eu quero tá com aquela bunda. 
E agora eu frequento mesmo pra ficar bonita, pro meu bem estar físico e pessoal, pra 
me olhar no espelho e me achar bonita, bacana, autoestima elevada. (Pandora, 27 
anos, Assistente Social) 
 
Pra manter, né? Pela saúde. É primordialmente saúde. O conceito de ficar bem, de 
me sentir bonita, de ficar magra, foi até secundário pra mim. Porque eu nunca me 
achei obesa, embora eu fosse mais rechonchudinha, mas eu não era obesa. Mas 
assim, foi sempre saúde, né? Mas hoje eu continuo pela saúde e pelo próprio prazer 
do convívio social com as amigas, por me sentir bonita, tudo isso. (Atena, 31 anos, 
Professora universitária) 
 
Hoje é mais a busca pelo corpo perfeito mesmo. (Diké, 23 anos, Advogada) 

 
Na atualidade, segundo Sabino (2004), as práticas corporais passaram a ser um dever coletivo, 
uma forma imperativa de otimização da saúde. Os meios de comunicação participam desse 
processo divulgando as preocupações com o corpo, com a saúde e com a vida. São inúmeros 
meios midiáticos – tais como revistas, sites, programas de televisão – que abordam a temática e 
utilizam o discurso médico para vender um ideal de saúde que associado ao ideal de boa forma 
nem sempre poderá ser alcançado. 
Tantos são os discursos sobre saúde e tantas são as fórmulas receitadas para obtê-la que defini-la 
torna-se uma tarefa não muito fácil. Boa parte das entrevistadas mostrou-se embaraçada quando 
eu perguntava “O que é saúde?” Em alguns casos, para melhor compreender o conceito de saúde 
da entrevistada, eu lançava a seguinte pergunta: “Para você, o que seria uma pessoa saudável?” 
As respostas foram as seguintes: 

 
Eu acho que saúde tem que ser valorizada, tem que ser vista como bem estar, tem 
que ser vista como realmente... Aumentar anos de vida, passar isso pros filhos de boa 
alimentação, de atividade física.  (Eumênides, 40 anos, Odontóloga) 
 
Saúde é você ter energia pras suas tarefas diárias e mais além, você ter vontade de 
viver. É você ter vontade de sair, você ter vontade de acordar, ter ânimo pra 
trabalhar, pra criar seus filhos e você se enxergar assim. Você ter essa energia e 
conseguir localizá-la. Aí você se sente saudável como um todo porque vai tá 
realmente com o corpo saudável, entendendo que isso é bom e a cabeça vai tá no 
lugar, tranquila. Sem tá em depressão, que é tão comum. (Ártemis, 39 anos, 
Educadora Física) 
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Saúde pra mim é a melhor que deve existir no mundo porque sem saúde você não 
tem nada. Eu acho que a saúde é o essencial. [ ] Saudável é você ter condição de 
fazer as coisas... Cada dia a gente vai ficando mais velho e tá precisando mais se 
conservar, é isso que eu acho que deve ser. (Deméter, 67 anos, Procuradora Federal 
Aposentada) 
 
Bem estar físico, psicológico, mental. Minha concepção de saúde é você tá feliz. Se 
você for gordinha e estiver tudo bem, nos padrões médicos que eu digo, colesterol, 
diabetes, sem tirar o físico que eu digo na aparência, né? Mas você se gostar e não 
tiver nem aí pro que os outros vão pensar e tiver numa boa, pronto. Agora você pode 
ser linda, magérrima, lindona, toda musculosa e tal e às vezes você é super infeliz, 
você não se gosta, um comentário, às vezes, pode deixar você arrasada, né? Enquanto 
várias gordinhas que eu vejo, que eu converso, que eu convivo, autoestima lá em 
cima, melhor que a minha e muito. (Pandora, 27 anos, Assistente social) 
 
A minha concepção de saúde é eu me sentir bem, eu desenvolver todas as minhas 
atividades bem. Pra mim é coisa muito clínica porque eu tenho que ir pro médico de 
três em três meses por causa do meu hipo [tireoidismo]. Então quando eu vejo a 
minha pele bem, quando eu vejo meu intestino funcionando bem, meu cabelo sem 
cair, minhas unhas sem quebrar, então tudo isso eu já... Então a minha concepção de 
saúde. É aquela história saúde tem que vir de dentro, você tem que se sentir bem. 
(Atena, 31 anos, Professora Universitária) 
 
É você tá bem com o seu corpo. É praticamente isso. (Selene, 22 anos, Modelo e 
Acadêmica de nutrição) 
 
Saúde pra mim é você tá bem. Como é que eu digo? Não porque assim pra mim, eu 
até te falei da minha resistência, pra eu subir uma escada. Eu subia as escadas da 
faculdade e já chegava lá ofegante. Pra mim isso era um sinal de que a minha saúde 
já não estava tão legal. Questão de resistência mesmo, de dormir bem, de bem estar 
durante o dia. Pra mim saúde é isso. (Diké, 23 anos, Advogada) 

 
Percebemos que há na sociedade contemporânea uma associação entre saúde, beleza, bem estar e 
felicidade que se fez presente na fala das entrevistadas. É interessante perceber que esse “bem 
estar” ou “estar bem” está ligado ao corpo e a aparência que se tem: 

 
Tá bem é tá com um corpo legal, é não tá derrubada, sabe? Tá sempre de alto astral, 
apresentável, não tá largada [ ] Eu gosto de tá bem comigo mesma.  Eu não vou nem 
ao supermercado se eu não passar um lápis e um batom. Nem de chinelo eu vou.  
(Eumênides, 40 anos, Odontóloga) 
 

O gosto pelo bem estar físico e psicológico expressos na fala da entrevistada reflete o que 
Courtine (2005) chama de “servidões do bem-estar”. A alegria, “o alto astral” passa a ser uma 
obrigação, o bem-estar psicológico é reflexo da forma física, que é moldada pela prática 
constante de exercícios físicos. Mas não é só isso, os exercícios físicos passam a ser vistos como 
uma forma de valorizar todos os aspectos da vida, segundo relato de uma entrevistada: 

 
Eu posso te dizer que a atividade física ela muda tudo porque você começa a 
valorizar a sua alimentação, você valoriza a sua vida. Você valoriza a sua saúde. 
Quem faz atividade física... Ah, a pessoa ficou paranoica, tá doidona, só pensa em 
exercício, não come mais nada. Mas não é isso. É que a partir do momento que você 
sente seu corpo melhorar, você sente a evolução, você dorme melhor, você vê que 
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sua vida flui melhor depois que tá fazendo atividade física sistemática, você vai ter 
mais cuidado, querendo ou não. Quando você vai beber, você pensa em uma tacinha 
de vinho, você se segura mais, você fica mais saudável, querendo ou não. Você vai 
comer uma feijoadona? Vai comer, não deixa de comer, mas vai comer uma 
conchinha da feijoada. Por quê? Porque você valoriza aquele todo aquele trabalho 
que você já vem fazendo. Então esse conjunto todo que é o cuidar da saúde, né? Não 
é: Ah, eu malho pra poder afinar a cintura, malho pra poder endurecer o bumbum, 
malho pra poder engrossar a coxa... Ninguém quer ser feia, todo quer ser bonito. E 
claro que o belo é relativo. Apesar de relativo, todos nós queremos ser bonitos. 
Então, a atividade física lhe mostra como ser, né? Que é cuidando da saúde. 
(Ártemis, 39 anos, Educadora física) 
 

Para Foucault (2004) o corpo está preso em poderes que lhe impõe limitações, proibições e 
obrigações. Não basta apenas cuidar do corpo, é preciso trabalhá-lo, vigiá-lo sem folga, controlá-
lo, torná-lo dócil e útil, enfim, discipliná-lo. Percebemos na fala da entrevistada que a atividade 
física mostra a importância da disciplina na construção do corpo das pessoas que malham. Como 
um mecanismo difuso, a disciplina não fica restrita à frequência, à academia, às repetições das 
séries de exercícios, aos espaços físicos da academia e à vigilância dos instrutores (professores 
ou personal trainers), ela se estende para todos os campos da vida: é preciso observar e controlar 
as calorias ingeridas, dominar os desejos e valorizar o trabalho corporal que se faz em prol da 
saúde e da beleza, pois é através dele que se alcançarão os resultados superiores às limitações e 
coerções impostas.  
Cuidar do corpo já foi internalizado como hábito rotineiro, frequentar a academia já faz parte da 
obrigação diária dessas mulheres, que relatam mal estar físico e psicológico quando não 
conseguem cumprir esse dever mesmo que só por um dia. Questionadas como se sentem quando 
faltam à academia, elas disseram: 
 

Peso na consciência: Eita hoje não deu pra eu ir pra academia. Meu deus, eu só faço 
musculação duas vezes por semana e ainda não fui! [risos] Fica sempre aquela coisa, 
mas eu não consigo fazer à noite. Só faço musculação de manhã. (Eumênides, 40 
anos, Odontóloga) 
 
Me dá uma ansiedade, eu fico querendo gastar energia, sabe? A gente fica ansiosa, 
fica angustiada porque não fez aquilo no horário devido. Fica faltando alguma coisa. 
Por que isso? Aí vem a explicação fisiológica. Porque quando você faz atividade 
física sistemática, todo dia no mesmo horário, seu corpo libera endorfina naquele 
horário. A partir do momento que eu deixei de fazer naquela horinha ficou faltando 
aquilo no meu corpo, já é fisiológico realmente. Não é mais: Ah, eu gosto de malhar, 
preciso ir malhar. Não! O corpo já precisa daquilo, precisa e claro quando a pessoa 
pergunta: O que eu sinto? Eu sinto bem estar fantástico até porque já é uma coisa que 
eu sei fazer direito, eu tenho uma consciência corporal, todos os exercícios eu faço 
bem feitinho, então me dá um prazer e uma leveza, meu corpo fica leve, eu me sinto 
completa. Ele sendo usado na plenitude, eu consigo sentir o corpo inteiro durante o 
exercício e pós-exercício, me sinto muito bem, muito bem mesmo. (Ártemis, 39 
anos, Educadora física) 
 
Eu não gosto, é como tipo: Engordei um quilo porque não fui pra academia. [risos] É 
um sentimento de derrota, de não ter conseguido superar a minha preguiça ou coisa 
assim. (Diké, 23 anos, Advogada) 
 
Fico louca. Em casa, eu fico: Meu deus, perdi o dia. Essa comida toda que eu tô 
comendo hoje eu devia ter gastado lá na esteira. Mas eu ando me recriminando tanto 
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não porque o indicado é três vezes, então, pra saúde. Como eu não sou muito fã, mas 
agora eu já tô ficando, tô vendo que eu já tô enlouquecendo já. (Pandora, 27 anos, 
Assistente social) 
 
Ai, péssima. Mal humorada, irritada, impaciente, cansada. É vicio. É vicio! (Atena, 
31 anos, Professora universitária) 
 
Eu me sinto mal, eu me sinto gorda. (Selene, 22 anos, Modelo e acadêmica de 
Nutrição) 
 

A busca desse bem estar, desse aparentar estar bem nem sempre é tranquila e saudável. Além do 
tempo e do dinheiro dispendidos para a obtenção dos objetivos, alguns mal estares devem ser 
colocados na conta de quem se propõe a ter o seu bem estar acima de qualquer outra coisa: 
 

[...] a racionalização instrumental ascética do cotidiano, realizada em nome da saúde 
(mas, visando, efetivamente, à construção da forma ideal), pode cobrar desses 
indivíduos o preço da perda da mesma. Não apenas devido ao uso indiscriminado de 
drogas, mas também ao excesso de exercícios, que comumente causam lesões por 
esforço repetitivo nos praticantes. (SABINO, 2000, p. 71-72) 

 
Os excessos cometidos pelos praticantes podem ser observados em quase todas as academias. 
Durante a pesquisa de campo, presenciei um episódio que citarei para ilustrar o que foi dito. 
Cheguei à academia às 15h – horário em que reabria. Junto comigo chegaram duas mulheres, 
mãe e filha. As persianas da porta estavam abaixadas, tocamos a campainha e uma professora 
abriu a porta para que pudéssemos entrar. A mulher mais velha – a mãe – reclamou do horário da 
academia: “É bom ficar dormindo depois do almoço... Eu poderia tá malhando, mas aqui só abre 
essa hora, eu perco tempo”. As funcionárias explicaram que a academia fechava para o almoço, 
que ninguém ficava lá naquele horário e que elas tinham acabado de chegar. Uma professora foi 
guiar nosso alongamento e cobrou para a senhora o atestado médico que a liberava para práticas 
aeróbicas de longa duração. A senhora ficou chateada com a cobrança e disse que seu médico era 
um ótimo profissional. A professora esclareceu que não desconfiava da capacidade do médico 
dela, mas precisava ver a liberação. A aluna ficou extremamente irritada, disse que não era 
moleca e que não aceitava que a professora falasse com ela daquela forma, reforçou que estava 
sendo acompanhada pelo melhor endocrinologista da cidade, que não ia levar documento 
nenhum para a academia e que se a professora quisesse que acreditasse nela. Para evitar maiores 
transtornos, a professora foi acompanhar outra aluna, mas a mulher continuou a falar, pediu para 
a recepcionista verificar quantas mensalidades já estavam pagas, disse que não ficaria mais 
naquela academia: “Se eu pago essa, posso pagar qualquer outra. Não sou obrigada a ficar 
aqui!”. Vendo que a situação estava indo além do necessário, outra professora foi conversar com 
a aluna, que brigava e pedalava. Não consegui escutar o que a professora disse, só ouvi a 
resposta da aluna, que aumentando o tom da voz disse: “Eu não gostei da forma como ela falou 
comigo. Não vou trazer exame nenhum, não vou mais ficar aqui. Até hoje tomo remédios pro 
meu braço que foi lesionado nessa academia. Meu médico disse para eu não pegar peso e posso 
passar 1 hora fazendo exercícios aeróbicos. Não sou moleca!”. A professora que cobrou a 
liberação médica se aproximou e disse: “Não desconfio da senhora, mas aqui eu sou a 
responsável por suas atividades. Eu só pedi a liberação do médico porque se algo acontecer, vou 
ser responsabilizada”.  
Após os ânimos terem se acalmados e a mulher ter ido embora, a professora explicou-me o que 
havia acontecido. A aluna tem diabetes e, às vezes, ela tinha crise de hipoglicemia – diminuição 
do nível de glicose (açúcar) no sangue. Uma hora de atividade aeróbica, segundo as professoras, 
não era o mais indicado, já que, algumas vezes, a aluna sentiu mal estar durante os exercícios e 
por isso, elas passaram a cobrar o parecer do médico. Não sei se o médico liberou a paciente para 
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fazer os exercícios aeróbicos, não tive mais contato com a aluna, não a encontrei em nenhum 
outro horário e isso me leva a crer que ela não frequenta mais a academia. 
Esse caso me remeteu aos excessos que são cometidos em nome da boa forma. Embora muitas 
outras mulheres utilizem o discurso médico para guiarem as suas práticas corporais (e 
alimentares), algumas delas extrapolam os seus limites físicos para alcançarem um corpo mais 
próximo do que elas consideram ideal, submetem-se a procedimentos invasivos duvidosos (tais 
como as cirurgias plásticas em clínicas que não possuem estrutura apropriada, sem equipamentos 
de emergências e com profissionais sem qualificação adequada), utilizam medicações sem 
acompanhamento médico, fazem dietas extremamente rígidas etc.  
Para Berger esses casos, em que as mulheres assumem diversos riscos em nome de um corpo 
belo, refletem mais do que uma simples vontade de ter um corpo mais próximo do considerado 
ideal, não é apenas ter um corpo mais magro ou mais sarado: 
 

Não se trata de meros quilos perdidos. Trata-se de fazer as pazes com o espelho e, 
portanto, consigo mesma. Trata-se de se sentir integrada e, portanto, aceita. Trata-se 
de ascender, via corpo, ao grupo das bonitas e bem sucedidas. Trata-se de existir, 
numa cultura em que beleza e magreza se associam, sendo pré-condição de felicidade 
(2006, p. 205). 

 
Durante a pesquisa de campo não ouvi relatos de uso de substâncias que alteram o metabolismo 
na academia. Nenhuma mulher entrevistada relatou ter usado remédio para engordar ou 
emagrecer, três entrevistadas fazem o uso de suplemento alimentar e uma faz uso de um produto 
para acelerar o crescimento do cabelo. Sobre o uso dessas substâncias elas disseram: 
 

Nunca tomei. Logo eu nunca fui gorda, o máximo que eu já cheguei de peso é o que 
eu tô aqui, agora. Eu sempre fui pra menos disso, nunca fui pra mais. Então não 
precisei tomar remédio nem pra engordar, nem pra emagrecer. (Eumênides, 40 anos, 
Odontóloga) 
 
Suplemento eu já tomei demais, muita proteína. Teve uma época que eu fazia muita 
atividade física tipo três horas por dia e tal. Eu treinava mesmo como atleta, então eu 
precisava disso, eu precisava tomar proteína, carboidrato, tudo bem com nutricionista 
me instruindo. (Ártemis, 39 anos, Educadora Física) 
 
Eu já tive vontade [de tomar remédio] pra emagrecer e já fui até a um 
endocrinologista, mas aí ele acabou não me receitando porque disse que eu não 
precisava.[ ] Essas proteínas pra academia, eu tive vontade, mas não tive coragem 
porque engorda, aí eu acabei desistindo. (Diké, 23 anos, Advogada) 
 
Tomo carboidrato por causa das corridas de longa duração e a gente tá tomando 
BCAA492, que é aminoácido, exatamente por causa das corridas longas. (Atena, 31 
anos, Professora Universitária) 
 
Nunca, nunca tomei suplemento, nunca fiz uso de remédio pra emagrecer, pra 
engordar. Tava na onda da Herbalife um tempo eu digo: “Ah, meu deus, ai vontade 
de tomar aquele chá, todo mundo tá tomando na academia”, mas me controlei. Mas 
me deu vontade, eu não vou mentir. (Pandora, 27 anos, Assistente social) 
 

492 Abreviação de Branch Chain Amino Acids. Os “aminoácidos de cadeia ramificada” são utilizados por atletas ou 
por quem deseja aumentar o ganho de massa muscular. 
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Tomo remédio pro cabelo, pro crescimento do cabelo. Não [tomo suplemento]. 
Tenho medo de engordar. (Selene, 22 anos, Modelo e acadêmica de nutrição) 
 

O receio de engordar presente na fala da maioria das entrevistadas indica quais os padrões de 
beleza que guiam os projetos, de longo e curto prazos, que essas mulheres fazem para as suas 
vidas. A hipertrofia – ganho de massa muscular – também é um dos projetos bastante pedidos, 
segundo a professora, porém o programa mais procurado 
 

Geralmente é o emagrecimento porque a mulher nunca tá... Sempre tá gorda. 
Principalmente em academia só de mulher, ela sempre se acha mais gorda do que 
qualquer outra (Cárites, 23 anos, Educadora Física) 
 

Emagrecer, “secar”, “perder gorduras localizadas” é o objetivo da maioria das mulheres que 
frequentam a academia feminina. O sucesso ou fracasso desses projetos dependerão do esforço e 
da dedicação que elas destinarão para tal empreendimento.  
Mesmo que o esforço e a dedicação estejam presentes na rotina dessas mulheres e que o projeto 
de ter um corpo belo seja uma “escolha individual”, o projeto é montado em conjunto, em 
parceria com profissionais da área, entre os mais procurados estão os endocrinologistas, 
nutricionistas, dermatologistas e educadores físicos.  
O cuidado de si, segundo Berger (2006), não se limita ao desempenho que cada indivíduo vai 
dispensar no trabalho e nas ocupações que terá com o seu corpo. Cuidar de si não é um exercício 
solitário, é uma prática social e por isso requer comunicação com o outro. No caso das 
academias de ginásticas, esse outro é o que possui autoridade científica e técnica, ou seja, é o 
profissional responsável pelo programa de treino, personal trainer, instrutor ou professor.  
Cuidar de si mesma é um imperativo que permeia o universo feminino. Frequentar uma 
academia, fazer dietas, frequentar salões de beleza compõe os cuidados que as mulheres da 
academia pesquisada, sozinhas ou com ajuda de profissionais, fazem para si. Sobre os cuidados 
que tem com o corpo e com a beleza, elas falaram que: 
 

Além de me alimentar super bem. Bem no sentido de saudável. Eu vou ao 
dermatologista. Eu uso hidratante, protetor solar. Eu nunca fiz coisas mais profundas 
na pele. Mas esses produtos de dermatologistas eu gosto sempre de tá 
acompanhando. Olha o que me acompanha na bolsa [mostra o protetor solar]: 
protetor solar! Daqui a pouco vou passar o protetor solar pra sair. (Eumênides, 40 
anos, Odontóloga) 
 
Eu sempre, sempre tenho descanso adequado, durmo cedo, acordo cedo, saio só uma 
vez na semana, bebo no máximo umas duas taças de vinho. Claro, como todo mundo 
tem dia que a gente cai na gandaia, mas é esporádico. Faço atividade física diária. Já 
tô pertinho de fazer 40 anos, então há 5 anos que eu já faço check up todo ano. Vou 
ao dermatologista de 6 em 6 meses, vou ao dentista de 6 em 6 meses. Acho que é 
isso. (Ártemis, 39 anos, Educadora Física) 
 
Academia, salão de beleza e tento me alimentar bem. (Diké, 23 anos, Advogada) 
 
Ah, eu procuro fazer tudo que for de bom pra poder ter um cuidado com a minha 
saúde, com o meu corpo. Se tem um jeitinho da gente melhorar, a gente melhora. Já 
fiz dieta. Hoje, atualmente, eu não faço, mas procuro conservar e vou à clínica de 
estética fazer tratamento no meu rosto. (Deméter, 67 anos, Procuradora Federal 
Aposentada) 
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Salão de beleza eu vou todo sábado. Amo fazer unha, adoro dar massagem no meu 
cabelo. Limpeza de pele vou uma vez ao mês. Academia, todo dia, cinco dias por 
semana. O que mais? Durmo bem, oito horas por dia. Tento não me intoxicar, como 
diz a nutricionista. É difícil porque eu sou doente por chocolate, por refrigerante, 
tento comer esse tipo de coisa só nos finais de semana, numa festinha, num 
aniversário. Esse é o cuidado que eu tenho com o meu corpo. (Pandora, 27 anos, 
Assistente social) 
 
Eu faço drenagem uma vez por semana, mais ou menos. Eu malho todos os dias. Eu 
me alimento bem, eu bebo muita água, eu faço todos os exames rotineiros que tem 
que ser feito. É isso. (Atena, 31 anos, Professora Universitária) 
 
Eu tô me formando em Nutrição, a minha alimentação eu já regro um pouco, eu já 
sei o que é certo ou que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que engorda e o que 
não. Bebo muita água, faço os tratamentos básicos como massagem, drenagem, 
hidrato a minha pele, vou ao dermatologista. (Selene, 22 anos, Modelo e acadêmica 
de nutrição) 

 
A associação que as sociedades fazem do feminino com os cuidados e embelezamento do corpo 
atravessa séculos e movimenta a economia, entretanto os cuidados de si que privilegiam a 
beleza, a boa forma e a saúde fazem parte de uma nova ideologia que é tida como um legítimo 
estilo de bem viver (NOVAES, 2004). Na academia pesquisada, o projeto e a prática de ter um 
corpo belo requerem além de tempo, um bom investimento econômico que ultrapassa a noção de 
financeiro. Sobre essas noções de investimentos, elas disseram: 

 
Ótimo. Maravilhoso. Eu sonho um dia em ser dondoca. Trabalhar só um turno e no 
outro ficar na academia, depois ir pra clinica de estética. Eu digo pros meus meninos: 
Eu quero que vocês cresçam, fiquem independentes pra eu trabalhar menos. Aí de 
tarde eu vou pra academia, pra clínica de estética, fazer massagem, drenagem, só 
relaxando. (Eumênides, 40 anos, Odontóloga) 
 
Eu acho que é o melhor investimento porque o resultado é para sempre, né? Ninguém 
tira o resultado de você, você sempre vai tá com a saúde melhorada em função 
daquele investimento. (Ártemis, 39 anos, Educadora Física) 
 
Eu acho essencial. Eu acho que se a pessoa tá bem com ela mesma, tá com a sua 
autoestima elevada, ela acaba transmitindo isso pras outras pessoas. (Diké, 23 anos, 
Advogada) 
 
Depende se a pessoa se sentir bem, se fizer bem pra ela, pra autoestima dela, se ela 
ficar melhor, pra tratar o povo melhor, pra ficar melhor no trabalho, vale investir. 
Não tenho nada contra não. Agora coisas muito incisivas, doentias, eu já não acho 
bacana. Tem muita gente aqui que fez plástica no braço, plástica na perna, plástica na 
bunda, plástica na panturrilha, plástica na barriga, plástica no peito, eu acho demais, 
entendeu? Vai chegar uma hora que vai estagnar, não vai ter pra onde ir porque quem 
não quiser envelhecer tem que morrer. Então a gente tem que aceitar a velhice da 
gente. Deixar de se olhar tanto no espelho porque um dia você não vai ver aquilo que 
você tá vendo hoje.  (Pandora, 27 anos, Assistente Social) 
 
Importante. É investir em você, né? Você investe em você, é igual você investir seu 
dinheiro. Onde você vai investir seu dinheiro? Vou investir numa casa. Mas aí você 
tá doente, você tá sem se sentir bem. Adianta você ter dinheiro se você não tá bem? 
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Então investir no corpo é importante sim. É investir na sua imagem, é investir na sua 
saúde, no psicológico, no físico. (Atena, 31 anos, Professora Universitária) 
 

O indivíduo contemporâneo reivindica seu corpo como forma de domínio e de apresentação de 
si. Ele remodela, conserva, constrói seu corpo de forma a ocultar o envelhecimento e demonstrar 
saúde e vigor. O corpo passa a ser um patrimônio que deve ser administrado de acordo com o 
interesse e sentimento de estética do indivíduo (LE BRETON, 2008). 
Investir tempo e dinheiro em atividades que possibilitem o alcance das metas idealizadas sobre o 
corpo, como objeto de investimento psíquico, social, cultural e econômico, faz parte da rotina 
dessas mulheres que, gerenciando o seu corpo como um patrimônio, fazem além dos exercícios 
na academia tratamentos estéticos com dermatologistas e/ou fisioterapeutas, frequentam salões 
de beleza e não descartam a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica estética (as que ainda 
não fizeram).  
 
Considerações finais 
 
As representações sociais através do corpo não podem ser compreendidas como realidades 
simples e homogêneas, pois são práticas que englobam diversos elementos econômicos, políticos 
e culturais, em sua totalidade (LE BRETON, 2006). O corpo esconde diálogos sociais e 
individuais, é um outdoor da sociedade na qual está inserido, observando-o na sociedade 
contemporânea podemos compreender e decifrar algumas das regras culturais que se tornaram 
padrões de culto para a beleza no universo feminino. 
Atualmente, notamos que a busca pelo enquadramento nos padrões de beleza vem associada a 
diversos discursos, como o da saúde, o do bem-estar, o da autoestima, o da longevidade. O que, 
de fato, não deixam de ter as suas parcelas de importância, mas não podemos considerá-los como 
os únicos norteadores de toda a busca por um melhoramento físico. A beleza tem uma grande 
parcela nessa busca por servir na sociedade atual como fator integralizante, como uma moeda de 
troca. 
O corpo e a beleza de corpos sempre foram retratados em diversas, para não dizer em todas, 
sociedades e épocas históricas. Na sociedade ocidental contemporânea, por vivenciarmos a “era 
da imagem”, do avanço tecnológico e da circulação quase que instantânea de imagens e fatos, 
percebemos a exaltação da imagem do corpo belo de forma mais nítida e intensa. 
Nessa exaltação do corpo belo, a imagem do corpo feminino se destaca não só por ser a que é 
mais veiculada na mídia, mas também porque há uma associação histórica do feminino com a 
beleza. O “mercado do embelezamento” frente a essa conjuntura disponibiliza produtos e 
serviços voltados para o público feminino reforçando a ideia de que hoje a beleza é democrática 
e, portanto, só é feia quem quer. Por o peso da feiura além de intolerável, ser excludente 
(NOVAES, 2004), inúmeras mulheres controlam, modifica e mantem a forma dos seus corpos 
com as mais diversas práticas corporais e alimentares.  
O conceito de saúde para as mulheres entrevistadas está associado à beleza, bem estar e 
felicidade. Nessa relação, o bem estar está relacionado à forma corporal e quanto mais próxima 
essa estiver dos padrões de beleza idealizados pela sociedade contemporânea, mais próximas da 
felicidade estarão essas mulheres. Para tanto, elas lançam mão de todos os cuidados possíveis 
com o corpo e com a beleza: além dos exercícios físicos, elas fazem uso de cremes 
dermocosméticos, frequentam salões de beleza e clínicas de estéticas e cogitam (as que ainda não 
fizeram) a realização de cirurgias plásticas estéticas. 
Percebemos assim que os indivíduos criam, na sociedade, padrões que estão associados aos 
valores simbólicos e imaginários sobre o corpo que geram dinâmicas sociais e subjetividades 
diversificadas.  
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O Segredo Sagrado: Imaginário Entrelaçando Saúde e Educação 
Fernanda Pravato da Silva 493 (UFSC) 
 
 
  
1 Introdução 
 
O presente é artigo um recorte de pesquisa de minha dissertação que teve como o objetivo, por 
meio da criatividade, analisar a expressão das potências do falso na construção da identidade 
docente em espaço grupal de mediação e vivência psicodramática. Elegi professoras de educação 

493 Mestre em Educação e Psicóloga pela Universidade do Vale do Itajaí -  Membro do Núcleo de Pesquisa e 
Estudos sobre Enfermagem, Quotidiano, Imaginário e Saúde de Santa Catarina - NUPEQUIS-SC – Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem –PEN- Centro de Ciências da Saúde- UFSC- Florianópolis – Santa Catarina.  
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infantil como sujeitos, pois elas precisam cultivar a criatividade e a espontaneidade em si para 
mobilizá-las nas crianças com quem convivem.  
Considerei adequado trabalhar com as professoras em um espaço de formação, aprendizagem e 
vínculos, pois este proporcionaria a expressão de encontros com a criatividade e a 
espontaneidade. Pareceu-me que assim estaria favorecendo a reinvenção de suas subjetividades, 
dos papéis sociais e das múltiplas formas de aprendizagem.  
Foram realizados oito encontros, de quatro horas de duração, que ocorreram semanalmente entre 
abril e julho de 2009, nas dependências do Mestrado em Educação da Universidade do Vale do 
Itajaí – UNIVALI. Participaram do grupo doze mulheres com faixas diferenciadas de idade e de 
vivência profissional. Encontram-se nesse espaço uma jovem de 19 anos e recém ingressante no 
magistério; quatro mulheres na faixa de 20 a 30 anos com experiências significativas na 
Educação Infantil (de 08 a 12 anos de atuação na área); três na faixa de 37 a 45 anos, também 
com experiências diferenciada (de 15 a 19 anos de atuação); e duas com idade entre 52 e 53 
anos, sendo que destas uma apresenta maior tempo de experiência no magistério (35 anos de 
atuação). Destas, quatro são solteiras, quatro casadas, duas viúvas, uma separada e uma 
divorciada.  Entre as integrantes do grupo cinco não tem filhos, três possuem um filho, três são 
mães de dois filhos e uma de três filhos. Quanto à formação, duas concluíram o magistério, as 
demais são formadas em Pedagogia, sendo que uma é especialista em Psicopedagogia, duas estão 
cursando Mestrado em Educação e uma é Mestre em Educação.  
Sobre a pesquisa propriamente dita, pensei nas “verdades”, que algumas levam ao adoecimento, 
mas que ainda assim fazem parte da construção da identidade profissional das professoras da 
educação infantil e propus experiências grupais, por meio de técnicas do Psicodrama Junguiano, 
com professoras da rede de ensino de Itajaí – SC. Tratou-se de uma possibilidade de pensar a 
Educação, e o processo de saúde-doença dos profissionais, à media em que se permitiu a 
expressão criativa dos sujeitos nela envolvidos. 
Para possibilitar que as potencialidades, presentes em cada ser humano, sejam vivenciadas em 
sua multiplicidade, lançei mão de uma teoria e técnicas provenientes do teatro, – o Psicodrama, 
desenvolvido por Jacob Levi Moreno – uma realidade onde tudo é permitido, um espaço que 
favorece a criatividade, que auxilia colocar em cena, em corpo e em palavras, o absurdo. Que 
permite ao ator ser diferente, ser louco o suficiente para questionar a sanidade de suas atitudes. 
Partindo do princípio de que o processo criativo acorre também pela ativação de aspectos 
conscientes e inconscientes (individuais e coletivos), as teorias do médico e terapeuta Carl 
Gustav Jung entraram em cena para auxiliar na compreensão do processo de individuação que 
ocorreu com as participantes.  
As teorias de Moreno e Jung unidas constituem o Psicodrama Junguiano, uma nova proposta 
metodológica desenvolvida principalmente na Itália. 
 

“[...] o objetivo desta abordagem é elaborar grupal e individualmente todo o material 
que vai emergindo, tanto no aspecto grupal como no individual, privilegiando o 
trabalho com símbolos.” (RAMALHO, 2002, p. 127) 

 
Os sagrados segredos aqui revelados aconteceram no quinto encontro com o grupo de 
professoras da educação infantil. Denominei este encontro de Potência do Falso Internalizada, a 
qual considero como um mosaico de nossas vidas que usamos para contar nossas histórias e até 
mesmo justificar nossas escolhas. Este mosaico se constitui por coisas que nos lembramos das 
nossas experiências de vida, pelas opiniões que pensamos que os outros têm de nós e pelas 
expectativas que temos com relação a nós mesmos e aquelas que geramos nas pessoas com quem 
convivemos. 
 
2 Território de revelação do segredo 
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As teorias relativas e subjetivas de Jung e Moreno aparentemente não se relacionam, mas ambas 
possuem influência nietzschiana. A proposta metodológica que aproxima os autores é uma 
realidade que se atualiza “demonstrando que os modos arquetípico e interpessoal de 
compreensão não são excludentes e podem ser úteis no processo terapêutico, individual ou 
grupal” (RAMALHO, 2002, p. 127). 
Nesta abordagem – Psicodrama Junguiano – o diretor, ou terapeuta, permanecerá atendo aos 
discursos do grupo, dos integrantes (individualmente) e das dramatizações. As interações entre 
discursos são o foco das interpretações. 
O trabalho começa com a observação do diretor, que ao verificar as necessidades emergentes do 
grupo, age como facilitador de contato com o inconsciente, cria uma atmosfera de 
espontaneidade-criatividade para recriar em espaço virtual as situações de conflito. 
A recriação virtual de uma emergência de conflito leva os integrantes do grupo a entrarem em 
contato com sua estrutura mítica individual gerando a conscientização do conflito ou uma 
emoção, por isto as representações são consideradas como um ritual de transformação. 
Como nos rituais dionisíacos arcaicos, o Psicodrama Junguiano favorece que o grupo se coloque 
em um espaço simbólico atemporal, que envolve fantasia e realidade, no momento em que 
acontecem os trabalhos grupais. Depois desta fase que os teóricos consideram como “espaço do 
ritual terapêutico”, os integrantes saem do contexto dramático e compartilham as emoções que a 
vivência naquele espaço lhe proporcionou. 
Para Ramalho (2002) a abordagem psicodramática junguiana quando utilizada em grupo, pode-
se perceber que as características de cada integrante emergem e o diretor tenta discriminá-las e 
diferenciá-las das pressões e expectativas coletivas do grupo. O trabalho parte em geral de “uma 
fantasia, uma emoção, uma imagem, um sonho, um trabalho corporal ou de um jogo que envolva 
tudo isso” (Ibidem, p. 129). 
As teorias psicológicas de Jung e Moreno estão intimamente relacionadas com a tese 
nietzschiana de vontade de potência. Em Além do bem e do mal ([19-]b) Nietzsche diz que a 
psicologia é a teoria da evolução da vontade de potência. Por este conceito ser a base de 
orientação deste trabalho discorrerei sobre ele fundamentada em algumas das principais obras 
nietzschianas. 
O termo “vontade de potência é uma tradução da expressão alemã wille zur macht, que 
literalmente quer dizer “vontade de poder”. Não necessariamente um “poder” no sentido de 
dominação, mas de superação, de triunfo ao aniquilamento, às catástrofes e tragédias. Deste 
modo, vontade de potência é a vontade de vencer, de ativar a vida. (NIETZSCHE, [19-]a). 
Para Nietzsche, “a própria vida é vontade de potência” (Além do bem e do mal, p. 30), e a vida, 
por sua vez, “é instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de potência: 
sempre que faltar a vontade de potência, há declínio” (NIETZSCHE, [19-]c, p. 22). E “onde, sob 
uma forma qualquer, a vontade de potência declinar, há também toda vez uma regressão 
fisiológica, uma decadência. (Ibidem, p. 37). 
A tese sobre vontade de potência de Nietzsche admite que até mesmo as funções orgânicas 
podem ser conduzidas pela vontade de potência. Seria como dizer que cada indivíduo possui 
dentro de si sua própria cura. É neste aspecto que o autor conclui que ao pensarmos desta forma 
“teríamos assim adquirido o direito de designar toda força eficiente com o nome vontade de 
potência” (NIETZSCHE, [19-]b, p. 54). 
Resumindo, vontade potência é uma força energética natural, um impulso, que tira o indivíduo 
da passividade, da degeneração. É uma atitude psíquica de poder que tira da inércia. É a vontade, 
a coragem, de criar o mundo. Aquela vontade que não se basta apenas no entusiasmo, mas que 
cresce dentro do indivíduo ao ponto de se tornar uma convicção. A ponto de nascer Dioniso494.  

494 Dioniso, entidade divina Grega e personagem conceitual nietzschiano. É um impulso misterioso que impele as 
pessoas para o desconhecido. Todos os seres humanos possuem este impulso, que muitas vezes é visto como um 
espírito indomado pelos aspectos mais conservadores cultivados em nós, aquele aspecto preso a formas, normas e 
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“Vontade de potência” é um termo cunhado por Nietzsche para resolver a crise histórica acerca 
da noção de verdade que o tempo provoca. Segundo Deleuze, que desenvolveu o conceito de 
vontade de potência para o conceito de potência do falso, esta  ocupa o lugar do verdadeiro, 
“pois ela afirma a simultaneidade de presentes incompatíveis, ou a coexistência de passados não 
necessariamente verdadeiros” (DELEUZE, 2007, p. 161). 
No encontro da Potência do Falso Internalizada – o encontro dos segredos – utilizei uma técnica 
denominada pelos psicodramatistas como Psicodrama Interno, o mesmo que a Imaginação ativa 
de Jung. É um processo em que o diretor solicita ao protagonista que este visualize determinadas 
imagens internas, que aparecem espontaneamente a medida que ocorre o relaxamento. 
Antes de falar sobre esta técnica é importante ressaltar que para Jung existem duas formas de 
pensar. A primeira, denominada pensamento dirigido é aquela a qual subordinamos as idéias ao 
pensamento voluntário. Está relacionado com as escolhas, com a vontade, com o planejamento 
da realidade. A segunda é o pensamento associativo, aquele em que as idéias parecem surgir sem 
direção, sem linearidade e de modo orgânico. Embora pareçam sem sentido as imagens que 
emergem do pensamento associativo compõem uma teia de significados relacionados. 
(GRINBERG, 1997). 
Assim como existem duas formas de pensamento, Jung considera que há dois tipos de fantasia: a 
ativa e a passiva. A ativa aparece pela imaginação e/ou pela intuição. Ela possui uma disposição 
consciente para se associar aos elementos inconscientes e compor uma imagem compreensível. 
As fantasias passivas estão fora do controle consciente, elas ocorrem quando a pessoa devaneia, 
sonha acordada, ou está sob efeito de drogas (GRINBERG, 1997). 
A imaginação ativa é uma técnica utilizada por Jung para promover um diálogo interior através 
do confrontamento de conteúdos conscientes e inconscientes. 
O psicodramatista Fonseca (2000) inicia a técnica da imaginação ativa, ou psicodrama interno, 
trabalhando com as tensões corporais e baixando a corrente de pensamentos para criar um estado 
de relaxamento meditativo. 
 

Ampliando a consciência corporal e diminuindo o fluxo de pensamento, inicia-se o 
processo de visualização de imagens internas, que podem manifestar-se por meio de 
cores, formas, movimentos, objetos, paisagens, figuras humanas e cenas 
desconhecidas ou do passado (FONSECA, 2000, p. 56). 

 
As imagens que surgem na técnica da imaginação ativa devem ser elaboradas por alguma criação 
estética (desenhos, esculturas, escrita automática) e pela compreensão dos significados. No 
grupo de formação as imagens foram elaboradas por meio de um desenho e uma carta, escritas 
pelas participantes, para suas crianças interiores. 
Elaborei um texto para guiar a imaginação ativa do grupo inspirado na experiência que tive com 
esta técnica em um workshop da psicanalista e psicodramatista Rosa Cukier do qual participei 
em 2005. 
Fiz uma narração romanceada da técnica com o propósito de trazer para o leitor um pouco das 
sensações que tive com esta atividade e favorecer a visualização da dinâmica das vivências de 
cada participante com aquilo que solicitava que elas fizessem durante o Psicodrama Interno. 
Sendo assim, quero deixar claro que as falas das professoras não ocorreram durante a técnica, 
mas estão aqui expostas como se tivessem ocorrido. 
 
3 O encontro dos segredos 
 

ordens lógicas. Por isto, Dioniso pode ser entendido como um impulso para o novo, uma mudança que 
aparentemente não é racional, projetada e preparada com antecedência. Apenas é.  
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Era mais uma terça-feira de encontro com o grupo de formação e mais um dia chuvoso em Itajaí. 
As professoras chegaram cansadas, afinal haviam passado a tarde trabalhando com as crianças. 
De qualquer forma, aquele parecia um encontro atípico. A gripe havia abatido o ânimo de boa 
parte das professoras e eu estava preocupada com a mudança abrupta da dinâmica de trabalho 
que aconteceria aquele dia. 
Aquelas mulheres exercem uma profissão em que observar o outro, em que atender as 
necessidades do outro é indispensável. Era nítido que elas estavam treinadas a olhar e pensar 
muito mais nos outros do que nelas mesmas, e neste encontro a minha proposta era que elas 
olhassem para si. 
Iniciei o encontro falando sobre a necessidade de nos olharmos e identificarmos as coisas que 
não servem mais para nossa vida. Eu estava ciente de que aquelas mulheres precisavam ter 
coragem para se observarem, porque olhar pra si pode tocar em feridas que nem sempre estamos 
dispostos a deixar cicatrizar. 
Assim, envolvi as professoras em uma luz branca, forte e brilhante que lhes permitia viajar no 
tempo. Elas se transportaram para uma rua conhecida, a do local da primeira casa em que 
recordavam como o primeiro local em que viveram quando crianças. 
Envoltas na luz branca, adultas, elas entraram na casa em que moraram quando crianças, elas 
eram invisíveis para as pessoas que estavam na casa, o que lhes permitiu explorar o local em que 
viveram sem serem importunadas pela surpresa que sua visita poderia causar aos moradores 
daquela residência.  
Enquanto exploravam aquele ambiente em que viveram elas encontraram a si mesmas quando 
criança. De todas as pessoas que poderiam estar naquele local, apenas a criança podia lhes ver. 
Elas se aproximaram e se apresentaram para sua criança de um modo que esta tivesse confiança 
para lhes dizer algo, ou apenas expressar alguma coisa acerca do fato de se verem adultas. 
 

_ Siga em frente. Todos que estão a sua volta estão contigo porque gostam de você. 
Seja feliz! Não dê bola para o que os outros falam. Seja a verdadeira Esmeralda. – 
Descreveu Esmeralda, em prantos, o que sua criança havia lhe dito. 

 
Admirada com a reação de sua criança, Ágata disse que não precisou se apresentar a ela. A 
criança sabia que estava olhando para si mesma e recebeu sua adulta com um sorriso enorme. Ela 
não a cumprimentou e nem nada, apenas a chamou para brincar.  
Topázio ficou completamente extasiada ao se ver quando criança. Ela falou que esta a olhava 
admirada, com uma expressão de “eu virei isso”. 
 

_ Nossa! Que criança amada! – Disse Topázio ao ver sua criança. 
 
Ainda envoltas pela luz branca e brilhante que lhes permitia viajar no tempo, as professoras 
caminharam rumo à escola em que foram alfabetizadas. Elas entraram na escola, sentiram o 
cheiro dos materiais que usavam, olharam seus colegas e sua primeira professora. Elas eram 
invisíveis para todos exceto para si mesmas em idade de alfabetização. 
A criança de Opala não falou com ela em nenhum momento, mas ela disse que não lembrava de 
sua criança triste e apesar de ser sozinha brincava bastante. Seu pai era militar, por isto estavam 
sempre se mudando, o que acabava dificultando que Opala criasse vínculos de amizades. 
 

_ Eu não lembro dessa menina triste, eu sempre me senti muito acolhida e protegida. 
_ Disse Opala com a voz doce de sempre. 

 
Safira recordou o problema de comunicação que enfrentou na infância. Ela simplesmente não 
falava. Era uma aluna que sabia as respostas de tudo que a professora perguntava, no entanto só 
em pensar que teria que falar começava a transpirar. Por ser muito tímida não conseguia 
expressar o que sentia, embora isto não tenha prejudicado suas relações de amizade durante o 
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tempo de escola. Foi principalmente a ajuda de sua mãe que fez com que ela, na pré-
adolescência, começasse a desenvolver a capacidade de se expressar. A grande vitória neste 
processo foi a defesa de sua monografia na formação superior em pedagogia, tanto que seu 
trabalho foi inteiramente dedicado à sua mãe. 
Coral se emocionou com as lembranças da infância. Na escola ela tinha a tendência de se isolar, 
afirma que por ser filha única preferia brincar sozinha. 
As crianças voltaram para suas atividades escolares e as professoras se dirigiram ao colégio em 
que estudaram na adolescência. Elas só podiam ser vistas por suas adolescentes, no entanto o que 
pareceu mais importante nesta fase foram as relações de amizade que surgiram nos relatos. 
Esmeralda, a mais nova do grupo de formação, chorava ao se lembrar das amigas que perdeu.  
Opala começou a trabalhar muito cedo e na época da adolescência seus amigos eram mais velhos 
que ela. 
Fluorita praticamente não teve adolescência. Seu pai era pescador e passava mais tempo 
embarcado do que em casa, por este motivo a mãe de Fluorita assumiu o papel de pai e mãe dos 
filhos. Com tanta responsabilidade sob os ombros, a mãe de Fluorita parecia achar mais seguro 
que os filhos não saíssem de casa, no máximo eles iam até a casa de um tio. Fluorita casou-se 
cedo e as amigas que tem são no ambiente de trabalho, mas não tem amigos com quem possa se 
encontrar e conversar. 
Na infância os amigos de Safira a batiam e pegavam seu lanche. Já na adolescência, quando 
começou a jogar handeball, apesar da timidez começou a se relacionar melhor com as pessoas. O 
esporte a fez ser uma pessoa mais ativa e Safira adorava jogar, mas por influência do pai, que 
achava que esporte não dava futuro para ninguém, ela desistiu de ser atleta. 
Andando até o final de uma rua as professoras encontraram uma escada para o subterrâneo. Elas 
desceram calmamente as escadas até uma sala repleta de espelhos. Espelhos de todos os 
tamanhos e formatos. Grandes, redondos, quadrados, pequenos, ovais, médios... A sala foi 
apelidada de “buraco negro” pelas professoras.  
Nesta sala as professoras encontraram suas crianças pequenas, suas crianças em idade escolar, 
suas adolescentes e elas adultas. As professoras se olharam em diferentes fases de suas vidas e 
puderam sentir seus medos, desejos, vontades e sonhos em suas diferentes idades.  
Por uma porta da sala onde as professoras estavam, entram seus pais. Eles olharam 
carinhosamente para elas e elas os olharam da forma mais amorosa e agradecida que puderam, 
independente das coisas que aconteceram na relação deles até aquele momento. Elas os 
agradeceram por tudo que seus pais conseguiram fazer por elas e disseram a eles que daqui para 
frente seriam capazes de seguir sem o auxílio deles.  
Esmeralda mora com os pais e se emociona ao dizer que ainda faz as coisas segundo aquilo que 
os pais esperam dela e não por vontade própria. Ela prefere abrir mão de suas coisas em nome 
dos pais, do que pedir que eles abram mão de alguma coisa por ela. 
Opala foi criada apenas pelo pai e por conta das transferências que o trabalho dele exigia, ela não 
teve muito contato com a família. Para suprir a falta que a família lhe fazia, sempre que seu pai 
era transferido ela procurava as costureiras da região para onde se mudava no intuito de pegar 
retalhos, para: “fazer bonequinhos de famílias inteiras”.  
Fluorita lembrou-se dos móveis da casa de sua mãe, do fogão a lenha e dos pães que ela, a mãe e 
as duas irmãs faziam. Lembrou-se também de sua mãe as ensinando a soltar pipa. Disse que 
nunca teve muita liberdade com a mãe, era com o pai que conversava. Ela sempre diz ao marido 
que tem quatro homens em sua vida, seu pai, ele e os dois filhos. Seu pai faleceu e por isso 
considera que cinqüenta por cento de sua vida se foi com ele, assim sempre insiste que o marido 
a ajude. 
A sala subterrânea de espelhos foi apelidada por Fluorita como “buraco negro”, por conta das 
emoções que afloraram ao reencontrar com algumas pessoas. Ela viu seu irmão que faleceu em 
um acidente e enquanto nos relatava o que havia acontecido disse que ainda conseguia sentir o 
beijo molhado que ele lhe deu na bochecha. Outro encontro marcante foi com sua irmã que a 
incentivou a trabalhar. Na época em que Fluorita fez a prova para atuar como professora na rede 
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municipal, sua irmã estava com câncer e assim que Fluorita foi chamada para trabalhar sua irmã 
faleceu. A história de vida de Fluorita emocionou a todas neste dia. 
Safira recordou que era seu pai quem a levava à escola, mas que ela se agarrava aos pés dele e 
chorava para não ir. 
Topázio lembra-se de sua família como nômade. Seu pai era jogador de futebol e sempre que ele 
mudava de clube a família ia junto  para outra cidade. 
A mãe de Coral era extremamente protetora, era ela quem cobrava os estudos. Coral considera 
que é professora por causa da mãe. No entanto, assim como no caso de Fluorita, era com o pai 
que ela se sentia mais à vontade. Era o pai quem lhe dava carinho e com quem ela podia 
conversar. 
Ágata sentiu amorosidade nos olhos de seus pais, apesar da imagem dos dois juntos aparentar 
frieza entre eles. Os pais dela são separados e ela os viu entrar juntos na sala e se tratarem da 
mesma forma como se relacionam atualmente. Embora se relacionem com frieza seus olhares 
eram carinhosos para com ela, mesmo o de seu pai que parecia mais distante. 
Aos poucos a sala onde as professoras estavam começou a ser povoada por pessoas importantes 
em suas vidas. Amigos e amigas, professores, namorados, familiares, animais de estimação, 
pessoas que trabalharam com elas. Pessoas que foram até aquela sala para trazer força, apoio, 
alegria... Pessoas que vieram lhes relembrar suas características positivas para que fossem 
capazes de enfrentar seus problemas, lembrassem o quanto são amadas e importantes na vida 
daquelas pessoas, e assim encontrassem coragem suficiente para promover as mudanças 
necessárias em suas vidas.  
As salas de Ágata e Topázio ficaram cheias, ao ponto de elas saberem que outras pessoas 
queriam entrar e não havia espaço suficiente para isto. 
Os amigos de Coral eram amigos mais recentes, ela é de outro Estado, mas desde que se mudou 
para Santa Catarina fez amizades que estão presentes em sua vida até hoje.  
As professoras abraçaram, beijaram e aproveitaram a presença das pessoas que estavam naquela 
sala, ou como algumas preferiam dizer, naquele “buraco negro”. Elas sabiam que aquelas 
pessoas estavam ali por elas. 
Aos poucos as pessoas começaram a sair daquela sala e mais uma vez as professoras ficaram 
apenas na companhia de si mesmas, em diferentes fases de suas vidas. Elas deram as mãos para 
suas crianças, para sua adolescente e se uniram para entrar em sua vida adulta. 
As professoras respiraram profundamente e sentiram tudo o que havia lhes ocorrido naquela 
pequena viagem ao tempo. 
A luz branca e brilhante começou a crescer em volta das professoras e suavemente as transportou 
para o presente.  
Cada uma ao seu tempo voltou para o momento em que iniciamos as atividades e 
silenciosamente, ainda tocadas pela experiência que vivenciaram, escreveram uma carta e 
fizeram um desenho para as crianças que reencontraram. 
 
4 Considerações finais 
 
Considero que a potência do falso internalizada é uma parte de um mosaico de nossas vidas que 
usamos para contar nossas histórias e até mesmo justificar nossas escolhas. Este mosaico se 
constitui por coisas de que nos lembramos das nossas experiências de vida, pelas opiniões que 
pensamos que os outros têm de nós e pelas expectativas que temos com relação a nós mesmos e 
aquelas que geramos nas pessoas com quem convivemos. 
Segundo Deleuze (2007) a potência do falso assume o lugar do verdadeiro, ela assegura a 
coexistência de passados que não podem ser necessariamente chamados de verdadeiros. Quem 
nos garante que o problema de comunicação de Safira era por conta de sua timidez; que os 
amigos de Opala em sua adolescência eram pessoas mais velhas porque ela entrou cedo no 
mercado de trabalho; ou que Fluorita praticamente não teve adolescência porque sua mãe 
assumia sozinha a responsabilidade com os filhos? Será mesmo que Safira abandonou o esporte 
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por influência do pai; que Esmeralda prefere abrir mão de suas coisas em benefício de sua 
família; que Coral é professora por conta de sua mãe; que os pais de Ágata se tratam com frieza; 
ou que Topázio foi uma criança amada? E o mais importante, elas contarão suas história de vida 
sempre desta mesma forma? Ou será que essa história de vida muda conforme as pessoas que as 
contam mudam? 
Conforme a proposta de Nietzsche ([19-b]), com relação a julgamentos, não nos cabe encontrar o 
que é verdadeiro na história de vida das professoras. No momento em que elas narraram suas 
histórias tudo era afeto, tudo era verdadeiro e ao mesmo tempo potência do falso. No entanto, 
foram estas potências do falso internalizadas que as levaram a ser quem são, ou seja, agiram no 
devir destas pessoas que elas mesmas criaram para si. Quantas escolhas Topázio fez na vida por 
saber que foi uma criança amada? Quais oportunidades se abriram para Safira quando ela largou 
o esporte? O que ter costurado famílias inteiras refletiu na construção da família de Opala?  
O psicodrama interno estabeleceu neste grupo uma espécie de “acervo de cenas”, um conjunto de 
vivências recordadas pelas participantes e que ao serem contadas passaram a ser uma experiência 
grupal, se tornaram histórias incorporadas e vivenciadas com outras significações. Uma espécie 
de rede de histórias de vidas que servem como ‘dicas’, como exemplos de conduta a serem 
seguidos ou não.  
 

“O acervo de cenas tem uma força que abre ao pensamento e aos laços solidários 
entre os integrantes do grupo” (FERNÁNDEZ, 2010, p. 44). 

 
Uma história de vida ao ser relatada deixa de ser propriedade privada de seu relator, não é mais 
seu segredo sagrado.  Ao deixar de ser propriedade privada o protagonista da história consegue 
olhar para ela de outra maneira. Considero isto um ‘olhar em terceira pessoa’, uma espécie de 
observar de fora da cena para poder se identificar como autor desta e assim mobilizar novas 
sensações, comportamentos, pensamentos sobre a situação do passado. 
É este ‘olhar em terceira pessoa’ para voltar a reconhecer a autoria da própria história que ajuda 
as pessoas a reelaborarem suas cenas, a transformarem suas histórias em potencial criativo, em 
potencial de cura da própria alma. “Toda recordação é uma invenção. Porém, dizer que é uma 
invenção não quer dizer que não seja verdadeiro” (FERNÁNDEZ, 2010, p. 49). 
O fato principal nisto tudo, é que os vínculos criados no grupo favoreceram que os segredos 
revelados aqui, e tantos outros, surgissem naturalmente. Afinal de contas, como diz o poeta: “o 
maior segredo é não haver mistério algum”.  
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O que se Esconde ou se Revela quando os Jovens buscam solucionar 
Problemas de Doença na Esfera Doméstica? 
Maria do Carmo Walbruni Lima495 (UECE) 
 
 
 
1 Introdução 
 
O interesse pela temática “saúde e juventude” partiu de observações e conversas realizadas com 
jovens de uma escola da Rede Pública Municipal de Fortaleza onde trabalho como professora. A 
escola fica situada em um bairro periférico, denominado Mondubim. O referido bairro 
apresentava uma população residente496 de aproximadamente 80.303 habitantes. Em termos de 
população jovem, grupo etário que constituiu objeto de interesse deste estudo, essa população 
correspondia a um total de 15.898 jovens entre 15 e 24 anos, de acordo com dados do Censo 
Demográfico 2000 (SEPLA/IBGE), representando a maior população de jovens da Secretaria 
Executiva Regional V497. 
Nas conversas informais realizadas com esses estudantes na escola, seus relatos expressaram 
dificuldades de acesso a atendimentos odontológicos, oftalmológicos, problemas de resfriados, 
inflamações na garganta, dentre outros, podendo indicar a existência de falhas nas ações 
direcionadas à saúde498 da juventude desenvolvidas pelo Centro de Saúde da Família – CSF 
responsável pelo território de residência desses jovens. 
O estudo apresentado neste trabalho procurou investigar o caso específico dos jovens dessa 
escola no que se refere às suas condições de acesso aos atendimentos de atenção primária499 à 
saúde. O grupo juvenil definido para as entrevistas foi composto de estudantes que se 
encontravam na faixa-etária entre 15 e 24 anos500, matriculados nas turmas do 6º ao 9º Ano, nos 
turnos tarde ou noite. Outro critério para participação nas entrevistas foi residir no Parque 
Santana, micro área que apresentava algumas barreiras físicas de acesso ao CSF, como a obra 
para construção de uma das linhas do metrô de Fortaleza – METROFOR. 
O processo de investigação foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, com foco no 
conceito de juventude apresentado nos estudos de Philippe Ariés, Luis Antonio Groppo, José 
Machado Pais e Bourdieu; Pesquisa documental direcionada a dois documentos publicados pelo 
Ministério da Saúde: Marco Teórico e Referencial: Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jovens 
e Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: Orientações para a Organização dos Serviços de 
Saúde e pela pesquisa de campo.  
A pesquisa foi de natureza qualitativa, buscando-se apreender, através das falas dos jovens, 
significados, sentimentos e atitudes em relação à saúde. O grupo entrevistado foi constituído por 
17 estudantes. A definição do número de participantes atendeu ao critério de saturação a partir da 

495 Cursando Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade na Universidade Estadual do Ceará – UECE. 
496 População do bairro Mondubim de acordo com dados da Secretaria de Planejamento e Orçamento – SEPLA do 
município de Fortaleza apresentada no documento Fortaleza em Números, 2004. 
497 O município de Fortaleza é dividido administrativamente em 6 (seis) Secretarias Executivas Regionais, 
compostas por determinado número de bairros. A Secretaria Executiva Regional V, era oficialmente composta por 
18 bairros no período de realização da pesquisa. 
498 Neste estudo parte-se da compreensão de saúde apresentada na Declaração de Alma-Ata onde a saúde é 
compreendida como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença 
ou enfermidade. (Cartas de Promoção da Saúde. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 
1978, p.15) 
499 Atenção Primária à Saúde – APS – Porta de entrada para o sistema de saúde A APS deve constituir uma 
abordagem preventiva e promocional da saúde, integrada com outros níveis de atenção desse sistema. (ANDRADE, 
BARRETO E BEZERRA, 2006). 
500 Faixa etária adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como referente à juventude e utilizada pelos 
documentos direcionados à saúde de adolescentes e jovens emanados do Ministério da Saúde consultados para este 
estudo.  
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identificação, nas narrativas dos entrevistados, de elementos reveladores de uma tendência à 
regularidade em seus posicionamentos em relação às temáticas abordadas das entrevistas.  
As entrevistas foram semi-estruturadas, compostas de roteiros com questões abertas que 
permitiram a inclusão de novos elementos relacionados à temática investigada apontados através 
das falas dos estudantes. Além dos jovens, participaram das entrevistas profissionais da Célula 
de Atenção Básica da Secretaria Executiva Regional V e alguns profissionais do CSF da área, 
como enfermeiras e Agentes Comunitários de Saúde.  
Os roteiros das entrevistas direcionados aos profissionais da unidade de saúde privilegiaram 
aspectos relacionados aos tipos de serviços de saúde disponíveis aos jovens da comunidade 
atendida, as principais demandas colocadas por esses jovens à unidade de saúde e ainda as 
estratégias para o atendimento desses jovens utilizadas pelos profissionais do CSF. Nos roteiros 
direcionados aos jovens, foram priorizados aspectos relacionados à concepção acerca da saúde, 
suas condições de habitação, educação, trabalho, lazer, condições de acesso aos serviços de 
saúde disponíveis na unidade de atenção básica da comunidade e a avaliação desses serviços. 
 
2 Juventude(s): aspectos conceituais  
 
O que é a juventude? Esta indagação tem motivado diversos estudos no campo da Sociologia e 
de outras áreas do conhecimento, colocando em discussão em que medida os limites de idade 
seriam suficientes para definição de um determinado grupo de indivíduos de diferentes origens 
sociais, culturas, crenças, orientações sexuais, dentre outras diferenças.  
No campo da sociologia, para autores como Bourdieu, a própria divisão entre as idades já seria 
resultado de uma ação arbitrária. Na obra Questões de Sociologia, ao comentar sobre o 
“problema dos jovens”, Bourdieu afirma que: 
 

O reflexo profissional do sociólogo é lembrar que as divisões entre as idades são 
arbitrárias. É o paradoxo de Pareto que diz que não se sabe em que idade começa a 
velhice, como se não sabe onde começa a riqueza. De facto, a fronteira entre 
juventude e velhice é em todas as sociedades uma parada em jogo de luta. Por 
exemplo, li há alguns anos um artigo sobre as relações entre os jovens e os notáveis, 
em Florença, no século XVI, que mostrava que os velhos propunham â juventude 
uma ideologia da virilidade, da virtú, e da violência, o que era uma maneira de se 
reservarem a sabedoria, quer dizer, o poder (BOURDIEU, 2003:151). 

 
Bourdieu, ao afirmar que em todas as sociedades a fronteira entre a juventude e a velhice 
constitui uma “parada em jogo”, aponta para a historicidade dessa relação e para o campo de 
forças presente na luta estabelecida em cada contexto social, entre as próprias gerações, 
dependendo dos valores, crenças e interesses que se instituem como dominantes. Se as divisões 
entre as idades são formulações arbitrárias, não constituem, portanto, delimitações válidas para 
todas as sociedades. 
Percebida como uma fase da vida delimitada por limites etários e caracterizada por mudanças 
físicas e psicológicas que parecem comuns aos indivíduos que se encontram nessa faixa-etária 
específica, ou como uma categoria socialmente construída, as teorias que procuraram explicar o 
fenômeno da juventude estiveram permeadas por influências teóricas biologistas, geracionais ou 
classistas.  
Durante um longo período, a teoria geracional predominou no campo da sociologia da juventude. 
Segundo essa teoria, a juventude deveria ser compreendida enquanto fase da vida e seria 
caracterizada pela unidade. Em cada geração seria possível encontrar duas tendências: uma em 
que a juventude receberia, sem resistências, idéias e valores das gerações que a antecederam, e 
outra tendência em que haveria uma forte heterogeneidade e seria caracterizada pela existência 
de conflitos intergeracionais (PAIS, 2003). 
Na perspectiva da teoria classista, segundo PAIS, 2003: 
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“[...] a transição dos jovens para a vida adulta encontrar-se-ia sempre pautada por 
desigualdades sociais: quer a nível da divisão social do trabalho quer, 
principalmente, a nível da condição social”.(PAIS, 2003:56). 

 
A partir da reflexão sobre os limites ou contribuições que cada uma dessas teorias pode oferecer 
para o estudo da juventude, Pais (2003) propõe uma via de estudo da juventude que tome como 
ponto de partida a vida cotidiana desses jovens. Segundo o autor: 
 

É esta forma de olhar a sociedade – através do quotidiano dos jovens – uma condição 
necessária para uma correcta abordagem dos paradoxos da juventude, embora não 
suficiente. Importa também ver de que forma a “sociedade” se traduz na vida dos 
indivíduos. Ou seja, dos contextos vivenciais ou quotidianos dos indivíduos fazem 
também parte crenças e representações sociais que os indivíduos encontram sem que 
diretamente tenham tomado parte na sua elaboração. Constituem essas crenças e 
representações sociais o fundamento de interpretações “coletivas” da vida, que 
repousam em pertenças de geração e de classe social (PAIS, 2003:71). 

 
Pais (2003) elege o curso de vida como perspectiva metodológica em sua investigação sobre as 
culturas juvenis, partindo do conceito de juventude enquanto grupo composto por indivíduos 
pertencentes a determinada fase de vida, cujas experiências de vida seriam influenciadas por 
circunstâncias históricas e sociais. Elegendo o curso da vida como perspectiva para a análise 
sobre a juventude, Pais (2003) afirma sua intenção de procurar identificar a convergência de 
elementos de ordem econômica, cultural e temporal que dariam uma certa singularidade às 
trajetórias biográficas dos jovens. Essa convergência estaria na base de suas trajetórias 
específicas marcadas por vivências pessoais e sociais e de formas diferenciadas no processo de 
transição para a vida adulta. O autor, embora aponte para os determinantes de ordem econômica 
e social, procura enfatizar a importância dos aspectos específicos do curso de vida dos jovens. 
Em Ariés (2006)501 é possível perceber que na Idade Média as fases da vida não se restringiam a 
aspectos biológicos, demarcadas por limites de idade, considerando que, de acordo com suas 
análises, a cada uma das fases da vida corresponderiam determinadas responsabilidades. Como 
afirma o autor, “As idades da vida não correspondiam apenas a etapas biológicas, mas a funções 
sociais; sabemos que havia homens da lei muito jovens” (ARIÉS, 2006:9). 
Os estudos sobre a juventude têm procurado enfatizar ser insuficiente a tentativa de conceituar a 
juventude a partir de limites etários, considerando a influência das condições históricas e sociais 
sobre esse grupo que, embora apresente similaridades, é também marcado por especificidades de 
distintos modos de vida experimentados pelos jovens. Nesse sentido, a juventude vem sendo 
considerada no sentido plural, enquanto juventudes, uma vez que os indivíduos que a integram 
não poderiam ser considerados de forma homogênea, dada a diversidade de situações vividas por 
aqueles que compõem as diferentes juventudes. Como afirma GROPPO (2000): 
 

Esta concepção alerta-nos sobre a existência, na realidade dos grupos sociais 
concretos, de uma pluralidade de juventudes: de cada recorte sócio-cultural – classe 
social, estrato, etnia, religião, mundo urbano ou rural, gênero, etc. – saltam 
subcategorias de indivíduos jovens, com características, símbolos, comportamentos, 
subculturas e sentimentos próprios (GROPPO, 2000:15). 

 
A afirmação de Groppo, ao explicitar a heterogeneidade presente nesse grupo populacional, pode 
também, indiretamente, indicar a necessidade de uma clara definição “de qual juventude se fala”, 

501Ariés elaborou suas análises sobre as fases da vida a partir da reflexão sobre gravuras pintadas na Idade Média 
retratando situações da vida cotidiana naquele período. 
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seja nos documentos que fundamentam as políticas públicas, seja nos programas e serviços 
específicos desenvolvidos pelos profissionais nas instituições em seu trabalho cotidiano 
direcionados a esse público. 
A situação social de classe, embora não constitua o único fator de diferenciação ou de 
aproximação entre os jovens enquanto indivíduos pertencentes a um mesmo estrato social, pode 
favorecer ou dificultar o desenvolvimento dos jovens em diversas áreas, como na educação, na 
cultura, no trabalho ou na saúde. Neste estudo, o grupo de estudantes selecionados para a 
pesquisa foi composto por jovens de classe social pobre, vivendo em bairro periférico, 
matriculados em escola da Rede Pública Municipal e usuários do serviço público de saúde. Tais 
características aproximam esses jovens, embora não sejam os únicos elementos determinantes 
para suas trajetórias pessoais e sociais. 
Este estudo procurou refletir sobre as condições de acesso desse grupo específico de jovens aos 
serviços de atenção primária à saúde, levando em considerando os elementos comuns que os 
aproximam em suas vivências cotidianas como: a faixa-etária, o local de moradia, a condição 
social, o espaço escolar e a unidade de saúde de referência. 
 
3 Atenção à saúde de adolescentes e jovens na perspectiva de documentos publicados pelo 
ministério da saúde 
 
Os documentos emanados do Ministério da Saúde intitulados: Saúde Sexual e Reprodutiva de 
Adolescentes e Jovens - Versão Preliminar e Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: 
Orientações para a Organização dos Serviços de Saúde, foram analisados neste estudo na 
perspectiva de identificação do conceito de juventude presente em seus textos. No texto do 
primeiro documento, afirma-se como desafio, para uma política nacional de atenção à saúde de 
adolescentes e jovens, o desenvolvimento de ações que respondam às especificidades desse 
segmento populacional. Conforme o referido documento: 
 

O grande desafio [...] é justamente o de implementar ações de saúde que atendam às 
especificidades desta população, de modo integral, e respondendo às demandas 
colocadas pelas condições decorrentes das distintas situações de vida dos 
adolescentes e jovens do país. Estas ações devem considerar as desigualdades de 
gênero, baseadas na raça/cor, na orientação sexual e na classe social, e contribuir 
para a sua superação. É preciso considerar, também, as diferenças culturais e as 
desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país e seu impacto na 
situação de saúde e na organização das ações (MS, 2006:9). 

 
Essa passagem do texto do documento em análise indica o reconhecimento formal, por parte do 
Ministério da Saúde, da existência de adolescentes e jovens vivendo em condições diferenciadas, 
bem como coloca esse fato como um desafio que deve ser enfrentado para que as ações 
governamentais respondam às necessidades colocadas por esses adolescentes e jovens de acordo 
com os lugares sociais em que se encontram. 
No segundo documento analisado, Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: Orientações para a 
Organização dos Serviços de Saúde, o texto sobre os Princípios e Diretrizes do atendimento de 
adolescentes e jovens afirma a necessidade de se levar em consideração as demandas específicas 
de adolescentes e jovens, bem como respeitar as características socioeconômicas e culturais da 
comunidade em que residem. Entretanto, embora afirme a importância do respeito às 
especificidades desse grupo populacional e suas localidades, o mesmo documento destaca que 
devem ser respeitadas as características da atenção local vigente e os recursos humanos e os 
materiais disponíveis. Dessa forma, a condição de atendimento às especificidades da demanda 
desse grupo juvenil dependeria da existência de condições favoráveis, como recursos humanos e 
materiais. O texto não esclarece se essas condições poderiam ser viabilizadas pelo Ministério da 
Saúde. Os demais itens que o compõem, além dos princípios e diretrizes, apresentam orientações 
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para o trabalho com adolescentes e jovens, como a adequação dos espaços das instituições de 
saúde, os equipamentos básicos para os atendimentos, a formação dos recursos humanos, o 
planejamento das ações direcionadas à população juvenil e as formas adequadas para abordagem 
dos adolescentes e jovens. 
Os textos dos dois documentos analisados expressam o entendimento, por parte do poder 
público, das especificidades das demandas do segmento populacional formado por adolescentes 
e jovens e da necessidade que essas especificidades sejam respeitadas nos planejamentos de 
ações destinadas a esses grupos. 
 
4 Relatos da pesquisa de campo 
 
O trabalho de campo foi realizado na sede do Centro de Saúde da Família - CSF do território de 
residência dos jovens e na sede da escola dos entrevistados. Na sede do CSF, foram ouvidos os 
profissionais da unidade de saúde. As entrevistas com os jovens foram realizadas em seus 
respectivos turnos de matrícula, tarde ou noite, na escola, localizada nas proximidades do CSF. 
As temáticas direcionadas aos profissionais privilegiaram questões relacionadas às demandas 
colocadas pelos jovens à unidade de saúde e as estratégias de atendimento utilizadas pelos 
profissionais para esse atendimento específico. As entrevistas com os estudantes foram 
direcionadas aos temas família, trabalho, lazer, saúde e doença. 
 
4.1 Os Jovens e seus Contextos Vivenciais Cotidianos: Família, Trabalho e Lazer 
 
4.1.1 Família 
 
Em relação à família, a convivência com a mãe e os irmãos foi a situação referida pela maioria 
dos jovens entrevistados: 11 dentre os 17 entrevistados dos dois turnos afirmaram morar com a 
mãe e os irmãos. Cinco entrevistados afirmaram residir com o pai, a mãe e os irmãos e 1 afirmou 
conviver com a madrasta, o pai e os irmãos, filhos de sua madrasta com o pai. 
O jovem que afirmou morar com a madrasta, pai e irmãos informou que sua mãe reside em outro 
bairro e que os outros filhos de sua mãe com seu pai haviam sido “dados” para outras famílias e 
que não mantém contato com os mesmos. 
Alguns dos jovens entrevistados fizeram referência à presença de avós (02) e prima (01). A 
presença de padrasto foi referida por dois jovens. Um dos jovens ressaltou que não é reconhecido 
pelo pai e que chama o avô de pai. Outro afirmou não conhecer o pai. 
Em relação ao trabalho dos pais, predominam ocupações relacionadas à construção civil como 
pedreiro ou servente de pedreiro (05). As outras ocupações referidas pelos entrevistados foram: 
motorista de caminhão, gari da prefeitura, vendedor de peixe na CEASA, agricultor, cobrador, 
prestador de serviços de refrigeração, segurança, soldador e mecânico (proprietário da oficina).  
Quanto aos padrastos, um trabalha como mecânico de caminhão e o outro como eletricista e 
bombeiro hidráulico. 
No que se refere à ocupação das mães, de acordo com as informações dos jovens, 3 mães 
trabalhavam como empregadas domésticas, 3 como costureiras, 1 como engomadeira em fábrica 
de confecção, 1 como merendeira em uma Escola Pública e 9 seriam donas de casa, o que 
corresponde a cerca de 50% dos casos. Entre as mães que foram declaradas pelos filhos como 
donas de casa, 1 estava desempregada; 1 algumas vezes realiza serviços em casa como 
bordadeira para uma confecção;  1 toma contava de um bar na própria residência da família e 
outra vendia tapiocas em casa. Os relatos demonstram que, embora os filhos considerem que as 
mães não possuam uma ocupação formal de trabalho, as mesmas estão envolvidas em atividades 
informais para complementação da renda familiar. De acordo com os depoimentos dos jovens, 
apenas duas mães apresentariam Carteira Profissional assinada, o que configura o predomínio de 
situações informais de trabalho entre as mães dos entrevistados. 
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4.1.2 Trabalho 
 
Entre os 6 alunos entrevistados matriculados no turno da tarde, 2 fizeram referência a algum tipo 
de trabalho esporádico, como tocar em uma banda (informal) e ajudar o pai em conserto de ar 
condicionado, ocupações que não constituiriam atividades laborativas freqüentes ou obrigatórias. 
A situação dos jovens do turno noite diferenciou-se daqueles do horário da tarde. Entre os 11 
alunos entrevistados matriculados no turno noite, 02 afirmaram que nunca trabalharam, 7 
estavam empregados e 2 desempregados. As atividades de trabalho referidas pelos alunos foram: 
servente de pedreiro; auxiliar de pintor; fabricação de sapatos (micro-empresa do bairro); fábrica 
de confecções de roupas; babá; entregador de mercadinho e mecânico. Entre os alunos 
desempregados, 1 deles afirmou ter trabalhado descarregando caminhão e na fabricação de 
pizzas e outro afirmou ter trabalhado em uma serigrafia no bairro. 
De acordo com informações fornecidas pelos jovens trabalhadores entrevistados, nenhum deles 
possuía registro na Carteira Profissional, configurando uma situação de informalidade, 
ilegalidade e desproteção e, portanto, de vinculação a tipos de atividades que não se configuram 
como trabalho decente502, uma vez não recebiam remuneração adequada e não possuíam 
segurança relativa aos direitos trabalhistas. De acordo com os relatos de alguns jovens, eles 
chegariam a trabalhar mais de 8 horas diárias e, em determinadas situações, trabalhariam 
também durante os finais de semana. 
 
4.1.3 Lazer 
 
Em relação ao lazer, foi solicitado aos jovens que comentassem sobre os tipos de atividades que 
realizavam nas horas livres e nos finais de semana, bem como aquelas atividades que gostariam 
de fazer, mas que não tinham acesso. 
Quanto às atividades realizadas nas horas livres e nos finais de semana, a maioria dos jovens 
respondeu que jogava futebol em um campo do bairro ou em campeonatos organizados por 
adultos da comunidade. Esses adultos organizavam times com alguns jovens e os levavam para 
jogar em campeonatos realizados em outras comunidades. Algumas jovens também fizeram 
referência à prática de futebol na comunidade, bem como na escola durante a semana. Além do 
futebol, também foi citada a prática do futevôlei. Em muitas falas, os jovens ressaltaram que não 
dispunham das condições e materiais necessários para a prática de esporte no campo existente na 
comunidade, como redes e outros equipamentos necessários, o que os levava a improvisar esses 
materiais. 
Entre os jovens do turno da tarde, além do futebol como lazer, alguns afirmaram que 
costumavam se encontrar com os amigos para conversar na calçada; jogar vídeo game e 
fliperama; gostavam de tocar guitarra ou violão, instrumentos musicais de propriedade de 
pessoas conhecidas. Também foi afirmado por alguns jovens não ser comum participarem de 
festas noturnas. 
Entre os jovens do turno noite, 03 afirmaram freqüentar festas em casas de show, 02 fizeram 
referência às festas da Igreja e Missa. A ida à praia ou ao cinema foi apontada como atividade 
pouco freqüente.  Dois entrevistados afirmaram freqüentar a pizzaria do bairro algumas vezes. 
Ainda foram referidos pelos jovens: não ter para onde ir; não gostar de sair de casa; jogar 
baralho na esquina; jogar capoeira no ABC do bairro; ir para a praça da comunidade e ir para a 
casa do pai. Um dos jovens afirmou não sair nos finais de semana por não ter permissão da mãe. 
Outro jovem afirmou que trabalhava aos sábados e domingos (dependendo da semana), o que 
atrapalharia o lazer do final de semana. 

502 O conceito de Trabalho Decente mencionado neste estudo refere-se ao conceito utilizado pela Organização 
Internacional do Trabalho que classifica como Trabalho Decente aquele tipo de trabalho “adequadamente 
remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna”. 
(Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 2010:4). 
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Em relação ao tipo de lazer que gostariam de ter e que não têm acesso, dos 17 jovens 
entrevistados, 05 afirmaram estar satisfeitos com o tipo de lazer que dispõem; 06 fizeram 
referência ao desejo de praticar algum tipo de esporte como natação e voleibol; 01 jovem 
afirmou desejar praticar Muay Thai; dançar hip hop e freqüentar academia; 03 afirmaram que 
gostariam de freqüentar a pracinha da comunidade, mas não o faziam porque seria um local 
perigoso; 03 afirmaram que gostariam que tivesse uma quadra de esportes na comunidade. 
Outras situações referidas pelos jovens foram: sair para festas; comemorar o aniversário na praia 
e viajar para o interior e visitar os parentes. O jovem que fez referência a viajar para o interior 
ressaltou a dificuldade financeira para pagamento de transporte. 
Os relatos dos jovens relacionados a esse item revelam a dificuldade encontrada pelos jovens 
das camadas pobres da sociedade em participar de atividades que se diferenciem do futebol, 
prática comum nas periferias da cidade e que pode ser realizada sem muitos recursos. As outras 
atividades de esporte como natação e determinados tipo de lutas, como o Muay Thai, aparecem 
nas falas dos jovens como tipos de lazer que não têm acesso, considerando que tais atividades 
são, geralmente, realizadas em academias pagas, tornando-se de difícil acesso àqueles oriundos 
das camadas pobres que, na maioria das vezes, não apresentam condições de comprometer parte 
do dinheiro recebido nos trabalhos informais que realizam, bem como devido ao fato de 
determinados tipos de academia não serem instaladas em áreas periféricas da cidade. 

 
4.2 Como os Jovens avaliam seu Estado de Saúde? 
 
Quanto ao estado de saúde, dos 17 jovens entrevistados, 15 afirmaram considerar que a saúde 
estava boa. Um dos entrevistados afirmou que a saúde não estava boa, pois estava “cheio de 
pano branco” e outro jovem afirmou que a saúde “não estava 100%”, pois havia apresentado 
gripe e febre. 
Entre os 15 jovens que afirmaram considerar a saúde boa, 03 comentaram que haviam 
enfrentado problemas de saúde como Apendicite, Cansaço e Refluxo e que agora estariam bem, 
uma vez que esses problemas estavam resolvidos. Cinco afirmaram que apresentavam 
atualmente dificuldades na visão, dores nos rins, dores de cabeça e dores no estômago. Dois 
jovens comentaram achar que a saúde estava boa porque nunca ficavam doentes e um deles 
afirmou considerar sua saúde boa, mas ressaltou que “as vezes a pessoa acha que está boa e não 
está”. Um dos jovens considera que seu bom estado de saúde estaria relacionado ao fato de 
praticar esporte e se alimentar bem. Outro jovem fez referência aos cuidados em tomar sol 
quente e água gelada como situações que deveriam ser evitadas devido aos seus “problemas de 
garganta”. 
Os relatos de quase 100% dos entrevistados associaram o bom estado de saúde à ausência de 
algum tipo de doença. Apenas 1 dos jovens associou a saúde à prática de esporte e à boa 
alimentação, demonstrando compreender que tais elementos seriam necessários para a 
manutenção da saúde. 
 
4.3 Como os Jovens procedem quando se sentem doentes? 
 
No que se refere aos procedimentos que realizam nas situações em que se sentem doentes, dos 
17 jovens entrevistados, 11 responderam que procuram a mãe (um dos casos a madrasta), pois a 
mesma saberia os procedimentos necessários para resolver o problema como: tomar um 
lambedor, tomar o remédio certo ou, dependendo da gravidade, levá-los ao Posto de Saúde. Um 
dos entrevistados afirmou que procura o Posto de Saúde e outros dois afirmaram que resolviam o 
problema sozinhos, pois já sabiam o que comprar. Um deles afirmou que comprava o 
medicamento anunciado na televisão. Outro afirmou que nessas situações vai direto à Farmácia e 
compra os medicamentos que costuma utilizar como: meracilina, tetraciclina e coristina. 
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As respostas apresentadas pelos jovens indicaram haver uma tendência à resolução de 
determinados problemas de saúde na própria esfera doméstica, o que conduz muitas vezes à 
prática da automedicação. 
 
4.4 Acesso aos Serviços de Saúde no CSF da comunidade 
 
Na questão relativa ao acesso aos atendimentos médicos no CSF, 04 dos entrevistados afirmaram 
ter encontrado dificuldades no acesso ao serviço odontológico. Os jovens afirmaram ser 
necessário chegar ao CSF às 5 horas da manhã para conseguir uma ficha para o dentista, o que 
ainda não garantiria seu atendimento no mesmo dia. Em uma das experiências relatadas, um 
jovem afirmou que mesmo com consulta agendada, o dentista encerrou o atendimento antes de 
consultá-lo. Em outros 03 relatos, foram apresentadas as seguintes informações: necessidade de 
passarem sempre no CSF para verificar a existência de vagas para o serviço odontológico para 
um novo grupo; o jovem não aceitou fazer a restauração sugerida pelo dentista e pagou para 
realizar uma extração em uma unidade odontológica particular; desistência de busca por 
atendimento em unidades públicas de saúde e adesão a plano odontológico particular. 
Entre os jovens entrevistados, apenas um deles afirmou não ter encontrado dificuldade para o 
atendimento, uma vez que a consulta já havia sido previamente agendada pela mãe. No relato de 
outro jovem, foi afirmada a insatisfação em relação a um atendimento para realização de 
curativo no pé. Segundo o jovem, o profissional que o atendeu não manifestou preocupação com 
a dor que ele estaria sentindo. 
 
4.5 Sentimentos na Espera pelo Atendimento no CSF 
 
No que se refere aos sentimentos despertados nos jovens nos momentos de busca e espera por 
atendimento no CSF, 05 afirmaram que se sentiam bem. A maioria desses entrevistados era 
adolescente estudante do turno da tarde e um deles fez referência ao período da infância, quando 
a própria mãe marcava a consulta. 
Os outros entrevistados apresentaram os seguintes relatos: 
 

“tem pessoas ignorantes e pessoas legais. Demora o atendimento e os funcionários 
ficam conversando” “Meio sozinho e sem acompanhamento”; “Me senti mais ou 
menos e a doutora era boa e me senti normal”; “Ruim, calafrio, mas fui bem 
tratado. Mas ficar na fila de espera não é bom; ”Curiosidade e muita falta de 
informação, fico tranqüilo depois que recebo o atendimento, pois antes tem muita 
gente”; “Muito lotado, pouca gente na recepção, não me sinto bem acolhido”; “Foi 
uma negação, pois não me senti acolhido”; “Demora e devia ser mais rápido, tem 
pessoas ignorantes no atendimento”. 

 
4.6 Relatos dos jovens entrevistados sobre os serviços do CSF: Reflexões 
 
Em seus relatos, parte dos entrevistados expressou valorização das orientações sobre saúde bucal 
repassadas pelos profissionais do CSF no espaço da Escola503. A valorização dos jovens em 
relação a esse serviço pode favorecer ao trabalho do CSF no que se refere à promoção da saúde 
da juventude, uma vez que pode ser construído um canal para a participação desses jovens em 
outras ações desenvolvidas pelo CSF direcionadas ao público juvenil. 

503 No período de realização da pesquisa, o CSF realizava um trabalho de saúde bucal na sede da Escola dos 
entrevistados, através de aplicação de flúor direcionado aos estudantes do turno diurno. É importante destacar que 
estudantes do turno noite, pertencentes à mesma faixa-etária do turno tarde, não estavam incluídos nesse tipo de 
atendimento. 
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Muitos dos entrevistados afirmaram que nunca foram convidados a participar de reuniões 
promovidas pelo CSF. Esse fato pode revelar a necessidade de uma reflexão por parte dos 
profissionais da unidade de saúde sobre as estratégias utilizadas para abordagem dos jovens nos 
momentos de consulta, bem como nas visitas das equipes de saúde às micro áreas onde eles 
residem. Como foi identificado através dos relatos dos jovens, muitos deles preferem solucionar 
alguns problemas de saúde na própria esfera doméstica, através das orientações dadas pela mãe 
ou mesmo pelas informações sobre medicamentos obtidas através das propagandas na televisão. 
A tentativa de resolução desses problemas, sem a busca de orientação dos profissionais da 
unidade de saúde, pode representar uma fuga desses jovens em relação às dificuldades que eles 
pensam ter que enfrentar no atendimento do CSF. 
Os jovens entrevistados também comentaram sobre as visitas dos profissionais do CSF às suas 
residências. Dos 17 entrevistados, 8 afirmaram que nunca receberam visita dos profissionais da 
referida unidade de saúde. Aqueles que afirmaram ter recebido visita desses profissionais 
destacaram a existência de criança ou idoso na família, o que pode demonstrar que essas visitas 
tenham priorizado o acompanhamento de determinados programas voltados para a criança e o 
idoso, e a juventude ainda não constitua uma prioridade para as ações planejadas pela unidade de 
saúde. 
 
4.7 Relatos dos profissionais do Centro de Saúde da Família 
 
Em seus relatos, os profissionais do centro do CSF afirmaram que os jovens da comunidade 
tendem a procurar a unidade de saúde apenas quando estão necessitando de algum serviço 
específico, como preservativo ou medicamento. A busca por orientações direcionadas ao 
Planejamento Familiar não é expressiva por parte dos jovens da comunidade. Para uma das 
Enfermeiras, o fato dos jovens, muitas vezes, encontrarem parentes nos corredores da unidade de 
saúde tenderia a afastá-los dos serviços de orientações relacionadas ao uso de métodos 
contraceptivos, bem como de outras orientações sobre prevenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 
O CSF não dispunha, na época da pesquisa, de instalações físicas que favorecessem a realização 
de reuniões com os grupos populacionais atendidos. Dessa forma, em algumas situações, esse 
trabalho era transferido para ambientes externos, como associações de moradores das áreas 
atendidas. 
Segundo informações de uma das enfermeiras da unidade, era realizado um planejamento 
semestral de ações direcionadas aos jovens da comunidade. Para a definição dessas ações, os 
profissionais das Equipes de Saúde da Família identificavam os tipos de intervenções necessárias 
à realidade dos jovens das áreas em que atuavam diretamente. Dessa forma, as ações planejadas 
podiam variar de acordo as diferenças existentes entre as áreas. Entre as ações realizadas com os 
jovens, estariam incluídas oficinas sobre sexualidade e desenvolvimento cultural. 
Uma das Equipes da ESF que atuava nas micro-áreas do Parque Santana, área de residência dos 
estudantes entrevistados, havia iniciado um trabalho de articulação e sensibilização dos jovens 
para formação de grupos. Segundo a enfermeira responsável pela Equipe de ESF, os encontros 
com os jovens foram iniciados nas instalações de um comércio da área, de propriedade do pai de 
um dos jovens engajados no grupo. A freqüência dos jovens, segundo a profissional entrevistada, 
ainda era considerada baixa. De acordo com os relatos dos profissionais, a maioria dos jovens 
não manifestava interesse em participar desses encontros e a freqüência ao Centro de Saúde seria 
motivada, geralmente, pela necessidade de um atendimento médico ou busca de medicamento. 
 
5 Percepções dos jovens acerca da saúde: o que podem significar? 
 
O ser humano, nas relações que estabelece com o mundo através de suas experiências cotidianas, 
no contato que realiza com outros sujeitos e coisas, constrói suas percepções acerca do mundo e 
da realidade vivida. Essas percepções construídas estão intimamente relacionadas ao contexto 
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social experimentado pelos sujeitos, podendo diferenciar-se de uma sociedade para outra, 
dependendo dos valores de cada modelo social, bem como diferenciar-se dentro de um mesmo 
modelo de sociedade onde existem grupos sociais ocupando posições diferenciadas, como no 
caso da sociedade brasileira, marcada por muitas diferenças e desigualdades. De acordo com 
CHAUÍ (2005), “[…] a percepção envolve nossa vida social, isto é, os significados e os valores 
das coisas percebidas decorrem de nossa sociedade e do modo como nelas as coisas e as pessoas 
recebem sentido, valor ou função” (CHAUÍ, 2005:136). A relação entre sujeito e objeto é uma 
condição para a percepção, considerando que esta não apresenta uma existência prévia no sujeito 
e tampouco é dada ao sujeito através da realidade que ele observa. Para a autora, 
 

[...] A percepção é uma conduta vital, uma comunicação corporal com o mundo, uma 
interpretação das coisas e uma valorização delas (belas, feias, agradáveis, 
desagradáveis, fáceis, difíceis, úteis, inúteis, desejadas, indesejadas, prazerosas 
dolorosas, etc.), com base na estrutura de relações entre nosso corpo e o mundo. 
(CHAUÍ, 2005:135-136). 

 
A percepção, portanto, constitui uma forma de interpretação da realidade, do mundo, das coisas 
com as quais nos deparamos. Ela representa uma visão construída sobre a realidade, “parte da 
construção da realidade” (MINAYO, 2008) a partir de determinado ângulo ou posição, podendo 
ser reelaborada, revista em outras situações de contato com essa realidade. 
Os sentimentos, pensamentos e percepções expressas pelos jovens em seus relatos são 
manifestações das experiências individuais de cada um deles, mas, ao mesmo tempo, expressão 
de um coletivo do qual fazem parte enquanto jovens de uma determinada faixa etária, vivendo 
em condições de vida semelhantes: baixa renda familiar; necessidade de ingresso prematuro no 
mercado de trabalho; condições de trabalho precárias e não legalizadas; jovens vivendo em 
comunidade periférica com poucas opções de lazer e relativo grau de violência; vulnerabilidade 
ao uso de drogas, dentre outras situações. Os relatos individuais podem ser considerados, 
portanto, representação de um coletivo sob condições similares de existência. 
A partir desse entendimento de percepção como uma atribuição de sentido à realidade e de sua 
interpretação pelos sujeitos em determinados momentos de suas vivências cotidianas, foram 
analisados os relatos apresentados nas entrevistas com os jovens que constituíram o público alvo 
deste estudo, procurando identificar e compreender suas percepções em relação à saúde e à 
doença; ao lazer, bem como sobre os serviços de atenção à saúde realizados pelo do CSF de sua 
comunidade 
No caso da pesquisa realizada através desse estudo específico com estudantes de escola pública 
de área periférica, seus relatos demonstram que percebem a saúde como um estado de ausência 
de doença. Em seus depoimentos afirmaram considerar a saúde boa por não apresentarem 
nenhum problema de saúde visível, como problemas dermatológicos, afirmado por alguns deles. 
Embora seus depoimentos associem a saúde ao fato do corpo não manifestar sinais de doença, 
pode-se perceber, em muitas falas, a compreensão de que algumas medidas são importantes e 
necessárias para a manutenção da saúde como os cuidados com a alimentação e a prática de 
esportes. 
As orientações sobre saúde bucal repassadas por profissionais do Centro de Saúde de referência 
foram citadas e lembradas por muitos entrevistados do turno tarde e alunos do turno noite que já 
haviam recebido essas orientações quando estudaram no período diurno. Esse fato pode indicar a 
efetividade de determinadas ações quando realizadas em espaços que favoreçam a participação 
dos alunos. A escola representa um ambiente de maior familiaridade e segurança para o aluno, 
dadas as relações de proximidade e até afetividade que eles muitas vezes mantêm com os 
profissionais que participam do seu cotidiano escolar. Ao contrário do “Posto de Saúde”, que 
para alguns deles pode apresentar-se como um espaço estranho, considerando que não mantêm 
os mesmos vínculos estabelecidos com os profissionais da escola. De acordo com Novaes, 2006, 
“Ao serem indagados nas pesquisas sobre as “instituições sociais” em que mais confiam, os 
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jovens citam sempre a escola. São muitos os que se ressentem de não ter ficado mais tempo na 
escola, vista como um bom lugar para se fazer amigos e integrante da sociabilidade que 
caracteriza a condição juvenil” (NOVAES, 2006:107). 
Na percepção de alguns alunos, determinados serviços prestados pelo Centro de Saúde da 
Família responsável pelo atendimento de sua área de residência (como a distribuição de 
preservativo, por exemplo), seriam direcionados apenas para aqueles jovens já conhecidos pelos 
profissionais do CSF. Esses relatos demonstram que os jovens não se sentem fazendo parte 
daquele universo representado pelo “Posto”, como se fossem, em certa medida, excluídos de 
uma atenção especial que é direcionada a outros que ali estariam com maior frequência. 
A intensificação da parceria entre o CSF da comunidade e a escola responsável pelo atendimento 
dos estudantes que participaram da pesquisa poderia contribuir para a aproximação desses jovens 
em relação à referida unidade de saúde, favorecendo sua inclusão nos serviços existentes (muitos 
do quais desconhecidos por parte deles), bem como contribuir para a elaboração de outras 
propostas de ações direcionadas às demandas em saúde por esse grupo. 
 
6 O que se esconde ou se revela quando os jovens buscam solucionar problemas de doença 
na esfera doméstica? 
 
As experiências vividas pelos jovens na busca por atendimento na unidade de saúde de 
referência da comunidade podem levá-los a retornar à unidade ou a evitar esse contato. Se o 
objetivo pretendido foi alcançado, os jovens poderão desenvolver maior credibilidade em relação 
à efetividade do trabalho desenvolvimento pelo CSF. Mas, se ao contrário, as experiências 
vivenciadas no momento da busca pelos serviços não foram positivas, geraram frustração por 
não corresponderem às suas expectativas: como uma consulta médica remarcada após um longo 
período de espera; um curativo não realizado por falta de material ou de profissional, dentre 
outras situações relatadas pelos entrevistados, essas experiências poderão levá-los à adoção de 
medidas paliativas para a solução de determinados problemas de doença. Dentre essas medidas, 
podem ser citadas: a automedicação, facilitada pelas mídias através dos anúncios de 
medicamentos ou pelas sugestões apresentadas pelos colegas que vivenciaram problemas de 
doença semelhantes, bem como o uso de alternativas caseiras, muitas vezes tradicionalmente 
utilizadas pela família, como o lambedor ou chá, prática também mencionada pelos estudantes 
em seus relatos através das entrevistas. 
No caso analisado através deste estudo, o fato de parte dos entrevistados optarem por “soluções 
caseiras” em detrimento da busca pelos serviços prestados pelo CSF, pode representar uma 
alternativa para evitar o enfrentamento das dificuldades que pensam encontrar naquele espaço 
institucional, considerando as experiências já vivenciadas e que contribuem para a construção de 
percepções muitas vezes negativas acerca do trabalho realizado pela referida instituição, 
levando-os a desacreditarem na possibilidade de um acesso “fácil” a esses serviços.  
A confiança que os adolescentes e jovens constroem em relação ao atendimento da unidade de 
saúde pode manter relação com as formas de acolhimento desenvolvidas pelos profissionais em 
relação aos usuários dos serviços, como é afirmado em um dos documentos elaborados pelo 
Ministério da Saúde: 
 

A recepção na unidade de saúde configura-se como uma oportunidade de formação 
de vínculo com o serviço. Para que se estabeleça um clima de confiança e de 
compromisso, torna-se fundamental a adoção de atitudes acolhedoras, cordiais e 
compreensivas, visando a proporcionar segurança e tranqüilidade, bem como 
autonomia nos cuidados com a saúde. (MS, 2005:15). 

 
No mesmo documento do Ministério da Saúde é afirmado ainda que: 
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“[...] Todos os funcionários da unidade devem se envolver nesse processo. Isso 
implica a humanização das relações entre equipes de saúde e usuários, de forma que 
todos os adolescentes e jovens que procuram o serviço de saúde sejam ouvidos com 
atenção, recebam informação, atendimento e encaminhamento adequado” (MS, 
2005:16).  

 
A comparação entre as afirmações expressas nos textos oficiais e os relatos dos jovens que 
participaram da pesquisa pode expressar a existência, ainda, de certa distância entre os aspectos 
teóricos e as práticas de atendimento a adolescentes e jovens no campo da saúde, uma vez que as 
experiências relatadas pelo grupo entrevistado parecem não confirmar as orientações oficiais 
para os serviços direcionados a esse segmento populacional quanto ao seu acolhimento, 
atendimento e encaminhamento adequados na esfera da atenção primária em saúde. 
 
7 Considerações finais 
 
As reflexões construídas a partir deste estudo apontam para a necessidade de efetivação de 
políticas públicas que ofereçam as condições necessárias para o atendimento das demandas em 
saúde apresentadas pelas juventudes em suas localidades. O afastamento dos jovens das unidades 
responsáveis pela atenção básica à saúde pode representar uma perda de oportunidade para os 
profissionais contribuírem para a promoção da saúde do segmento juvenil. 
O atendimento efetivo às demandas em saúde apresentadas pelas juventudes exige do poder 
público o planejamento de ações que levem em consideração as especificidades dessa população 
jovem: sua classe social, gênero, região do país, localização urbana ou rural, dentre outras 
diferenças presentes em seus contextos de vivência. Os documentos oficiais que orientam as 
políticas nacionais para a saúde dos jovens no Brasil apontam para a diversidade e desigualdade 
presente na realidade desses jovens brasileiros, bem como reconhecem as limitações dos serviços 
de saúde disponíveis a esse grupo populacional. No documento do Ministério da Saúde - Marco 
Teórico e Referencial - Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jovens (2006) 
afirma-se que: 
 

[...] o Brasil é um país de dimensões continentais, com grandes disparidades 
regionais, por exemplo, entre áreas urbanas e rurais. As diferenças socioculturais 
econômicas e outras existentes entre o modo de vida urbano e rural podem implicar 
em necessidades de saúde diferenciadas para adolescentes e jovens de ambos os 
contextos. O acesso aos serviços de saúde é, por exemplo, mais limitado às pessoas 
residentes em áreas rurais, pelas lacunas na cobertura e pela maior dificuldade de 
deslocamento nestas áreas (MS, 2006). 

 
Essas diferenças não se restringem aos aspectos relacionados ao meio urbano ou rural, uma vez 
que no interior de um mesmo bairro os jovens podem apresentar necessidades e expectativas 
diferenciadas em relação aos serviços públicos de saúde. No caso específico que constituiu 
objeto de estudo deste trabalho, os estudantes que participaram da pesquisa e que eram 
trabalhadores e alunos do curso noturno, não tinham acesso aos serviços de saúde bucal realizado 
na sede da Escola pelos profissionais do CSF, considerando que esse serviço era disponibilizado 
apenas para os estudantes do horário diurno. A inexistência desse serviço no horário noturno 
aponta para os limites do atendimento à saúde dos jovens trabalhadores e ainda representa a 
perda de um espaço privilegiado para aproximação desses jovens com os profissionais e serviços 
disponíveis no CSF. Essa aproximação favoreceria a uma freqüência mais sistemática à unidade 
de saúde, o que, de acordo com os relatos dos entrevistados, não ocorre, uma vez que eles sentem 
dificuldades no acesso aos serviços de saúde que necessitam. 
Muitos jovens, com a potencialidade de sua condição juvenil, caracterizada também pelo desejo 
de transformação, podem contribuir para a disseminação de informações e práticas que 
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contribuam para a saúde da comunidade em que residem. A juventude “é uma potencialidade 
pronta para qualquer nova oportunidade” (MANNHEIM apud GROPPO, 2000). Dessa forma, é 
importante e necessário que as Equipes de Saúde da Família busquem alternativas de 
aproximação com as juventudes, procurando identificar suas demandas em relação à saúde, seus 
medos e dificuldades em relação ao CSF e, particularmente, busquem conquistá-las e motivá-las 
para práticas que resultem na promoção de sua saúde individual e da comunidade, considerando 
que a inserção desses jovens em movimentos coletivos de busca por melhores condições de 
habitação, lazer e educação contribuirão para a qualidade de vida da coletividade. 
A pesquisa realizada também possibilita apontarmos para a necessidade de uma articulação 
sistemática entre as equipes de saúde da família e as escolas que se localizam em seu território de 
atendimento, pois através do espaço da escola os profissionais das equipes poderão estabelecer 
uma maior aproximação com os jovens da comunidade. A escola, para muitos jovens, representa 
um espaço que eles reconhecem como mais próximo, de maior referência quando comparado ao 
da unidade de saúde, cujos profissionais podem lhes parecer desconhecidos, estranhos. Essa 
aproximação dos profissionais da saúde com a escola, se efetivada nos três turnos de 
atendimento, poderá favorecer a inclusão, nos serviços de atenção e promoção da saúde504, 
daqueles jovens que estudam no período noturno e que precisam ter respeitada a especificidade 
de sua condição de jovem e trabalhador. 
 
 

Bibliografia 
 
ANDRADE, L.O.M.; BARRETO, I.C.H.C., BEZERRA, R.C. Atenção Primária à Saúde e 
Estratégia Saúde da Família. In CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: 
Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006. p. 763-836. 
ARIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Lisboa, Portugal: Fim do Século, 2004, 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde integral de adolescentes e 
jovens: orientações para a organização de serviços de saúde – Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2005. 44p: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
___Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e Jovens. 
Brasília, Editora do Ministério da Saúde, 2006. Disponível em http://www.saude.gov.br. 
Secretaria de Políticas de Saúde. Cartas de Promoção da Saúde. Brasília, 2001. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática. 13ª Edição. 2005. 
FORTALEZA, Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento – SEPLA. Fortaleza em 
Números, 2004. Mimeo. 
GROPPO, Luís Antonio. Juventude: ensaios sobre Sociologia e História das Juventudes 
Modernas - Rio de Janeiro: Difel, 2000. 
IBGE, Censo Demográfico, 2000: resultados do universo. Disponível em: < http:// 
WWW.ibge.gov.br/ibge/estatistica/população. Acesso em 07/07/2009 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 
Saúde, 11ª Edição. São Paulo: Hucitec, 2008. 
NOVAES, Regina. Os Jovens de Hoje: contextos, diferenças e trajetórias in ALMEIDA, Maria 
Isabel Mendes de, EUGÊNIO Fernanda (Orgs). Culturas Jovens: novos mapas do afeto – Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT – Trabalho Decente e Juventude 
– Relatório – Brasil, 2009. 
PAIS, José Machado .Culturas Juvenis. Lisboa. Imprensa Nacional. Casa da Moeda. 1993 

504 Promoção da Saúde “como capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle desse processo” (Carta de Ottawa, 1986). Mas também, contribuição 
para a formação de sujeitos sociais que exigem seus direitos e participam do controle social dos serviços públicos. 
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O Segredo da Imagem da Morte na Obra “Eu e Outras Poesias”, de Augusto 
dos Anjos 
Yolanda Maria da Silva (UEPB) 
 
 
 
Introdução 
 
Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu no dia 20 de abril de 1884, no Engenho de 
Pau d`Arco, estado da Paraíba. Morreu no dia 12 de novembro, na cidade de Leopoldina. 
Durante seus trinta anos de vida, Augusto dos Anjos estudou no Liceu Paraibano, onde concluiu 
o curso secundário; formou-se em direito em Recife, no ano de 1906; casou-se no ano de 1910 
com Ester Fialho Barbosa dos Anjos; lecionou na Escola Normal, no Instituto de Educação, no 
Ginásio Pedro II e produziu a obra “Eu” e outras poesias que foram agregadas à obra no decorrer 
das edições. 
Sobre a personalidade e o aspecto físico de Augusto dos Anjos, afirma o estudioso de sua obra e 
amigo pessoal Órris Soares: 
Foi magro meu desventurado amigo, de magreza esquálida – faces reentrantes, olhos fundos, 
olheiras violáceas e testa descalvada. A boca fazia a catadura crescer de sofrimento, por 
contraste do olhar doente de tristura (...). Os cabelos pretos e lisos apertavam-lhe o sombrio da 
epiderme trigueira. A clavícula, arqueada. Na omoplata, o corpo estreito quebrava-se numa curva 
para diante. Os braços pendentes, movimentados pela dança dos dedos, semelhavam duas 
rebecas tocando a alegoria dos versos. O andar tergiversante, nada aprumado, parecia reproduzir 
o esvoaçar das imagens que lhe agitavam o cérebro (SOARES apud ANJOS, 2006, p. 13).  
 

Semelhante ao aspecto físico, a personalidade de Augusto dos Anjos foi marcada pela 
dor existencial, a melancolia, a morte, a doença e, essas características expressam o 
pessimismo que encontramos no seu projeto estético. Muitos escritores têm a vida 
pessoal separada e diferenciada da obra, mas no caso do poeta ora analisado, obra e 
vida se assemelham. Acerca disso afirma Macedo (2005, p. 10): 
 

O título do livro já indica certa projeção do homem na poesia, e justifica a incursão biográfica 
empreendida na realização deste trabalho, cuja proposta incluiu o esclarecimento das interseções 
entre vida e obra, espaços preenchidos pela idéia de doença e morte, num jogo que projeta na 
persona lírica os conflitos de um eu biográfico, e que parece conferir substância à arte de 
Augusto dos Anjos.  
A obra de Augusto dos Anjos não reflete somente sua subjetividade de indivíduo, mas representa 
de forma fidedigna o momento histórico e sócio-cultural pelo qual vinha passando a sociedade 
brasileira. O eu lírico expresso no livro “Eu” é o próprio Augusto dos Anjos e todos ou outros 
“eus” que sentiam o desconcerto de enfrentarem o deslocamento devido à nova conjuntura social 
que vinha atropelando o Brasil. Macedo (2005, p. 14) afirma sobre esse assunto o seguinte: “A 
sua poesia encena a agonia e os grandes conflitos do século XIX, transparecendo um desencanto 
e amargura que, de tão intensos, tornam-se chocantes”. 
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A sociedade brasileira vive a falência dos engenhos de açúcar, e isso refletiu diretamente na vida 
do poeta que nascera e vivera na dependência do engenho de Pau d`Arco. A falência do engenho 
fez com que o poeta buscasse melhoria de vida na cidade grande, e é nessa nova realidade que o 
poeta sente e descreve as mazelas do progresso vigente. Sobre esse deslocamento vivido pelo 
poeta, Macedo (2005, p. 25) comenta: 
 

[...] Um sujeito socialmente isolado, sentindo-se incompreendido, exilado, incapaz de 
se ajustar, excede-se, e nesse excesso encontra a sua expressão, o sonho, o delírio. As 
forças criadoras, misteriosas e sombrias, atuam numa atmosfera de dor, própria do 
sujeito que canta a sua desgraça e a do cosmos. 
Após a falência dos engenhos, o país adentrou na Belle época brasileira, tendo como 
marco o início do governo Campos Sales, no ano de 1898. Esse período da história 
brasileira marca o período da transição entre o império aristocrático (baseado no 
sistema açucareiro e cafeeiro que se baseavam na mão de obra escrava) e o s início da 
república abolicionista. Já o grupo  republicano era formado pelos paulistas. Segundo 
Macedo os paulistas perceberam que: 
[...] a República poderia ser uma oportunidade de ascender politicamente, passaram a 
apoiar a causa abolicionista e a base do movimento republicano, os apaixonados pelo 
ideal de um Brasil moderno, orientado pelos modelos francês e norte-americano, 
objetivando um padrão desenvolvimentista industrial (2005, p. 31). 
Os governantes desejaram transformar o Rio de Janeiro em uma corte francesa. A 
estrutura das cidades européias foi imitada em todas as instâncias, incluindo a 
exclusão das camadas pobres da sociedade, a sujeira em guetos e a proliferação de 
epidemias. Em todos os âmbitos, a modernidade chegou ao nosso país e essa nova 
realidade foi percebida e documentada na lírica doentia de Augusto dos Anjos. E o 
poeta angustiado sentiu mais ainda essa realidade por fazer parte dos destituídos da 
nobreza, pela queda do engenho de açúcar e, assim, fazer parte do grupo dos 
marginalizados. Sobre isso afirma Macedo (2005, p. 35): 
[...] não é demais lembrar a origem rural do poeta e o drama por ele experimentado, 
com a perda da sua posição social, em detrimento da falência comercial da 
propriedade e do seu modo de produção, fato que acabou por destituí-lo das suas 
terras, do seu lugar de elite favorecida e distanciada do isalubre meio cidadino. A 
cidade é o exílio e o Pau d`Arco será sempre uma pátria perdida. 

 
A poesia de Augusto dos Anjos representa esses “Eus” que pertenceram a essa época de 
desconcerto angustiada diante da nova conjuntura social moderna, que se pauta em modelos de 
sociedades excludente e superficial. Através dessas informações podemos inferir o desprezo e o 
repúdio que expressou o poeta pela raça humana e a perpetuação da mesma na lírica. Mais do 
que isso, o poeta estava percebendo a dinâmica do imaginário moderno que pronunciava um 
futuro niilismo em relação às relações inter-pessoais e a guerra existencial individual. 
No âmbito da arte, Augusto dos Anjos também era excluído, pois sua estética revelava as 
mazelas que a sociedade da Belle époque queria maquiar. Quem atendia a essa demanda social 
era a estética parnasiana que tinha como representante maior Olavo Bilac, considerado o príncipe 
dos poetas. Com o lema de “arte pela arte”, o parnasianismo buscava a forma perfeita, com 
poemas construídos com estrutura e temática clássica. Ao contrário da poesia grotesca de 
Augusto dos Anjos, a obra Bilac era bem vista pela sociedade carioca da época, que buscava se 
assemelhar aos moldes europeus. 
 
1. A imaginário simbólico na perspectiva de Gilbert Durand 
 
As criações artísticas, intelectuais e científicas do homo sapiens são regidas por três fatores 
fundamentais: a imaginação, o imaginário e a imagem, de acordo com o pensamento do 
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antropólogo Gilbert Durand (2002). A imaginação consiste na capacidade mental de criar e 
recriar, partindo de imagens pré-estabelecidas na mente humana, desde os primórdios da 
formação cultural do mundo. O imaginário, por sua vez, trata-se desse conjunto de imagens 
criadas e recriadas pelo percurso existencial do homo sapiens, e, justamente no imaginário, 
processam-se as relações das imagens que dão subsídios para a organização do pensamento 
cultural (STRÔNGOLI, 2003). 
As imagens não partiram do nada, nem são privilégios da contemporaneidade, ao contrário, as 
imagens que compõem o imaginário são ressonâncias de formas a priori, que constituem o 
inconsciente coletivo da humanidade. E, segundo o pensamento durandiano, essas imagens se 
organizam em três estruturas determinantes e determinadas pela forma como cada cultura ou 
indivíduo enfrenta os problemas insolúveis: a passagem do tempo e a vigência da morte. Diante 
da passagem do tempo - o domínio do implacável Cronos – o homem pode seguir as imagens 
que se constelam na estrutura que compõe o Regime Diurno ou Noturno da imagem. 
O estudo do regime diurno mostra as dificuldades da busca transcendental, uma vez que estar 
sempre a almejar o alto, numa perspectiva platônica, acaba exaurindo as forças físicas e do 
inconsciente (DURAND, 2002). Deste modo, as imagens do Regime Diurno desembocam numa 
vacuidade absoluta, numa total busca niilista estressante, ou numa tensão polêmica em estado de 
constante vigilância para não ceder aos aspectos ctônicos e animalescos que separam o homem 
de uma purificação que poderia levá-lo à ascendência (DURAND, 2002). 
Porém, há outra perspectiva de encarar as forças desconhecidas do universo, ao que o estudo do 
imaginário simbólico denominou de Regime Noturno da imagem. Essa perspectiva é subdividida 
na estrutura mística e sintética. O Regime Noturno da imagem busca distrair a realidade 
dicotômica do Regime Diurno da imagem, destituindo a perspectiva antitética da vida. Desse 
modo, o processo de vencer a morte e os aspectos inquietantes do tempo não será mais realizado 
em um lugar metafísico, ao contrário, buscar-se-á reviver as imagens da natureza, cônsonas com 
o poder feminôide, terrestre e libidinal. 
 
2. Símbolos catomórficos, teriomórficos e nictomórficos que expressam a passagem do 
tempo 
 
Os símbolos que expressam os aspectos terríveis da dinâmica da passagem do tempo se dividem 
em três grandes temas, a saber: os símbolos relativos à animalidade, que são os teriomórficos; os 
nictomórficos, relativos à noite e há os catomórficos que se referem à queda; queda que se 
expressa por um castigo que vem como consequência de uma falha moral (PITTA, 2005). 
Os símbolos teriomórficos são compostos pelas constelações de imagens referentes à 
bestialidade, ou seja, as imagens que compõem esse sistema simbólico são compostos por 
animais encarados de forma simbólica e não literalmente como animal físico. Houve um tempo, 
na história do homo sapiens, em que a interação entre o homem e a natureza era simbiótica, não 
havendo separação entre o mundo dos animais e dos humanos. “O animismo não é o culto dos 
animais, mas a tendência a considerar toda a natureza como espiritualmente viva” (STEPHEN, 
1991, p. 173). 
Para além desse tempo, hoje o nosso inconsciente se revela por meio de sonhos com imagens de 
animais. Segundo Stephen essa simbiose dos primitivos com os animais é chamada de “zona 
teriogênica – da psique, onde ainda residem os poderes animais e outros, novos são criados, 
sempre a partir da matéria bruta da mente” (1991, p. 172). Tais animais e suas características 
naturais expressam algumas ações que correspondem, de forma analógica, com atitudes 
humanas, sendo tomados como expressão simbólica para determinadas situações que permeiam a 
vivência do homo sapiens: 
 

[...] o simbolismo animal parece ser bastante vago porque demasiado comum. Parece 
que pode agregar valorizações negativas, com os répteis, ratos, pássaros noturnos, 
como positivos, com a pomba, o cordeiro e, em geral, os animais domésticos. 
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Todavia, apesar dessa dificuldade, qualquer arquetipologia deve abrir com um 
Bestiário e começar por uma reflexão sobre sua universalidade e banalidade 
(DURAND, 2002, p. 69). 
A ovelha é agradável, o bode é hostil, o tigre é feroz, o coelho é medroso, o elefante 
é forte no vigor e na memória. Os animais convidam os nossos estereótipos, 
recebendo-os muito mais inequivocamente do que as pessoas, que são sempre 
demasiado complicadas. Cada animal evidencia uma característica, um afeto. Os 
animais devem ser estudados, bem como reverenciados, porque são manifestações 
dos poderes arquetípicos ocultos que estão por trás das transformações da alma 
humana (STEPHEN, 1991, p. 179) 
 

Neste paradigma, encontram-se as imagens de animalidade composta pela imagem do esquema 
do animado expresso pelo movimento do fervilhar (grouillement), ilustrado pelas imagens do 
formigueiro e das larvas. “É este movimento que, imediatamente, revela a animalidade à 
imaginação e dá uma aura pejorativa à multiplicidade que se agita. É a este esquema pejorativo 
que está ligado o substantivo do verbo fervilhar (grouiller), a larva” (DURAND, 2002, p. 73-74). 
As imagens que fomentam esse aspecto ctônico são repugnantes e angustiantes, pois denotam 
algo mais profundo, ou seja, as imagens do fervilhar expressam o aspecto do caos à mente 
humana, sendo homóloga e sinonímica a imagem do inferno. 
O touro e o cavalo - por serem animais que expressam movimentos rápidos e impactantes - em 
diversas culturas são símbolos de morte, pois o movimento dos mesmos implica a semanticidade 
da passagem do tempo. O cavalo, por sua vez, ganhou diversos aspectos arquetípicos, 
abrangendo dimensões diferentes. Num primeiro momento podemos ver o cavalo ligado aos 
aspectos terríveis sendo isomórfico às trevas, à morte e com inferno. “São os negros cavalos do 
carro da sombra (...). Só o que os poetas fazem é reencontrar o grande símbolo do cavalo infernal 
tal como aparece em inumeráveis mitos e lendas” (DURAND, 2002, p. 73- 75). Paulatinamente, 
os cavalos vão perdendo os aspectos terríveis de isomorfismo com a morte para se 
transfigurarem em imagens ascensionais e solares. 
 

[...] Por intermédio do sol vemos mesmo o cavalo evoluir de um simbolismo ctônico 
e fúnebre para um puro simbolismo uraniano (...). Mas, primitivamente, o cavalo é o 
símbolo da fuga do tempo, ligado ao sol negro, tal como voltaremos a encontrar no 
simbolismo do leão. Pode-se, por isso, em geral, assimilar o semantismo do cavalo 
solar ao do cavalo ctônico. O corcel de Apolo não é mais que trevas domadas 
(DURAND, 2002, p. 78). 
 

Os símbolos nictomórficos se referem à imagem da noite, expressos na semanticidade da 
passagem do tempo. A imagem da noite obscura conota sentidos ambivalentes: por um lado é 
temida sendo a expressão do horror das trevas; em outra perspectiva a noite é o lugar de prazer 
desvinculado da luz, em um hino à noite e as suas maravilhas lascivas, obscuras e oníricas; “a 
noite é ligada à descida pela escada secreta, ao disfarce, à união amorosa, à cabeleira, às flores, à 
fonte, etc” (DURAND, 2002, p. 219). A noite é a oposição ao dia, é o momento de intimidade do 
homem consigo mesmo, trata-se de mergulhar no inconsciente através da obscuridade das 
imagens noturnas da psique humana não controlada pela racionalidade do consciente. 
 

A noite é misteriosa, porque é a fonte íntima da reminiscência (...). O tempo da luz é 
medida, mas o reino da noite não conhece nem o tempo nem espaço (...). A noite é o 
lugar onde constelam o sono, o retorno ao lar materno, a descida à feminilidade 
divinizada (DUARAND, 2002, p. 220).  

 
Outra imagem nictomórfica é a água negra que simboliza o devir cíclico da eterna passagem sem 
volta do tempo, posto que como já afirmava Heráclito, nunca nos banhamos duas vezes no 
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mesmo rio. “A água que escorre é amargo convite à viagem sem retorno: nunca nos banhamos 
duas vezes no mesmo rio e os cursos de água não voltam à nascente. A água que corre é figura 
do irrevogável” (DURAND, 2002, p. 96). Isomorficamente ligado à água negra, encontra-se a 
cabeleira negra. A ondulação da cabeleira se liga a água e faz surgir a expressão da passagem 
nefasta do tempo, trazendo-nos a imagem feminóide da morte por meio da cabeleira negra que, 
por sua vez, liga-se ao sangue menstrual. Também ligada ao tempo e ao sangue menstrual, 
cônsonas com o feminino, encontramos a imagem nictomórfica da lua. 
 

[...] a lua aparece como a grande epifania dramática do tempo. Enquanto o Sol 
permanece semelhante a si mesmo, salvo quando dos raros eclipses, enquanto ele só 
se ausenta por um curto de tempo da paisagem humana a lua por sua vez, é um astro 
que cresce, descreve, desaparece, um astro caprichoso que parece submetido à 
temporalidade e à morte (DURAND, 2002, p. 102). 

 
Assim, os símbolos nictomórficos são cônsonas com o feminino, expressos pelas imagens da 
noite misteriosa, as águas negras, a cabeleira ondulante, o ciclo menstrual e a lua; sendo próprios 
vaticínios da passagem do tempo que desemboca na morte. 
Os símbolos catomórficos são aqueles expressados por imagens dinâmicas da queda. A primeira 
imagem de queda que o ser humano enfrenta é a advinda com o parto, ou seja, a queda da criança 
do útero para a vida. Outra imagem catomórfica é a queda que o ser enfrenta durante a vida do 
consciente para o inconsciente, trazendo à tona imagens traumáticas que surgem por meio de 
pesadelos que fazem ressurgir imagens infernais esquecidas que foram escondidas por nós, mas 
ressurgem quando escavamos o passado. 
Quando sonhamos alto demais, sentimos a imagem catomórfica da vertigem: “[...] a vertigem é 
imagem inibidora de toda a ascensão, um bloqueamento psíquico e moral que se traduz por 
fenômenos psicológicos violentos. A vertigem é um relembrar brutal da nossa humana e presente 
condição terrestre” (DURAND, 2002, p. 113). O castigo por alguma ação moral não virtuosa, 
que vai de encontro com um determinado status quo social, é uma expressão de imagem 
simbólica que fomenta a constelação dos símbolos catomórficos. No Ocidente, onde a cultura 
cristã é dominante, sempre se encontra a imagem da queda em sentido sinonímico com o mito da 
queda do Éden. 
 
3. Análise das imagens cônsonas com a morte na obra “Eu e outras poesias”, de Augusto 
dos Anjos 
 
3.1. Imagem nictomórfica da noite: 
 
Em vários poemas de Augusto dos Anjos, a noite é o momento em que as imagens angustiantes 
vêm à tona para atormentar o eu lírico, simbolizando, assim, a noite o mergulho no inconsciente 
onde se encontra a inquietação das sensações e emoções que afligem o poeta, como podemos ver 
nos fragmento a seguir: 

 
O morcego 
Meia noite. Ao meu quarto me recolho. 
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 
Na bruta orgânica da sede, 
Morde-me a goela ígnea e escaldante molho  
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais e a gente faça, à noite, ele entra 
Imperceptivelmente em nosso quarto!  (p. 37). 
 
Insônia 
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Noite. Da Mágoa o espírito noctâmbulo 
Passou de certo por aqui chorando! 
Assim, em mágoa, eu também vou passando 
Sonâmbulo... sonâmbulo... sonâmbulo... (p. 115). 
 
Saudade 
 
À noite quando em funda soledade 
Minh`alma se recolhe tristemente, 
Pra iluminar-me a alma descontente, 
Se acende o círio triste da Saudade (p. 174). 
 
Suprème convulsion 
 
O equilíbrio do humano pensante 
Sofre também a súbita ruptura, 
Que produz muita vez, na noite escura, 
A convulsão meteórica do vento (p. 131). 

 
Assim, podemos perceber em vários poemas que a imagem da noite carrega os sentidos 
simbólicos catalogados pelo imaginário simbólico como: a noite em oposição ao dia expressando 
a dinâmica da passagem do tempo. Momento em que o eu lírico mergulha em suas desilusões e 
aflições que o afligem durante o dia. Como é comum na poesia de Augusto, não há nenhum 
prazer ou virtuosidade no aspecto da noite, como indica o outro aspecto do Imaginário Simbólico 
que afirma ser o outro aspecto da noite a abertura para os deleites do lar materno na mãe ou na 
mulher amada, ou seja, “a descida à feminilidade divinizada” (DURAND, 2002, p. 220).  
Segundo o imaginário simbólico estudado por Gilbert Durand (2002), semelhantemente à noite, 
a sombra é uma imagem que compõe a constelação de símbolos nictomórficos e demonstra uma 
concepção nebulosa na mente de um indivíduo em relação a si mesmo e à vida. No fragmento de 
outro poema de Augusto dos Anjos, O monólogo de uma sombra (2006, p. 31), o eu lírico 
afirma: “Sou uma sombra! Venho de outras eras,/ Do cosmopolitismo das moneras.../ Polido de 
recônditas reentrâncias,/ Larva de caos telúrico, procedo/ Da escuridão do cósmico segredo,/ Da 
substância de todas as substâncias” (2006, p. 31). A partir desse fragmento, podemos perceber 
diversos dos aspectos apontados pelo pressuposto teórico e o maior deles é a visão pessimista e 
irônico da vida observada a partir do olhar de uma Sombra, afirmando, mais uma vez, a noturna 
perspectiva de vida do Eu que entrelaça os poemas que constituem a obra analisada. 
 
3.2. A passagem do tempo vista a partir da decrepitude do corpo humano e a imagem 
nictomórfica do verme: 
 

Monólogo de uma sombra 
 
E o que ele foi: clavículas, abdômen, 
O coração, a boca, em síntese, o Homem, 
_ Engrenagem de vísceras vulgares_ 
Os dedos carregados de peçonha, 
Tudo coube na lógica medonha 
Dos apodrecimentos musculares! 
 
A desarrumação dos intestinos 
Assombra! Vede-a! Os vermes assassinos 
Dentro daquela massa que o húmus come, 
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Numa glutonaria hedionda, brincam, 
Como as cadelas que as dentuças trincam 
No espasmo fisiológico da fome. 
 
É uma trágica festa emocionante! 
A bacteriologia inventariamente: 
Toma conta do corpo que apodrece... 
E até os membros da família engulham, 
Vendo as larvas malignas que se embrulham 
No cadáver malsão, fazendo um s (p. 37). 

 
O verme é símbolo nictomórfico de fervilhamento: “diz respeito a larvas amontoadas visguentas 
e agitadas, a insetos em geral, que expressam a repugnância primitiva diante da agitação 
incontrolável – o arquétipo do caos” (PITTA, 2005, p. 23). A imagem do verme ligada à 
decrepitude do corpo, no poema ora analisado, mostra-nos, mais uma vez, a dinâmica da 
passagem do tempo e do caos da falência orgânica humana. Em relação à revolução da 
linguagem, além do uso científico e grotesco de vocábulos não comuns na poesia, Augusto dos 
Anjos empreita uma forma típica dos concretistas, ao tentar unir a ideia do verme à imagem da 
letra s que se aloja no “cadáver malsão”. Como podemos ver nos verso a seguir: “Vendo as 
larvas malignas que se embrulham/ No cadáver malsão, fazendo um s (ANJOS, 2006, p. 31). 
A falência orgânica do corpo humano no poema pode ser tomada como uma metonímia da 
sociedade brasileira da época, que devido às mudanças degradantes, estava sendo consumida e 
degenerando-se ao sabor dos vermes. Aboliam-se velhas tradições sociais e familiares, 
importando-se costumes da Europa. Estes costumes, por sua vez, excluíam e marginalizavam as 
camadas menos favorecidas da sociedade brasileira. A estas camadas foram legados os guetos da 
cidade com a proliferação de doenças, fomes, misérias e a decrepitude. Enquanto a sociedade vê 
no progresso o desenvolvimento, o eu lírico aponta “edifícios tortos, ruas sem saída, becos 
escuros onde se criam os vermes, os operários da ruína que andam a espreitar a civilização” 
(RUBERT, 2007, p. 103). 
 
3.3. Imagem nictomórfica da água escura (água do pântano): 
 

O pântano 
 
Podem vê-lo, sem dor, meus semelhantes! 
Mas, para mim que a Natureza escuto, 
Este pântano é o túmulo absoluto, 
De todas as grandezas começantes! 
 
Larvas desconhecidas de gigantes 
Sobre o seu leito de peçonhas e luto 
Dorme tranquilamente o sono bruto 
Dos superorganismos ainda infantes! 
 
Em sua estagnação arde uma raça, 
Tragicamente, à espera de quem passa 
Para abrir-lhe, às escancaradas, a porta... 
 
E eu sinto a angústia dessa raça ardente 
Condenada a esperar a esperar perpetuamente 
No universo esmagado da água morta! 
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A água escura é uma imagem simbólica que converge nos símbolos nictomórficos, relativos à 
noite: “triste, a queda do rio que passa para nunca mais voltar; a água estagnada, convite ao 
suicídio, cujo fundo esconde entidades maléficas (PITTA, 2005, p. 25). Ainda sobre isso afirma 
Gilbert Durand (2002): “A água que escorre é amargo convite à viagem sem retorno: nunca nos 
banhamos duas vezes no mesmo rio e os cursos de água não voltam à nascente. A água que corre 
é figura do irrevogável” (DURAND, 2002, p. 96).  
A imagem da água, nesse sentido, simboliza o devir cíclico da eterna passagem sem volta do 
tempo. E, segundo C. G. Jung (2000), a água escura simboliza as forças das profundezas do 
inconsciente que devem ser enfrentadas por nossa psique consciente para se chegar ao self, ou 
seja, o conhecimento do si mesmo.  
A água, expressa no poema de Augusto dos Anjos, é parada e negra no espaço de um pântano, 
assim, podemos ver expresso no aspecto negro da água o mergulho no inconsciente da própria 
humanidade que é fadada a morte certa, como podemos ver nos versos a seguir: “Este pântano é 
o túmulo absoluto,/ De todas as grandezas começantes!”(ANJOS, 2006, p. 131). Mesmo sendo a 
água corrente a expressão da passagem do tempo, o poeta traz a imagem do pântano como 
túmulo unido a água negra, passando-nos a imagem mórbida da morte que vem com o passar do 
tempo. 
 
3.4. Símbolo de queda expresso pelo anseio sexual: 

 
Idealismo 
Falas de amor, e eu ouço tudo e calo! 
O amor na Humanidade é uma mentira. 
É. E é por isso que na minha lira 
De amores fúteis poucas vezes falo. 
 
O amor! Quando virei por fim a amá-lo?! 
Quando, se o amor que a Humanidade inspira 
É o amor de sibarita e da hetaira, 
De Messalina e de Sardanapalo?! 
 
Pois é mister que, para o amor sagrado, 
O mundo fique imaterializado 
- Alavanca desviada do seu fulcro- 
 
E haja só amizade verdadeira 
Duma caveira para outra caveira, 
Do meu sepulcro para o teu sepulcro?! 

 
Quando sonhamos alto demais, sentimos a imagem catamórfica da vertigem: 
 

“[...] a vertigem é imagem inibidora de toda a ascensão, um bloqueamento psíquico e 
moral que se traduz por fenômenos psicológicos violentos. A vertigem é um 
relembrar brutal da nossa humana e presente condição terrestre” (DURAND, 2002, 
p. 113). 

 
O castigo por alguma ação moral não virtuosa, que vai de encontro com um determinado status 
quo social, é uma expressão de imagem simbólica que fomenta a constelação dos símbolos 
catomórficos. “A queda tem a ver com o medo, a dor, a vertigem, o castigo” (...). Mas a queda é 
geralmente uma queda moral (pelo menos no Ocidente) e tem então a ver com a carne, o ventre 
digestivo e o ventre sexual e, daí, com o intestino, o esgoto, o labirinto. Cai-se no abismo, e o 
abismo pode ser tentação” (PITTA, 2005, p. 25-26). 
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Nos poemas de Augusto dos Anjos, o amor é a imagem da vertigem que causa a queda do 
homem e fada a humanidade a uma eternidade fracassada. O poeta afirma que o amor é uma 
ilusão, por isso deve ser evitado na sua matéria poética e na concepção da própria vida de um 
indivíduo racional, principalmente o amor sexual que é o responsável pela perpetuação da 
espécie humana. Por isso, no soneto Lupanar, o poeta dá a solução para a saída da humanidade: 
“Quando a promiscuidade aterradora/ Matar a última força geradora/ E comer o último óvulo do 
ventre!” (ANJOS, 2006, p. 60). Em outras palavras, a saída da humanidade consiste na 
esterilidade que não perpetuará a posteridade, aniquilando, assim a passagem do tempo e a 
morte. Em várias poesias de Augusto dos Anjos, as expressões eróticas estão quase sempre 
marcadas pela noção de pecado e degradação da racionalidade humana. 
 
Considerações Finais 
 
A partir das imagens analisadas anteriormente, percebemos que todas as imagens simbólicas dos 
poemas de Augusto dos Anjos desembocam na dinâmica da passagem do tempo que desemboca 
na imagem da morte, como sendo o destino irremediável da humanidade. Porém, como sabemos, 
o imaginário existe para que o ser humano consiga amenizar tal certeza, para isso, 
simbolicamente, nos valemos de construções mitológicas que dão sentido à existência e tornam a 
esperança mais forte que a morte. Augusto dos Anjos - ao invés de empreitar uma fuga solar, 
convergindo para uma crença de luta armada contra as faces do tempo e a morte ou o fogo 
purificador – mergulha nas imagens de finitude como a sombra, a morte, a passagem do tempo, 
os vermes e a podridão da degeneração humana. 
Essa imagem de mergulho é bem peculiar da estrutura mística do regime noturno: uma vez que, 
aceita-se a morte com um amor fati (expressão cunhada pela filosofia de F. Nietsche que afirma 
que devemos aceitar a morte em suas contingências, não desejando uma metafísica como 
solução), compreendendo-a como algo inerente à vida e, em alguns poemas, parece até a morte 
ser uma panacéia para as mazelas do mundo. Um mundo que vive a enterrar “nossa última 
quimera” (ANJOS, 2006, p. 103). 
Ainda de acordo com a perspectiva noturna mística de encarar a vida, o poeta concede à morte 
um processo de inversão, uma vez que esta perde a sua força com o renascimento expresso pela 
semente do tamarinho e, também, do poeta. Essa visão converge para a concepção filosófica 
defendida por Artur Schopenhauer defensor da ideia de que os humanos são movidos por uma 
energia que ele denominou de “vontade”.  A função da vontade é impelir os seres humanos a 
viverem, procriarem e desejarem sem cessar. Sendo, então, esse eterno vir a ser da humanidade o 
eufemismo da morte e a condenação da mesma. 
Segundo Augusto dos Anjos, estamos condenados a nascer e procriar seres que vão nascer e 
procriar infinitamente: “Ah! Para ele (o verme) é que a carne podre que fica,/ E no inventário da 
matéria rica/ Cabe aos seus filhos a maior porção!” (ANJOS, 2006, p. 42). Em relação à morte 
finitude do próprio poeta, a sombra nefasta da sua poesia incomum o tornou imortal. 
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Falas que silenciam: Auta de Souza e a negação da negritude na 
Historiografia Clássica do Rio Grande do Norte 
 Genilson de Azevedo Farias (PPGCS-UFRN) 
 
 
 
Introdução 
 
Pensar na trajetória da poeta oitocentista Auta de Souza e na escrita produzida sobre ela é 
também pensar em um imaginário social que não a identifica a um passado escravo que foi 
vivenciado pelo Rio Grande do Norte. É também visualizar uma sociedade que é espelho da 
nossa sociedade atual, sociedade esta que não se identifica com as origens africanas e que, em 
muitos casos, a deprecia e renega. Mas acima de tudo, é entender como uma sociedade dotada de 
valores, crenças e ritos, silencia sua ancestralidade racial e constrói para si uma imagem e auto-
imagem própria e dotada de símbolos de distinção. 
Sendo assim, definir o que seja imaginário social não é tarefa fácil, todavia, maior parte dos 
teóricos que se dedicam ao seu estudo traduzem o seu significado como sendo a instância por 
onde perpassam e circulam as crenças, os mitos, símbolos, ideologias e concepções que são 
comungadas por uma determinada coletividade. Nas falas de Ferreira, o imaginário social “[...] 
conta com um conjunto coordenado de representações, com uma estrutura de sentidos, de 
significados que circulam entre seus membros, mediante diversas formas de linguagem” 
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(FERREIRA, 1992: 17). E nisso, estão envolvidos as normas de regulamentação social, mas 
também os aspectos de ordem afetiva e também estética que se relacionam com uma sociedade e 
que estão relacionados à sua cultura. 
Nos estudos de Bronislaw Baczko por sua vez, ele afirma que os grupos dominantes se utilizam 
das representações coletivas para afirmarem-se no poder. Endossamos ainda, afirmando que a 
história e também a memória de uma coletividade são produzidas visando objetivos específicos 
por aqueles que detêm o poder da palavra e da sua difusão. Nesse sentido, acreditamos que foi 
com a intenção de formular um passado aristocrático e ligado ao idílio rural dos sertões 
nordestinos que se processou o silenciamento da ascendência negra de Auta de Souza e de sua 
família. 
Nesse sentido, nosso trabalho busca visualizar como se deu esse processo de silenciamento da 
cor da escritora em função da formação de uma história e de uma memória para o Rio Grande do 
Norte. Além disso, visamos também entender que dentro dessa intenção de três intelectuais do 
Estado, a saber: Henrique Castriciano de Souza, Eloy de Souza e Câmara Cascudo se processou 
um imaginário social acerca de Auta composto por diversos elementos que a ligam a um 
determinado modelo de mulher que se perpetua já há muito tempo. 
 
Economia e política brasileira na passagem do século XIX para o século XX: Nordeste x 
Sudeste 
 
Desde os tempos coloniais que a região brasileira que veio a se denominar Nordeste, foi de 
grande importância para a economia do Brasil, a qual manteve sua supremacia política e 
econômica em relação às outras até meados do século XIX. Até esta época foi o Nordeste 
açucareiro, e em alguns momentos algodoeiro, que deteve a hegemonia do comércio 
agroexportador. Devido a diferentes fatores, esta região começou a perder destaque em 
detrimento do Sul que passou a viver a euforia da expansão cafeeira e dos incentivos do governo 
imperial. 
Somados a estes fatores, os produtos agrícolas do Nordeste, sofreram uma grande crise 
proporcionada por um ciclo de secas que comprometeu a base financeira de muitas famílias da 
aristocracia agroexportadora, sobretudo a seca de 1877 que entrou para a história com a alcunha 
de “a grande seca”. Tais fatores de ordem climática praticamente extinguiram o fabrico do 
açúcar e o cultivo do algodão nortistas. 
A seca de 1877 assolou quase todas as Províncias do Nordeste, principalmente as do Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Entretanto, o saldo de mortos deixados por ela não foi o 
único fator que fez desta “a maior seca enfrentada pelo Nordeste”. Segundo Durval Muniz 
Albuquerque Júnior, ela obteve tamanha repercussão nacional através da imprensa porque 
atingiu diretamente os lucros dos grandes produtores agrícolas de açúcar e de algodão. Isso fez 
com que os maiores produtores destas culturas tradicionais do Nordeste tivessem um prejuízo 
incalculável e suas posições afetadas. 
 
Auta de Souza: conhecendo a nossa personagem 
 
Auta de Souza nasceu a 12 de Setembro de 1876, na cidade de Macaíba sendo a única menina no 
seio de quatro irmãos homens filhos do casal Eloy Castriciano de Souza e Henriqueta 
Leopoldina. Neta de Vaqueiro negro e de avó indígena, Auta e seus irmãos nascem com as 
marcas da mestiçagem, sobretudo no que refere-se ao tom de pele e os traços negróides. Ao 
passo que Auta também era de família abastada para os padrões da época, cujos ancestrais eram 
donos de terras, empresa bancária, engenhos e largas extensões de terra na então Província do 
Rio Grande do Norte.  
Desde criança assistiu a morte de entes queridos da família: a mãe, o pai, o avô materno, o irmão 
ainda criança e teve o espectro da morte rondando sua vida por ser tuberculosa desde a 
adolescência. Após a morte do irmão Irineu, Auta foi matriculada numa escola católica do Recife 
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onde estudou durante três anos: 1888, 1889, 1890, após ser diagnosticada tuberculosa pelos 
médicos, regressa a Macaíba e passa a ser cuidada pela avó materna Dindinha.  
Numa época em que a mulher estava relegada ao espaço doméstico pela própria cultura de 
caráter masculino que não atribuía status de raciocínio às mulheres, Auta teve atuação no espaço 
público através da literatura. Em 1894 Auta estreou na revista Oásis de Natal, mas também 
publicou na A República, Oito de Setembro, A Tribuna e na Revista do Rio Grande do Norte 
além de jornais e revistas num circuito nacional como no Jornal A mensageira de São Paulo. Em 
1900 publicou seu único livro: Horto o qual se tornou célebre nas rodas intelectuais da época e 
que ganhou ampla repercussão nacional. Um ano após a publicação de sua obra, Auta morre aos 
24 anos de idade em Natal no dia 7 de fevereiro de 1901. 
 
Os irmãos Castriciano e as duas formas de interpretar o Brasil: saudosismo x inovação 
 
Nesse momento em que o Nordeste dos engenhos e das usinas de açúcar começaram a perder 
poder político e econômico dentro da federação brasileira, mesmo que tardiamente, a produção 
açucareira da região passou por um intenso processo de modernização visando minorar a crise 
enfrentada pela classe senhorial ligada a esta produção.  Em contrapartida, a região Sudeste 
começou a despontar no que tange às atividades industriais aliadas à produção cafeeira.  
Neste momento em que tantas mudanças ocorriam no cenário econômico e político envolvendo 
as regiões brasileiras, o cenário cultural também sentiu os seus impactos e respondeu através dos 
seus intelectuais. Nisso, dois grupos de estudiosos se articularam e, cada um a seu modo, se 
engajaram na busca de um ideal de brasilidade e de brasileiro para o país que mudava movido 
sob o ritmo das máquinas introduzidas pelo processo de modernização.  
O primeiro grupo, que aglutinava escritores, poetas e literatos dos Estados que pertenciam à 
região que passaria a ser progressivamente definida como Nordeste foi capitaneado por Gilberto 
Freyre, grupo este investido de um caráter saudosista em relação ao passado colonial patriarcal.  
Já o segundo, tendo à frente Sérgio Buarque de Holanda e os intelectuais que ficaram conhecidos 
como modernistas de São Paulo, estava sintonizado ao mundo industrial e urbano o qual 
intencionava romper com as raízes, sobretudo ibéricas que para ele representavam nosso atraso 
enquanto nação rumo à democracia. Como obras emblemáticas neste sentido, estão Casa Grande 
& Senzala (1933) do primeiro autor e Raízes do Brasil (1936), do segundo autor. 
Sendo descendente de uma família pernambucana de senhores de engenho, após regressar de 
seus estudos superiores no exterior em 1923, Gilberto Freyre imbuiu-se da intenção de repensar 
uma tradição regional, o que foi fruto e reflexo de um homem inserido num mundo que mudava 
em passos cada vez mais largos. A partir da percepção de perda progressiva de costumes e 
tradições que estiveram atreladas às aristocracias rurais do Nordeste desde os tempos coloniais, 
foi que se gestou o projeto de se eternizar o passado que se esvaia, todavia isso foi feito a partir 
de uma visão idílica e por vezes romanceada. 
Em consonância com esta realidade de forte sentimento saudosista articularam-se alguns eventos 
centrais tais como a organização do Livro do Nordeste (1925), a formação do Centro 
Regionalista (1924) e o I Congresso regionalista do Nordeste (1926). Sendo assim, essas ações 
surgiram enquanto resposta aos anseios deste grupo em traçar um perfil claro das tradições, da 
cultura e da arte dos cinco Estados que juntos formavam à época o Nordeste brasileiro (Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe). 
Até mesmo a idéia de diferenciação regional, que surgiu ainda na segunda metade do século XIX 
começou a firmar-se com maior veemência a partir deste momento. O Livro do Nordeste (1925) 
por sua vez, reforçou também a denominação “Nordeste” para uma ampla área econômica, 
política e cultural do Brasil, haja vista que até o momento falava-se apenas em região Sul e 
Norte. O referido livro contou com a participação de vários autores regionalistas, dentre eles, os 
potiguares Eloy de Souza e Henrique Castriciano de Souza, irmãos de Auta. Embora também 
fizesse parte deste movimento, Luiz da Câmara Cascudo não colaborou com o livro. 
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O primeiro, escreveu um artigo sobre os cantadores do Nordeste dando ênfase a Fabião das 
Queimadas, já o segundo, escreveu um artigo sobre a escritora Nísia Floresta (SALES NETO, 
2008). Assim, percebemos o quanto que os irmãos foram influentes no âmbito cultural dentro e 
fora do Estado do Rio Grande do Norte, membros declarados do Movimento regionalista-
tradicionalista, eles também contribuíam para a formação e eternização de uma cultura 
nordestina tal como outros autores fizeram. 
A estes dois escritores coube a tarefa de refletir, em poucas páginas, sobre a atuação do Rio 
Grande do Norte no seio do espaço regional que buscava sua afirmação. Nesse cenário de busca 
de uma história também engajada na formação de uma memória coletiva para o Rio Grande do 
Norte articulada a um movimento de dimensão regional, intelectuais como os irmãos Castriciano 
de Souza e Câmara Cascudo se investiram da missão de fazer o resgate da cultura e das tradições 
do nosso Estado. Acreditamos que Afro-descendentes, descendentes de indígenas e Mulheres, 
sobretudo as consideradas transgressoras, ficaram à margem nessa construção, sendo exaltado a 
figura dos “grandes homens”, mesmo assim, cabe aqui colocar que Henrique Castriciano anos 
depois escreveu sobre Nísia Floresta e salientou para a importância de estudá-la com mais 
esmero. 
Foi no seio deste processo que Auta estava inserida. Os biógrafos escolhidos para essa 
abordagem se voltaram para a descrição de Auta de Souza em momentos diferentes, todavia, 
ambos estiveram atrelados numa mesma forma de pensar e conceber a escritora. Eles são: 
Henrique Castriciano na Nota à segunda edição do Horto (1910), Eloy de Souza em seu livro 
Memórias (1975) e Luiz da Câmara Cascudo no Vida Breve de Auta de Souza (1961). 
Embora tenha sido Henrique o primeiro a fazer um esboço da vida da poeta, foi Cascudo o 
primeiro a lhe dedicar uma biografia, que segundo os críticos figura enquanto ponto máximo de 
sua atuação enquanto biógrafo. Tais homens escreveram de maneira bastante similar 
contribuindo para a exaltação de Auta como exemplo de vida para as pessoas que lessem sua 
biografia. Embora Cascudo (1961) tenha tentado desfazer algumas imagens sobre Auta, na 
reiteração desses autores, Auta teve uma vida sofrida pelas perdas sucessivas das pessoas que 
amava e pela agonia vivenciada no dia-a-dia pelas crises causadas pela tuberculose, todavia, todo 
esse sofrimento teve um saldo positivo: o livro de poemas Horto.  
Ou seja, embora fosse mulher e afro-descendente, foram-lhe atribuídos também valores 
considerados positivos na narrativa destes escritores, os quais muito interessavam ao grupo da 
elite masculina dominante da época, ou seja: a ela associou-se os estigmas da moça submissa de 
família, educada em escola religiosa, escritora de versos singelos de amor a Deus e que não 
levantava bandeira de contestação em seus escritos. Além disso, as representações dominantes a 
colocam como vítima de uma doença sem cura que a levou a requintar sua fé na doutrina 
católica. E nas falas do irmão Henrique Castriciano: “A tormenta se desfizera ao pé do túmulo; e 
do naufrágio em que se abismou esta singular existência, resta o Horto, livro de uma santa” 
(CASTRICIANO; In: SOUZA 2009: 35).  
À luz de Michel de Certeau, podemos dizer que eles foram influenciados pelo lugar social que 
ocupavam e também que atenderam ao interesse de um determinado grupo, assim como fazem os 
historiadores e estudiosos em geral. Nesse sentido, observamos que os autores que se dedicaram 
a fazer tais estudos, tinham forte ligação com o objeto, ou seja, dois eram irmãos e o terceiro era 
amigo da família tendo ele mantido durante muitos anos laços afetivos com os irmãos 
Castriciano de Souza, sobretudo com Henrique. 
Tais elementos foram apropriados por outros escritores posteriores, por diferentes segmentos da 
sociedade e pela população em geral perpassando durante anos no imaginário social do Rio 
Grande do Norte. No entanto, os trabalhos de Ana Laudelina (GOMES, 2000) abriram caminho 
para uma revisão disso tudo, sendo seguida posteriormente pela escritora afro-descendente 
Monique Adelle Callahan em sua tese defendida em Oxford e publicada recentemente nos 
Estados Unidos. Conforme Adelle Callahan, “Ana Laudelina Ferreira Gomes begins the 
necessary task of rereading Auta’s work determine its relationship to contemporary literaty 
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canons”/ “Ana Laudelina Ferreira Gomes iniciou a necessária tarefa de reler o trabalho de Auta 
mostrando suas relações com o cânone literário contemporâneo” (CALLAHAN, 2011: 97) . 
O caráter de sofrimento e de vitimização foi sendo impresso em instituições que há anos levam 
seu nome e em lugares de memória erigidos em sua homenagem, sobretudo em Macaíba e, 
segundo Ana Laudelina (GOMES, 2000), também pelo Brasil afora, em instituições (de cunho 
social e/ou religiosas) kardecistas. Auta ainda continua a ser representada na escrita e nos 
discursos como o tipo de moça-menina de aspecto doentio e submisso tão amado pela Casa-
Grande e que foi descrito por Gilberto Freyre: “à menina, negou-se tudo que de leve parecesse 
independência. [...]. Tinha-se horror e castigava-se a beliscão a menina respondona ou saliente: 
adoravam-se as acanhadas, de ar humilde” (FREYRE; 1998: 421). Essa menina acanhada e de ar 
humilde descrita por Freyre é perfeitamente identificada nas representações e no imaginário 
social existente sobre Auta. 
Todavia, o fato de Auta ser afro-descendente, não fazia parte da imagem que se queria para ela 
dentro do projeto dos intelectuais que intencionavam formular um desenho do Rio Grande do 
Norte e que tinha em sua trajetória o exemplo de mulher-modelo. Até porque desde há muito 
tempo, com os escritos dos primeiros estudiosos que ficaram a cargo da missão de fazer o 
registro do Brasil no âmbito dos Institutos Históricos e Geográficos enquanto História e memória 
negavam a presença e atuação destes indivíduos. 
Conforme Danielle V. B. de Lima as pessoas mais pobres eram excluídas das abordagens que 
davam ênfase ao estudo sobre política e a história dos chamados “grandes homens”, aparecem no 
século XIX, mas no estudo direcionado à cultura popular daquilo que se convencionou chamar 
folclore. Mesmo assim, era considerado pela elite como uma área de menor valor, pois 
privilegiava justamente o povo e não os costumes da elite (LIMA, 2009). Só há algum tempo é 
que os marginalizados vêm ganhando espaço no campo historiográfico, deve-se esse avanço aos 
estudos pioneiros da Escola dos Annales em 1929 e anos mais tarde com Costumes em comun: 
estudos sobre a cultura popular tradicional de Edward P. Thompson (1998) e O queijo e os 
vermes de Carlo Ginzburg (2006), pois como historiadores e outros estudiosos em geral, criaram 
novas propostas para se abordar a trajetória de indivíduos comuns, valorizando comportamentos 
e vivências das classes populares. 
Nesse sentido, Auta, nem tão pouco seus irmãos políticos e intelectuais, foram identificados ao 
mundo da desordem e lascívia ao qual estavam relegados os negros e afro-descendentes desde os 
tempos coloniais nos escritos oficiais e no imaginário social conforme vimos anteriormente. 
Percebemos essa realidade, sobretudo quando constatamos que ainda hoje, grande parte da 
população norte-riograndense não consegue visualizar Auta e sua família como negra, nem tão 
pouco essa mesma população se identifica como de origem negra surgindo uma infinidade de 
denominações nos sensos para se referirem à própria cor. 
Acreditamos que na lógica do branqueamento, se um “indivíduo de cor” (como se costumava 
falar nos oitocentos) chegasse a pensar, a agir e a comungar dos valores tidos como definidores 
do universo branco ele passava a se tornar branco. Esta realidade foi muito comum no Brasil dos 
oitocentos e fazia parte da própria lógica do racismo científico defendido por intelectuais tais 
como Oliveira Viana, haja vista que alguns afro-descendentes passaram a ascender nos espaços 
da elite como vimos anteriormente. 
 
Considerações finais 
 
Dessa forma, a história e a memória do nascente Nordeste e do Rio Grande do Norte que os 
irmãos Castriciano de Souza ajudaram a desenhar no início do século XX tinha um caráter 
estritamente saudosista e conservador. A história e a memória que se queria elaborar e projetar 
para as futuras gerações que viriam posteriormente silenciava a presença de negros, índios e 
mestiços bem como a ação de mulheres que se desviavam das normas vigentes da época. 
Assim, percebemos que mesmo Eloy de Souza tendo enaltecido os últimos vaqueiros e 
cantadores dos sertões não enfatizou a origem social de tais homens, origem esta vista na época 
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como subalterna e marginal. Em muitas passagens acaba reforçando um estereótipo de negro 
como sendo feio e ligado ao mundo da desordem e da vadiagem. Tão pouco Eloy se identifica 
como sendo negro haja vista que ele também o era por ter herdado geneticamente os traços de 
um avô negro descendente de escravos e que exercia o ofício de vaqueiro. 
Henrique por sua vez elevou a figura de Nísia, mas com reservas. Ao mesmo tempo em que deu 
ênfase à sua atuação e militância em prol de diferentes segmentos sociais não aceitou totalmente 
o seu perfil transgressor. Isso deixou antever no texto que escreveu onde salientou que ela sentia 
uma tristeza recôndita por não ter se adequado a um padrão de mulher desejado pela sociedade 
androcêntrica e de domínio masculino, sociedade esta que impedia as mulheres de terem maior 
projeção e que as taxava de sexo frágil. 
 
 
 
O sagrado e o profano na obra de Tereza Costa Rêgo: enigmas da série 
Bordéis Pernambucanos 
Naiara Gomes de Oliveira (UEFS)  
 
 
 
1 Introdução 
 
A partir de uma breve pesquisa histórica, desejamos abrir um diálogo com o universo humano-
artístico de Tereza Costa Rêgo, visitar e meditar sobre as representações do imaginário em sua 
obra, através de articulações simbólicas que integram os distintos universos do feminino, do 
sagrado, do profano e do erótico. A memória, veremos, assume papel relevante na obra da 
artista, mediando as representações históricas e simbólicas, autobiográficas e artísticas. 
A pesquisa examina a fase “Bordéis Pernambucanos” a partir de duas exposições: O Imaginário 
do Bordel - O Parto do Porto, que aconteceu em 2003 no Espaço Cultural Bandepe em Recife e a 
exposição Tereza Todos os Tempos que ocorreu no Museu do Estado de Pernambuco em 2009. 
As exposições reuniram muitas obras que tratam de forma poética da vida em Recife na década 
de 50. Pinturas de várias épocas e estágios foram reunidas sob um mesmo tema, comprovando o 
interesse recorrente de Tereza pelas mulheres, bichos e bordéis do Recife Antigo. 
Artista plástica, figura irreverente e intensa, Tereza concentrou uma multiplicidade de sentidos 
em suas imagens que carregam os enigmas da tensão existencial simbólica. Sob a perspectiva do 
imaginário, observaremos a cosnstrução das imagens da fase “Bordéis Pernambucanos”. 
Veremos que o imaginário poderá ser descrito como uma faculdade de simbolização donde 
provêm os medos, os anseios, os sonhos, as paixões e as percepções sócio-culturais.  
Este estudo tem por objetivo observar o princípio feminino como aspecto que se integra na 
construção do símbolo, que é alimentado por percepções da artista. O que se propõe por meio 
desse princípio são as alianças entre o poético, o erótico, o segredo e o sagrado. Estabelece-se, 
assim, uma linha de construção teórica que assenta suas bases em Durand e As estruturas 
antropológicas do imaginário (1997). Gilbert Durand, referência desta pesquisa, foi um dos 
alunos de Gaston Bachelard e fundou um centro de estudo do imaginário, tendo influência 
também de Jung. 
Examinaremos a fase “Bordéis Pernambucanos” de Tereza como um “segredo-sagrado” que 
nasce da relevância dos conteúdos trazidos do imaginário, onde ela joga luz sobre a significação 
da dinâmica do segredo para estruturar a interação obra-artista e obra-espectador. Analisaremos 
o erotismo na obra da artista como uma experiência ligada à vida e uma contemplação poética 
das profundezas da alma. 
Um dos objetivos deste estudo, também é divulgar a história da artista Tereza Costa Rêgo, 
mostrar a sua forma simbólica de se comunicar com o mundo. Transversalmente Tereza nos diz 
em entrevista (2011), porque não poderia ser apenas uma pintora acadêmica: “Na Escola de 
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Belas Artes era assim: modelo de gesso, pintura de natureza morta, paisagem. A gente tinha nota. 
Tinha que fazer paisagem com os coqueirinhos levando vento.” O resultado desse conjunto de 
práticas sociais é a condenação das mulheres a submissão e ao silêncio. Veremos como ela saiu 
desta “prisão” e abriu a porta da sua alma para nos revelar as suas percepções mais profundas 
sobre a arte, a vida, e o feminino. 
 
2 Tereza Costa Rêgo: breve histórico 
 
Tereza Costa Rêgo (Figura 01) nasceu em Recife, a 28 de abril de 1929. Filha de uma família 
tradicional da aristocracia rural pernambucana teve educação rigorosa. Única menina entre 
quatro irmãos rebelou-se contra o estigma de “bonequinha” por meio de sua arte e atitudes. 
Ainda criança começou a pintar, na adolescência aos 15 anos, ingressou na Escola de Belas 
Artes. Na universidade era proibida de assistir as aulas de desenho com modelos vivos (nú 
artístico), pois, moças do seu status não frequentavam aulas dessa natureza, logo ela abandona a 
academia. Em 1949 com a tela Menina com ex-voto (Figura 02) ela ganhou o seu primeiro 
prêmio. Expôs pela primeira vez em 1950, no Museu do Estado.  
A primeira mostra individual da artista aconteceu no ano de 1960, em Recife. Nesta primeira 
fase, assinava seus quadros como Terezinha, seu nome de batismo. Neste período Tereza ainda 
era vigiada e disciplinada como todas as moças da época. Sua alma queria transcender, mas era 
tolhida pelo poder disciplinar da família e da sociedade. Filha de uma família rica e influente e, 
mulher de um juiz importante, jamais poderia transgredir, ela sofria calada, seu coração e alma 
estavam em pedaços. Ficou casada por 14 anos e teve duas filhas. A liberdade que não tinha só 
era possível através de suas telas, ela sofria por não poder expressar o que sentia sobre a vida, 
mas um dia ela iria proclamar a sua alforria. 
A punição e a vigilância na vida de Tereza eram poderes destinados a educar para que ela 
cumprisse as normas. A vigilância era uma maneira de observar seus gestos, seus discursos, suas 
atividades, sua aprendizagem, sua vida cotidiana. A vigilância tinha como função evitar que algo 
contrário ao poder observador e opressor acontecesse. Já a punição era feita invisivelmente, 
como se ninguém soubesse, a verdadeira alma de Tereza estava na senzala, no tronco, sendo 
reprimida e chicoteada avassaladoramente.  
O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como 
função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. 
(FOUCAULT, 2007, p. 143)  
O mal não dura para sempre, e Tereza reencontrou o amor verdadeiro dentro de si, o amor por 
ela mesma, pela vida, pela arte, por Diógenes, e neste momento ela rebela-se para revelar sua 
verdadeira alma. Condenada à vida da alta sociedade, a artista largou tudo para viver na 
clandestinidade e se reinventar como mulher. Tereza revela: “Eu fui criada com muita repressão, 
tinha muito medo quando era criança. Depois, na ditadura, tinha medo da polícia”. Tereza 
envolveu-se com Diógenes Arruda, dirigente do Partido Comunista. Começou um romance 
arrebatador, que a levou a fugir da cidade, deixando tudo para trás. Ela foi deserdada pela família 
e excluída da sociedade pernambucana. O amor leva Tereza a conhecer uma nova mulher, 
Joanna. Afastada da família e por questões políticas, se transformou em Joanna, em momento 
algum parou de pintar. Expôs seus quadros, assinando com o novo nome (Joanna). Aqui 
começava a segunda fase de Tereza.  
Em São Paulo, por motivos políticos, viveu na clandestinidade até 1969, quando seu 
companheiro foi preso e torturado. Formou-se em História, na USP em uma época de muita 
angústia. Em 1972, Arruda foi libertado. O casal seguiu, então, exilado para o Chile. 
Posteriormente, Tereza e seu companheiro Diógenes seguiram para Paris, onde permaneceram 
durante seis anos. Fez doutorado em História na Sorbone e defendeu tese sobre "A formação do 
proletariado brasileiro". 
A anistia trouxe Tereza de volta ao Brasil, em 1979. Depois da sua chegada, foi surpreendida 
pela morte súbita de Diógenes Arruda no aeroporto, este fato marca profundamente sua vida, 
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seus sonhos, sua arte. Radicou-se em Olinda, e aos poucos foi refazendo sua alma e 
reconquistando seu espaço. Nesta terceira fase da sua vida, passou a assinar suas obras com o 
nome de Tereza. “Pintar é um ofício como outro qualquer. A gente acorda, escova os dentes, 
troca a calcinha e vai trabalhar”, diz Tereza. 
Tereza encontrou em Olinda, sua definitiva pátria. “Quando acabou o exílio, que eu voltei, eu 
não vim para o Recife, nem para o Brasil, eu vim para Olinda, lucidamente. Quando Diógenes 
morreu, eu fiquei muito só, com uma dor muito grande, aí percebi que eu era uma pessoa muito 
forte. Então eu resolvi voltar, minhas filhas estavam aqui”, diz Tereza, que se define como filha 
de Olinda e da Joanna encarnada no exílio. “Olinda deu minha identidade como artista”. 
O escritor Raimundo Carrero (2003) revela um dos segredos da obra da artista nos dizendo: “não 
se constrói uma obra de arte com plumas e lantejoulas, mas com dor e sangue”. A afirmação, 
contida no texto do catálogo da exposição - O imaginário do bordel, o parto do porto - parece 
captar os escaninhos de um trabalho que se pauta na intensidade, e nas consequências de uma 
vida pautada em uma disciplina repressora. A sua obra nasce dos segredos e memórias 
escondidas e reprimidas, que ecoam derramando nas telas os conflitos de dois mundos: o 
conservador e o libertário. 
Bruno Albertim e Olívia Mindêlo (2009) transversalmente nos dizem que entender alguns 
aspectos ajudam a ir mais fundo na obra, que trava um diálogo íntimo com a sua vida. A pintura 
de Tereza não é autobiográfica ou confessional, mas está longe de excluir o peso de sua vivência, 
mesmo quando ela usa a máscara da dramaticidade – aliás, sempre em cena. “Todo pintor se 
pinta. Eu me pinto. Na mão, no gesto, no sentimento. Todo pintor se expressa. Quem diz que não 
está mentindo”, sobre isso, Tereza desconversa um pouco, prefere deixar que os quadros falem 
por si. As suas mulheres tão recorrentes poderiam ser vistas como seu alterego, mas a artista 
nega. Prefere ver nos gatos, acompanhantes fiéis de suas figuras – e dela mesma. “Sou mais 
bicho que gente.” 
Seu primeiro nú foi pintado depois dos 50 anos. A tela Mulher Nua, de 1983, é pioneira (Figura 
03). A nudez vira uma obsessão, lastreada pela paixão estética e pelo protesto tardio. “A nudez é 
a coisa mais pura, mais linda do ser humano”, defende Tereza. Com uma obra muralista, a artista 
executou painéis de admirável beleza e força poética, dominados por vermelhos, amarelos, a 
falar de histórias, mistérios, encantos, mulheres. WUNENBURGER, 2011, sincronicamnete 
parece completar as ideias de Tereza: O oposto do segredo é a nudez, a partir da nudez que o 
segredo recebe seu valor, o desvelamento da realidade da alma da mulher sempre acontece na 
perspectiva de uma profundidade escondida. 
 

 
Figura 03: Mulher Nua, acrílico sobre madeira, 2,20 x 1,60m – 1983. 

 
Sobre a sua construção imagética dos bordéis e a inspiração poética, ela desvenda (2009): 
Educada para ser a boneca que enfeita o piano na sala de visitas. Acontece que um dia, eu saltei 
do piano e fui embora. (...) Lembro que a primeira vez que entrei num bordel foi na minha 
própria casa. Eu gostava de deitar no colo de meus irmãos, aparentemente para cochilar, mas 
ficava escutando as histórias que eram contadas entre eles e os amigos que frequentavam a casa 
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do meu pai. Fingia que dormia e entrava num sonho levado pelos detalhes das situações descritas 
por rapazes e, certamente, proibidas para uma menina de oito a dez anos. 
Então comecei a achar que todas as coisas importantes só podiam acontecer no puteiro. Eram de 
lá que me vinham às informações do mundo, sobre decisões políticas, movimentos culturais. 
Lembro, por exemplo, que no fim da 2ª Guerra, quando Paris foi libertada, a descrição do 
momento histórico que recebi estava ligada a uma comemoração no bordel, entre marinheiros e 
intelectuais boêmios (Figuras 04, 05, 06). Durante toda a minha infância e juventude, essas 
conversas foram criando uma realidade de cores e formas. 
Faz muito tempo, mas lembro com a mesma sensualidade as cenas no bar, no quarto, na cama. 
Existia sempre uma penteadeira cheia de frascos de perfumes, espelhos e uma bacia, onde as 
mulheres lavavam seus homens e a elas mesmas, acocoradas nos tapetes, como enormes sapos 
coloridos. Durante toda a minha infância e juventude, essas conversas foram criando uma 
realidade de cores e formas. O tempo passou na janela e era tempo de muita repressão. 
Repressão política, religiosa, familiar e social. Tudo aquilo que, escondida, gravei, era pecado, 
era proibido. 
O bordel do Recife, dos anos 40 ou 50. O bordel de Tomás Seixas, Carlos Pena Filho, de Caio 
Souza Leão, de Ascenso Ferreira. Eu não queria ver o lado escuro sórdido, das noites 
prostituídas. Eu queria gravar o amor, a liberdade, o cheiro do mar, em uma cidade cheia de água 
por todos os lados, onde atracavam marinheiros de todas as cores. Para que essa façanha fosse 
possível, eu precisei armazenar coragem que nunca tinha tido antes. Aí falava alto a minha 
família... E eu era jovem demais para um mergulho desse porte, e havia o Recife, essa cidade 
cruel que me rejeitou quando pulei do piano da casa do meu pai. Então, como na Bíblia, corri 
sem olhar para trás para não virar uma estátua de sal, como Sara. 
(...) Na prática eu estava construindo um texto, um relato e não era um sonho. Eu queria pintar 
um poema... Eu queria um lado da verdade, o lado estético, um poema da cor e da liberdade. 
Enfim, fiz um longo e sério campo de pesquisa, um longo e ambicioso exercício de pintura 
resultou na mostra atual, transformando-se no que corajosamente exponho. Como dizia Carlos 
Drummond de Andrade "a casa foi vendida com todos os móveis, todos os pecados cometidos ou 
em vias de cometer, com seu vento encanado, sua vista para o mundo, seus imponderáveis. A 
porta está aberta.” 
 

   
Figura 04: Bairro do Recife,  
acrílico sobre madeira 1,6 x  
2,2 m, 1992. 

Figura 05: Interiores, acrílico  
sobre eucatex 1,0 x  
1,5 m, 1992. 

Figura 06: Os 
marinheiros pedem e vão, 
acrílico sobre madeira 1,6 
x 2,2 m 

 
Retomar a obra desta artista é também mostrar uma pluralidade de sentidos e percepções – 
desenhos, gravuras, pinturas, instalações. A constelação de imagens de Tereza Costa Rêgo será 
nosso ponto de partida para examinar as estruturas do imaginário. Ao analisar sua obra 
observamos que ela faz um processo de descida, de aterramento com seu imaginário. Ela parece 
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fazer a digestão de suas memórias. Suas telas fazem o equilíbrio entra a descida e a ascensão 
através das formas, das cores e dos segredos. Se a ascensão é apelo à exterioridade, o eixo da 
descida é um eixo íntimo, frágil e macio. O regresso imaginário é sempre um “ingresso” mais ou 
menos cenestésico e visceral. Quando o filho pródigo arrependido repassa o limiar paterno para 
se banquetear (DURAND, 1997, p. 201) 
 
3 A perspectiva do imaginário na obra da artista 
 
O que é o imaginário? Indagação aparentemente simples, mas que causa certa confusão aos que 
tentam responder, justamente por sua ilusão de simplicidade. A ânsia de responder a questão 
apenas através da razão, sufoca, reduz, restringe. Em verdade, nossa realidade é muito mais 
“imaginária”, pois vivemos o cotidiano em função das projeções e identificações que fazemos 
das representações, das diversas máscaras que compõem a persona que somos.  
À manifestação artística particular da artista transcende por intermédio de uma autonomia 
consciente, ela se serve das vivências, segredos, memórias e percepções como instrumentos que 
propiciam a voz a sua cosmovisão. A obra de arte ganha livre-arbítrio face à realidade, e liberta-
se da sua função apenas de representar, tornando-se a expressão de suas experiências e 
sentimentos. Aqui a relação imagem-imaginário é estreita, complexa, profunda. As imagens de 
Tereza, não representam o mundo, mas conceitos relativos ao mundo. Para decifrar esses 
conceitos abstraídos em imagens é necessário deixar o olhar vaguear pela superfície de suas 
telas. 
Para o pesquisador Ruiz, o imaginário remete à alma, ao ser total em todas as suas instâncias, 
que não se explica de modo absoluto, pois, nele reside a dimensão criadora do ser humano. Ele 
clama para sermos mais cautelosos com as classificações genéricas das pessoas e dos 
pensamentos e nos estimula a saborear a riqueza peculiar e particular do detalhe. Aceitemos a 
vertigem de perceber em nós um sem-fundo humano inesgotável, incomensurável, inatingível, 
singular e disforme, universal por ser diferente (RUIZ, 2003, p. 21). Na fase dos Bordéis 
Pernambucanos de Tereza, as imagens não são apenas mediações entre o homem e o mundo, elas 
apresentam-se como realidades simbólicas da dimensão humana. 
Durand nos mostra que a realidade humana não é constituída de fatos, e sim de percepções: a 
arte, a razão, a linguagem e as emoções são dimensões do imaginário. Ele apresenta o imaginário 
como organizador dos procedimentos da alma humana. Durand nos oferece um método de 
convergência para encontrarmos os eixos do trajeto antropológico. Os níveis dessa convergência 
se dão a partir do "regime da imagem" que vai ser noturno ou diurno segundo o reflexo, o 
"grande gesto reflexológico", que se encontra na base, como um vetor orientado, da constelação 
das imagens (PITTA, 2004). 
Baseado na reflexologia (ação postural, digestiva e copulativa) para organizar as representações, 
DURAND discursa (1997, p. 54-55): 
 

... O primeiro gesto, a dominante postural, exige matérias luminosas, visuais e as 
técnicas de separação, de purificação, de que as armas, as flechas, os gládios são 
símbolos freqüentes. O segundo gesto, ligado à descida digestiva, implica as matérias 
da profundidade; a água ou a terra cavernosa suscita os utensílios continentes, as 
taças e os cofres, e faz tender para devaneios técnicos da bebida e do alimento. 
Enfim, os gestos rítmicos, de que a sexualidade é o modelo natural acabado, 
projetam-se nos ritmos sazonais e no seu cortejo astral, anexando todos os substitutos 
técnicos do ciclo: a roda e a roda de fiar, a vasilha onde se bate a manteiga e o 
isqueiro, e, por fim, sobre determinam toda a fricção tecnológica pela rítmica sexual. 

 
Na obra As estruturas antropológicas do imaginário (1997), Durand, faz uma descrição do 
imaginário que abarca sua gênese, sua estrutura e seus processos de funcionamento. Através da 
estrutura e da polarização, ele classifica o imaginário em dois regimes: diurno e noturno. 
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Resumidamente podemos dizer que o regime diurno é a organização das imagens que divide o 
universo em contrários e o regime noturno é a organização das imagens que une os contrários 
harmonicamente. A professora e pesquisadora Danielle Perin Rocha Pitta elucida: 
 

No entanto, não se trata de simplesmente classificar os símbolos, mas de localizá-los 
sobre um eixo dinâmico balizado por pólos. (...) Uma última precisão à respeito da 
estrutura: "Ora a estrutura estando definida como uma relação dinâmica, podendo 
servir de modelo à construção (ou à compreensão, isto é à reconstrução, à 
'interpretação' mental) de um objeto, vê-se  bem que o símbolo, longe de se opor à 
estrutura, é o seu modelo". Baseado nestes conceitos de polaridade e estrutura, e 
dentro do quadro teórico já apresentado, G. DURAND vai analisar as imagens 
colhidas nas mais diversas culturas (nas mitologias, na iconografia, na literatura 
principalmente) e perceber que existem pólos estruturais: um diurno e dois noturnos. 
No entanto deve-se levar em conta que esses "pólos da mentalidade humana" são 
transcendentais e "nunca devem ser considerados como caracteres fixos em um 
objeto empírico dado: são pólos, linhas de força de coesão". É através destes 
conceitos de estrutura e polarização que vão ser estabelecidas "as estruturas 
antropológicas do imaginário". (PITTA, 2004). 

 
Os regimes de imagens e suas configurações imagético-simbólicas apresentam um papel de 
mediação importante, manifestando-se no psiquismo humano e interferindo tanto na percepção 
imediata como nas representações. Dessa forma, podemos dizer que o imaginário é o principal 
instaurador das diferentes formas de pensar, sentir e agir. Em suma, o canal das relações do 
sapiens com o mundo e consigo mesmo. As imagens de Tereza identificam-se com regime 
noturno com estrutura mística. Durand divide o regime noturno em duas vertentes (sintética e 
mística). A estrutura sintética se refere aos rituais utilizados para assegurar os ciclos da vida, 
revela sempre à distinção. A estrutura mística apresenta a convergência harmônica das diferenças 
nas imagens e revelam o gosto pela intimidade. As representações de Tereza emergem dos 
opostos (sagrado e profano) - (Figura 07). Os símbolos, mitos e sonhos estão inseridos nesses 
regimes, e também as narrativas da criação humana encontram aí sua fundamentação. Para 
Durand o imaginário é a conexão obrigatória, através da qual se constitui toda e qualquer 
representação humana e todo esse pensamento vai passar pelo simbólico. 
 

 
Figura 07: O parto do porto, acrílico sobre madeira, 2,45 x 1,85 m – 2002. 
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Conceitualmente, o imaginário pode ser entendido como fonte atuante da idéia e da 
representação mental da imagem. Energia que se formaliza individual e coletivamente, 
materializando-se em ações informadas por imagens e símbolos. Uma espécie de relação 
psicológica do homem com seu meio - os lugares físicos de vida íntima - o elo afetivo entre a 
pessoa e o lugar. No irremediável rasgão entre a fugacidade da imagem e a perenidade do sentido 
que o símbolo constitui, precipita-se a totalidade da cultura humana, como uma mediação 
perpétua entre a esperança dos homens e sua condição temporal (DURAND, 1995, p.108). 
A compreensão do imaginário é de fundamental importância para o processo de desvelamento da 
recepção imagística e do comportamento mágico dos indivíduos perante as imagens. O 
imaginário, ao se comunicar simbolicamente e atuar emocionalmente, se constitui numa força 
que ultrapassa os domínios da razão e gera vínculos de identificação. São nos fluxos e refluxos 
do imaginário que ocorre o processo de elaboração e decodificação das imagens.  
O imaginário é imponderável, inesgotável, incomensurável, inatingível. O que fica no imaginário 
da humanidade é o que toca a alma. Assim como um fluxo de energia, o imaginário é o real e 
autêntico, é a expressão de um todo na sua originalidade e singularidade imaginante. O 
imaginário sempre deverá ser apresentado pelos seus efeitos, pois nunca poderá ser elucidado 
por meio de definições conclusivas. Os efeitos da obra de Tereza são inesgotáveis e tocantes na 
alma de quem tem olhos de ver. 
 
4 Articulações simbólicas: o segredo, o sagrado e o erótico 
 
As possíveis articulações simbólicas na obra da artista têm sua origem no imaginário e na 
memória. O imaginário, como mobilizador e evocador de imagens, utiliza o simbólico para 
exprimir-se e existir.  
O símbolo é, portanto, o poder equilibrante por excelência; ele lastreia a libido com um “sentido” 
e carrega a consciência com uma energia que lhe permite uma constante “salto para a frente”, 
figurativo...O símbolo é o encontro necessário de dois modos exclusivos de identidade: a 
identidade do simbolizante, que localiza e “encarna” o sentido, e também a identidade do 
simbolizado, que transcende todos os limites locais; que se situa no que a física moderna chama 
de “não-separabilidade” (DURAND, 1995, p. 37). 
Durand salienta ainda o fato de que os sistemas de simbolização são apreendidos e, essa 
aprendizagem pode variar de acordo com o meio socio-cultural. As representações na obra 
Tereza envolvem-se estruturalmente com o processo simbólico dos aspectos humanos, sobretudo 
do feminino. 
Consideramos a fase Bordéis Pernambucanos de Tereza como uma “segredo-sagrado” (Figura 
08) que nasce magistralmente pela importância ou pela relevância dos seus conteúdos, ela joga 
luz sobre a significação da dinâmica do segredo para estruturar a interação obra –artista e obra-
espectador. O estar oculto não é um caráter meramente negativo e sim uma qualidade positiva 
que, ao dar profundidade ao patente, transforma-o numa coisa nova (KUJAWSKI, 1994, p. 30). 
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Figura 08: Noiva, acrílico sobre madeira 2,2 x 1,6 m – 1988. 

 
O segredo contém uma tensão que se dissolve no momento da revelação. O ponto decisivo a esse 
respeito é que o segredo é um elemento de primeira linha na individualização. Tereza tece sua 
individualização artística através destas teias secretas, cifras enigmáticas da memória e do 
imaginário. A série Bordéis Pernambucanos é um segredo velado e revelado de mais de 40 anos. 
Acreditamos que compreender a topologia destes segredos é uma das formas de examinar o 
sagrado na obra. O segredo cria uma dinâmina entre o sagrado e o profano. 
O conceito do sagrado se apresenta na obra da artista como manifestação de uma realidade de 
natureza diferente da realidade cotidiana, física ou profana. Existe uma realidade, uma força, 
uma “razão”, um espírito, uma energia, que transcende, esconde-se por trás da realidade física do 
mundo. Quando esta realidade de natureza divina irrompe, participa, interage com a realidade 
física dos fenômenos da natureza e da cultura, o sagrado se revela. As telas são carregadas de 
formas, cores, percepções e sentimentos que nascem no divino desejo de expressão e amor da 
artista pela arte e pela vida. 
 

(...) o elemento primário do sagrado, no qual ele se manifesta, se desenvolve e se 
conserva, é na vida social. Melhor ainda, a vida comunal. Este é o caldo de cultura 
do sagrado (KUJAWSKI, 1994, p. 24). 

 
Essa aparição do sagrado, do divino, no mundo, nas coisas, no homem, vem ocorrendo em todo 
percurso da história humana, em todos os povos. Aquilo no qual o sagrado se manifestou, torna-
se símbolo, um elemento que media e junta o humano à realidade divina. Ao nosso olhar, a obra 
de Tereza Costa Rêgo é a materialização do sagrado. Em suas telas além das imagens, signos, 
símbolos, templos, destacam-se também as experiências emocionais dos fenômenos sagrados, 
investindo na percepção e no significado que essas experiências produzem no individual e no 
coletivo. 
O bordel de Tereza consolida o “segredo-sagrado” de suas vivências, mediando às 
representações autobiográficas, artísticas, históricas e simbólicas. Santos, véu de noiva, animais 
de estimação, retratos de família, maçãs, tudo está presente, Tereza dignifica e ressignifica a 
mulher e o lugar pela verdade das percepções, desejos e emoções. Ela fala com a alma pelos 
detalhes e entrelinhas. “A luz ri e joga na superfície das coisas, mas só o calor penetra... O 
interior sonhado é quente, nunca inflamado... Pelo calor tudo é profundo, o calor é signo de uma 
profundidade...” É que, com efeito, nesta imagem da quente intimidade conjugam-se a 
penetração branda e o acariciante repouso do ventre digestivo e do ventre sexual. A imaginação 
da descida verifica a intuição freudiana que faz do tudo digestivo o eixo descendente da libido 
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antes da sua fixação sexual (Durand, 1997, p.201 e 202). Tereza “re-vela” o fogo em sua telas 
(Figuras 09,10,11,12). 
A verdade é que, muitas vezes, entrei nos prostíbulos do Bairro do Recife, sem nunca ter 
atravessado sequer suas portas. Quando fiquei adulta, muitas vezes me convidaram para 
conhecê-los. Meu irmão Aluísio sempre prometia me mostrar o Bar do Grego, mas eu nunca 
entrei em um bordel. Não por preconceito ou censura, mas, ao contrário, para não matar o 
encanto que tanto fascinou as noites de minha infância. O meu bordel é muito especial. Têm 
santos, tapetes persas, retratos de família e um décor que nada tem a ver com os valores estéticos 
da Europa e das imagens de Toulouse-Lautrec em meus estudos de pintura. Não. Eu não queria 
isso. Eu queria o meu bordel imaginário, sem cortes, sem censura (TEREZA COSTA RÊGO, 
2003). 
 

    
Figura 09: Santa, 
detalhe  
da tela A noiva  
(figura 08). 

Figura 10: Retrato de 
família, detalhe da 
tela  
A noiva (figura 08). 

Figura 11: Véu de 
noiva, detalhe da 
tela  
A noiva (figura 
08). 

Figura 12: Animais 
de estimação, detalhe 
da tela A noiva 
(figura 08). 

 
O sagrado e o profano são uma das bases da vida desde a sua formação até aos dias de hoje. O 
equilíbrio desta dupla se dá pela manutenção mútua, uma não sobrevive sem a outra. A tela 
acima (Figura 08) nos mostra uma mulher que vive o sagrado e o profano. Cercada pelo 
gradeado da própria cama ela parece estar presa às ilusões, ao prazer, à fé e ao pecado. Os 
retratos de família e os gatos a vigiam e a contemplam. A maçã que toca seu ventre mostra uma 
Eva “achada-perdida” em um bordel de Recife. 
Pelos detalhes da tela – A Noiva – vistos acima, percebemos que os Bordéis de Tereza carregam 
sempre esses dois conceitos (sagrado e profano), ela faz o equilíbrio entre eles de forma 
magistral, e talvez por isso, sua obra seja tão arrebatadora, carregada de sentimentos, formas e 
cores.  
 

(...) uma única expressão nos vem ao espírito para tal exprimir: é o sentimento do 
mysterium tremendum, do mistério que causa arrepios. O sentimento que provoca 
pode espalhar-se na alma como uma onda apaziguadora, a que se segue então a vaga 
quietude de um profundo recolhimento. Este sentimento pode sim se transformar 
num estado de alma constantemente fluído, semelhante a uma ressonância que se 
prolonga durante muito tempo, mas que acaba por extinguir-se na alma que retoma 
seu estado profano (OTTO, 2005, p. 22). 

 
O princípio feminino na obra da artista orienta as várias construções simbólicas. Ela exalta a 
beleza interior e exterior e reconhece em si as forças que compõem o mundo natural, oscila entre 
a delicadeza dos santos e a avidez dos felinos. A voz mística atua como um contraponto da 
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apresentação simbólica do regime noturno místico – espaço de excelência da atuação do 
princípio feminino, da fidelidade ao tema, na inversão completa de valores. 
Partindo para o exame das articulações com o erótico, vemos que existem artistas que destacam 
o corpo feminino, como Auguste Rodin e Pablo Picasso, manifestando o desejo de modificá-lo, 
fazendo de seus pormenores, objetos de um fetichismo coletivo, onde peças de vestuário surgem 
como uma segunda pele. Nem todas as obras eróticas se resumem à presença de símbolos de 
sugestão. Algumas são totalmente claras, explícitas, retratando a cópula como ideal de beleza e 
prazer. O erotismo está nos olhos de quem o vê.  
O erotismo é abordado na obra de Tereza (Figura13) como uma experiência ligada à vida, não 
como objeto de uma ciência, mas da paixão, mais profundamente de uma contemplação poética. 
Toda a concretização do erotismo tem por fim atingir o mais íntimo do ser. A ação decisiva é o 
desnudamento. Os corpos se abrem e trascendem através de canais secretos. O erotismo sagrado 
diz respeito à fusão dos seres comum com a realidade divina. 
 

 
Figura 13: A gordinha, acrílico sobre madeira 2,2 x 0,80 m. 

 
Bataille (1997) nos diz que o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Sucessivamente 
dessas três formas, a saber: o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e, finalmente, o 
erotismo sagrado. É fácil perceber o que o erotismo dos corpos ou o dos corações designa, mas a 
idéia de erotismo sagrado nos é menos familiar. A expressão é, aliás, ambígua, na medida em 
que todo erotismo é sagrado, mas nós encontramos os corpos e os corações sem entrar na esfera 
sagrada propriamente dita. O que estamos tentando dizer através dessa exposição, é sair da 
escuridão em que o imenso campo do erotismo sempre esteve mergulhado. Há um segredo no 
erotismo que neste momento devemos nos esforçar para violar. Seria isto possível sem ir 
primeiramente ao mais profundo, sem ir ao coração do ser? 
A arte erótica concebida com prazer é como uma cópula sublime materializada pela inspiração 
criadora. Com ela a artista procura eternizar gestos, posições amorosas, formas de amar, 
sensações e libidos, despertando prazerosamente o real inconsciente, muitas vezes inconfessado, 
de cada um que a vê. Tereza mistura questões estéticas com as éticas e morais, a obra nasce 
através das suas verdades e percepções (Figuras 14 e 15).  
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Figura 14: Bairro do Recife I,  
acrílico sobre madeira  
2,2 x 1,6 m – 1992. 

Figura 15: Bairro do Recife II, 
acrílico sobre madeira  
2,2 x 1,6 m – 1992. 

 
O espírito humano está exposto às mais surpreendentes injunções. Constantemente ele teme a si 
mesmo. Seus movimentos eróticos o apavoram. A santa afasta-se com terror do sensual: ela 
ignora a unidade das paixões inconfessáveis deste último com as suas. Entretanto, é possível 
procurar a coesão do espírito humano, cujas possibilidades vão da santa ao sensual (BATAILLE, 
1987, p. 07.) 
A discussão e a contemplação de sua obra nos permitem experimentar a liberdade no seu mais 
profundo sentido. Parece-nos que a experiência estética tem o poder de nos consentir brincar 
com o “pecado” sem ter “pecado”. Lou Andreas-Salomé já tinha evidenciado a verdadeira 
relação entre o erotismo e a estética: parece ser um parentesco proveniente da mesma raiz que 
produz nos campos sexuais e artísticos tão extensas analogias. As delícias estéticas transformam-
se em eróticas de modo imperceptível, o desejo sexual procura instintivamente o estético, o 
ornamental (apud MIRAFLORES, 2006). 
 
5 Considerações finais 
 
Observando-se a trajetória do universo artístico de Tereza Costa Rêgo visitada até aqui, pode-se 
perceber a rica jornada de uma mulher à frente do seu tempo, mulher com imenso universo 
artístico a ser investigado, com uma poética visual particular, surpreendente, tocante, 
apaixonante. 
Tereza é uma tríade. Cresceu como a Terezinha Barros Costa Rêgo destinada a uma vida de luxo 
e ilusões. Casou-se para satisfazer a família e a sociedade. Depois, descobriu o amor por si 
mesma e por Diógenes. Com esta descoberta também vieram a pobreza, a discriminação e o 
exílio. Fez-se então Joanna, nome de guerra e paz durante a clandestinidade, até consagrar-se 
como Tereza Costa Rêgo. Uma mulher que pariu a si própria por pelo menos três vezes. 
A relevância da pesquisa para o imaginário se dá pelas particularidades na abordagem do seu 
desenho aberto a muitas possibilidades, mostrando o trajeto antropológico da imagem. É um 
dicionário do feminino-poético em que o universo das mulheres é visitado, expondo suas dores, 
sonhos, lutas e prazeres. As obras carregam momentos vindos de fases experienciadas, tendo 
uma ligação poética vivida por ela.  
O imaginário humano é um manancial criativo que (re) sente o mundo de forma criadora; um 
mistério que emerge de nós na forma de criação (divina) e que transforma o húmus insignificante 
da natureza em mundo humanizado (RUIZ, 2003, p. 24) 
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No conjunto artístico dos Bordéis de Tereza, a dimensão do “segredo-sagrado” conduz a uma 
ampliação da vida, cujos numerosos conteúdos não podem ser revelados completamente. O 
segredo assim oferece a possibilidade da criação de um segundo mundo. A partir deste 
pensamento pode-se afirmar que Tereza fez um “segundo mundo” através de sua obra. 
Abrindo um diálogo entre os pensamentos de Bataille e a obra de Tereza, podemos averiguar que 
o erotismo é na sua essência um símbolo erótico dual, expressa a contradição inerente a sua 
essência sacro-profana. Bataille (2004) expõe: “Conhecemos todos à nudez. Mas é preciso 
perdê-la de vista se quisermos reencontrá-la. Eis a mola desse erotismo.” O erotismo faz do 
homem um ser humano, e nisso nada existe de animalesco. Estas considerações são de grande 
importância para examinar os conceitos que perpassam na criação e produção da obra da artista. 
Uma vez, quando perguntaram a Picasso já no fim da sua vida qual era a diferença entre arte e 
erotismo, a sua reposta após alguns instantes foi: “Mas não existe diferença.” Enquanto uns 
condenavam o erotismo, Picasso avisava contra a experiência da arte: 
 

“A arte nunca é casta e deverá ser afastada de toda a estupidez inocente. Gente pouco 
preparada para a fruição da arte, nunca deveria ser autorizada a aproximar-se da 
mesma. Sim, a arte é perigosa. Se é casta, não é arte.” (MIRAFLORES, 2006). 

 
Segundo Mondrian (apud ROSSI, 2009), cada coisa, seja ela uma casa, uma árvore ou uma 
paisagem, possui uma essência que está por trás de sua aparência. E as coisas em sua essência, 
estão em harmonia no Universo. O papel do artista seria, para ele, revelar essa essência oculta 
essa harmonia universal. Pensamos que Tereza cumpre este papel importante como artista, 
nordestina, brasileira e mulher. A porta está aberta. 
 
 

Bibliografia 
 
BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. — Porto Alegre: L&PM, 
1987. 
CÓRDULA, Raul. Tereza Costa Rêgo. Pernambuco. Ed. Publikimagem, 2009. 
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia 
geral. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
DURAND, Gilbert. A fé do sapateiro. Brasília: Editora da UnB, 1995. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 34. 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
KUJAWASKI, Gilberto de Mello. O Sagrado Existe. São Paulo: Editora Ática, 1994. 
MIRAFLORES, Joaquim Afonso. Desenhos Eróticos. Lisboa: Ed. Lisma, 2006. 
PITTA, Danielle Perin Rocha. Imaginário, cultura e comunicação.  Labirinto - Revista Eletrônica 
do Centro de Estudos do Imaginário – UNIR. Ano IV nº 6 - Janeiro - Dezembro 2004. 
Http://www.cei.unir.br/artigos.html. 
RUIZ, Castor Bartolomé M. M. Os paradoxos do imaginário. Rio Grande do Sul: Ed. Unisinos, 
2003. 
OTTO, Rudolf. O Sagrado. Lisboa- Portugal: Edições 70, LDA, 2005. 
 
 
 
A casa onírica de Gaston Bachelard: Wladislaw Szpilman e as notas musicais 
levadas pelo vento, no filme “O pianista” 
Alecrides J. R. Castelo Branco de Senna (UFRN) 
 
 
 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 840

http://www.cei.unir.br/artigos.html


O texto que ora apresento é fruto das reflexões motivadas pelos estudos desenvolvidos para 
minha dissertação de mestrado. Tem como proposta inicial pensar o uso do cinema no ensino de 
Sociologia na educação básica. Assim, ouso não apenas refletir sobre os aspectos práticos, mas 
sim, lançar mão de uma obra específica e mergulhar em suas águas profundas. Não pretendo com 
esse artigo resolver questões, mas pensar questões. 
De acordo com Rogério Bianchi Araújo, um filme leva a refletir sobre si, a pensar e repensar os 
conceitos e práticas. Ele proporciona alteridade e empatia, nos dá a “possibilidade de se colocar 
no lugar do outro e sentir o que o outro sente” (2008, p. 35). O cinema também “auxilia a 
entender que a compreensão do outro não pode ser reducionista” (2008, p. 46), que a sociedade é 
complexa e as pessoas que fazem parte dela também o são, e não podem ser enquadradas dentro 
de uma visão determinada e estereotipada. 
O cinema pode ser uma ferramenta educacional contra a proliferação de leituras monocromáticas 
da sociedade, do outro e da vida. Um pequeno passo para sair da caverna da ignorância, como no 
mito da Caverna de Platão. O cinema também é um recurso que, segundo Araújo, “nos 
possibilita incorporar o relativismo cultural ao encarnar personagens de outro ponto de vista do 
qual não poderíamos experimentar num contexto comum” (2008, p. 34). 
Segundo Edgar Morin, a “compreensão do outro requer a consciência da complexidade humana” 
(2011, p. 88). O que remete ao que foi falado anteriormente sobre os reducionismos, que devem 
ser evitados, as visões monocromáticas do outro, do social, da vida. E para Morin, a literatura e o 
cinema são fontes onde se pode buscar a consciência dessa diversidade, dessa complexidade. 
Pois, segundo ele, “o cinema, ao favorecer o pleno uso de nossa subjetividade pela projeção e 
pela identificação, faz-nos simpatizar e compreender os que nos seriam estranhos ou antipáticos 
em tempos normais” (2011, p. 88). 
A construção do conhecimento deve ser vista como uma aventura e a educação é quem deve dar 
aos educandos o instrumental para enfrentar os desafios. Seja na consciência dos erros, no 
reconhecimento da afetividade como parte do processo, seja em esperar o inesperado. O ensino 
deve fornecer os meios de compreensão da realidade em que vive o estudante, uma nova visão 
do cinema, da literatura, do social, do outro. Trata-se de ensinar, segundo Morin, uma 
antropoética, uma “esperança na completude da humanidade, como consciência e cidadania 
planetária” (2011, p. 94). 
O pianista Wladislaw Szpilman (2010) nasceu em Varsóvia, na Polônia, estudou música na 
cidade em que nasceu e também na Alemanha. Trabalhou na Polskie Rádio antes da invasão da 
Polônia pela Alemanha, e voltou após o fim da guerra, trabalhando na rádio até 1963. Músico, 
filho de pai músico (violinista), a mãe dona de casa, seu irmão mais novo um intelectual, e suas 
duas irmãs, muito diferentes uma da outra, Regina (advogada) era objetiva e cheia de opiniões, 
enquanto Halina era muito instrospectiva – a quem Szpilman admite não conhecer bem. 
O filme produzido por Roman Polanski (2002) traz imagens que refletem uma preocupação em 
tocar as profundezas. Mas ele é já uma ressonância do texto. Há como materializar as imagens 
traduzidas por Szpilman das profundezas do seu ser? Esse filme me incomoda de tal maneira, 
que todas às vezes, após assisti-lo, uma pergunta ecoa de um abismo à minha frente: como 
puderam fazer isso? Para Edgar Morin, o homem é sapiens-demens, eis aí uma sugestão 
aceitável, para um início de resposta. Gaston Bachelard diz em A Poética do Espaço, algo que 
vai ao encontro do que se tem dito até agora: 
 

“É depois da repercussão que podemos experimentar ressonâncias, repercussões 
sentimentais, recordações do nosso passado. Mas a imagem atingiu as profundezas 
antes de emocionar a superfície” (2008, p. 7). 

 
Wladislaw Szpilman (2010) escreveu seu relato logo em seguida ao término da guerra. Suas 
emoções ainda estão fortemente presentes nas linhas do texto. Sua história traz situações 
recorrentes dos campos de concentração e das ruas da Varsóvia ocupada pela Alemanha nazista. 
Entretanto, sua particularidade está na forma que o faz. Trazendo reflexões sobre o que acontece 
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– tanto do lado daqueles que sofrem a ocupação, como a respeito da postura dos alemães -, ele 
nos transporta para dentro dos acontecimentos. Sua narrativa tem a capacidade de nos fazer 
entrar pelos portões do gueto e percorrê-lo, não apenas para observar, mas para sentir o odor das 
ruas, sentir as pessoas bem próximas, tropeçar em cadáveres e ouvir o rumor das gentes em 
pânico. 
Em momento algum ele poupa judeus, alemães, poloneses ou qualquer um de críticas. Ele não 
entende como tudo aconteceu, como foi possível, e como as pessoas não se deram conta daquela 
situação que se instalava ali. Mas ele também diz que muitos judeus acreditavam que tudo 
acabaria logo, e que sairiam vivos. Acreditavam que os alemães os estavam levando para campos 
de trabalho, enquanto embarcavam em vagões para Treblinka. 
Szpilman narra os acontecimentos desde agosto de 1939 até o momento em que Varsóvia é 
libertada pelos soviéticos e ele é encontrado – e diga-se, de uma maneira bem peculiar: ele quase 
foi morto pelos soldados, por ter sido confundido com um alemão. Entretanto, essa linearidade 
dos acontecimentos não é exata – em sua mente, os acontecimentos fazem parte de um bloco, 
como em um sonho ruim. 
Sua família permanece com ele durante os dois anos em que esteve no gueto de Varsóvia, 
quando os judeus são levados para os campos de extermínio – e com eles a família de Szpilman. 
A partir desse acontecimento, ele passa a sobreviver em esconderijos. No início ajudado por 
amigos, e muitas vezes se escondendo em apartamentos vazios. Em agosto de 1944, o último 
apartamento que ele ocupou, com a ajuda de amigos, é destruído. A partir dessa data, Szpilman 
passa a se esconder entre escombros, catando restos de comida e água suja para sobreviver; 
assim ele sobrevive até encontrar o oficial alemão, o capitão Wilm Hosenfeld. Ele não oferece 
uma data precisa, mas seu encontro com o oficial alemão se deu no mês de novembro, pois em 
seguida afirma tê-lo visto a última vez no dia 12 de dezembro – ocasião em que, no filme, o 
oficial lhe dá casaco e o abastece de comida. 
O relato de Szpilman foi publicado em 1946, e o título era “A morte de uma cidade”. Sua 
história não era o centro da narrativa e sim Varsóvia! Ele seria o coadjuvante, que sofre e narra 
os fatos. Segundo informações contidas nos anexos do livro, ele foi retirado do mercado, e só foi 
publicado novamente cinqüenta anos depois. Segundo Wolf Bierman, “Dos 3,5 milhões de 
judeus poloneses, sobreviveram somente 240 mil” (SZPILMAN, 2010, p. 206), nas notas escreve 
algumas para serem acrescentadas ao livro, cinqüenta anos após sua primeira publicação, a 
pedido do próprio Szpilman. Ainda foram acrescentados a essa edição fragmentos do diário do 
capitão Hosenfeld. Este faleceu em um campo de trabalhos soviéticos, sete anos após o término 
da guerra. 
Assim como Szpilman, Bierman também levanta questionamentos, que ecoam na mente sem 
respostas aparentes. Perguntas como: “porque os aliados, que sabiam de tudo que se passava, não 
jogaram pelo menos algumas bombas sobre esses trilhos [dos trens que levam a Treblinka] e 
pontes ferroviárias?” (SZPILMAN, 2010, p. 211) Porque o policial judeu salvou um judeu tão 
polonizado quanto Szpilman (que nem sabia falar hebraico) e não um daqueles que morreu na 
câmara de gás rezando a Shemá? Entre essas e outras questões, ele apresenta angústias que 
ficaram na mente e na alma dos sobreviventes. 
Alguns trechos da história foram escolhidos pela forma como estão dispostos no texto. Mais 
especificamente pela imagem que apresentam aos sentidos do leitor do que propriamente o fato 
narrado. Algumas estão relacionadas ao filme, pois são traduzidas na produção de Polanski (O 
PIANISTA, 2002). 
 
1. Gaston Bachelard e a poética do espaço: dialogando com imagens do filme e do livro “O 
pianista” 
 
“A casa é o nosso canto do mundo”, assim diz Gaston Bachelard, em “A Poética do Espaço” 
(2008, p. 24). O que é a casa se não um lugar de conforto, de proteção? Aquele lugar que fica na 
memória, que é atravessada pela imaginação daquilo que é alvo da afetividade. Visitar essa casa 
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onírica não seria uma fuga, quando o espaço físico já não oferece proteção? Um convite ao 
devaneio? Essa é, a princípio, a justificativa para pensar as imagens do filme “O pianista” com 
esse texto de Bachelard. 
Existe algo de poético em tamanha tragédia? Tanto o livro quanto o filme possuem imagens 
impressionantes. Que descem aos nossos porões e exigem de nós atenção, reflexão. Elas nos 
questionam. Ele nos diz que elas “Atingem as profundezas antes de emocionar a superfície” 
(2008, p. 7). Entretanto, há quem ignore a poesia na tragédia. Quando trata-se de devaneios, isso 
é possível, como nos trechos que aparecem no livro, nas observações do olhar sensível de 
Wladislaw Szpilman. E, dentro da concepção bachelardiana, isso é sim, possível, de acordo com 
Jean-Jacque Wunenburger: “a imaginação vai sempre em direção aos devaneios felizes, porque 
ela é, afinal de contas, a resposta do querer-viver à dificuldade de viver na realidade exterior” 
(2005, p. 45). 
Ainda que se ignore tudo o que causou a Segunda Guerra Mundial, as imagens tocam aquilo que 
se tem de mais humano. Elas não precisam de um passado, pois, segundo Bachelard, “O poeta 
não me confere o passado de sua imagem, e no entanto ela se enraíza imediatamente em mim” 
(2008, p. 2). Enraíza-se porque desperta os valores humanos mais profundos, e o faz porque, ele 
nos diz, “Numa imagem poética a alma afirma a sua presença” (2008, p. 6). O filme entendo 
como sendo uma composição poética, já uma ressonância do livro – tendo em vista o que diz 
Bachelard, que “A imagem torna-se um ser novo da nossa linguagem, expressa-nos tornando-nos 
aquilo que ela expressa – noutras palavras, ela é ao mesmo tempo um devir de expressão e um 
devir do nosso ser. Aqui a expressão cria o ser” (2008, p.p. 7-8). 
Pretendo uma repercussão da leitura do relato num entrelaçamento com as imagens do filme. 
Pois ao utilizar um filme por si de uma forma solta em sala de aula, existe uma possibilidade 
maior de uma ressonância do que de uma repercussão. A repercussão não seria um momento de 
empatia, de identificação? Diz Bachelard: “As ressonâncias dispersam-se nos diferentes planos 
da nossa vida no mundo; a repercussão convida-nos a um aprofundamento da nossa própria 
existência” (2008, p. 7). E ainda nos diz Wunenburger: “A imaginação escrita é antes 
expressividade e esta expressividade encontra sua via mais completa na forma literária (...) 
porque o criador soube dar às imagens naturais uma novidade universal” (2005, p. 47). 
Desta forma, ao entrelaçar os dois, pretendo uma aproximação entre algo que já é uma 
interpretação dos relatos, aparecendo como um novo relato. É uma forma de mostrar como 
registros de fatos são filtrados pelas lentes de diversas esferas da sociedade – e como no cinema 
ele aparece como um discurso imagético, que difere daquele escrito. Busco em Gaston Bachelard 
essa proposta diferente, que aproxima, que movimenta, para não repetir reflexões 
‘exteriorizadas’ dos fatos, como se eles dissessem respeito a pessoas que não nos dizem respeito. 
É aqui que entra crucialmente a questão da mediação. Não é na fruição das imagens que o 
professor intervém – mas no momento da contextualização, pois, segundo Conceição Almeida e 
Edgar Carvalho, “Um conhecimento só é pertinente na medida em que se situe em um contexto 
(2007). 
Este exercício visa pôr em movimento as imagens, dar-lhes voz, sentir que “o ser do poeta é 
nosso ser” como diz Gaston Bachelard (2008, p.07). Entramos na narrativa de Szpilman como 
em um sonho, nos escondemos com ele, sentimos seu medo, sua angústia, andamos solitários 
pelas ruas desoladas de Varsóvia. Perdemo-nos entre a realidade e o sonho, pois, diz Bachelard, 
“o devaneio é uma instância psíquica que se confunde com o sonho” (2008, p.06). Não seria sua 
narrativa uma composição de imagens poéticas? Uma poesia da dor, da angústia, da solidão. 
Uma imagem poética do sofrimento humano, capaz de atingir as nossas profundezas, os porões 
mais escuros e solitários da nossa casa. 
Wladislaw Szpilman registrou diversas imagens do gueto e da cidade de Varsóvia. Algumas 
dessas imagens aparecem no filme, num esforço de fazer jus ao relato do pianista polonês. 
Algumas imagens do seu relato trazem círculos, em referência às suas sensações. Ora 
parafraseando o texto, ora utilizando minhas palavras, inicio pelo gueto para mergulhar, 
posteriormente, em seu período de solidão. 
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O muro que cerca o gueto impunha limite aos sonhos, às esperanças, aos desejos. Ninguém tinha 
permissão para sair, era um mundo dentro do mundo “real”. Uma Varsóvia desconhecida que 
emerge dos porões da Varsóvia amada e bela, “uma cidade extraordinariamente elegante” 
(SZPILMAN, 2010, p. 22). 
Surge das sombras ignoradas, com escadas que não conduzem a um lugar desejado, e Szpilman 
observa que “Todos estavam nervosos e agitados, e andavam a esmo, de um lugar para o outro, 
como se fossem animais trancados numa jaula à qual ainda não se tinham acostumado” (2010, p. 
50). 
 

[pois]... as ruas do gueto não levavam a parte alguma. Terminavam sempre no 
muro. Freqüentemente deparava com ele bloqueando o meu caminho. Não havia 
qualquer explicação lógica para que eu não pudesse continuar minha caminhada, 
caso assim o desejasse. A parte restante da rua, do outro lado do muro, adquiria 
para mim uma importância vital (...) de inestimável valor (...). Voltava para casa 
todos os dias aniquilado – com o mesmo desespero na alma (2010, p. 53). 

 
As fronteiras, que os separam da luz do dia, da vida: 
Aproximava-se o toque de recolher (...) o sol poente iluminava com luz rósea os telhados, bandos 
de pombas brancas descreviam círculos no céu e, por sobre o muro, do não muito distante parque 
Saski, chegava até nós, na região dos amaldiçoados, o cheiro de lilás em flor. (2010, p. 73) 
Já não é possível um caminhar longo, contínuo, para o horizonte. O lado de lá, os jardins, o pôr-
do-sol é para os vivos, e não para os semi-vivos. A visão das pombas em círculos reflete a nova 
perspectiva: a de um redemoinho. 
A densa massa humana, formando redemoinhos diante das barracas e baías de tranqüilidade 
dentro dos portões dos prédios (...). Por qualquer motivo, não importa qual, a multidão entrava 
em pânico e se movia para todos os lados, sufocando-se entre gritos e maldições (2010, p. 58). 
Em outro momento, também se anda em círculos: 
 

...o início da deportação de toda uma região com quinhentas mil pessoas – uma 
operação aparentemente absurda, na qual ninguém queria acreditar. (...) apenas uma 
imagem me vem à mente: a de um formigueiro (p. 90). Atordoadas pela violência do 
ataque, ou ocupadas com as tentativas de salvar os seus descendentes e os seus bens, 
correm em círculos, como se estivessem sob o efeito de um veneno e, em lugar de 
afastar-se do seu raio de ação, retornam, pelo mesmo caminho, incapazes de 
abandonar o círculo mortal – e morrem. Assim como nós... (2010, p. 91). 

 
Andando em círculos sobre si mesmo, resta ainda alguma alternativa se não voltar-se para si 
mesmo? O ser do homem é uma espiral. E diz Bachelard: “Nessa espiral, quantos dinamismos 
que se invertem! Já não sabemos imediatamente se corremos para o centro ou se nos evadimos” 
(2008, p. 217). “É o ser da hesitação de ser” (2008, p. 217), um instante em que não sabemos se 
somos ou não, se seremos ou não. Quem nós somos ou quem deixamos de ser? Nas palavras de 
Bachelard, “o ser do homem é um ser desfixado” (2008, p. 218), um ser espiralado que nunca 
atinge seu centro. O movimento é constante. 
No gueto, a morte já não tem o mesmo significado que possui do lado de fora dos muros. Passar 
por cadáveres em decomposição nas calçadas, nas sarjetas, são as imagens que Szpilman traz 
cada vez mais em sua narrativa. A morte é algo próximo, agora insistentemente presente no 
cotidiano, impondo-se cada vez mais cruel, mais inacreditável. 
Os homens da SS [escoltaram] dezenas de homens para fora do prédio. (...) Os que corriam na 
frente do carro iam caindo um a um, elevando-se do chão com o impacto das balas virando 
cambalhotas ou girando sobre seu próprio eixo, como se a passagem da fronteira entre a vida e a 
morte fosse ligada à execução de uma pirueta extremamente difícil e intricada (2010, p. 81). 
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As ruas estavam escuras e quase desertas. Eu iluminava o caminho com uma lanterna, prestando 
atenção para não tropeçar nos cadáveres. O vento gélido de janeiro soprava no meu rosto, 
arrancando os papéis que cobriam os mortos e deixando à mostra corpos esqueléticos, rostos 
contorcidos e olhos fixos no vazio do infinito (2010, p. 72). 
O limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, entre a vida e a morte. Onde estariam os que 
passam pelas calçadas e os que jazem nas calçadas? Essas imagens antecedem a um momento 
crucial da história de Szpilman: ele estará com seus familiares pela última vez no Umschlagplatz 
(o Centro de Distribuição). 
Szpilman descreve esse centro de distribuição como uma praça, ponto final de uma linha férrea, 
por onde vinham e saía mercadorias vindas de todo mundo, para a cidade de Varsóvia. Era 16 de 
agosto de 1942. Ele desabafa: “Não valia a pena lutar mais (...) não havia mais salvação” (2010, 
p. 97). A morte é anunciada com um apito, e ela chega pesada, em vagões de gado, devagar e 
determinada em sua trajetória. 
Seria a praça o lugar de passagem? As pessoas são levadas, mas não pelo barqueiro – como nas 
histórias antigas – e a moeda de ouro não é garantia de um trajeto pacífico. Szpilman é 
surpreendido em sua trajetória, e indigna-se: 
Uma mão agarrou a gola da minha camisa e fui arrancado para fora do cordão policial. Quem 
ousava se comportar dessa forma comigo? Eu não queria separar-me da minha família. Queria 
ficar com ela. (...) [Meu pai] Tentou sorrir, de uma forma desamparada e dolorosa, levantou o 
braço e acenou para mim, como se eu estivesse voltando ao mundo dos vivos e ele se despedia 
de mim, já do outro lado. Deu meia volta e se voltou para os vagões (2010, p. 106) 
Virei e, chorando muito, segui em frente, perseguido pelos cada vez mais distantes gritos das 
pessoas trancadas nos vagões, que mais pareciam pios desesperados de pássaros amontoados em 
gaiolas e ameaçados por um grave perigo. (2010, p. 106-107). 
Bachelard sentencia: “E nós estamos no inferno, e uma parte de nós está sempre no inferno, 
emparedados que estamos no mundo das más intenções” (2008, p. 220). Szpilman é perseguido 
por uma sombra, que não lhe permite compreender o que se passa. Ela é a dor, que é no exterior 
o que é no interior, seus limites mais se complementam do que se dividem. E vão é lutar contra o 
redemoinho, que arrasta e submerge o que parece realidade e o que parece pesadelo. Mais uma 
vez, ele clareia a escuridão com suas constatações: “O medo não vem do exterior. Nem 
tampouco é feito de velhas lembranças. Ele não tem passado. Também não tem fisiologia (...). O 
medo é aqui o próprio ser” (2008, p. 221). A saída torna-se então algo inatingível. 
Szpilman abriu suas portas e mergulhou no tempo. Um tempo de sonho. Foi um tempo suspenso, 
imensurável, desorganizado. Uma volta em círculos em busca de um centro inexistente. Ele diz: 
Hoje, quando tento me lembrar de tudo que passei no gueto de Varsóvia durante quase dois anos 
(...) as lembranças se fundem numa só imagem, como se tudo tivesse durado apenas um dia (...) 
[não consigo] arrumá-las em ordem cronológica... 
(2010, p. 51). 
“O espaço é tudo”, diz Bachelard, pois “o tempo já não anima a memória” (2008, p. 28). O lugar 
ficou na memória de Szpilman. Os fatos são aqueles, as imagens fixaram-se, sem dar explicações 
por uma ordem cronológica. Nas palavras de Bachelard, “As lembranças são imóveis, tanto mais 
sólidas quanto mais bem espacializadas” (2008, p. 29). Entretanto, os fatos já não são 
exatamente o que foram, pois “os valores deslocam os fatos” (2008, p.112). 
Ele se vê então, sozinho, escondido entre escombros, após sobreviver por algum tempo 
escondido em apartamentos vazios. Em meio à solidão, a única voz que pode elevar-se é a do 
vento que silva entre as janelas. Escondido entre os destroços do antigo gueto de Varsóvia, um 
ser perseguido por seus medos. O porão emergiu. As busca por esconderijos nos sótãos é uma 
fuga contínua. Já não existem portas trancadas. Questiona-se Bachelard: “E, depois, sobre quê, 
para quem se abrem as portas? Elas se abrem para o mundo dos homens ou para o mundo da 
solidão?” (2008, p. 227). Da solidão, Szpilman assim desenha seus contornos: 
Chegaram o Natal e o ano novo de 1945 (...). Passei-o deitado no escuro ouvindo o uivar do 
vento nos restos dos telhados (...). Nos momentos em que cessava a ventania, podia ouvir os 
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guinchos de camundongos ou ratazanas que corriam pelo sótão. Às vezes caíam sobre o 
edredom, ou então, quando eu estava dormindo, sobre o meu rosto, arranhando-o com as suas 
unhas. Hoje estava tão solitário como ninguém no mundo (2010, p. 176). 
Em uma cena do filme, o vento leva consigo as notas mudas materializadas nas folhas secas do 
chão. Szpilman executa concertos em meio à solidão de seus esconderijos, na tentativa de não 
enlouquecer, de esquecer e de lembrar. Resistir a um momento sem sentido, esquecer que estava 
sozinho e lembrar que um dia as coisas foram melhores. Cultivando com musicalidade em meio 
às sombras, uma singela esperança. Ele guardava consigo a certeza de que voltaria a tocar piano 
na Rádio Polonesa – mesmo que abalada aqui e ali, pela situação. Suas mãos trabalham 
incansavelmente, alimentadas pela memória das músicas, dos salões, dos pianos em que tiveram 
a oportunidade de se expressarem. 
Um som que ecoa apenas na mente, enquanto um barulho ensurdecedor de explosões espalha-se 
pelos quatro ventos – sons que interrompiam dias de um silêncio angustiante. Ao redor de seu 
esconderijo inúmeras casas são queimadas e destruídas, junto com sonhos e lembranças daqueles 
que um dia andaram por aquelas ruas. O lugar que um dia foi a sua casa, agora só existe na sua 
imaginação. Diz Bachelard (2008, p. 29): “O inconsciente permanece nos locais”, até mesmo 
quando estes já não estão ali, nos lugares onde os conhecemos, pois “É exatamente porque as 
lembranças das antigas moradas são revividas como devaneios que as moradas do passado são 
imperecíveis dentro de nós” (2008, p. 26). 
Um dia, após dois anos e meio, a angústia de Szpilman pode enfim tomar voz: “O oficial 
apontou para o piano (...). Coloquei os dedos sobre o teclado; tremiam como varas verdes. Desta 
vez teria que literalmente ganhar a vida tocando piano” (2010, p. 171). Ele descreve: 
Comecei a tocar “Noturno em dó menor” de Chopin. O tilintante som diáfano do piano 
repercutia nas paredes vazias do apartamento e da escadaria, ecoando abafado e melancólico 
entre as ruínas das casinhas do outro lado da rua. Quando terminei, o silêncio reinante na cidade 
ficou ainda mais fantasmagórico (2010, p. 172). 
Com o fim da guerra, alimentado pelo Exército e descansado, Szpilman retorna aos lugares em 
que se escondeu; ele nos diz: “Eu era o único ser humano a andar solitário por uma longa artéria 
da cidade, que nos velhos tempos vivia coalhada de gente. Por toda sua extensão, não havia um 
único prédio que não estivesse destruído” (2010, p. 180). Depois, questiona-se, e, continua, sem 
se dar uma resposta: 
 

A partir de amanhã terei de começar uma vida nova. Como começar a viver tendo 
apenas a morte atrás de mim? Que energia vital poderia tirar da morte? (...) Fui em 
frente. O vento uivava por entre as ruínas e os vãos das janelas sem vidraças. 
Escurecia. Uma neve fina começou a cair do céu cada vez mais sombrio (2010, p. 
181). 
 

Ele continuou em Varsóvia até sua morte, em 2000. Ele possuiu um apego visceral àquela 
cidade. Um amor expresso como a dor de um amante que fica arrasado e tem seu coração 
partido (2010, p. 23). Ao caminhar com Wladislaw Szpilman pelos escombros, pensamos em 
nossos próprios caminhos, naquilo que nos propomos a construir, mesmo quando tudo parece 
contrário às melhores expectativas. Ele tinha na música o conforto que necessitava para passar 
entre os escombros, da mesma forma que passou por aquele período. Ao ensaiar na mente todo 
seu repertório musical, nada mais existia naquele momento, apenas a música. 
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Tropeirismo: do “escuricimento” de Mané Rico à Luz de uma Consciência 
Histórica no Sertão da Bahia 
Maris Stella Schiavo Novaes 
 
 
 

Naquele tempo existiu um homem. Ele 
existiu e existe, pois narramos sua 
história. Existiu porque nós existimos. 
Num certo tempo existirá um homem, 
uma vez que plantamos oliveiras para 
ele e desejamos que usufrua do horto. 
Agnes Heller 
 
 

 
Vitória da Conquista está localizada em uma área do sertão baiano.  Neste universo, o tropeiro 
foi o proprietário ou condutor de tropas de animais utilizados no transporte de cargas, tanto 
materiais, quanto imateriais. Da relação estabelecida entre este agente e o meio surgiu um 
fenômeno social e cultural chamado de Tropeirismo. Outro ponto crucial neste estudo será a 
interação entre os saberes científicos e os não-científicos expressos nas argumentações e 
narrativas de Manoel Bonfim, o tropeiro Mané Rico. Em sua simplicidade e sabedoria, utilizando 
um vocabulário dialetal, chama de “escuricimento” o apagamento do tropeirismo perante a 
historiografia local. Um forte argumento a suscitar ao debate e à reflexão. 
Muito embora, não seja um exemplo isolado, Mané Rico, por sua autoconsciência e riqueza das 
narrativas, como um estudo de caso, personifica uma boa imagem para traduzir um 
reordenamento do lugar histórico do tropeirismo. Seguindo tal princípio, buscamos em nossos 
trabalhos estabelecer um intercâmbio entre o passado e o presente tendo como eixo norteador 
este fenômeno, que segundo os pressupostos levantados até agora, sugerem profundas raízes na 
formação de um ethos e uma cultura conquistense.  
É importante destacar, a perspectiva etnográfica do presente trabalho como inspiração 
epistemológica/metodológica. As abordagens de campo foram realizadas em pesquisas 
qualitativas com técnicas de observações participantes, aplicação e análises de entrevistas semi-
estruturadas e variada bibliografia.  Todo o acervo utilizado desde as fontes orais, imagens e 
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audiovisuais pertencem ao acervo da ONG Carreiro de Tropa- Catrop e são sistematizados pelo 
Núcleo de História, Cultura e Memória desta organização. A instituição criada no ano de 2007 
em Vitória da Conquista, desde sua origem direciona suas ações  
 

[...] em favor da salvaguarda, acondicionamento e preservação de documentos orais e 
escritos, imagens, bibliotecas e objetos que testifiquem e contextualizem a memória 
do tropeirismo em nossa região, para que posteriormente seja criado o Museu Casa 
do Tropeiro. [...] a maior atribuição do Núcleo de História, Cultura e Memória: 
reconhecer a importância do tropeirismo para a formação sócio-cultural de Vitória da 
Conquista, possibilitando ao agente tropeiro também se reconhecer (SCHIAVO 
NOVAES e MORENO ROCHA, 2011). 
 

O Tropeirismo foi o período mais importante para a história de Vitória da Conquista. Toda a sua 
base cultural, os recursos para o crescimento econômico, desenvolvimento de linguagem, 
costumes e sotaques enraizados nas origens da cidade, encontram neste fenômeno sociocultural e 
histórico o registro de uma identidade própria. “Ainda que haja ruídos na conexão entre a 
formalização de uma consciência histórica nesta apropriação” (SCHIAVO NOVAES e 
MORENO ROCHA, 2011). Ou pensando junto com Chartier (1991, p. 183), podemos dizer que 
esses referenciais são “matrizes de práticas construtoras do próprio mundo social” conquistense.  
Manoel Bonfim, hoje um octogenário residente na Fazenda Campo Bravo, zona rural desta 
cidade, em sua vida laborativa entre outras profissões realizadas dentro do sistema agrário 
(Mazoyer 2001, p. 39), foi também tropeiro. Na lida com tropas, por nunca ter tido patrão e ser 
proprietário dos animais e mercadorias que comercializava, recebeu dos companheiros o apelido 
de Mané Rico, atingindo assim, mesmo que não o soubesse, uma dimensão mitológica ainda em 
vida. Pois, no caso em questão, o adjetivo de riqueza não se traduziu em posses e fortuna 
econômica, mas, por uma relativa e aparente estabilidade. 
Contudo, cioso da importância do espaço social conquistado, se comparado ao meio em que 
vivia, em relação à própria independência, manifestando orgulho e dignidade de sua condição, 
assim se refere:  
 

Eu nunca fui gente de ninguém. Não! Sempre fui senhor de minha pessoa. Agora só 
tem uma coisa... Tenho respeito e tenho nome! E fui tropero... Comecei comprá um 
bode e matá pra vendê. Segundamente, matá um boi... Ah, bão, comecei de bode, fui 
pra boi, porico... Certo! Vortei a sê tropero! E sê vaquero, mas da minha pessoa... 
Graças a Deus, felizmente nunca fui empregado não! Nunca trabaiei de empregado 
não. Isso tudo por minha conta. Foi uma benção que Jesus me deu. Oia, diarista, 
açouguero, tropero e vaquero, mas tudo por minha conta! De um tudo diss eu fiz, a 
bem-estar da famia. 

 
Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do 
lugar.  
João Guimarães Rosa 
 
Para se compreender em justa medida essa lógica de afirmação de Mané Rico, é preciso 
considerar quais eram as determinações socioeconômicas do período em que ele exerceu sua 
condição de tropeiro e demais outras ocupações. Década de 40 do século XX, no sertão baiano, 
ainda encontra-se em vigência a arbitrariedade e o mandonismo dos grandes proprietários de 
terras, que atuando na política, exerciam domínio sobre os homens.  Em sendo “gente” de algum 
senhor, se desenvolvia um laço de servidão e obediência. O que não se registra na história de 
vida de Manoel Bonfim e lhe valeu o apelido de Mané Rico. Também, em certo sentido, a 
referida dimensão mitológica advinda do respeito e admiração de seus conterrâneos que 
apreciam valores que vão muito além da posse e dos padrões econômicos.  
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A iniciativa de pensar a história da cidade Vitória da Conquista tendo por vetor um estudo de 
caso, o concebendo como expoente de uma socialidade local, está em consonância, com o 
ampliado pensamento de Agnes Heller a: “historicidade de um único homem implica a 
historicidade de todo o gênero humano. O plural é anterior ao singular [...]” (1993, p. 15), e na 
singularidade, a gênese de criação dos mitos.  
Considerado a partir do ponto de vista de Gilbert Durand (1997), mito é um sistema dinâmico de 
símbolos que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa do imaginário, 
compreendido pelo autor como mitodologia. Para Durand, a mitodologia se traduz pela reunião 
de dois métodos de pesquisa do imaginário: a mitocrítica e a mitanálise. Para melhor 
compreender o que nos propomos apresentar nesta comunicação, lançamos mão desta 
formulação teórica. Isto por que, enquanto a mitocrítica parte de um texto literário, oral, escrito, 
oral e mítico, enquanto a mitanálise se debruça sobre um contexto social e cultural embasados na 
história (DURAND, 1997, p. 165), ambas ferramentas são essenciais na compreensão deste 
estudo caso. 
Para efeito de sistematização didático-pedagógica o trajeto antropológico proposto por Durand 
será transposto para este estudo de caso, analisando Mané Rico pela perspectiva de um 
arquétipo- simbólico e mítico, compreendendo-o como uma moldura originada de sentidos 
múltiplos, representados na memória coletiva local expressa pela “incessante troca que existe ao 
nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que 
emanam do meio cósmico e social.” (DURAND, 1997, p. 29) 
Em se tratando de memória coletiva, uma pesquisa orientada sob a perspectiva do imaginário 
exige a construção multifacetada de um corpo empírico. E no caso em questão, a empiria está 
demonstrada pelas transcrições de entrevistas realizadas com Mané Rico, outros tropeiros e 
demais depoentes, pelo inventário de imagens simbólicas referentes ao tropeirismo local, pela 
bibliografia utilizada como suporte que favorecerá aos condicionamentos técnicos, históricos e 
socioculturais passando da mitocrítica e chegando-se à mitanálise.  
Nesse contexto, a partir da mitodologia, embora tenha sido concebida para o estudo de textos, 
devido à própria dinâmica do imaginário, aqui a técnica foi adaptada para o estudo de imagens 
tangíveis e intangíveis. Em suas descrições, Mané Rico expõe a imagem arquetípica e heróica do 
tropeiro, com ênfase em sua própria história. Chama a atenção de que o mesmo não se limita a 
simplesmente descrever o que viu, ouviu ou viveu, sua narrativa prende-se em falas e gestuais 
repetidos à exaustão. Manifestações sensoriais verificáveis nas gravações audiovisuais, registros 
da pesquisa de campo pertencente aos acervos da Catrop. Este tipo de ocorrência Durand (1997) 
classifica por mitemas obsessivos, ou seja, formas que se repetem através de organizações dos 
símbolos. 
Segundo Durand: “cada gesto implica ao mesmo tempo uma matéria e uma técnica, suscita um 
material imaginário [...]” (1997, p. 54), portanto, aduzindo a várias possibilidades de leitura. Os 
gestuais deste tropeiro identificam uma distinção que o mesmo autor conceitua como própria de 
um “universo mítico heróico” que avança para além do “superego societal”, a imagem 
racionalizada de uma sociedade, defendida pelas instituições. Dessa forma, a ocorrência de 
imagens simbólicas super-expostas observadas também na conduta de fala e gestual de Mané 
Rico são construções conceituais que também nos sugestiona a pensar que induzem ao colóquio 
auto referente. 
Mané Rico fomenta a curiosidade e inspira poeticamente, reporta pela imaginação ao mítico 
sertão idealizado por Rosa em sua prosa-poesia no livro Grande Sertão: veredas (1994). Ao se 
referir a um tio que o criou, Joaquim açougueiro, que também possuiu tropa para negociar a 
produção, Mané Rico se expressa da seguinte maneira: 
 

Agora tu vê a famia da gente é uma famia muito grande... Criada! E acontece de 
tudo reuní de repente... E de repente esparrama tudo... Aveja o tio Joaquim... 
Tempo dificilo, carregava essa tropa toda pra Jequié... A tropa toda carregada na 
carne de boi. Era açouguero... Agora naquele tempo digavá... Intamo... Num ixistia 
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carro... Nesse tempo eu era criança [...] Pruquê agora eu já passei da épa. Eu já 
passei! Mai e minha mente tá de criança, graças a Deus! Eu num troco minha mente 
pur a mente de quem tem 20/30 ano não, de jeito nenhum! E se eu falá, os parenti 
que já se fôro, também volta à vida na minha fala.  A cidade e todos que já se fôro 
vive outra veiz. Num vive não? Eu acho que vive! 
 

O sentido de desafio e especulação sempre presente nas palavras do velho tropeiro, seu apego ao 
vivido e o gosto em contar suas estórias, evidenciam elementos que o interligam com a criação 
do escritor Guimarães Rosa, o jagunço Riobaldo. Com sentido semelhante ao manifesto por 
Mané Rico, assim se expressa um dos principais personagens do livro Grande Sertão: veredas, 
matutando suas lembranças: “o dia já estava clareando completo. Meu coração restava cheio de 
coisas movimentadas” (ROSA, 1994, p. 163). 
Ao trazer à cena dos relatos um parente ou amigos já falecidos, argumentando a vivência da 
cidade a partir do passado e de seus mortos, o depoente também dimensiona o sentido da 
existência operando na lógica do registro identitário de si, do grupo e da própria cidade. 
Portanto, Mané Rico cumpre aqui a empreita de um intelectual, identifica, contextualiza, 
reorganiza o sentido de existência de si e o mundo à sua volta.  
Em sua constatação numa dimensão histórica oficialmente não registrada, existem “coisas 
escuricidas na istora de Conquista”. A provocação incendeia o debate e clareia o obscurantismo 
da historiografia local.  
Em suas narrativas, em relação à temática histórica do tropeirismo nesta região, a linguagem, os 
gestuais e o imaginário do e em torno de Mané Rico, possibilitam que a luz se faça em alguns 
pontos, revelando possíveis segredos guardados no histórico passado desta cidade. Para 
Pesavento (1995, p. 15) “O imaginário enuncia, se reporta e evoca outra coisa não explícita e não 
presente” e revela sentidos para além do aparente. Ligado ao processo de abstração, o imaginário 
é a expressão do pensamento no campo das representações precisa ser reconhecido. E neste 
campo, a lingüística tem um peso muito importante. 
 
Sertão é isto: o senhor emurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o 
senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. 
João Guimarães Rosa 
 
Através de suas atitudes rústicas, o depoente Mané Rico, se expressa ao mesmo tempo com a 
simplicidade, a resignação, a astúcia e a altivez típica do povo dos sertões. Trata-se, de um 
homem de idade avançada, mas, cujos trajes, hábitos, discursos e práticas revelam sua condição 
de ser humano profundamente sábio e cônscio de seu lugar no mundo e na história. O chapéu de 
couro, o facão enlaçado ao corpo e o jeito de quem está sempre alerta para o trabalho reforçam 
sua condição social de sertanejo. 
Sua postura é arcaica, paternal e conservadora. Suas falas, também carregadas de arcaísmos e 
enunciações próprias, refletem uma metodologia própria carreada pelo controle no 
compartilhamento de seu conhecimento. Análogo mais uma vez à Guimarães Rosa: “Eu era 
assim. Hoje em dia, nem sei se sou assim mais” (1994, p. 259), despretensiosamente, Mané Rico 
identifica seu espaço intelectual: “Pruquê agora eu já passei da épa. Eu já passei!” Trata-se do 
mesmo universo, um retratado pela sensibilidade de Rosa e outro vivenciado pelo velho tropeiro. 
Semelhantemente, ambos comprovam: “Assim, na medida em que o léxico recorta realidades do 
mundo, define, também, fatos de cultura.” (OLIVEIRA e IZQUERDO, 2001, p. 9). 
Fora isso, Mané Rico também se apresenta como se fosse ele mesmo um personagem a exibir 
uma inocência quase virginal ante as coisas referentes à vida mundana. Em alguns instantes, nos 
meandros da realização de um trabalho de pesquisa, causa a estranha ilusão de passar por vezes 
da condição de condutor de sua história à de conduzido, sem, no entanto, nunca perder de vista o 
controle de sua “própria pessoa” quando, por exemplo, afirma repetidamente nunca ter sido 
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empregado de ninguém e ainda preferir ser o senhor de suas vontades. “Eu sei que sou uma 
pessoa de otras epa. Mais, ainda sim, sou uma pessoa. Eu sou!” 
Convém ressaltar que o Tropeirismo não é autóctone, ou seja, não nasceu em Vitória da 
Conquista, portanto, a noção de identidade a que nos referimos diz respeito a permanência de 
traços culturais ainda manifestos na cultura local. Um exemplo da permanência de traços 
culturais tropeiros nos habitantes atuais evidencia-se nas simples expressões e linguagem de sua 
população. Conforme estilizado na apresentação da fala de Mané Rico, que reitera o estatuto do 
meio rural como marco identitário. Tal síntese não significa que o novo se modela no velho 
visando sua perpetuação, mas aposta nele como o único e verdadeiro motor da renovação. 
Em relação à linguagem, a intenção ao apresentar o tropeiro Mané Rico nesta comunicação é 
também instigar o interesse de estudiosos das áreas de Letras e Linguisticas, ou mais 
propriamente em Estudos Lexicais, para empreenderem estudos sobre as aparentes características 
muito própria dos falares típicos dos povos que ainda habitam os sertões do entorno de Vitória 
da Conquista. O tropeirismo, muito contribuiu para a disseminação desta linguagem 
compartilhada entre as populações da zona rural e residentes nas periferias, constituindo assim 
em um tronco decorrente do acervo do saber vocabular de um grupo complexo inserido em bases 
sócio-linguística e cultural. Esta tríade: 
 

“representa a janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez 
que esse nível da língua é o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os 
hábitos e costumes de uma comunidade, como também, as inovações tecnológicas, 
transformações sócio-econômicas e políticas ocorridas em uma sociedade” 
(OLIVEIRA e ISQUERDO, 2001, p. 9).  

 
Mané Rico, antigo tropeiro, é um fiel depositário do modo pioneiro de ser e de se mostrar um 
conquistense, ao sentenciar: “Era um sufrimento penoso, fí de deuso. Sufri muitio!... Mái, tá tudo 
bão! Num murri, interessanti!”, contextualiza a reflexão na dimensão localizada no passado e o 
aprendizado proferido no presente, vendo-se de forma positiva perante sua própria existência.  
Analisando o seu gestual, o olhar manso e perdido na paisagem torna à referência com a imagem 
do Riobaldo-narrador sempre viajante do tempo/espaço de sua narrativa: “Estas coisas eu 
pensava repassadas. E estava lá, outra vez [...]” (ROSA: 1994, p. 261) 
É incontestável, o sotaque caatingueiro de Mané Rico, a sua linguagem e expressões, é um 
amálgama de diversos sotaques e variantes fonológicas, que conservam uma estreita relação com 
a história cultural desta comunidade, constituindo-se em um ethos, uma marca identitária do 
coletivo. Esta propriedade identitária, o também conquistense Elomar Figueira Mello imortalizou 
em seu trabalho artístico-cultural e avançou constituindo o registro deste linguajar local 
classificando-o conceitualmente como linguagem dialetal sertaneza. Uma alegoria cuja origem 
nasce do encontro entre uma realidade arcaica, patrimônio de cultura popular e o gênio criador 
de um artista que instaura um movimento cultural, principalmente no campo da música, pautado 
na síntese – tradição/modernidade, demarcando tipologias e evidentes estratificações. 
Os costumes e sotaques caatingueiros também se destacam na linguagem cinematográfica do 
conquistense Glauber Rocha. Em especial, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nesta obra, 
a saga de gente “cabrunca” sertaneja com suas idiossincrasias e leis, serve de pano de fundo, 
para desenvolver o enredo de lutas ideológicas e simbólicas que alteram a vida do vaqueiro 
Manoel e sua mulher Rosa, os inserindo em definitivo na mística do sertão. Manoel, não era 
dono de si, era “gente” do coronel Moraes. Na partilha do gado, se sentindo roubado, assassina o 
fazendeiro-patrão, ao ouvi-lo dizer que tem a lei ao seu lado. Destruído em sua dignidade, 
vitimado pela desigualdade do poder dessa hierarquia e pela impossibilidade de recorrer a 
qualquer solução impessoal, metaforicamente, se percebe herdeiro de uma estrutura colonial que 
privilegia apenas os proprietários rurais, a única saída encontrada é cumprir a lei com as próprias 
mãos. No sertão de Glauber, de Rosa e do tio Joaquim, prevalece a “lei” do mais forte. Por não 
se valer pessoalmente desse recurso, Mané Rico, também se singulariza. 
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De qualquer forma, via de regra, o discurso identitário atende muito mais ao interesse de 
localização social e definição de pertencimento, do que a noção de igualdade e alteridade, 
portanto, um discurso que produz estratificação e aparências. Talvez, a especulação de Mané 
Rico, em entender existirem “coisas escuricidas na istora de Conquista”, se explique tendo por 
medida o temperamento de pessoas que segundo o próprio Mané Rico, era “um tipo de gente 
cabrunca, ignorante, mas, honesta e muito correta. Isso era!” como o seu relatado tio. Porém, os 
valores morais apresentados, são insuficientes razões para que na divisão social do início do 
século XX, mediante os paradigmas da historiografia da época, a retórica tradicional tivesse 
encontrado lugar para açougueiros e tropeiros, entre os registros dos vitoriosos da história local. 
Ou para aqueles que afinal, não tivessem a lei ao seu lado. 
A somatória desses sistemas de representações caracteriza as modulações que formam uma 
sociedade (Maffesoli, 1996, p. 127). Na concepção de Maffesoli as modulações da forma 
correspondem a um “mecanismo de ‘pseudo-morfose’ que faz com que uma forma arcaica sirva 
de matriz para uma coisa que se apresenta como nova” (Maffesoli, 1988, p. 131). Em resumo, 
“quando a perspectiva sobre a história não é linear, ficamos livres de buscar uma direção; há 
ritmos, tempos mortos e, sobretudo, um non sense e a incoerência”, como afirma Maffesoli 
(1984, p. 23). E nesse caso, pensar a condição de um despertar de consciência histórica de um 
velho tropeiro numa região do sertão baiano, parece se configurar como um interessante desafio. 
Muito embora, não seja um exemplo isolado, Mané Rico, por sua autoconsciência e riqueza das 
narrativas, como um estudo de caso, personifica uma boa imagem para traduzir um 
reordenamento do lugar histórico do tropeirismo frente a esta comunidade no sertão da Bahia. 
Seguindo tal princípio, buscamos neste trabalho estabelecer um intercâmbio entre o passado e o 
presente tendo como eixo norteador parte da história de vida de um agente tropeiro, que segundo 
os pressupostos levantados nesta comunicação, sugerem profundas raízes na formação de um 
ethos e uma cultura conquistense.  
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O segredo como Dinâmica Comunicativa dos Grupos de Pichação e Grafite 
em Campina Grande – PB. 
Angelina Maria Luna Tavares Duarte (GEUR)  
 
 
 
Introdução 
 
O presente artigo é um recorte da nossa tese de doutorado em sociologia que investigou a 
sociedade “secreta” de pichadores/as e grafiteiros/as, em Campina Grande – PB, a partir do 
entrecruzamento de três fios teórico-metodológicos: Etnografia, História Oral e Teoria Social do 
Discurso (FAIRCLOUGH, 2001). 
Nele, objetivamos promover uma abordagem do segredo como dinâmica comunicativa dos 
grupos de cultura de rua – pichação e grafite – na instauração de suas experiências 
socioculturais, em uma sociedade que denominamos “secreta”, em razão de suas práticas, em 
boa parte, se caracterizarem pela ocultação de especificidades partilhadas apenas pelos/as que 
têm acesso aos códigos e experiências instaurados nesses grupos de sociabilidade. 
As reflexões aqui apresentadas assumirão um tom etnográfico, hibridizado por excertos das 
histórias de vida dos sujeitos da pesquisa – três meninos e duas meninas –, e arrematado pela 
análise do discurso produzido por eles/as nas entrevistas a nós concedidas. Além disso, faremos 
uso de fotografias que possam ilustrar esta abordagem. 
Abramos, então, as cortinas para a sociedade “secreta” de pichadores/as e grafiteiros/as 
campinenses. 
 
2. A rua e a noite – guardiãs do segredo de pichadores/as e grafiteiros/as 
 
Tudo tem início numa rua, numa esquina, numa praça, numa Arca, numa pista de skate... Jovens 
se encontram para tocar ideias, para experienciar, com seus pares, o pertencimento... “Oito e 
pouco, cedo ainda, a gente tava ali, na Arca Titão, de frente onde era a Decom, era um point lá, 
até um tempo. N figuras chegavam por lá pra trocar ideias e de lá sair pra os seus rolés.” 
(PAGÃO). O urbano pactua com eles/as seu segredo. 
 

Porque eu frequentava uma parte do Centro que era a Arca e boa parte das 
pessoas que tavam ali faziam. E aí eu fiquei curiosa, sabe? Todo mundo ia, todo 
mundo gostava. Tava aumentando o número de pessoas. E até então, eu nem ia 
nesse rolé mesmo, assim, de pichar. Eu só encontrava com eles, antes deles saírem 
pra isso, ou quando eles voltavam. Aí eu escutava todas as histórias e achava massa, 
né? Aí, de participar, foi porque eu já sabia tudo, sabia como acontecia, sabia tudo, 
eu só não tinha ido. Aí eu disse: eu vou. Eu tinha um spray, eu disse: eu vou. Aí a 
gente combinou, aí eu já, não precisava nem me explicar nada, eu já sabia como 
acontecia tudo. (INSANA) 
[...] No domingo, todo mundo se encontrava pra andar de skate. [...] aí conheci 
SAGAZ, através também de skate, também, conheci o pessoal da zona sul através do 
skate. […] Em 2002, mais ou menos, fomos pro Centro, aquela velha pirâmide. 
Tinha um movimento de skatistas muito forte, aí conhecemos o STIMPS, que foi 
um menino que entrou pra LPE, e botou ele pra pichar. (ZNOCK MORB) 
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A rua se constrói pelos sujeitos que, em suas movências, a praticam e significam. Não se 
constitui, pois, numa realidade física determinada a priori. Ela é corpo, eles, espírito. Nela, eles 
imprimem a marca das suas experiências, a partir de lógicas urbanas alternativas e, muitas vezes, 
inesperadas. 
No tecido cultural da cidade, eles expõem subjetividades, constroem identidades, a partir de uma 
brincadeira, de um olhar em comum, de um sonho, de uma ideologia que os mantenha “em 
segurança”, diante da instabilidade que vivenciam nos contextos com os quais interatuam. 
A rua os acolhe. A noite também. Elas conhecem bem o segredo. Nós desejamos conhecê-lo. 
 

[...] Aí foi que a gente descobriu que na vida noturna, não é só a gente que tava 
lá, não. Do mesmo jeito que a gente, enquanto uma pichava, ficava duas ou três 
olhando o movimento da rua, cada uma numa esquina olhando pra uma direção, todo 
mundo fazia isso. (INSANA) 
Na madrugada, quando você coloca, não tem ninguém, o movimento tá reduzido, 
e tal, você coloca da forma mais rápida e discreta que você puder pra ninguém 
lhe ver, né? Um, dois, ninguém me viu, já sumi na neblina. Só ficou o nome, aí no 
outro dia as pessoas vão olhar e: que horas foi isso? Como foi isso? Quem 
colocou isso? Que nome é esse? (História de vida – NAAH) 

 
A teoria antropológica buscou compreender o papel do segredo associado às religiões que 
dispunham de conhecimentos secretos, tentando explicar o funcionamento destes em sociedades 
secretas e rituais iniciatórios. Seguimos esse caminho, enfocando os grupos de pichação e 
grafite. Sabemos que o segredo se configura a partir de um conhecimento compartilhado em um 
contexto, em detrimento de outros, resultando num processo de diferenciação que cria um mundo 
à parte, uma realidade social particular, interdependente dessa ocultação. Nesse mundo, 
identidades vão recebendo os primeiros contornos. 
O controle quando orientado pela existência do segredo, entendido tal como Scheppele (1988) o 
definiu, como a parte da informação que é intencionalmente sonegada por um ou mais atores 
sociais dos demais, transforma o segredo em um mecanismo que, devido à sua significação 
simbólica, serve de base para a construção de identidades pessoais e/ou coletivas. (MIRANDA, 
2001, p. 99) 
Assim, esses/as jovens obtêm o domínio sobre um código a que apenas eles têm acesso, fazendo 
surgir um “mundo distinto do aparente”, o que resulta em ambiguidades e interpretações 
conflitivas sobre a realidade, forçando a negociação das posições sociais (MIRANDA, 2001, p. 
100).  
Mesmo sendo segredo, este, paradoxalmente, se espalha nas redes reais, mas também, nas 
virtuais. Atrai, excita, encanta, transgride, camufla... Traz risco, adrenalina, rixa, projeção, 
punição, profissão... Assume sentidos, torna-se símbolo. É, simultaneamente, arte e crime, 
essência e mercado, local e global, periferia e centro, anonimato e visibilidade, estrutura e ação, 
identidade e diferença, subversão e negociação, pureza e hibridismo, pichação, grafite, e 
grapicho...  
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Figura 01 – Grapixo é nóis (LPE/UZS) – Rua Paulo de Frontin. Centro. CUCA. Janeiro de 2005. 

Autoria: Angelina Duarte 
 
Subverte-se a própria língua, pela criação do neologismo Grapicho: palavra-chave para a 
construção discursiva desse nicho. Ela é muito mais que um vocábulo. Representa uma 
ideologia. Representa a periferia, não apenas como localização espacial, mas também como 
marca identitária. Representa também uma sociedade, uma sociedade “secreta”. Resume a 
mestiçagem entre as duas práticas, mas também o hibridismo entre a zona e o mundo. 
Representa, ainda, o sentimento de pertença a esse contexto profundamente marcado por 
criatividade, tensão e contradição. 
Subverte-se, em segredo, a determinação estrutural da língua, da lei e da sociedade. “Proibido 
pichar ou pixar” (OPZ), diz, ironicamente, outra escrita no muro. 
 

 
Figura 02 –Proibido pichar ou pixar  (Hit’s – OPZ) – Rua Prof. Francisco Carlos Medeiros Prata.  

Fevereiro de 2005. 
Autoria: Angelina Duarte 

 
Assim, múltiplo e paradoxal, como também são a juventude e os contextos sociais que a 
envolvem, desafiando a normatividade, o segredo tece seus fios por entre uma rede e outra, até 
formar uma sociedade, uma sociedade “secreta”.  
 
3. O segredo nas redes de sociabilidade juvenis 
 
A tessitura dessa sociedade se instaura no ambiente propício da cidade contemporânea, quando 
grupos juvenis, “estruturados a partir de galeras, bandos, gangues, grupos de orientação étnica, 
racista, musical, religiosa ou torcidas de futebol”, emergem, numa “nova apropriação do espaço 
urbano, que desafia o entendimento e exige uma aproximação mais sistemática para sua 
compreensão” (SPOSITO, 1993, p. 162). 
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Movendo-se da periferia ao centro urbano – “eu morava na Zona Sul, perto do Amigão, mais ou 
menos 2 km do Centro. Eu saí andando pro Centro e fui lá pra pirâmide, né, e, assim, né [...] Aí 
eu digo: bom, nunca fiz isso, vou fazer a primeira vez na pirâmide, onde todo mundo anda de 
skate e vai ver” (ZNOCK MORB) – motivados por “certos impulsos e em função de certos 
propósitos” essa juventude gesta suas redes de sociabilidade, as quais resultam numa sociedade. 
Seus fluxos interacionais se caracterizam também “por um sentimento, entre seus membros, de 
estarem sociados, e pela satisfação derivada disso” (SIMMEL, 1983, p. 169), constituindo-se, 
assim, numa relação social pura, numa “forma lúdica da sociação” (SIMMEL, 2006, p. 65). 
Periferia, no discurso da sociedade “secreta”, assume sentidos muito mais amplos que os 
convencionais, constituindo-se não apenas como uma referência espacial, como já dissemos, mas 
representando um contexto no qual essas identidades juvenis se formam, se comportam e 
interagem. O universo das crews é organizado a partir do discurso sobre pertencer à periferia.  
[...] Periferia passa não apenas a ser uma categoria espacial, como também uma categoria 
identitária que faz referência à pertença de classe, mas que não se restringe a esse fator. 
Categoria que também traz consigo modos particulares de se portar e de se relacionar com os 
pares da periferia (PEREIRA, 2010, p. 158).  
Assim, esses novos agrupamentos, tribos urbanas, no dizer de Mafesolli, passam a funcionar 
como elemento de identificação e de referência comportamental desses jovens, na passagem para 
a adolescência, período em que buscam uma maior autonomia em relação ao mundo adulto. 
Segundo ele, tribos urbanas como agrupamentos semi-estruturados, constituídos 
predominantemente de pessoas que se aproximam pela identificação comum a rituais e 
elementos da cultura que expressam valores e estilos de vida, moda, música e lazer típicos de um 
espaço-tempo (MAFFESOLI, 1998, p. 201). (...) os espaços e tempos de lazer aparecem, de certo 
modo, sobrevalorizados pelos jovens porque reconhecem aí desfrutar de uma certa autonomia, 
em contraste com outros domínios (família, escola, trabalho) onde é predominante a autoridade 
adulta.” (PAIS, 1993, p. 111) 
As características singulares a cada grupo – imagem, estilo, discurso e comportamento – 
favorecem sua inserção social, ao mesmo tempo em que sugerem as interferências das 
transformações socioeconômicas e culturais da sociedade contemporânea na constituição dessas 
características. 
 

Nessa paisagem e apresentando tais características, brota a sociedade “secreta” de 
pichadores/as e grafiteiros/as. “A gente criou a MMS, e foi bem legal porque a 
gente achava que esse negócio de pichação era totalmente secreto. [...] A gente 
fez a MMS, criou. Melou a cidade todinha” (INSANA).  
Eu tinha uns quatorze anos. Era de menor, mas já era mais confiante nisso. [...] Os 
meninos que eram de maior não queriam dar rolé com a gente que era de menor. Até 
porque se caso fosse preso, é um agravante a mais tá com companhia de menor, eles 
iam responder também por aliciamento. Aí já que a gente não podia andar com os 
meninos de maior, a gente juntou as meninas e, teve uma época, assim, que era só 
menina. (INSANA) 
 

Seus vínculos se pautam tanto pela unidade de impulsos e propósitos, quanto pela satisfação de 
pertencerem a um grupo que lhes permite “unir o útil ao agradável”: crítica, contestação, 
projeção, rivalidade, planejamento de intervenções, compartilhamento de experiências, lazer, 
afetividade, “religiosidade”, e também trabalho. “Por outro lado, seus estilos actuam 
frequentemente como máscaras, da mesma forma que as culturas juvenis podem representar 
‘soluções’ a problemas e contradições relativamente às circunstâncias que os jovens vivem” 
(PAIS, 2007, p. 22) (grifo do autor). 
O aspecto do segredo, que se esconde sob tais máscaras, é indispensável ao funcionamento do 
grupo, e subjaz a sua prática sociocultural na qual o coletivo, também, assume um papel 
relevante. Os nós que arrematam tais laços só se tornam possíveis a partir do “nós”, do 
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sentimento gregário que inspira a emergência dessas crews. “O piche, ele é muito coletivo, ele 
funciona através de crews, de coletivos” (NAAH).  
Essa idéia de comunidade, de estar junto, expressa-se, também, no nível vocabular do discurso 
desses sujeitos: organização, grupo, união, galera, máfia, facção, torcida, primeiro comando, 
crew (“Organização dos Pichadores do Zepa”, “União Zona Sul”, “Grupo de Pichadores do 
Zepa”, “Torcida Jovem do Galo”, “Primeiro Comando do Catolé”, “Máfia Zona Leste”). 
Primeiro Comando e Máfia, particularmente, dizem respeito a formas específicas de 
organização, facções criminosas organizadas, cuja ação comprova o poder desses grupos, como é 
o caso, em São Paulo, do PCC (Primeiro Comando da Capital). Com o uso dessas expressões, 
esses/as jovens parecem querer chocar a sociedade. 
Assim, a “matéria” modeladora da sua esfera social é retroalimentada por essa multiplicidade de 
elementos – e provavelmente por muitos outros cujo domínio pertence unicamente ao grupo, e 
que permanecerão secretos para nós –, a partir dos quais os vínculos comunitários se constituem 
e se instalam. Mas o que seria a sociedade “secreta” de pichadores/as e grafiteiros/as? Haveria, 
de fato, um segredo? Em que ele consistiria e como se manteria? Seria possível desvendá-lo? É 
sobre seu segredo que iremos nos debruçar agora. 
 
4. O segredo como dinâmica comunicativa da sociedade “secreta” 
 
Os grupos de pichação e grafite, em Campina, nascem da curiosidade, da brincadeira, da 
experimentação, da influência dos amigos, no contexto mais imediato – a rua, o bairro, a zona –, 
e vão se ampliando para as áreas centrais da cidade, onde o fluxo de transeuntes – e, 
consequentemente, de pichadores/as e grafiteiros/as – é bem maior do que na periferia, uma vez 
que a motivação para essas duas práticas é “colocar seu nome pra todo mundo ver”. “Para eles, 
inclusive, é no momento em que deixam de atuar apenas na quebrada onde moram e saem para 
pixar em outras quebradas, ou mesmo no centro da cidade, que se tornam pixadores de verdade” 
(PEREIRA, 2010, p. 160). 
 

O interesse pela pichação foi só as circunstâncias dos lugares, das pessoas com 
quem eu andava, e por curiosidade, eu cheguei a acompanhar rolé durante a 
madrugada, pra pichação, né? (NAAH) 
Até então, eu não tinha ido pra rua mesmo. Já era rua, mas não era rua mesmo, era 
dentro do condomínio. Aí um certo dia a gente se encontrou na divisa do Catolé 
com a Liberdade, e eu encontrei com SAGAZ e SVO. Aí rolou uma grande 
amizade. Terminou nesse mesmo dia a gente saindo pro Centro, e pichando 
tudo. (ZNOCK MORB) 
Eu morava aqui. Moleque, aí sempre ia de férias lá pra Recife. E tinha alguns 
conhecidos da minha irmã que pichavam e eu era curioso pra saber como era 
realmente. Aí no final de 94, eu fui morar de verdade lá. Aí nisso, eu conheci umas 
pessoas que já tinham um movimento, mas que era tudo molecote também, não era 
pichador, não. Aí vez ou outra, tipo, arrumava uma lata aqui, aí saía, fazia uma 
besteira aqui, pegava um giz de cera fazia uma coisa ali, e nisso eu também 
peguei os embalos e comecei nessas brincadeiras de moleque. (PAGÃO) 

 
Dessa brincadeira, emergem o compromisso, a defesa dos valores caros ao grupo e a fidelidade a 
eles – “Aí caramba, por já ser uma cultura de rua, de certa forma tem uma ideologia que vinga ali 
dentro” (PAGÃO). Tudo isso sob o manto do segredo, já que são ocultadas a identidade dos seus 
membros, as suas motivações e formas de atuação, só tendo acesso a essa esfera os que 
compartilham seus códigos e experiências.  
Seu segredo adquire o estatuto de símbolo cuja interpretação só pode se realizar a partir da 
vivência cotidiana desses/as jovens. Por outro lado, pode ser que esse significado oculto jamais 
se permita revelar. “É quotidianamente, isto é, no curso das suas interacções, que os jovens 
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constróem formas sociais de compreensão e entendimento que se articulam com formas 
específicas de consciência, de pensamento, de percepção e acção” (PAIS, 1990, p. 164).  
Segundo esse sociólogo, “a descoberta dos significados dos símbolos passa pela compreensão 
dos significados que esses símbolos têm para os jovens, mas vai mais longe do que isso: passa 
também pela compreensão do uso que eles fazem desses símbolos” (PAIS, 2007, p. 19). Mas 
nem esses símbolos são transparentes, como também não o são os estilos juvenis, os discursos e 
as relações sociais que deles emanam. Seus significados mobilizam-se entre a “molecagem”, o 
fascínio pela prática, o feeling, o status e a sensação de poder que ela proporciona.   
Talvez essa opção pelo secreto se vincule à gênese das duas práticas, em sua condição de 
anonimato e de clandestinidade, e diga respeito à necessidade de camuflagem desses sujeitos, 
sob pseudônimos, sobretudo, na prática da pichação, já que esta, por ser mais invasiva e 
transgressora, além de estar sob a mira da legislação vigente no país, impossibilita a exposição 
pública de seus adeptos. 
 

Às vezes acontece, tipo, a polícia chegar e pegar o seu spray e passar em você pra 
que você não faça mais isso, pode bater em você...[...] É legal, sabe, você afinal tá 
entre amigos, então no que você tá indo, você tá rindo, você tá brincando, você tá 
tirando uma onda, e tudo, mas aí tem o risco. E quando a polícia chegar? Que é 
que vai acontecer? Vai dar tempo correr? Vai dar tempo se esconder?  Você vai 
presa. Aí, sua mãe vai lá, né? Aí tem gente que não liga, que a mãe já foi pegar 
dez vezes dentro da delegacia. (NAAH) 

 
Talvez seja apenas pelo fascínio que a aura enigmática do segredo exerce sobre a juventude, por 
proporcionar-lhe o trânsito por um “território” não acessível a todos, cujo controle passa a estar 
nas mãos desses/as jovens, mas também por chamar a atenção da sociedade para eles/as. Por 
outro lado, pode ser que o segredo, contraditoriamente ao seu significado, exerça o papel de 
publicização dessa sociedade formada por eles/as e, consequentemente, de suas práticas 
culturais, em razão da curiosidade que alimenta nos indivíduos. Mas também pode ser tudo isso e 
muito mais. Entretanto, em razão do segredo, talvez não nos seja possível penetrar as camadas 
mais profundas dessa sociedade. 
O tempo ajuda a transformar a brincadeira na “vera”. Vendo a cidade “limpa”, e trazendo a 
experiência com o piche, de Recife, em 1999, PAGÃO funda o primeiro grupo de pichação nesta 
cidade, o primeiro “comando”. 
 

Quando eu vim pra cá, já com a cabeça de uma metrópole, de cidade grande, 
cheguei aqui, de certa forma, a cultura de interior diferente, aí eu vi, caramba, a 
cidade limpa, limpa, limpa, limpa. Tinha uma coisa aqui ou outra perdida, mas não 
era um movimento de piche, muito menos de grafite. Aí eu, caramba, vou fundar 
um comando aqui. Aí tive a atitude e chamei uns colegas que imaginei que tinham 
coragem. Vamo? Vamo. Mostrei umas letras pra eles, dei só umas ideias, por alto, do 
que é que ia ser o camando, a ideologia da história. Pronto, a partir daí, surgiu a 
OPZ, o primeiro comando, a primeira organização de piche na cidade, que até 
então não tinha piche aqui. (História de vida – PAGÃO) 

 
Comando? Que palavra seria essa? Qual a sua representação para a sociedade “secreta”? 
Apelarmos apenas para a questão linguística seria limitá-la demais em sua 
multidimensionalidade semântico-ideológica e sociocultural.  
No nível textual desse discurso, a escolha dessa palavra já sinaliza para a metáfora da guerra que 
emoldura os conceitos vinculados à experiência de pichadores/as e grafiteiros/s. 
Nas seguintes fotos, há textos em que é nítida a metáfora da guerra: 
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Figura 03 – Esta porra quem comanda é Zona Leste!!!   (PZL) / Nem PM, nem MP, nessa porra quem  
comanda é OPZ . (OPZ) – Rua Otacílio Nepomuceno. Catolé. Muro da Escola Normal. Maio de 2005. 

Autoria: Angelina Duarte 
 

 
Figura 04 – A guerra vai começar.  (Zoi – PPZ) – Rua Dr. Severino Cruz. Centro.  Maio de 2005 

Autoria: Angelina Duarte 
 
Fairclough (2001, p. 241) afirma que “as metáforas estruturam o modo como pensamos e o modo 
como agimos, e nossos sistemas de conhecimento e de crença, de uma forma penetrante e 
fundamental”. Segundo ele, há fatores culturais, políticos e ideológicos que determinam a 
escolha da metáfora, sendo, portanto, necessário considerar os efeitos desse recurso linguístico 
sobre o pensamento e a prática social. 
Nesse confronto, o comando serve para demarcar e dominar um território. “Quem comanda? 
Muita gente que mora lá, que tem meio que uma moral naquele lugar, no pedaço, vamo dizer que 
quem manda no pedaço são eles. Quem vai pro prédio mais alto, só quem vai poder ir são eles” 
(INSANA). Serve também para representar o período em que o jovem deseja assumir o 
‘comando’ da sua vida, ter uma autonomia, e, para isso, cria um espaço em que esse desejo possa 
se efetivar.  
Ponto espacial de referência da OPZ: o ZEPA, bairro da Zona Leste. Integrantes: jovens 
moradores dessa Zona. Atitude: coragem. Motivação: “ver um tag bem encaixadozinho, um 
pico, muito louca a ousadia da pessoa subir pra divulgar o seu nome, a sua arte lá em cima” 
(PAGÃO). “Cada um querer ser mais do que é, até porque o conflito, na pichação, é uma coisa 
meio que essencial, porque é cada um querendo fazer mais alto. E às vezes até que é, entre aspas, 
saudável, até o momento que tá só no, nas paredes.” (INSANA). 
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Fundar um comando exigiria confiança, atitude e “coragem”. Confiança na capacidade de 
agenciamento. Atitude de liderança para desafiar. Coragem para correr os riscos e “segurar a 
barra” –, de ser visto e preso, ou até mesmo de morrer – numa queda, no confronto com outros 
grupos, com a polícia ou com outros sujeitos que se contrapõem a suas práticas.  
Adrenalina é outro fator determinante nessa prática. Tratando da temática sobre a paixão pelo 
risco, Le Breton (2000) considera que essas práticas juvenis associadas aos riscos inerentes à 
transgressão, semelhantemente, aos esportes radicais, afrontam limites, produzindo a exaltação 
da vida perigosa, emocionante, repleta de adrenalina. Essa forma de afrontamento ao risco 
insere-se numa lógica do desafio e da provocação à sociedade adulta.  
Por outro lado, a fascínio pelo risco pode ser uma necessidade de “reencantamento” da vida, já 
que eles/as “manifestam forte ligação com o presente – “aqui e agora” –, certa dificuldade em 
equacionar o passado – “nem sempre as lembranças são boas” – e alguma relutância em projetar 
o futuro – “há um tanto de vazio na espera” (BORELLI; ROCHA, 2008, p. 31). Como vivenciam 
instabilidade, agarram-se com todas as forças ao presente, arriscando-se, desafiando, enquanto 
podem ter um certo controle sobre esse efêmero presente. 
Coragem implica também em liderança. PAGÃO, em sua história de vida tematiza a sua 
liderança, narrando que, desde moleque, tinha ideias e convocava a “molecada” para pô-las em 
prática. Diz que, quando estudava no CEPUC, todo final de ano tinha um destaque: “E teve uma 
história de destaque liderança. [...] foi unânime, a classe todinha botou destaque liderança pra 
mim. A partir daí, eu me toquei. E fui ganhando em cima disso.”  
Num grupo que uma das máximas é de haver cobrança quando há necessidade, esse grupo vai 
respeitar, ter como figura de autoridade quem coloca aquilo em prática, quem faz aquilo bem 
feito. Resultado desse meu comportamento, dessa parte da minha personalidade, do meu 
temperamento, é isso, contribuiu pra eu ter uma espécie de liderança nesse subgrupo 
social. (PAGÃO) 
A liderança, o papel de autoridade, dentro do grupo, representa para esses/as jovens uma 
autoafirmação, e isso se reflete na construção da sua identidade, já que, no convívio extragrupal, 
as figuras de autoridade são outras. Esse aspecto da liderança foi citado no fragmento da história 
de vida de INSANA, sobre a criação da MMS crew, aparecendo, também, na história de vida de 
ZNOCK MORB sobre a criação do outro grupo de pichação mais expressivo em Campina: LPE, 
rival da OPZ, de PAGÃO. 
O SAGAZ pichava e colocava LP. E isso me deu um incentivo. E eu encontrei com SAGAZ e 
SVO que também colocava LP. Aí, por consideração, eles pediram: bota LP, aí eu fui e botei LP. 
No final de 98, assim, mais ou menos, aí eu disse: bom, galera, acho muito vazio, assim, LP. 
Vamo colocar o E, de escaladores, acho que fica legal. Escaladores vai dar um lance massa, 
assim, pra gente, a galera que escala, e tal. Até então eu não me interessei muito, não coloquei 
LPE, também tava um pouco afastado desse lance de grafite. Aí veio o ano de 1999, né. Aí 
continuou aquela coisa de LPE, LPE, aí eu coloquei alguns pelo bairro, assim, aí começou a 
surgir na cidade. (ZNOCK MORB) 
Além do segredo, dos laços comunitários, da atitude, da coragem, da liderança, outro aspecto 
relevante é que “em Campina, o piche, ele não é só piche. Os bondes, como a gente chama, a 
galera, sabe, tem o envolvimento com torcidas organizadas, com todo um contexto mais pesado. 
Isso te acarreta uma consequência. Se você é da OPZ, você tá ali sujeita a toda a história que a 
OPZ tá, entendeu?” (NAAH). 
Porque a questão de torcida organizada é uma coisa que é meio irracional. É meio irracional, 
não, é totalmente irracional, porque prega o ódio a uma outra pessoa porque ela está usando uma 
camisa de uma cor diferente da sua, então isso é totalmente sem sentido. É, e você vê que são 
pessoas que matam ou morrem por aquilo. Isso é admirável, eles têm um ideal, um objetivo e 
eles matam ou morrem por aquilo, só que qual é esse objetivo? Matar ou destruir a outra 
torcida, mas eles matam. (ZECA) 
Disso resultam os conflitos simbólicos ou reais, entre comandos – gangues, nas palavras dos 
entrevistados – que batalham pelo predomínio numa dramatização das preocupações de status. E 
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dessas tensões resulta a violência, que por sua vez pode também ser uma das causas da 
manutenção do segredo. 
O fato de eu estar me encarando como eu não sendo mais integrante de uma gangue, querendo 
ou não, a parte, o comando que eu fazia parte era uma gangue [...]Via que quando era de 
ter atitude, eu, pá, tinha, fazia mesmo, chegava na caruda e, pá, fazia. (PAGÃO) 
Nesses confrontos, um grupo queima a tag do outro, semelhantemente ao jogo da velha. […] 
Queimar é você fazer um X por cima, entendeu? Fazer uma coisa por cima, entendeu?”(ZNOCK 
MORB). Nos confrontos reais, a queima da tag resulta em agressões e todas as consequências 
delas decorrentes. “E se quiser se desmoralizar, se quiser arrumar uma confusão com você, vai 
queimar sua tag” (PAGÃO). No meio da brincadeira, exacerba-se, então, a metáfora da guerra, 
passando, no contexto real, a se tornar “menos metafórica”. “É, porque tem aquela coisa de 
queimar, tá ligado? Isso é um desrespeito terrível, mortal, você queimar o grafite, queimar um 
tag, não é nem um grafite, mas um tag de outro.  
A escolha da palavra “queimar” remete à combustão, mas também a uma área semântica 
vinculada à guerra, (queima de arquivo, queima de cadáver), além de remeter a “ficar queimado” 
(ser excluído, estigmatizado).  
Vejamos um exemplo disso na fotografia abaixo: 
 

 
Figura 05 – LPE => os + loucos! (LPE) XPichadores Psicopatas do Zepa (PPZ) –  

Rua José Dantas de Aguiar. Catolé. fevereiro de 2005 
Autoria: Angelina Duarte 

 
No contexto da sociedade “secreta”, a linha que separa as esferas do discursivo e do social é 
tênue. A Teoria Social do Discurso nos ajudará a “desvendar” esse segredo. 
Nesse ponto, o risco se acentua, pela inserção da repressão policial, a serviço da lei. “Inclusive 
fui pro presídio, duas vezes, fazer umas visitas lá, comer sopa do governo” (PAGÃO). Essa é 
outra guerra que entra em cena. 
O risco está, intrinsecamente, vinculado à transgressão. Pereira (2010, p. 155) afirma que “a 
conduta de risco constitui também outra maneira de transgredir” uma vez que desejam 
ultrapassar as barreiras impostas pelas determinações sociais, parecendo ser o risco a “principal 
transgressão que esses jovens procuram”. Essa dinâmica de criação dos riscos, em lugar de 
inibir, excita, produz adrenalina, e vai conceder o reconhecimento ao pichador que melhor 
conseguir superar os desafios.  
 

Eu, caramba, doido, se essa bala pega em mim, caramba, caramba, caramba. 
Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o chuveiro e ficar debaixo do 
chuveiro. Caramba, que doideira, que doideira, que doideira! Eu acho que passei 
uns quarenta minutos debaixo do chuveiro refletindo. Ó a minha mentalidade, 
só fiz sair de casa, fui lá pegar o spray, porque ainda no meio dessa correria eu 
ainda pensei em entucar o spray, guardar o spray, passei por ali, e fuc, botei lá e 
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continuei nessa correria. Passei, peguei o spray, passei no centro, entreguei pro 
ZNOCK.  E aí, o rolé? Ó a minha mentalidade! E continuou as histórias (risos!). É 
muita história! Essa eu me lembro, que marcou mesmo o fogão da arma. Imagino 
pelo tamanho da arma, era um 38, um revólver grande assim. Ele, pá, eu só vi o 
fogão. Acho que foi Deus que fez assim na bala na hora! (PAGÃO) 

 
Mas nem esse aspecto intimida o grupo. “Eu admiro, assim, a adrenalina, a coragem, mesmo, 
assim” (NAAH). Apesar da repressão, repete-se a transgressão, mesmo que esses sujeitos não 
saibam, exatamente, o que estão transgredindo. Não há, portanto, um motivo único para isso. O 
que há, mesmo, são contradições. “As afiliações culturais juvenis guardam, porém, contradições 
internas, nuanças diversas, toda uma série de dubiedades intrigantes” (FREIRE FILHO, 2005, p. 
148). 
 Em lugar de contenção dessas práticas, há uma persistência desses sujeitos na criação de novos 
grupos.  
 

Todo dia, não, mas sempre aparece uma sigla nova. É assim, ó, da LPE, apareceu 
LPA, LPP, LPL. Da OPZ, apareceu OPC, OPI, OPM. Tem sigla que hoje em dia eu 
vejo, o significado de algumas nem conheço. Na minha época eu conhecia todo 
mundo. Hoje em dia é tanta coisa nova que eu nem, não sei nem algumas, o 
significado de algumas siglas. (INSANA) 
Todo dia aparece um que dá um rolé ou outro e para, ou depois ele muda de 
nome, ou depois ele desiste, enfim, vai e vem, né, pichadores. (NAAH) 
Por que essa proliferação? A condição adolescente apontaria para a primeira causa 
dessa escolha. Mas apenas ela não é suficiente para explicar esse fenômeno.   
No começo da minha adolescência eu fui meio rebelde. Meio roqueira, e nunca 
gostei, assim, dos padrões de roupa que minha mãe e minha avó gostaram. [...] 
O começo da minha adolescência foi desse jeito, meio revoltada com a vida. 
(INSANA) 
Na adolescência, fiquei encrenqueira, fiquei dando trabalho, fiquei respondona, 
desobediente (risos!), fiquei realmente bem diferente do que eu era quando pequena. 
Foi uma adolescência bem complicada, daquela de tirar o juízo de qualquer 
mãe. (NAAH) 

 
Haveria a influência dos amigos para essa iniciação, mas também a admiração desses jovens por 
outros que obtiveram notoriedade nesse contexto. De acordo com Rezende (2002, p. 146), há 
uma “contiguidade entre os valores da sociabilidade e da amizade”, sendo a primeira o alicerce 
para a constituição de vínculos afetivos. “As amizades que eu consegui no grafite e no 
movimento hip hop, eu não vendo de jeito nenhum” (ZNOCK MORB). 
Segundo as histórias de vida, outro aspecto decisivo é o prazer que essa prática proporciona. 
“Tem outras coisas envolvidas. Tem o prazer de fazer, tem aquela coisa de, pá, sentimento. [...] 
É uma coisa...É mais do que chegar e pintar, tá certo?” (ZNOCK MORB).  
Assim, a experiência, mediada pelo segredo, sugere a força identitária da sociedade “secreta” na 
autoafirmação desses/as jovens. O estar junto significa a possibilidade de se apresentar com mais 
autonomia, mesmo que no contexto intragrupal. Por outro lado, esses laços lhes permitem a 
visibilidade, já que, no contexto mais macro, as assimetrias os tornam invisíveis (SOARES, 
2004). O desejo de “notoriedade” nada mais é que o de inverter sua condição de anonimato 
social, embora, paradoxalmente, esse desejo se realize, em segredo. 
A construção discursiva desses/as jovens suscita questões referentes à identificação deles/as com 
essa sociedade, mas também à representação dela em seu sistema conceptual. Os significados 
identificacional e representacional marcam muitos momentos de seu discurso. “O significado 
representacional enfatiza a representação de aspectos do mundo – físico, mental, social – em 
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textos [...]; o significado identificacional, por sua vez, refere-se à construção e à negociação de 
identidades no discurso, relacionando-se à função identitária” (RESENDE, 2006, p. 53). 
Essas podem ser identificadas, por exemplo, pela sua escolha vocabular. Palavras como 
comando, queimar, periferia, grapicho, piche, point, rolé, crew, tag, spray passam a ter sentidos 
ampliados, profundamente vinculados ao sentimento de pertença e à constituição desses sujeitos 
no universo da cultura de rua. 
Exemplo disso é que alguns deles chegam a tatuar a marca do seu grupo no corpo, como 
veremos na foto abaixo, na qual a tatuagem é uma marca registrada – produto do gueto –, e 
representa o orgulho desse jovem por pertencer a essa sociedade, mas também seu compromisso 
com ela por toda a vida, o que se confirma pela legenda que esse jovem escreveu abaixo dessa 
foto: té u fim. 
Interessante é que na própria imagem vemos a tag MEGA repetida, de duas formas – pichação, a 
primeira, e bomb, a segunda –, numa referência às duas práticas – pichação e grafite. Também, 
no bomb, na primeira e na última letra da palavra MEGA, podemos identificar o símbolo $, do 
cifrão, o que sugere que o produto “by gueto” tem valor, inclusive, para o mercado. 
 

 
Figura 06 – Fotografia copiada do orkut de MEGA – setembro de 2010 
http//www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=10162845907402648153 

 
Entre prática e discurso, porém, permanece o segredo, sendo mantido todo o investimento de 
proteção a ele, para que sejam resguardadas as identidades de seus membros, a sua esfera de 
intimidade, assim como alguns elementos de sua prática. “É uma cultura que a gente chama 
cultura de underground, muito esse foco underground, underground, underground. […] Aquela 
coisa, mesmo, que veio dos porões, ela tava nos porões porque a sociedade não aceita” (ZNOCK 
MORB). 
A noção do segredo tem sido relevante tanto para a Sociologia quanto para o estudo das culturas 
(MALDONADO, 1999, p. 217), em razão de se constituir como um dos fundamentos da vida em 
sociedade. De acordo com essa autora: 
 

Os estudos sociológicos do segredo se inauguram com os pressupostos e os estudos 
de Georg Simmel e se estendem no âmbito teórico e na pesquisa disciplinar. Tanto na 
sua vertente sociológica como na antropológica, os estudiosos das diferentes formas 
e ritmos que assume a disseminação da informação em quadraturas sociais diversas, 
partem do pressuposto básico de que a ocultação por meios considerados "positivos" 
ou "negativos" é um feito essencialmente humano, e um dos fundamentos da vida 
social. Sem o segredo, pressupondo-se a possibilidade da transparência absoluta nas 
relações interpessoais tanto ao nível individual quanto ao nível societário, estas 
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seriam inviáveis (SIMMEL, 1950 apud MALDONADO, 1999, p. 219) (grifos da 
autora) 

 
“O segredo cria barreiras entre os homens, mas ao mesmo tempo traz à baila o desafio tentador 
de rompê-lo por boataria ou por confissão – e esse desafio o acompanha todo o tempo” 
(SIMMEL, 1999, p. 222). Em relação às crews de pichação e de grafite, além de se estabelecer 
como um elemento viabilizador do processo de interatividade social, passa a compor a própria 
dinâmica comunicativa de tais grupos, assumindo assim significados pertinentes à cultura de rua. 
Referindo-se ao segredo, Simone Maldonado assim se expressa: 
 

Do ponto de vista sociológico, a importância e as tonalidades culturais que o binômio 
ocultação-revelação assume em cada configuração histórica e local, superam a 
valoração moral que delas se possa fazer. Sociologicamente, mais do que um 
conteúdo, um objeto unicamente de ocultação que uma vez revelado se esvaziasse e 
perdesse o sentido, o segredo é toda uma dinâmica comunicativa, feita de retóricas, 
de silêncios, de transparência, de opacidade e também de certas formas de revelação, 
estando entre seus possíveis mecanismos, a mentira e a malversação. 
(MALDONADO, 1999, p. 3) (grifo da autora) 

 
Embora consistindo numa categoria de conteúdo universal, dependendo do contexto cultural em 
que se encontra instaurado, assume conotações específicas adaptadas àquela cultura. No que diz 
respeito, mais particularmente, às práticas das crews de pichadores e grafiteiros, a funcionalidade 
e o simbolismo dessa ocultação remetem para o caráter subversivo que tem inspirado, desde o 
princípio, a constituição de tais grupos, mas também para a garantia de seus interesses e valores 
coletivos. “O uso do segredo como uma técnica sociológica, como uma forma de ação sem a 
qual em termos do social não se poderiam alcançar certos fins, parece bem claro” (SIMMEL, 
1999, p. 20). 
Tendo, pois, o segredo no cerne de suas atividades, os/as jovens da sociedade “secreta’, partindo 
de experiências – no sentido thompsoniano –, delimitam um conjunto de práticas, regras, 
símbolos próprios, indumentária, comportamento, que os possam caracterizar e que impliquem 
num sentimento de pertença, na construção de uma identidade coerente com os valores 
defendidos pelo grupo cultural a que se vinculam. 
Cada cultura se caracteriza […] por uma certa configuração, um certo estilo, um certo modelo. O 
termo implica a idéia de uma totalidade homogênea e coerente. Toda cultura é coerente, pois está 
de acordo com os objetivos por ela buscados, ligados a suas escolhas, no conjunto de escolhas 
culturais possíveis. (CUCHE, 1999, p. 77-78) 
Uma outra vinculação ao segredo se estabelece a partir da função política exercida por alguns 
membros desses grupos, embora no anonimato. Nesse aspecto, não mais a brincadeira, mas a 
denúncia. Para exercer sua crítica à sociedade, não podendo fazê-lo abertamente, nem tendo 
espaço para tal, expressam-se em segredo. 
 

Assim, por fora de posto de saúde fechado, a pessoa colocava: Um absurdo! Coisas 
assim, protestava com o geral, com o governo, com político, com tudo o que me 
incomodava. [...] Aí fiz meus protestos, eu queria mais aquilo ali, eu queria mostrar a 
todo mundo o que eu pensava, que também tinha um monte de gente que concordava 
comigo, mas a gente, não sei como falar, a gente não, não não, a televisão não é 
aberta pra todo mundo, a gente não tem meio nenhum de falar o que a gente 
tem vontade, então foi o jeito que eu encontrei. (INSANA) 
 

Até na campanha político-partidária, deste ano de 2010, para governador da Paraíba, alguns 
grupos se posicionaram em relação aos candidatos. Num muro da Rua Sebastião Donato, no 
Centro desta cidade, encontramos a frase: operação X na cara. Vote nulo. Encontramos ainda a 
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propaganda de um dos candidatos a essa eleição “queimada” com um X sobre a foto dele, 
semelhantemente ao procedimento desses jovens em relação aos grupos rivais, além da palavra 
capitalista, abaixo da referida foto. Também num muro interno do CUCA, encontramos a frase: 
Coragem, dinheiro e bala. Essa é pro prefeito 100 cultura, ao lado de uma imagem de Lampião. 
Vimos, ainda, em algumas páginas do orkut, de alguns/mas desses/as jovens, a declaração 
explícita de apoio a um candidato, inclusive com fotos ao lado deste. 
 O discurso que eles/as constroem sinaliza para um descontentamento com questões que a 
sociedade não lhes responde. Na atitude de exporem a periferia, de onde advêm, como também o 
produto que dela se origina, podemos identificar a crítica às esferas hegemônicas. 
Essa crítica se instaura em um novo suporte midiático – o muro ou qualquer espaço que lhe 
equivalha – como um novo espaço para a repolitização, uma vez que na época atual, 
instauraram-se mudanças também no que diz respeito à política. 
Muitas dessas micropolíticas originam-se em setores, até então, periféricos que interatuam com 
as mais distintas expressões e vivências socioculturais. “A novidade mais importante da cultura 
brasileira na última década foi o aparecimento da voz direta da periferia falando alto em todos os 
lugares do país. A periferia se cansou de esperar a oportunidade que nunca chegava, e que viria 
de fora, do centro.” (VIANNA, 2007)  
A força reivindicatória de grupos de pichadores/as e grafiteiros/as evidencia novos atores 
urbanos em cujas mãos, o muro, que sempre teve como função hifenizar, transmuta-se, para 
servir, também, de ponte para a defesa de valores e para o questionamento do status quo, 
difundindo novos conteúdos político-culturais. Assim, segundo Novaes (2007, p. 105), 
“vislumbra-se um novo e possível caminho para a construção do espaço público. E nele, destaca-
se a juventude”. Completa, ainda, essa autora: 
 

É preciso atentar para novas apropriações e linguagens que renovam a política e 
(re)inventam possibilidades do(a) jovem de hoje estar e agir no espaco público. [...] 
Ou seja, falar da “participação juvenil” significa ultrapassar os lugares tradicionais 
da política. (NOVAES, 2007, p. 101) 

 
Por outro lado, mesmo que esse espaço venha servindo de palco para a denúncia, caracteriza-se, 
igualmente, pelo forte apelo de uma nova estética de sociabilidade desse grupo juvenil urbano. 
Segundo Vianna, (2007) as novidades nas produções dos “mundos culturais periféricos” muitas 
vezes são mais interessantes também esteticamente.  
De uma forma ou de outra, a essa função política e/ou estética, o segredo continua subjacente, 
através do anonimato desses sujeitos. Conforme já afirmamos, suas reivindicações são expostas, 
mas os sujeitos que as produzem ocultam-se, sendo essa atitude parte constitutiva do segredo 
que, por sua vez, interfere na formatação da própria cartografia urbana, contribuindo para a 
ressignificação de espaços e “territórios” ocupados por pichadores/as e grafiteiros/as, embora 
mantendo como ponto de referência a periferia, representada pela sociedade “secreta” que 
constituem. 
O segredo consiste, ainda, em muitos casos, num componente indispensável à escrita da 
pichação e do grafite, uma vez que seus significados só podem ser decifrados pelos que 
dominam os códigos utilizados nessas produções. O efeito da leitura dessas escritas vai ecoar 
mais profundamente nos sentidos construídos pelos praticantes da pichação e do grafite, porque 
esse consumo se torna mais efetivo pelos conhecimentos compartilhados pelo grupo e pela 
representação desses conhecimentos na visão de mundo desses sujeitos e na sua ação sobre esse 
mundo. Para os “leigos”, não passam de meros rabiscos ininteligíveis.  
Isso se confirma em um fragmento da narrativa de história de vida de NAAH, quando ela afirma 
que “a tag, ela é feita de uma forma que a gente entende, mas nem todo mundo, uma pessoa 
comum que não interage, não se interessa, vai olhar e não vai saber nunca, porque é que tá ali, 
né?” 
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O único espaço em que essa esfera do segredo se torna desestabilizada é o ciberespaço, apesar de 
essa desestabilização ser apenas aparente. Embora a “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999) 
tenha acrescentado ao contexto atual, novas práticas, e, consequentemente, favorecido a 
implementação de redes virtuais de sociabilidade, publicizadas para o mundo inteiro, no que diz 
respeito à pichação e ao grafite, observamos que essa condição não implica, necessariamente, na 
eliminação do caráter secreto que subjaz as suas manifestações.  
 
5. Considerações finais 
 
O percurso teórico metodológico que norteou as reflexões aqui expostas, permite-nos afirmar 
que a construção discursiva de pichadores/as e grafiteiros/as suscita questões referentes à 
identificação deles com essa sociedade “secreta”, mas também à representação dela em seu 
sistema conceptual. 
Conforme constatamos, a esfera do segredo contempla também símbolos, discursos e ações que 
se revelam apenas aos “iniciados” dessa “sociedade secreta”, constituindo-se, provavelmente, na 
primeira regra para o funcionamento desses grupos. 
Assim sendo, os resultados apontam para o segredo como dinâmica comunicativa indispensável 
à formação, à estrutura organizacional, ao funcionamento, às relações, às regras e às 
características dessa sociedade.  
Sob o manto do segredo, são ocultadas a identidade dos seus membros, as suas motivações e 
formas de atuação, só tendo acesso a essa esfera os que compartilham seus códigos e 
experiências. 
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A Violência Escolar no Imaginário de Professores 
Tânia Maria Rechia Schroeder (UNIOESTE-PR)  
 
 
 
Introdução 
 
Este artigo apresenta estudos preliminares do projeto de pesquisa em desenvolvimento, no 
período de 2011 a 2013 intitulado “A didática e o desafio da violência escolar”, cujo objetivo é 
identificar o imaginário dos professores a respeito das manifestações de violência apontadas por 
eles como um dos principais problemas para o desenvolvimento didático-pedagógico em sala de 
aula e, por meio de um estudo de caso, discutir as violências cotidianas em sala de aula a partir 
das referências do imaginário.  
Esta pesquisa originou-se de observações, orientações e discussões na prática de ensino sob a 
forma de estágio supervisionado, bem como em cursos ministrados na formação continuada de 
professores da rede pública do estado do Paraná e também pesquisas de iniciação científica na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 
Os episódios de violência escolar são temas recorrentes nas conversas entre estagiários e 
professores, os quais vêm manifestando um preocupante desânimo em prosseguir com a carreira 
docente; profissão que exige não somente conhecimentos curriculares, mas, também, outros 
saberes que não estão diretamente relacionados aos conteúdos ministrados pelas disciplinas para 
lidar com os conflitos em sala de aula.  
A aula não se repete, é sempre única. Por isso, exige capacidades para enfrentar várias situações, 
previstas ou imprevistas, dentre elas, a violência escolar, apontada como uma questão que vem 
interferindo significativamente no trabalho do professor.  
Quando se menciona a palavra violência nos cursos ministrados para a formação continuada de 
professores, associam-se a ela outras expressões como: agressões, brigas, mortes, ódio, 
espancamento, negação, covardia, impunidade, amargura, ira, inveja, nojo, insegurança, 
exclusão, intolerância, lesão, negligência, arma, covardia, omissão, abandono.   
No imaginário desses professores o ato de violência é frequentemente associado a uma violência 
física. 
No entanto, a violência vem se apresentando ao longo da história sob diferentes formas visíveis e 
veladas.  
Identificar as formas visíveis e veladas da violência e conduzir-se de maneira adequada perante 
os problemas, enfrentando-o e solucionando-o ou encaminhando a sua resolução é o grande 
desafio que todos os educadores brasileiros se deparam no dia-a-dia de suas atividades, 
principalmente nas salas de aula, das escolas dos níveis do ensino fundamental e médio nacional. 
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Modulações de violências 
 
A violência surge ao longo da história sob diferentes modulações e deve ser analisada em seu 
contexto, pois o que é considerado na atualidade como violência pode não ter sido no passado e 
vice-versa.  
Nessa ótica, a violência é relativa e para analisá-la há que ser considerado a época, a sociedade e 
seus vários ambientes. Ela está relacionada aos códigos sociais, jurídicos e políticos dos períodos 
e dos lugares onde ela se manifesta.  
O imaginário de violência também varia de indivíduo para indivíduo, o que pode ter sido um ato 
violento para um, pode não ter sido para outro.  Num mesmo indivíduo, essas percepções variam 
de acordo com o momento que se vive e de sua capacidade de interpretar e absorver os fatos do 
cotidiano.  
Partindo da premissa que as noções de violência variam de acordo com seu o contexto, a 
violência escolar poderá ser compreendida e estudada em seu ambiente, evitando-se transpor 
tudo o que acontece na sociedade para dentro da instituição escolar.  Analisar a violência na 
escola de uma única maneira, como um fenômeno exclusivo é inviável, pois ela é plural e traz 
em si diversos imaginários sócio-culturais, a depender da situação que o indivíduo se depara. 
Para compreender as modulações históricas e sociais da violência Maffesoli propõe reunir no 
termo violência “tudo o que se refere à luta, ao conflito, ao combate, ou seja, à parte sombria que 
sempre atormenta o corpo individual ou social” (MAFFESOLI, 1987, p. 15).  
Todavia, é importante assinalar, a violência não é instinto e, só aparece, em contextos de 
interação humana. Também possui grande dinamicidade, reinventa-se constantemente e está 
enraizada nas estruturas sociais e culturais. Há um “eterno recomeço da violência [...]” 
(MAFFESOLI, 2001, p. 115). Sendo a violência própria da condição humana, não se pode deixar 
de investigar a pluralidade de valores que lhe estão associados. 
 

Este autor desenvolve suas reflexões a partir três modulações de violência muito 
profícuas para a análise da violência na escola. 
A primeira é a Violência Totalitária ou “dos poderes instituídos, a violência dos 
órgãos burocráticos, dos Estados, do Serviço Público” (MAFFESOLI, 1987, p. 10). 
Agindo de forma agressiva e violenta perante o diferente, se reproduz o que a 
sociedade faz com os indivíduos que não estão enquadrados no padrão de 
comportamento universal: repreensão e punição. 
A normalização da sociedade produz o comportamento universal, homogêneo, que 
não reconhece as diferenças. Deste modo, não há lugar para o louco, o anormal, eles 
passam para a categoria dos excluídos num “reino” em que todos devem ser iguais. 
Ao determinar-se a normalidade exclui-se a diferença (MAFFESOLI, 1987). 
 

Diferenças que os “especialistas” buscam esclarecer e explicar o inexplicável. “Explicar, 
palavra-chave do monoteísmo, retirar as dobras ou pregas (ex-plicare) da opacidade humana” 
(MAFFESOLI, 2004, p. 105). Classificar. Discriminar. Normatizar. Controlar. 
Dominar classificando, podando todas as singularidades que não se adaptam a modelos teóricos, 
esquecendo que não se pode explicar nem o homem, nem a sociedade de forma absoluta, por 
meio de nenhum tipo de determinação. Impossível reduzi-los a categorias ou paradigmas teóricos 
definitivos. A classificação produz um círculo vicioso e sufocante. Talvez se possa aprender a 
utilizar mais cautela com as classificações genéricas das pessoas e dos pensamentos e deleitar-se 
com a riqueza dos detalhes. 
Ao tomar partido pela segregação de pessoas ou grupos exerce-se a violência discriminadora e 
desencadeadora de outras violências.  
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A segunda modulação de Violência é a Anômica, que pode ser desencadeada na luta por 
ordenamentos sociais mais justos ou uma denúncia da inoperância do Estado ou das instituições, 
seriam os movimentos de resistência.  
A terceira modulação é a Violência Banal que se caracteriza por uma série de reações que tentam 
desviar ou romper as imposições estabelecidas diante da complexa trama das instituições, que 
por sua lógica de funcionamento, tende a igualar, a excluir as diferenças na vida social 
(MAFFESOLI, 1987). 
Algumas práticas pedagógicas são passíveis de gerar revoltas que ficam latentes e, 
ocasionalmente, abrem a possibilidade de culminar em reações impetuosas, como brigas, 
pichações, depredação, ofensas ou ainda uma resistência passiva, que não se opõe frontalmente, 
mas pode, silenciosamente, desmontar a ordem instituída. 
A violência anômica e a banal ocorrem como uma maneira de resistir a práticas pedagógicas 
massacrantes, portanto uma “tática” para sobreviver diante da monotonia diária na sala de aula. 
A violência escolar tanto se manifesta com agressões físicas e verbais, quanto por meio da 
discriminação daqueles que aprendem em ritmo mais lento e da exclusão dos que não seguem as 
regras impostas, não aceitam aulas repetitivas, cópias exaustivas sem significado, memorização 
excessiva de informações que podem ser consultadas a qualquer momento, avaliações que não 
buscam diagnosticar os conteúdos aprendidos, mas, sim, classificar e punir.  
Não há a pretensão de responsabilizar os professores sobre todos os problemas relacionados à 
violência, mas evidenciar que as relações estabelecidas em sala de aula são uma grande fonte de 
tensão que merecem análises com referência aos imaginários sócio-culturais.  
Há vários fatores que interferem nas práticas docentes: as condições de trabalho com pesada 
carga horária, os baixos salários obrigando-os trabalhar em mais de uma escola, falta de espaços 
adequados para planejamentos, mas o que será focalizado nessa pesquisa é a força do imaginário 
nas ações dos professores. 
Uma das maneiras para o professor enfrentar as diversas modalidades de violência na escola é 
problematizar seu próprio imaginário de violência, uma vez que suas formas de atuação 
envolvem não apenas conhecimentos científicos como também os seus sonhos, suas fantasias, 
seus desejos, que podem engendrar mais situações violentas e conflituosas. A ação do professor, 
ao trabalhar com os conteúdos explícitos no currículo, também está permeada de múltiplos 
imaginários.  
 
A dinâmica do imaginário 
 
O imaginário pode ser dinâmico e construtor de outras histórias, possibilitando a libertação da 
evidência do presente imediato motivando a explorar possibilidades que virtualmente existem e 
podem ser realizadas.  
O imaginário, como produção individual e coletiva, é depositário da memória que se recolhe nos 
contatos do dia-a-dia, se expressando por ideologias e utopias, e também por símbolos, alegorias, 
rituais e mitos. Tais elementos plasmam visões de mundo e modelam condutas e estilos de vida, 
em movimentos contínuos e descontínuos de preservação da ordem vigente ou introdução de 
novas configurações dos códigos sociais.  
O imaginário permite que os modos de socialidade existentes não sejam considerados 
definitivos, os únicos possíveis, e que possam ser concebidos outros modelos. 
O real não é só um conjunto de fatos que oprime; pode ser constantemente ressignificado em 
outras dimensões. As atitudes de alunos, professores e funcionários consideradas frequentemente 
de violentas podem ser a expressão de tentativas de libertação de interditos, tabus, convenções 
sociais, padrões comportamentais que podem ser violentos. Os conflitos podem funcionar como 
uma mola propulsora e ativadora do campo de seus imaginários.  
O mundo humano não é constituído apenas de fatos. É também um mundo imaginário: a razão, a 
linguagem lógica e conceitual, a ciência, a arte, a religião e os sentimentos são dimensões 
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imaginárias. O real é a interpretação que os homens fazem da realidade por intermédio das 
incessantes trocas entre as objetivações e as subjetivações. 
O ser humano atribui incessantemente significados que extrapolam a funcionalidade dos atos e 
dos objetos. Criam-se diferentes significados para determinados elementos da natureza como as 
montanhas, as árvores, a água, o fogo, assim como em diversas culturas se modifica os corpos, 
os alimentos. Ao atribuir significados o homem ingressa no plano simbólico.  
Mircea Eliade afirma que o pensamento simbólico não ocorre apenas com as crianças, com o 
poeta ou o louco: é inerente ao ser humano. 
As imagens, os símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas respondem a 
uma necessidade e preenchem uma função: revelar as mais secretas modalidades do ser. Por isso 
seu estudo nos permite conhecer melhor o homem, “o homem simplesmente”, aquele que ainda 
não se compôs com as condições da história (ELIADE, 1991, p. 121). 
Segundo Duvignaud (1986, p. 345), “o imaginário está enraizado na existência, que não é 
fantasia de romântico, que não é um mundo que paira acima do mundo, mas ele é a própria 
experiência da vida, pelo fato dele se prolongar além da literalidade da vida cotidiana”. 
Embora faça parte  do cotidiano, o tema do imaginário tem sido rechaçado pela academia porque 
as ciências sociais, desde Augusto Comte, optou pelo caminho semelhante ao das ciências 
naturais. 
Se, por um lado, houve um grande desenvolvimento técnico-científico de produção, reprodução e 
transmissão de informações em todas as áreas do conhecimento, por outro, ignorou-se o efeito 
perverso de suas descobertas. Foi necessário que parte da população de Hiroxima fosse dizimada 
para que os físicos se chocassem com as suas descobertas (cf. DURAND, 1998).  
Maffesoli (1995 e 1998) advoga que é possível enriquecermos a razão, considerando também o 
imaginário, o lúdico, o onírico, o festivo. São esses elementos que possibilitam nossa 
sobrevivência diante dos poderes instituídos. 
O professor, em face dos múltiplos meios da tecnologia da informação, que “alimentam” 
diariamente o seu imaginário e o dos alunos, adicionados aos seus respectivos ambientes 
familiares e sociais, deve desenvolver uma postura profissional de questionamento diante de 
respostas muito repetidas e axiomas que podem se tornar verdadeiros obstáculos para a 
compreensão das relações conflituosas em sala de aula.  
O exercício de pensamento aberto para novos conhecimentos, para a suspeita, para as perguntas, 
que não buscam apenas o que confirma os saberes constituídos, mas também o que contradiz 
suas certezas é extremamente profícuo para o trabalho docente.  
 
A violência na relação professor-aluno 
 
A interação entre o professor e seus alunos em sala de aula é de fundamental importância para as 
pesquisas sobre a violência escolar, uma vez que as tensões cotidianas podem prorromper em 
incidentes violentos.  
As tensões cotidianas em sala de aula podem aparecer de formas veladas e explícitas sob a forma 
de zombarias, xingamentos, humilhações e ruído incessante. Há tensões não muito explícitas, 
mas que são geradas pela recusa ofensiva aos trabalhos propostos pelo professor, as quais 
prejudicam o ambiente da sala de aula, desgastam energias e comprometem as relações 
interpessoais.  
As relações com o saber também são fontes de tensão e provável violência no cotidiano. Quando 
o aluno reprova ou vai mal, geralmente a culpa é colocada no aluno, podendo redundar em 
reações agressivas, por parte do aluno, contra professor, funcionários, colegas e as próprias 
instalações da instituição.  
O que se verifica até o momento, nesta pesquisa, são professores hesitantes, indecisos, tentando 
lidar de maneira intuitiva com a violência escolar, que tem sua origem, tanto no âmbito da 
sociedade, de um modo geral, quanto na escola.  
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Quando surgem situações na escola que podem ser caracterizadas como violência, será 
necessário questionar as causas de seu aparecimento. Não basta procurar os culpados, 
concentrando o problema num aluno, num grupo de alunos ou ainda no professor, o problema 
deve ser enfrentado coletivamente.  
Nas ocasiões em que a violência se manifesta na escola, geralmente são apontadas razões 
oriundas da sociedade local, perpetradas por marginais envolvidos em diversos delitos: tráfico de 
drogas, invasões, homicídios, sequestros, furtos, roubos, dentre outros.  
Por vezes busca-se a origem apenas no interior da escola, relacionando-a com a qualidade da 
interação entre docentes e discentes, alunos, gestores escolares, funcionários e familiares de 
alunos ou ainda a qualidade das instalações da escola.  
A análise de questões envolvendo a violência escolar deve ser feita considerando-se tanto a 
violência interna, quanto à externa. Mas isso não significa a junção das duas, pois são 
modalidades de violências com origens e nuances diferentes que não podem ser negligenciadas, 
sob o risco de se diagnosticar o cerne do problema de forma simplista, prejudicando a 
implementação de ações que visem minorar as violências manifestadas nas escolas.  
O que se constatou até o momento se contrapõe aos exageros mencionados na mídia que 
repetidamente explora violências espetaculares e sangrentas, transmitindo uma sensação de 
grande insegurança para professores, alunos e familiares. 
Em muitos episódios, a sensação de violência na escola é potencializada pela influência 
marcante da mídia, dos políticos e das empresas de segurança. A primeira quer vender notícias, 
explorando a violência. Os políticos visam votos e as empresas de segurança, almejam maiores 
ganhos. 
Atualmente, nas escolas em que supervisionamos estágios em Cascavel-PR, o que ocorre são 
muito mais incidentes de violências, ocasionadas pelo não acolhimento das diferenças de gênero, 
de perfil morfológico, de torcidas de times de futebol, do que propriamente violências físicas 
graves sangrentas, entre alunos-alunos e alunos-professores.  
Também se constatou um significativo aumento de piadas de mau gosto, pequenas grosserias 
entre professores e alunos, ocasionadas, por vezes, pela indiferença ou recusa ostensiva ao 
trabalho proposto pelo professor. Estas atitudes podem gerar tensões escolares em que os alunos 
e os professores se consideram profundamente atingidos pessoal e profissionalmente, a ponto de 
identificarem, tais atitudes, como violência.     
Diagnosticou-se também, que as escolas, apresentam violências relacionadas à situação social 
(pobreza, desemprego, desigualdade social), e à família (separações, abandono, constituição de 
novas famílias).  
Há que ser considerado também, fatos que não estão registrados, mas que podem contribuir para 
a violência: instalações escolares em péssimas condições de manutenção, tornando o ambiente 
pouco acolhedor; moradias de péssima qualidade, insegurança e iluminação deficiente nos 
arredores da escola.  
Considerando-se que a violência deve ser analisada de forma contextualizada, questiona-se: 
Quais são as manifestações de violência que vêm interferindo na prática pedagógica? Quais são 
os imaginários dos professores a respeito dos episódios das violências? Como os professores 
lidam com manifestações das violências?  
 
Um caminho a ser percorrido  
 
Nesta pesquisa, o imaginário será a referência para compreender o fenômeno da violência na 
escola. Escolhemos para esta pesquisa o olhar da fenomenologia compreensiva, porque esta 
“desconfia daqueles que pretendem acabar com os mitos e a poesia, ou afirmar a univocidade em 
detrimento da polissemia” (REZENDE, 1990, p. 28). Além disso, “a fenomenologia [...] leva a 
sério a coisa em si mesma; e, seja ela qual for, trivial, sublime, abjeta, respeita-a como ela é” 
(MAFFESOLI, 1995, p. 95). 
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A metodologia de estudo de caso, vai ao encontro da necessidade de conhecer a relação 
professor-aluno, com o intuito de compreender, avaliar e questionar as práticas docentes em 
relação às interações com alunos, pois “se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 
contextualizada” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 18).  
 O quadro teórico de Michel Maffesoli e Gilbert Durand servirá de estrutura onde poderão 
emergir novos aspectos, novos elementos a serem considerados na medida em que forem sendo 
identificados os imaginários de violência dos professores e as suas formas de lidar com as 
violências que ocorrem em sala de aula.     
A imersão no campo de pesquisa será iniciada em março de 2012, por intermédio de grupos de 
trabalho (pesquisador e colaboradores da Universidade e professores da escola), com 
observações em situações de aula, de reuniões, de recreio, de entrada e saída das crianças e/ou 
adolescentes que serão registradas em um diário de campo e constantemente discutidas com os 
professores participantes da pesquisa para a interpretação do contexto com variadas fontes de 
informação.  
 
Considerações Finais 
 
Tendo em vista a abordagem alarmista e catastrófica pela qual a temática da violência vem sendo 
tratada, tanto pela mídia como pela sociedade de um modo geral, é pertinente realizar 
aprofundamentos nas compreensões sobre as violências que acontecem no interior da escola. 
Nos cursos de formação continuada tem se constatado um grande desânimo dos docentes, tanto 
em ingressar, quanto em prosseguir com a carreira, sendo a violência apontada como uma das 
grandes causas do desalento dos professores. 
O exercício contínuo de problematizar os imaginários, em relação às compreensões e as formas 
de lidar com as violências na escola, permitem criar, contínua e coletivamente, novas respostas 
para os desafios colocados para o trabalho docente. 
A didática, a partir da década de 1980, propõe que o seu objeto de estudo, a sala de aula, 
transcenda questões relacionadas unicamente a esse espaço e construa reflexões e ações que 
considere os princípios éticos e políticos da sociedade.   
Eis aí um desafio para a didática: a sala de aula que vem apresentando cotidianamente várias 
tensões, frequentemente miúdas, anódinas, mas que senão trabalhadas podem culminar em 
violências paroxísticas.  
Pretende-se, em grupos de trabalho na escola, problematizar os mitos, os preconceitos, os 
estereótipos, as crenças e os estigmas que permeiam a relação pedagógica simbolicamente 
constituída pela mediação da linguagem para que o professor compreenda os problemas que 
causam as situações conflituosas e até violentas, para então lidar com as manifestações que esses 
problemas acarretam. 
Refletir sobre a prática pedagógica a partir de referências do imaginário pode desvelar outros 
olhares para as manifestações violência na escola e, quem sabe, outras formas de atuação dos 
professores.  
É de fundamental importância que o educador esteja em condições de atuar sobre as tensões e as 
violências que surgem em sala de aula e, para tanto, urge a necessidade que as universidades 
contemplem em seus currículos de formação e aperfeiçoamento, a temática da violência escolar 
uma vez que ela é inerente à sala de aula. 
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Sombras luminosas de uma pesquisadora na Te-Arte: algumas confissões a 
partir da Sociologia da Infância 
Elni Elisa Willms (UFMT) 
 
 
 

Como é um dia na Te-Arte? Crianças por todo o canto. Crianças pegando, 
apalpando, observando, cheirando, molhando, ouvindo e fazendo sons, sentindo o 
gosto dos alimentos, distinguindo cores. E correndo, pulando, serrando madeira, 
pregando pregos, colando, pintando, cantando, jogando bola, fazendo fogo, 
representando cenas, brincando de casinha, de loja, de médico, de trem, de 
floresta, de cozinhar de verdade ou aprendendo “letrinha”. 
[...] 
No entanto, os adultos mantêm-se atentos às crianças, mostrando as situações de 
perigo, como um pequeno subir em árvore ou no alto do trepa-trepa. Eles 
conduzem, orientam, desfazem situações de conflito. Todavia sua atitude não é 
repressora ou de proibição. Eles mostram, perguntam, conversam. A atitude 
também não é passiva, de ficar sentado olhando: é muito participante, de pôr a 
mão na massa o tempo todo. 
Dulcilia S. Buitoni  
 

 
Introdução 
 
O início dos estudos na pós-graduação em nível de doutorado na Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FEUSP) levou-me até a disciplina Sociologia da Infância e 
Educação Infantil, sob a responsabilidade da Professora Doutora Maria Letícia Barros Pedroso 
Nascimento. A escolha se fez por conta do projeto de ingresso tratar sobre pesquisa com crianças 
na Educação Infantil. Embora já tivesse feito algumas leituras de maneira autodidata, portanto 
sem orientação, de alguns autores que vim a ter contato a partir da disciplina, um novo horizonte 
epistemológico se descortinou. Alguns conceitos e categorias de análise como criança e infância 
puderam ser melhor compreendidos e dimensionados. 
Neste texto buscarei refletir, primeiramente, sobre o que é a infância, a criança e as crianças sob 
a perspectiva da Sociologia da Infância, entre outras categorias de análise desse campo de 
estudos. Em seguida proponho um convite para pensar esse campo teórico, a partir de algumas 
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confissões como pesquisadora (sombras luminosas) na escola chamada Te-Arte, apontando, 
quem sabe, para algumas pistas sobre educação e relação entre a geração dos adultos e das 
crianças.  
 
1 Sociologia  da Infância: criança, crianças e infância 
 

Só aquele cuja lira luminosa ecoou nas sombras 
poderá um dia restaurar seu infinito louvor. 
Só aquele que comeu papoulas com os mortos  
nunca voltará a perder aquela  
suave harmonia. 
Mesmo que a imagem nas águas  
se enevoe: Conhece e aquieta-te, 
No Mundo Duplo todas as vozes  
ganham eterna suavidade.  
 
Rainer Maria Rilke 

 
Os estudos da Sociologia da Infância, embora recentes, têm se consolidado no campo das 
ciências humanas, inclusive revisitando conceitos da Sociologia Clássica como socialização, 
cultura, geração, estrutura e autoria social, entre outros. No âmbito internacional, mas com 
algumas traduções acessíveis em língua portuguesa, principalmente a partir de meados da década 
de 90, autores com posturas diferenciadas como Jens Qvortrup (dinamarquês), Manuel Jacinto 
Sarmento e Manuela Ferreira (portugueses), Régine Sirota e Cléopâtre Montandon (francesas), 
James & Prout, Jenks (ingleses), entre outros, têm se empenhado em difundir pesquisas e estudos 
na perspectiva das crianças como agentes sociais plenos, da infância como categoria geracional e 
se constituem em importantes referenciais de análise (QUINTEIRO, 2002) por revelar novos 
conhecimentos e aspectos das relações e da ordem social infantil. Assim, uma das possibilidades 
desse campo teórico, apontada por Sarmento (2008) “reside em última instância em compreender 
a sociedade, a partir do fenômeno social da infância” (p. 18), lembrando, contudo, que ao estudar 
as crianças essa disciplina, com efeito, estuda a totalidade da realidade social. 
Jenks (1994) aponta que há uma ausência de consenso sobre a criança na teoria social o que gera 
uma espécie de estranhamento que perpassa as relações entre adultos e crianças. Afinal, o que é a 
criança? Essa pergunta é fundante, pois parece que os adultos ao mesmo tempo em que estão tão 
perto, parecem estar muito longe das crianças. É preciso lembrar que apesar de ser tão familiar, 
um e outro são estranhos, pois tem peculiaridades – o adulto muitas vezes se considera o 
“ajustado”, maduro, competente em relação à criança que considera como inacabada, 
incompleta, não totalmente humana e essa discriminação dicotômica (p. 205) termina por 
influenciar as teorias relativas aos processos de aprendizagem. Por outro lado, adultos e crianças 
possuem recriprocidades uma vez que um só se reconhece no e pelo outro. Entretanto, quando as 
ideias adultas tendem a imperar sobre as crianças, vendo-as como diferentes ou desviantes, 
perde-se a relação de reciprocidade. 
Para o autor ao longo da história foram construídas diferentes abordagens a respeito da criança 
tanto no seio da teoria da socialização, quanto da psicologia do desenvolvimento, fazendo com 
que a criança fosse vista como selvagem, ou como natural, outras vezes enfatizou-se seu caráter 
social. Tanto a abordagem piagetiana como a social clássica são duramente criticadas pelo autor, 
pois trata dos processos de socialização como estágios de desenvolvimento que se seguem 
naturalmente e como mecanismos de regulação, respectivamente, que tanto incorpora como 
contém as crianças aos ditames do sistema “natural” e social e, por conta dessa característica, a 
prática social da criança termina por ser removida. Essas diferentes concepções teóricas deram 
origem à diversidade de perspectivas sobre a criança.  
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Talcott Parsons (1902-1979), sociólogo americano que nas décadas de 50 e 60 exerceu forte 
influência a partir do que se chama funcionalismo estrutural, quando trata da socialização (apud 
JENKS, 1994) mostra uma teoria sobre as crianças tendo em vista a adaptação ao sistema social. 
Por ser forte e ilustrativa de um pensamento dominante na sociologia clássica e, por quem sabe, 
ainda moldar concepções sobre a criança, transcrevo as palavras de sociólogos influenciados por 
essa vertente: 
 

O conceito central na abordagem sociológica à infância é o conceito de socialização. 
Um termo sinônimo deste é o de aculturação, isto porque significa que as crianças 
adquirem cultura dos grupos humanos de que fazem parte. As crianças não devem 
ser vistas como indivíduos totalmente equipados para participação no mundo adulto 
complexo, mas como seres que possuem o potencial para serem lentamente postos 
em contato com seres humanos. (Ritchie & Kollar, 1964, p. 24 apud JENKS, 1994, 
p. 205) 

 
As funções mais importantes de um indivíduo para a sociedade são desempenhadas quando ele é 
um adulto pleno, não quando é imaturo. Por essa razão, o comportamento da sociedade para com 
a criança é, sobretudo preparatório, e a sua avaliação é essencialmente antecipatória (como uma 
poupança bancária). Qualquer doutrina que compreenda as necessidades da criança como sendo 
de suma importância e as da sociedade organizada como de importância secundária é "anomalia 
sociológica". (Davis, 1940, p. 217, apud QVORTRUP, 2010, p. 633) 
Preocupados com a permanência e, portanto com a manutenção do status quo, tais perspectivas 
não visualizavam a criança como agente de transformação, porque ela representa de alguma 
forma nessas abordagens, uma ameaça às suas teorias da construção e ação social como algo 
estruturado, como um sistema orgânico. Por isso esses enfoques teóricos tendem a ver a criança 
como porvir, como algo a ser e que, portanto ainda não é, e assim fazem-se cegos diante da 
integralidade da criança no instante em que ela é já uma pessoa que pensa, indaga, reflete, tem 
sensibilidade, denuncia. Na mesma linha de pensamento a “naturalização” ou forma de entender 
a criança a partir de estágios não percebe que a criança, ao problematizar o mundo incomoda os 
lugares dados pelos adultos. Entende, dessa forma, que quanto mais a criança se aproxima do 
pensamento abstrato, mais passa a ser valorizada justamente porque estaria se aproximando do 
mundo adulto, como se esse fosse o estágio desejável, o ápice a se atingir num processo de 
desenvolvimento. É como se a infância fosse apenas um tempo de passagem, um período rápido, 
algo que ainda será na próxima geração, num futuro, para logo ali se tornar completa, ou seja, 
um adulto produtivo e, portanto incluído nas relações de poder da sociedade. Ora, esses 
referenciais não consideram que a criança já vive nove meses antes de vir ao mundo, onde passa 
a se relacionar com outras crianças e com diversos adultos, que vai à escola, enfim que significa 
o mundo. 
Na tentativa de romper com enfoques reducionistas da criança e, portanto da infância, Chris 
Jenks (1994) aponta que “A ideia de infância é um constructo social e não algo natural; como tal, 
o seu estatuto constitui-se em formas de discurso particulares, socialmente localizadas”. Por 
conseguinte, em toda produção teórica “o significado da criança enquanto ser social deriva de 
seu lugar e do seu propósito teóricos”, (p. 214). Isso porque não se faz teoria de forma 
desinteressada, toda teoria constitui imagens e representações da criança, e isto significa que “a 
criança é intencionalmente constituída de forma a apoiar e perpetuar as bases fundamentais e as 
noções de humanidade, ação, ordem, linguagem e racionalidade de teorias particulares” (idem, 
ibidem). 
Nesse caminho reflexivo é interessante pensar as crianças e os adultos como pessoas que estão 
em constante transformação, como um “processo interativo mútuo no qual não só as crianças, 
mas também os adultos sofrem mudanças” (QVORTRUP, 1995, p. 7). Pensar a socialização 
como simples processo de modelagem é ter no mínimo uma visão monocular que não capta o 
movimento de reciprocidade em que tanto as crianças se modificam, como também provocam 
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modificações tanto nos contextos quanto nas relações que estabelecem entre seus pares e com os 
adultos que com ela interagem. Quem avalia a intencionalidade do adulto, nesse sentido? Se 
dissermos que sim, que esse é nosso papel, talvez percamos de vista que o protagonismo infantil 
prescinde de um adulto aberto ao diálogo. Se esse adulto apenas aposta na transmissão da 
cultura, mas não vê a criança como agente social e, portanto com lugar de participação e de ter 
voz, e obviamente de ser ouvida, podemos perguntar: Quem ouve a criança? Quem dialoga com 
ela? Se pensarmos que quem desqualifica a criança desqualifica seu próprio trabalho como 
profissional de Educação Infantil, por exemplo, podemos concluir que a concepção de criança e 
de infância determina a maneira como esse adulto vai se relacionar com a criança. É por essa 
razão que os discursos e práticas sobre a criança não existem num vácuo social ou político, mas 
estão impregnados daquilo que concebemos tanto sobre a criança, sobre a educação, a 
socialização, a criatividade e o sujeito. Assim, percebe-se que os enfoques clássicos da 
sociologia tiveram seus limites ao tratar tanto da criança como da infância: 
 

[...] porque se trata de um desafio para qualquer sociedade socializar as crianças às 
suas normas, com o objetivo de integrá-las completamente ao meio – isto é, à 
sociedade adulta. As explicações de Parsons sugerem que isso nem sempre aconteceu 
sem tensão e resistência. Ele falhou, no entanto, em fornecer uma abordagem 
sociológica satisfatória, porque, do ponto de vista dele e da maioria dos outros 
sociólogos, as crianças não possuíam agência, e a noção de infância enquanto 
categoria na estrutura social estava fora de cogitação (QVORTRUP, 2010, p. 634). 

 
Chris Jenks (1994) aponta para que pensemos em infâncias no plural (p. 189). A infância para 
esse autor é uma categoria estrutural e geracional em relação com as demais categorias sociais, o 
que também aponta que as relações entre esses grupos são diferenciadas. De maneira geral 
prevalece a relação de poder do adulto, por exemplo, sobre a criança e à terceira idade. Em geral 
a criança é vista como “ainda-não”, como falta, como presente, mas ausente. Essa postura se 
configura como uma espécie de luta entre as novas e velhas ordens em que, muitas vezes, a 
criança acha o mundo adulto desejável e por outro lado o adulto saúda a chegada da criança, 
convidando-a a construir sua identidade corporativa. Nessas relações tensas e por vezes 
contraditórias vão se constituindo as relações e significados de um e de outro, ora como 
desqualificado, ora como valorizado. Dessa forma se justifica que a constituição da criança “é 
um problema fundamental das formulações sociológicas da vida coletiva” (JENKS, 1994, p. 
195). 
James e James (2004) fazem uma análise crítica da construção dos conceitos de crianças, 
infância e criança. Para os autores o que é comum aos estudos que tratam da infância é que ela é 
ao mesmo tempo comum para todas as crianças, pois ocupam um espaço estrutural permanente, 
como uma coletividade, mas também é fragmentada pela diversidade de vida das crianças. Nas 
palavras dos autores (com tradução livre): 
 

Colocado de maneira simples, na nossa visão, “infância” é o lugar estrutural que é 
ocupado por “crianças” como uma coletividade. E é dentro desse espaço coletivo e 
institucional da “infância”, que como um membro da categoria “crianças”, qualquer 
“criança” como um indivíduo vem a exercer a sua agência. (JAMES; JAMES, 2004, 
p. 14). 

 
Para Qvortrup (1993) as crianças são eminentemente parte da sociedade e do mundo, o que 
justifica estudar a infância na estrutura da sociedade moderna, ou seja, “As crianças têm, 
portanto, algo significativo em comum, ou seja, sua saída da infância” (Idem, 2010, p. 634). Para 
este autor, todos os impactos da sociedade contemporânea incidem de alguma forma, sobre as 
crianças: as novas relações de trabalho e a mudança do papel da mulher na sociedade, a 
violência, o desemprego, a escolarização precoce, mas principalmente as transformações na 
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cultura dessa sociedade, enfim, essas variáveis estruturais impactam as vidas das crianças: 
“Assim, é possível perguntar: por que as crianças, porque a infância é ignorada nas análises 
econômicas e políticas?” (QVORTRUP, 1993, p. 2).  
O autor estuda a infância como fenômeno social que precisa ser analisado sob uma perspectiva 
estrutural, defendidas em nove teses: 1) a infância é uma forma particular e distinta em qualquer 
estrutura social; 2) a infância sociologicamente falando não é uma fase de transição, mas uma 
categoria social permanente; 3) para esse autor a ideia de criança é em si mesma problemática, 
enquanto que a infância é uma categoria variável e intercultural; 4) infância é uma parte 
integrante da sociedade e de sua divisão no mundo do trabalho (escolar); 5) as crianças são co-
construtoras da infância e da sociedade; 6) a infância é, em princípio, exposta às mesmas forças 
sociais que os adultos (econômica e institucionalmente), embora de modo particular; 7) a 
dependência estipulada das crianças tem consequências para a sua invisibilidade em descrições 
históricas e sociais, assim como para a autorização delas às provisões de bem-estar; 8) não os 
pais, mas a ideologia da família constitui uma barreira contra os interesses e o bem-estar das 
crianças e finalmente 9) a infância é uma categoria minoritária clássica, que é objeto de 
tendências tanto marginalizadoras quanto paternalizadoras. Por isso, para Jens Qvortrup (2010), 
torna-se ao mesmo tempo difícil avaliar o que diz respeito às crianças, porque não estamos 
acostumados a compreendê-las em termos estruturais e ao mesmo tempo: 
 

[...] o estudo das inter-relações entre gerações enquanto categorias estruturais será 
indispensável para que possamos prever e possivelmente melhorar o futuro da 
infância. Para que possamos lidar com o futuro da infância precisamos pensar de 
maneira criativa sobre a futura configuração dos parâmetros já bem conhecidos, e em 
particular as mudanças nos valores desses parâmetros. Mais uma vez, isso é 
completamente diferente de prever o futuro não menos importante da criança. 
(QVORTRUP, 2010, p. 642). 

 
O autor aponta para a necessidade de pesquisas interdisciplinares de caráter macro e micro 
estrutural, na tentativa de refletir sobre como os problemas da sociedade moderna afetam as 
crianças e que incluir a infância analiticamente na sociedade é um caminho para compreender as 
crianças, para que tenham, inclusive, cidadania e estatuto científico. 
Sarmento (2000) diz que o ofício de criança decorre fora da esfera da produção econômica, o que 
caracteriza de muitas formas sua exclusão de uma participação social plena. Essa perspectiva se 
consolida principalmente a partir da modernidade com: 1) a generalização da forma escolar em 
todos os níveis e 2) a crise da ideia de que as crianças são alheias à condição de produção. 
Percebe-se assim que a conformação em ofícios de alunos e de criança, na sociedade ocidental, 
se faz como uma preparação dessa categoria geracional para a participação na sociedade 
industrial, portanto capitalista. Esse aprendizado escolar se torna uma imposição na medida em 
que a criança tem que obedecer ao poder adulto. O adulto subordina a criança através de uma 
aprendizagem penosa de regras, disciplina, obediência, e as crianças tem que sobreviver perante 
tarefas que não escolheram, cujos sentidos lhes escapa. 
Trata-se de uma escolarização imposta por lei e pelos pais através de uma educação de massa 
que assegura a manutenção de uma estratificação social excludente e de dominação e que, dessa 
forma, perpetua as desigualdades sociais. As crianças ficam assim encobertas pelo ofício de 
alunos. Por isso Sarmento (2000) indaga: “quais são as possibilidades da reconstrução do ofício 
da criança na escola, fazendo com que esta transmute o ofício de aluno no ingresso precoce no 
mundo dos ofícios dos adultos?” (p. 131). Nesse sentido é preciso pensar na escola como 
território de mudança na constituição de um espaço de diálogo para a instauração de outra lógica. 
Talvez tivéssemos que pensar na formação de professores que fuja de uma perspectiva 
reprodutivista para uma formação de professores mais sensíveis, porque conhecedores do que é 
ser criança, para que possam valorizá-la como ser integral. 
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As mutações no mundo do trabalho global interferem na concepção que se vai construindo da 
infância e do que é ser criança (SARMENTO, 2000). As novas tecnologias, a precarização do 
emprego, o desemprego em massa, a expansão da mão-de-obra feminina, enfim, todo esse 
cenário das estruturas produtivas tem penetrado e modificado as relações geracionais. No 
entanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre a afirmação da infância como categoria 
geracional, e ao mesmo tempo garantir um tempo e um espaço para que a criança possa construir 
sua identidade através do ofício de brincar, pois: 
 

Além do mais, já sabemos que as crianças da sociedade moderna passam grande 
parte do tempo fora de casa e, por isso, o próprio uso que fazem do seu tempo 
deveria ser reconhecido por seu próprio mérito em vez de ser reduzido a mais um 
elemento da organização de tempo dos pais. (QVORTRUP, 1995, p. 7). 

 
Os efeitos simbólicos dessa configuração mundial têm gerado a “formação de identidades sociais 
fragmentárias e mutantes e este é o espaço social contemporâneo da (re) institucionalização da 
infância” (SARMENTO, 2000, p. 135). Noutro texto, o autor aponta que a ocultação da infância 
(SARMENTO, 2007) é uma construção histórica que remonta à própria etimologia da palavra 
infância: in-fans, ou seja, aquele que não fala. Ou como aponta Sarmento (2005): 
 

Em última análise, a negatividade constitutiva da infância exprime-se na ideia da 
menoridade da criança: criança é o que não pode nem sabe defender-se, o que não 
pensa adequadamente (e por isso necessita de encontrar quem a submeta a processos 
de instrução), o que não tem valores morais (e, por isso, carece ser disciplinado e 
conduzido moralmente) (p. 368). 

 
Esse ato simbólico da escrita e do entendimento da criança como aquele que não se constitui 
efetivamente enquanto não fala, revela uma atitude adultocêntrica. Além disso, o autor aponta 
para algumas espécies de invisibilidade: histórica, cívica e científica.  Na contramão dessa 
concepção, atualmente faz-se um esforço, através de estudos e pesquisas com crianças, para 
revelar que as crianças, desde bebês se expressam de maneira gestual, corporal, plástica, verbal, 
sinestésica, tátil e etc. Elas têm outras racionalidades. Por se constituir num espaço tenso, não 
isento de ambiguidades, o autor afirma que: 
 

A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracional, e um grupo 
de sujeitos ativos, que interpretam e agem no mundo. Nessa ação estruturam e 
estabelecem padrões culturais. As culturas infantis constituem, com efeito, o mais 
importante aspecto da diferenciação da infância (SARMENTO, 2007, p. 36). 

 
Qvortrup (2001) assinala a colonização das crianças pelo trabalho escolar, compreendido como 
parte da divisão social do trabalho de qualquer economia. Para o autor é inegável que o tempo 
das crianças tem sido sugado pelo tempo cada vez mais precoce da escolarização, pois “as 
atividades infantis e a infância em geral estão engastadas em modificações históricas e sociais” 
(p. 136). Com isso o autor aponta que as crianças ganharam uma nova importância no rol das 
transformações da modernidade como elemento essencial a ser colonizado, principalmente pela 
forma escolar, encaminhando-as em massa cada vez mais precocemente para a 
institucionalização: “As escolas tornaram-se o novo ambiente para as crianças desempenharem 
seu trabalho imanente ao sistema” (idem, ibidem, p. 139). Justifica-se todo esse movimento 
através da necessidade de ler e escrever como signo de inserção social, um cabedal indispensável 
para sua introdução tanto na sociedade como no sistema produtivo. 
Embora haja críticas a essa escolarização precoce, “as formas e conteúdos do envolvimento 
obrigatório das crianças mudou consideravelmente, mas elas continuam com seu dever de estar 
ativamente envolvidas no trabalho imanente ao sistema” (QVORTRUP, 2001, p. 146).  O autor 
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até aponta que poderia se pensar em reformas escolares, num esforço de tornar a escola atraente 
e significativa, porém diz que “o trabalho infantil foi colonizado e confiscado dos pais ou das 
próprias crianças pela moderna oikos, O Estado, sem compensação ou reciprocidade. Isto tem 
uma quantidade de implicações” (p. 148). Assim, para o Autor, o fato de a criança ir para a 
escola se configura como uma atividade produtiva. 
Há nesse contexto, aponta o autor, a responsabilidade dos pais e da sociedade de pensar o 
trabalho escolar infantil que se configure como momento de formação do sujeito e não como 
simples imposição imanente ao sistema. O que as crianças podem fazer? O que não podem 
fazer? Em que medida elas são exploradas? Impõem-se, nesse sentido, a necessidade de 
pesquisas para ampliar a compreensão desse fenômeno complexo que é a infância com suas 
crianças. O mesmo autor ainda afirma que temos pouca informação e pesquisa sobre como se 
dão as relações das crianças entre si e com os adultos, que há muita nebulosidade e 
desconhecimento recíproco. 
O que é o bem-estar das crianças? Até que ponto as crianças são consultadas a respeito das 
decisões que se tomam sobre elas? Com as possíveis respostas a essas questões não se busca um 
modelo que seja adequado para todos, mas sugere-se que haja escuta e diálogo para que se 
constitua um espaço que possibilite o pleno desenvolvimento das crianças. É preciso pensar em 
estratégias em que as crianças participem não apenas como quem se submete, mas como alguém 
que efetivamente tenha voz e que essa voz seja levada em consideração no momento da 
formulação de propostas, currículos ou políticas educacionais, por exemplo. 
Jens Qvortrup (2000) defende que a geração é o cerne da Sociologia da Infância e Sarmento 
(2005) afirma igualmente que a geração “é uma categoria estrutural relevante na análise dos 
processos de estratificação social e na construção das relações sociais” (p. 3). Assim a infância 
não é apenas tempo de passagem, mas categoria social e geracional permanente, sendo o que 
permanece, pois se constitui de grupos de crianças, sendo a única categoria pela qual todos os 
seres humanos passam independente de classe social, gênero ou etnia. Essas outras categorias 
com as quais a Sociologia se ocupa mantém entre si uma relação de interdependência e interação 
dinâmica, sendo que as questões que envolvem a infância são resultado dessas interações, ou 
seja, essas categorias estão sujeitas, “ao mesmo tempo, a mudanças devido às alterações dos 
parâmetros sociais e, talvez, também às mudanças de tamanho e composição dos grupos” 
(QVORTRUP, 2010, p. 639). Para Qvortrup (2000) só é possível pensar a infância do ponto de 
vista geracional: o que muda são as crianças que formam a infância, porém ela permanece. Esse 
fenômeno das interações entre as diferentes gerações aparece nas maneiras como as categorias 
geracionais vivenciam os impactos de contato de maneira diversa e complementar. As políticas 
para a infância, para a adultês e para a velhice, por exemplo, são distintas, pois as demandas de 
profissionais, de atendimento à saúde, lazer, habitação, educação, consumo, construção e etc., 
são singulares para cada categoria. Além disso, na distribuição orçamentária, nos direitos e nos 
serviços também transparecem diferentes envergaduras de investimentos para as distintas 
categorias geracionais.  
Sarmento (2005) apropriando-se do conceito de geração a partir de Karl Mannheim assim a 
define: 
 

A geração consiste num grupo de pessoas nascidas na mesma época, que viveu os 
mesmo acontecimentos sociais durante a sua formação e crescimento e que partilha a 
mesma experiência histórica, sendo esta significativa para todo o grupo, originando 
uma consciência comum, que permanece ao longo do respectivo curso de vida (p. 
364). 

 
Novamente Sarmento (2005), desta vez apropriando-se de Jens Qvortrup acentua os aspectos 
predominantemente estruturais do conceito e indica que: “Geração é assumida como uma 
variável independente, trans-histórica, estando prioritariamente ligada aos aspectos demográficos 
e econômicos da sociedade” (p. 364). Por consequência a geração da infância está num processo 
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contínuo de mudança ocasionado não apenas pela entrada e saída ininterrupta dos seus atores, 
mas por fatores conjugados das ações internas e externas dos fatores que a constroem e das 
dimensões de que se compõem. Pode-se afirmar, portanto, que a geração vai sendo 
historicamente construída, diversificando-se a partir de alterações, mudanças ou transformações 
na estrutura social global: guerras, políticas públicas de saúde, educação ou econômicas, taxas de 
natalidade e/ou mortalidade, desemprego, violência e etc. O que afeta as outras gerações (adultos 
e terceira idade), impacta igualmente a infância. 
Por outro lado para compreender a infância, tanto como um período quanto como uma categoria 
estrutural permanente, a Sociologia da Infância aponta que estrutura e agência possuem uma 
relação dialética, pois complementares: 
 

Pensar em termos estruturais rompe com os planos de vida pessoal; faz pensar não 
em termos do desenvolvimento da criança, mas, particularmente, no desenvolvimento 
da infância. Em termos estruturais, a infância não tem um começo e um fim 
temporais, e não pode, portanto, ser compreendida de maneira periódica. É 
compreendida, mais apropriadamente, como uma categoria permanente de qualquer 
estrutura geracional. As duas noções de infância – enquanto um período e enquanto 
uma categoria permanente – não se contradizem. Elas podem e, de fato, coexistem 
lado a lado, mas os significados de ambas são bem diferentes. (QVORTRUP, 2010, 
p. 635). 

 
Essa particularidade é demonstrada num quadro elaborado por Jens Qvortrup (2010) e que 
permite visualizar o princípio que rege as relações geracionais. A seta crescente representa a 
perspectiva antecipatória, no plano individual, e descreve a transição de um período para outro 
na vida de uma pessoa: 
 

 
 
O autor aponta que para compreender de maneira sociológica, ambas as dimensões verticais e 
horizontais da Figura 1 são necessárias para que se veja a infância também como uma categoria 
permanente: 
 

Cada uma das células da figura representa uma categoria estrutural – em qualquer 
fase – da infância, idade adulta ou velhice. Cada célula é definida por um conjunto de 
parâmetros sociais ou estruturais. É fácil nomear tais parâmetros, mas é difícil ser 
completo: estamos falando de parâmetros econômicos, políticos, sociais, culturais e 
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tecnológicos, e certamente temos em mente também parâmetros ideológicos e/ou 
discursivos, ou seja, parâmetros que representam os entendimentos e ideologias 
sobre crianças e infância. É a interação entre os parâmetros que produz todas as 
configurações sociais, incluindo os grupos sociais e as relações entre eles. Em 
qualquer fase, portanto, a infância é o resultado de fortes relações entre os 
parâmetros prevalecentes, os quais devem ser todos considerados como forças 
estruturais. (QVORTRUP, 2010, p. 635). 

 
Apenas para reforçar o que venho tentando explicitar, trago ainda outra citação do mesmo autor 
como uma tentativa por melhor compreender essa faceta complexa dos termos criança, crianças e 
infância, sob uma perspectiva sociológica: 
 

Nesse sentido, a infância, enquanto espaço social no qual as crianças vivem, 
transforma-se constantemente, da mesma forma que a idade adulta e a velhice 
também se modificam. Essas transformações não podem esconder, no entanto, 
a contínua existência e realidade da infância enquanto categoria estrutural. Em 
termos estruturais, portanto, ela não é transitória e não é um período; tem 
permanência. O desenvolvimento histórico da infância não acaba com a sua 
categoria; e a variabilidade cultural da infância contemporânea testemunha a favor 
da sua presença universal. Em outras palavras, a infância tanto se transforma de 
maneira constante assim como é uma categoria estrutural permanente pela qual todas 
as crianças passam. A infância existe enquanto um espaço social para receber 
qualquer criança nascida e para incluí-la – para o que der e vier – por todo o período 
da sua infância. Quando essa criança crescer e se tornar um adulto, a sua infância terá 
chegado ao fim, mas enquanto categoria a infância não desaparece, ao contrário, 
continua a existir para receber novas gerações de crianças. Hardman descreveu dessa 
forma em um primeiro artigo de 1973, depois reimpresso: "As crianças entram e 
saem dessa categoria, mas outras ocupam o seu lugar. A categoria continua a existir" 
(p. 504). (QVORTRUP, 2010, p. 637. Grifos do autor). 

 
Dessa maneira pode-se confirmar a tese do autor de que estrutura e agência são categorias 
complementares, pois enquanto a infância é enfocada sob a perspectiva estrutural, a agência é 
vista como competência individual e não apenas como sinal de subordinação aos adultos. 
Embora seja construída na relação social com os outros, no coletivo, na medida em que a criança 
age, ao mesmo tempo manifesta e constrói cultura, de maneira dinâmica, pessoal, como agente. 
A criança assim se constrói na relação com seus pares – outras crianças, mas também nas 
relações com os adultos. Ela protagoniza, transforma, questiona, modifica e, portanto, não existe 
uma única forma abstrata de agência, mas atores multifacetados, explorando, confrontando, 
negando, transformando ao contexto, a si e aos adultos com os quais se relaciona. Esse caráter 
eminentemente social é possível de ser observado quando as crianças se relacionam tanto com 
seus pares quanto com adultos, como se verá logo em seguida. Ao mesmo tempo em que 
reproduzem alguns aspectos do mundo adulto, também o modificam, negociam, lidam com 
estratégias de poder. O brincar torna-se, então, uma atividade extremamente fecunda de se 
observar essa agência das crianças. 
O horizonte teórico da Sociologia da Infância, aqui apresentado de maneira rápida, torna-se 
indispensável para que se alarguem as compreensões do fenômeno social da infância com suas 
crianças no atual momento em que assistimos a expansão da escolarização cada vez mais 
precoce. Meu foco a partir de agora se volta para uma experiência de pesquisa, tecendo com as 
observações colhidas e registradas no diário de campo da visita à Te-Arte.  
 
2 Uma das abordagens da Sociologia da Infância e confissões de uma pesquisadora com 
crianças 
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Ir às trevas com uma luz 
Significa conhecer a luz.  
Para conhecer as trevas, caminhe na escuridão.  
Caminhe sem ver e descubra que também as trevas florescem 
e cantam e são trilhadas por escuros pés e por escuras asas.  
Wendell Berry 

 
Segundo Manuel Sarmento (2008), pode-se agrupar os estudos da Sociologia da Infância a partir 
de três abordagens: a) Estrutural, em que se busca a perspectiva geracional, ou seja, a relação da 
infância com a geração adulta e por essa razão assume caráter de pesquisa macroestrutural, com 
perspectiva mais econômica e política; b) Interpretativa, em que também se pesquisa a infância, 
porém a relação se dá mais diretamente com as crianças buscando revelar como constroem 
culturas infantis, trazendo a ideia de agência. São os estudos que enfocam grupos, escolas, 
brinquedoteca ou salas de aula, por exemplo. Por último a terceira abordagem: c) Infância como 
minoria, em que se explora a ideia de que as crianças tem menos poder que os adultos.  
Para os fins deste texto ancoro-me na segunda perspectiva, pois trarei relatos de observação de 
uma escola com seu grupo de crianças, afastando-me, portanto da abordagem estrutural, embora 
reconheça sua extrema importância. No entanto, nos limites do tempo em que me encontro, a 
abordagem interpretativa sustenta-me. 
Para tanto trarei alguns recortes do diário de campo de algumas visitas que fiz a uma escola de 
Educação Infantil aqui em São Paulo, a Te-Arte, nos dias 27/09/2010 (1º DIA – 15 páginas) e 
04/10/2010 (2º DIA – O4 páginas). Assim sendo os recortes serão referidos às páginas do 
primeiro ou do segundo dia da visita. 
O uso do diário de campo é um dos procedimentos de pesquisa que tem suas raízes nos estudos 
de cunho etnográfico (ANDRÉ, 1995), portanto ligado às práticas da Antropologia. No entanto, 
esse procedimento, circunscrito ao que se costuma chamar de pesquisa qualitativa (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994), hoje é largamente apropriado pelas diferentes disciplinas ligadas às 
humanidades, entre elas a Educação (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Trata-se de uma experiência de 
relatar, como se fosse um viajante, através do olhar dirigido para determinados aspectos desse 
“país”, território ou lugar que se visita. Faz-se uma espécie de apropriação pessoal das 
experiências observadas que são então relatadas. Assim, algumas questões são percebidas por 
uma pessoa, a partir de seu contexto de vida, valores, compreensão empírica ou teórica do 
fenômeno observado. Outra pessoa, na mesma circunstância, poderia relatar de outra maneira. 
No entanto: “Eu me contentarei com um quadro impressionista e eclético que, por aproximações 
sucessivas, esboce os grandes contornos, propondo pistas, em que a ambição essencial seja a de 
encaminhar, de levantar questões” (MAFFESOLI, 2005, p. 38). 
William Corsaro (2005) começou suas pesquisas sobre crianças em meados dos anos 70 e ainda 
hoje continua a pesquisá-las. Primeiramente buscou compreender como é que se constituem as 
relações de amizade entre as crianças, como constroem regras para estabelecer suas relações. Ele 
não as vê como o centro do mundo, pois entende que elas só produzem cultura porque se 
relacionam com o mundo adulto. As crianças transitam entre os mundos sociais infantis e 
adultos, se apropriam e se organizam para entender o contexto em que vivem por meio de suas 
próprias relações: “Estou convicto de que as crianças têm suas próprias culturas e sempre quis 
participar delas e documentá-las” (p. 446). Para se aproximar e pesquisar as crianças pequenas 
teve que percorrer um longo caminho, que, no entanto, acabou por revelar uma das maneiras de 
como fazer pesquisas com crianças, tornando-se um etnógrafo das culturas infantis. 
Primeiramente nos EUA (Berkeley, Califórnia), entre 1974 e 1975, depois na Itália em duas 
cidades e períodos distintos (Bolonha), entre 1983 e 1986, e (Modena) entre 1996 e 2001.  
Esse autor usou de um artifício para poder entrar, ser aceito e participar nos grupos infantis, 
chamado por ele de “adulto atípico”, ou seja, permanecia nos lugares onde as crianças 
brincavam, calado, e embora no início as crianças o ignorassem, esperava que as crianças 
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reagissem à sua presença e, sobretudo não assumia relações de poder ou de controle sobre elas. E 
assim ele foi aceito, aos poucos, “como um adulto diferente ou atípico – uma espécie de criança 
grande” (p. 451). Dessa forma, segundo o autor, pode transitar livremente entre elas, fazer 
perguntas, escutá-las falarem a respeito dos mais diferentes assuntos, mas principalmente, a 
partir de seu foco, como elas constroem relações de amizade. Trata-se da cultura de pares, no 
sentido de duplas, de parceiros, de iguais. Em alternativa à reprodução passiva William Corsaro 
propõe a tese da reprodução interpretativa: 
 

Ofereço em meu trabalho uma abordagem à socialização na infância que denomino 
Reprodução Interpretativa. O termo interpretativa captura os aspectos inovadores da 
participação das crianças na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e 
participam de suas culturas de pares singulares por meio da apropriação de 
informações do mundo adulto de forma a atender aos seus interesses próprios 
enquanto crianças. O termo reprodução significa que as crianças não apenas 
internalizam a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e a mudança 
cultural. Significa também que as crianças são circunscritas pela reprodução cultural. 
Isto é, crianças e suas infâncias são afetadas pelas sociedades e culturas das quais são 
membros. 

 
Foi a partir das leituras que fazia na disciplina da Professora Maria Letícia, entre outras 
experiências educativas pelas quais passei este semestre na FEUSP, que me dirigi à Te-Arte, 
uma escola de Educação Infantil localizada no bairro Butantã, em São Paulo. Porque essa 
escola? Participei de um seminário na FEUSP e numa palestra (01/09/2010) ouvi Renata 
Meirelles, uma das professoras da escola, narrar e mostrar através de vídeo e fotografias como 
era a educação naquela escola. Interessou-me procurá-la por causa da proposta de educação 
bastante diferenciada. Por outro lado, busquei e li o livro De volta ao quintal mágico: a 
educação infantil na Te-Arte (BUITONI, 2006).  
O que segue são alguns recortes do diário de campo em que relato meu contato com crianças de 
uma escola de Educação Infantil. Vejo toda essa experiência como um ensaio de pesquisadora, 
uma experiência piloto, não mais do que isso. Não me furto em despir-me, confessando minhas 
fragilidades como aluna, professora e pesquisadora, inclusive para que possa descobrir, quem 
sabe, algumas fortalezas. Após agendar a visita por telefone me dirigi à escola, sabendo que era 
diferenciada: 
 

A chuva do dia anterior deixara o terreno úmido. O tempo nublado às 7h30 da manhã 
ainda revelava um ambiente entre claro-escuro por causa das muitas árvores e 
vegetação do lugar. Há um homem e uma criança e imagino que aguardam a chegada 
das professoras que até aquele momento não tinham chegado. Entro na saleta e 
observo o ambiente: sofás para crianças, bastante usados, puídos. Muitos objetos de 
toda ordem: livros, objetos de decoração com uma forte marca de cultura popular. O 
piso é rústico, de pedra goiana, fico sabendo depois. Circulando a tudo um quintal. O 
terreno acidentado é todo aproveitado por muitas plantas e caminhos dessa pedra. 
Não há uma cerca que impeça a passagem, mas há um corrimão ao longo dos 
caminhos para oferecer apoio, descubro depois, ao caminhar da senhora de 79 anos, a 
Therezita Pagani, idealizadora e proprietária da Te-Arte. (Diário de Campo, 1º dia, 
27/09/2010, p. 2) 

 
Esperava a chegada dos professores e da Therezita, a quem tinha visto de relance nos corredores 
da FEUSP no dia da palestra. Sabia, então que era uma senhora já de idade, com os cabelos 
brancos e que andava com auxílio de um aparelho. Assim que ela chegou, caminhando com 
dificuldade, nos cumprimentamos e sem muitas delongas continuamos a subir uma rampa. 
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Chegamos num espaço redondo e coberto, com várias portas que permitem a livre 
circulação de ar, de luminosidade e das crianças. Algo rústico, porém aconchegante. 
Não lembra em nada uma sala de aula ou uma escola convencional, embora haja um 
amplo quadro de giz verde onde estão escritas algumas palavras em letra bastão, 
alguns recados aos professores, indicações de leitura (Bachelard), avisos diversos dos 
professores. Há mesinhas próprias para crianças maiores (as de 4 a 6 anos, mais ou 
menos, são consideradas maiores). Há muitos objetos, muitos brinquedos, armários, 
um espaço onde ficam acomodados vários banquinhos, muitos instrumentos de 
percussão no chão e outros pendurados – violas, berrante – e um piano. É um 
ambiente carregado de estímulos de toda ordem para a criança. Para o adulto também 
(Diário de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 2 e 3). 

 
Para mim que sou uma professora universitária que acompanha alunos no estágio 
supervisionado, no curso de Pedagogia da UFMT-Rondonópolis, portanto noutro estado, em 
Mato Grosso, todo esse cenário que meus olhos começavam a descortinar era extremamente 
desafiante. O fato de nada lembrar uma escola me deixava um pouco perdida e, além disso, eu 
não conhecia ninguém, exceto de relance a Therezita e a Renata. Via alguns adultos chegando, 
outros saindo e eu não diferenciava quem era professor ou professora e quem era pai ou mãe. Os 
papéis sociais não estavam claros para mim. Não conhecia nenhuma criança também. Estava ali 
para conhecer e então: 
 

A Therezita se dirige até algumas crianças que estão perto de uma mesinha olhando 
ou fazendo alguma coisa e pergunta: “Quem vai mostrar a escola para a Elni?” 
Imediatamente um menino muito falante, completamente à vontade, tranquila e 
naturalmente começa a andar e eu o sigo, ouvindo-o meio atônita, quase como uma 
boba! “Aqui é o tanque de areia onde brincam os pequenos”. Realmente há uma 
professora e uma menina de menos de dois anos fazendo bolos de areia com um copo 
de plástico. A professora vai fazendo os bolos e a menina desmancha-os. A 
professora diz para não desmanchar, mas a criança repete o gesto, imagino que 
descobrindo o movimento de mexer com a areia. O menino segue, caminhando e 
falando rápido. Mostra-me o galinheiro onde há galinhas, galinha d’angola e 
codornas. Ali perto e fora do galinheiro tem um ganso mexendo nas penas e ficamos 
rápidos segundos a observá-lo, mas não passamos por ele, pois é como que um 
guardião: não permite a passagem. Vamos para a frente da escola e ele me mostra 
uma torre e diz: “Aqui é a torre de contar histórias. Embaixo – e aponta uma pequena 
janela – fica o banheiro.” Observo se é possível subir as escadas até a torre, mas está 
trancada. Aquele lugar me fascinou! Uma torre, como a da Rapunzel e então 
pergunto a ele se sabe da história da Rapunzel e ele diz que ela saiu da torre por 
causa dos cabelos. No mesmo instante constatei que não lembro mais da história da 
Rapunzel. Vou buscá-la (Diário de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 3). 

 
A sensação de ser incompetente ao lado daquela criança, por conta do extremo dinamismo e por 
causa do quanto se sentia à vontade tanto diante do ambiente, quanto diante de mim, uma 
estranha, tudo isso me deixava perplexa e ao mesmo tempo lembra-me do texto do Corsaro 
(2005), das suas pesquisas (MÜLLER & CARVALHO, 2009) e de todos os autores lidos na 
disciplina de Sociologia da Infância e que tratavam da agência das crianças, enfim. Então me 
reconfortava, pensando comigo mesma: calma, você chegou agora, aos poucos vai se ambientar. 
Na minha segunda visita, noutro dia, fiquei sabendo que o meu guia, o Miguel, de 4 anos, está na 
escola desde que começou a engatinhar. Ele realmente conhece cada meandro daquele espaço. E 
assim, com meu guia sempre caminhando e conversando com muita desenvoltura chegamos ao 
campinho, lugar em que as crianças podem correr à vontade, segundo ele: 
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Há umas seis ou sete crianças por ali, ainda meio sonolentas, pois acabaram de 
chegar. Vejo uma poça d’água no chão e mexo com meu dedo nela, fazendo como se 
fossem raios de sol e pergunto para elas: “Já pensaram se o sol fosse de água?” Elas 
me olham e dizem que não pode ser. E eu insisto: “E se fosse um sol de mel?” e uma 
menina diz: “Tem lua de mel...”. Pois é, digo e continuo fazendo raios em volta da 
poça d’água e então uma menina pega um pauzinho e começa a mexer como se fosse 
uma panela e digo: “E se fizéssemos uma sopa? O que colocaríamos na sopa?” Uma 
criança diz batata, outra macarrão, sal, outra diz salsinha, e a menina continua 
mexendo calmamente enquanto fazemos um círculo em volta daquele sol (Diário de 
Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 3 e 4). 

 
Novamente o Corsaro (2005) me amparava quando relata sobre a maneira como os adultos 
tentam se aproximar das crianças: “Os adultos querem iniciar conversas com crianças, mas não 
se sentem à vontade com as respostas mínimas das crianças e sua tolerância para o que (para os 
adultos) parecem ser longos silêncios” (p. 448). Era evidente que eu estava agindo de maneira 
equivocada. Minha ansiedade querendo apressar o contato fazia com que eu tivesse atitudes 
imaturas e desajeitadas diante das crianças. Parecia até que nunca tinha lido nada sobre como 
entrar no universo das crianças, mas por outro lado, confirmava aspectos teóricos estudados: não 
é fácil fazer contato com as crianças, entrar naquela ordem social. Há convenções, códigos, 
linguagens e regras que evidenciam uma clara ordem social. De muitas maneiras, algo 
atravessada, eu estava aprendendo, pelo menos é o que reflito agora enquanto relato após ter 
decorrido algum tempo da visita. Mas eu também tive uma experiência que me deixou um pouco 
mais satisfeita: 
 

Estava agachada conversando com o meu guia quando ele diz que na escola tem 
muitos animais, que tem até um jabuti, mas que ele vive na natureza. Então eu 
pergunto se ele – o menino – também vive na natureza? Ele diz que sim, me olha 
com aquele ar de alegria por ter feito uma grande descoberta comigo! Sim, todos 
vivem na natureza! (Diário de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 4) 

 
Como das outras vezes, logo em seguida ele levanta, pega na minha mão e segue mostrando a 
sua escola. Leva-me até a cozinha e depois seguimos para a marcenaria. Mostra-me diferentes 
tipos de madeiras, abre um armário e nomeia ferramentas – martelo, serrote, esquadro – mostra-
me os diferentes tipos de pregos, aponta para o almoxarifado e mostra uma série de brinquedos 
dentro de caixas, tambores e prateleiras. Eu o acompanhava com certa dificuldade, dada a 
rapidez com que ele passava de um ambiente e de um assunto para outro e assim, estava olhando 
alguns livros numa prateleira, 
 

Mas o Miguel logo levanta e me mostra que sabe fazer ritmo de samba. Nossa! Eu 
fico impressionada como ele sabe fazer o ritmo direitinho! Bate com as mãos numa 
mesa, em seguida num pequeno tambor, mais rápido ou mais devagar. De repente ele 
começa movimentos bem lentos – acho que ele estava querendo me mostrar como 
fazer, mas eu me senti tímida para imitá-lo, pois não tenho muito ritmo. Sinto-me, na 
verdade, desconfortável diante desse menino tão leve, tão esperto, tão vivaz... Ao 
mesmo tempo me sinto satisfeita e feliz por ele conseguir ficar do meu lado, com 
paciência, me mostrando a sua escola com tanta desenvoltura. Ele conhece, pois vive 
e domina aquele ambiente, aquele espaço. Ele e o espaço são um: circula livremente, 
sempre atencioso, calmo e esperto ao mesmo tempo. Livre e feliz. Satisfeito (Diário 
de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 4). 

 
Como é maravilhosa essa criança! Como ele confirma tudo que li! Como essa escola é diferente! 
Todas essas exclamações e perplexidades faziam parte da minha consciência de ter entrado num 
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mundo diferente: o mundo das crianças. Bem verdade é que me sentia entre maravilhada e 
assustada, justamente eu que tanto desejava pesquisar, ouvindo as crianças, ficava a me 
perguntar se teria competência para isso. Então: 
 

Nesse momento se aproxima de mim uma das professoras e me diz que eu não 
deveria ficar centrada apenas no Miguel, que eu deveria prestar atenção para que ele 
não me monopolizasse, para que ele não me usasse ou me dominasse. “Você pode 
buscar se relacionar com outras crianças e fique à vontade para propor algo para elas. 
Essa a ideia”, ela me diz. O Miguel ouve tudo e lentamente e sem dizer nada se 
afasta para um lado, enquanto a professora sai da sala e eu fico ali me sentindo 
perdida e desconfortável. Olho para o espaço e me pergunto: “O que é que sei fazer? 
O que posso propor para as crianças? Não sei cantar, não sei dançar, não sei tocar um 
instrumento!” Tanto estímulo ali e eu sem iniciativa. Meu desespero vai aumentando 
e então me dirijo para uma estante com livros e penso em escolher alguns para contar 
histórias. Isso eu sei fazer, penso. Que alívio, penso comigo, vou poder fazer alguma 
coisa. Encontro dois livros e separo-os enquanto me desloco na sala redonda à 
procura de crianças. Mas todas estão ocupadas livremente nalguma coisa! (Diário de 
Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 5) 

 
Se por um lado estava tendo a oportunidade de me experimentar como pesquisadora, por outro 
encontrava uma escola e professores completamente diferentes do que tinha conhecido até 
aquele momento. Eu senti certa raiva no momento em que aquela professora falou comigo, 
embora não tenha manifestado nenhum gesto ou palavra que indicasse esse meu sentimento. 
Silenciei. Senti-me realmente desconfortável, fora de foco. Desafiada no meu pedestal de 
professora universitária, quem sabe. Percebi, ainda que inconscientemente, o meu despreparo 
como formadora de professores para trabalhar com Educação Infantil. Sob muitos aspectos 
estava tendo a oportunidade de não só refletir sobre minha formação, sobre minha atuação como 
pedagoga e docente das disciplinas de Arte e Educação e Antropologia e também como futura 
pesquisadora, como aluna do doutorado. Era esse o cenário turbilhonante que me envolvia 
naqueles instantes. Eu me sentia visivelmente despreparada, e ainda por cima vinha aquela 
professora e retirava meu guia! Ainda que meu sentimento beirasse o desespero me desloquei 
para fora da marcenaria e fui até o ambiente externo na outra extremidade da escola.  
Um grupo de crianças pequenas está com uma professora numa atividade de recorte e colagem, 
com papéis, tesoura, cola, giz de cera e me aproximo, mas novamente essa professora, sorrindo 
como a outra, porém entre delicada e firme diz: “Você pode fazer alguma coisa com as crianças, 
pode buscar outro grupo, propor algo...”. Nesse momento, com um pouco de raiva e firmeza digo 
para a professora que estou me ambientando, que não está sendo fácil porque desconheço as 
regras desse ambiente, que tenho meu próprio ritmo e que às vezes ele é lento. Estava, na 
realidade, pedindo paciência ou socorro. Então ainda mais perdida, com os livros na mão, dou a 
volta e me aproximo de uma mesa e sento nessa mesa. Não passa um minuto que estou ali 
sentada na mesa quando se aproxima outra professora e me diz: “Você não pode sentar em cima 
da mesa, porque senão as crianças imitam.” Claro! Certo! Absolutamente coerente. Na hora uma 
voz dentro de mim diz: “Você precisa se educar para estar com as crianças!” Levanto 
imediatamente da mesa e novamente sem chão circulo, ando a esmo, subo as escadas 
improvisadas e de madeira que me levam novamente ao campinho (Diário de Campo, 1º dia, 
27/09/2010, p. 5 e 6). 
Lá observo um professor brincando com as crianças. Sim, um homem, pois faz parte da proposta 
da escola que as crianças tenham contato com professores. Além desse professor de Educação 
Física, há um músico, o Tião, além de outros que não cheguei a conhecer até o momento. Enfim, 
não identifico qual a brincadeira, mas há uma linha riscada no chão onde estão algumas crianças 
de um lado, tentando passar para o outro lado sem ser “pega”. Quando uma menina infringe uma 
regra, imediatamente o professor intervém com calma, mas firme, sem ser severo ou rude: 
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“Fulana! Você não entendeu a regra. Volta lá para o muro e observa para aprender.” A menina 
volta para a mureta onde estão outras crianças, sem nenhuma reclamação. Noutro momento outra 
criança faz algo indevido – um leve empurrar, talvez – e o professor apenas fala: “Atitude!” E 
seguem brincando, alegres, calmas, não há grande gritaria, apenas um movimento natural e 
harmonioso. Pode-se até pensar que estou romantizando o relato, mas é realmente assim tudo 
que percebi. Mais tarde quando volto novamente ao campinho estão fazendo um cabo de guerra 
e um dos meninos gritou estridentemente e o professor chamou a atenção de que não era para 
gritar daquele jeito porque ele não estava em perigo. Em nenhum momento ele levantou a voz, 
mas manteve-se o tempo todo naturalmente vigilante, consciente de todos os movimentos e de 
todas as crianças. Calmo. As crianças também brincavam com calma, pareciam experimentar 
muito prazer em brincar juntas. 
Do campinho me dirijo por outro caminho e vejo uma professora observando as crianças brincar 
na “pistinha”: trata-se de um caminho que circula algumas folhagens formando uma espécie de 
pista onde as crianças podem andar de motoca. Eu estava fora da pista, dentro do jardim e a 
professora falou: “Você não pode ficar aí porque é perigoso e as crianças imitam”. Lá estava eu 
fora do lugar de novo, mas rapidamente entrei na pista e fiquei por ali me movimentando de 
maneira a não atrapalhar o percurso das crianças. A professora também permanece dentro da 
pista enquanto observa as crianças indo e vindo.  
As crianças menores, entre um e dois anos, fazem grandiosos esforços para fazer as motos se 
movimentarem. Como se trata de uma ladeira, na hora da descida a professora diz: “Usa o freio”, 
sempre com uma voz amável, sem nenhum autoritarismo. Acontece de “engarrafar”: três ou 
quatro motos encostam suavemente umas nas outras. As crianças não se impacientam e nem 
repetem os gestos dos motoristas adultos no trânsito. Elas ficam ali esperando. Ou eles 
conseguem fluir por si ou a professora faz um leve, muito pequeno gesto no guidão de uma das 
motocas da frente de maneira a endireitá-la para seguir. Só isso. Mas a criança percebe e segue 
em frente e logo flui o “trânsito”.  
Houve um momento, mais tarde, em que duas crianças disputavam o mesmo carro – de plástico e 
grande, desses que possibilita que duas crianças entrem dentro – e eu estava na pista observando-
os, juntamente com o professor. Fiquei apenas observando sem interferir, mas conversei com 
eles que logo um sairia para o outro entrar. Houve um momento em que o menino que estava 
dentro, de mais ou menos 2 a 3 anos talvez, empurrou o que estava querendo voltar para o carro, 
pois ele estava lá antes. Nesse momento o professor que estava tomando conta das crianças 
simplesmente falou: “Limite”. Bastou essa palavra. As crianças não brigaram e não houve 
qualquer fala ou gesto agressivo. Apenas o que queria voltar para o carro repetia baixinho: “Eu 
quero dirigir, eu quero dirigir...”.  
Poucos minutos depois o menino que estava dentro do carro saiu e pegou uma motoca que tinha 
sido abandonada ali, mas como ela estava na subida, ele não tinha forças para empurrá-la. O 
professor disse: “Você consegue Antônio”. O menino fez várias tentativas, penso que 
experimentando a força que seria necessária para movimentá-la. “Vamos Antônio, você 
consegue!” Repetiu o professor, suavemente. Em seguida o menino conseguiu, com a ajuda dos 
pés – como se estivesse caminhando – movimentar a motoca e o professor observou: “Muito 
bem Antônio”. Esse evento aparentemente banal foi observado por quatro ou cinco crianças 
muito pequenas, enquanto continuavam a brincar e viver, cada uma o seu próprio evento, todas 
entre dois e três anos, mais ou menos. Aqueles gestos foram altamente educativos. Para elas e 
para mim. 
O tempo e o espaço da Te-Arte permitem muitas possibilidades de atuação junto da natureza e 
isso facilita a construção de um espaço interior mais equilibrado por parte das crianças. Talvez 
isso explique o fato de mais de 60 crianças num pequeno espaço não ter o barulho costumeiro 
das escolas convencionais. Todo o espaço apresenta-se diversificado, com muitos desafios, 
muitos convites que passam pela música, pelas artes em geral, um espaço com obstáculos 
naturais, subidas, descidas, escadas rústicas, pedras, declives, ladeiras, terra, areia. Ao explorar e 
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se movimentar nesse espaço a criança enfrenta, domina e fica dona de seu corpo porque o 
experimenta junto aos seus pares, do adulto e na natureza. 
Como eu estava na pistinha e como só depois vim a saber, quem entra na Te-Arte não faz apenas 
uma visita, mas é “convidado” a viver uma nova proposta de educação, uma professora delegou-
me, então, um menino para que o cuidasse: 
 

Trata-se de um menino clarinho, mais tarde fico sabendo que tem um ano e seis 
meses, cabelos encaracolados, trajava um coletinho amarelo, usando fraldas, 
puxando um carrinho de madeira bem rústico, com um cabo de mais ou menos 
sessenta centímetros, também de madeira, com duas rodas de madeira, porém só 
havia uma roda. O fato do carrinho ser de madeira, ter um cabo e apenas uma roda 
representava um grande esforço para que o puxasse. Mas ele desceu um pequeno 
degrau, passou por um estreito caminho que o conduziria para a pistinha, subindo 
uma pequena ladeira e puxando esse carrinho. Esses gestos representavam um grande 
esforço para o Antônio, mas ele seguia devagarinho, parando, observando outras 
crianças, os adultos. Enquanto seguia ele aprendia o que? Para entrar na pistinha ele 
teve que fazer outro esforço, pois havia mais um degrau. Na pista havia outras 
crianças com suas motocas e ele trafegou por ali. Os outros também o respeitavam, 
naturalmente dando-lhe passagem ou ele mesmo buscava contornar os obstáculos. 
Nesse momento lembrei-me do que lera e ouvira: os gestos são uma das formas de 
expressão da criança pequena. Sim, ali eu estava diante de um menino calmo, quieto, 
porém determinado a seguir. Em nenhum momento ele pediu ajuda, embora eu 
estivesse sempre perto a olhá-lo. Nesse momento da escrita leio a lição que ele me 
deu! A topografia da incerteza e do medo, do imprevisível e do obscuro são apenas 
alguns dos meus obstáculos de adulta puxando o meu carrinho do conhecimento 
diante das crianças. O incontrolável, o imprevisível e aquilo que não sei são alguns 
dos meus contornos humanos. Talvez me sentindo assim possa me compreender e 
compreender um pouco mais os desafios das professoras de Educação Infantil 
(Diário de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 7 e 8). 

 
Havia um pequeno engarrafamento mais abaixo na curva da pistinha: dois carros estacionados, 
umas quatro motocas e outro menino também de mais ou menos dois anos, puxando o carrinho 
que o Antônio puxara antes. Ele queria passar e foi passando, devagarzinho, enroscando seu 
corpo, contornando o estreito espaço, levou um pé, depois o outro, buscando equilíbrio e 
conseguindo, puxando o carrinho que subia por entre aquele amontoado de “veículos”, 
esbarrando nos corpos das crianças, lentamente ele foi passando sem ofender ninguém. Com 
calma ele seguiu e atravessou aqueles obstáculos. Eu a tudo observava e o professor também, 
pois ao final da travessia ele parabenizou o menino cujo nome não lembro. Pequenos nadas, 
como diria o sociólogo também do cotidiano Michel Maffesoli (2005), mas altamente 
significativos, pois outras crianças  a tudo observavam, aprendiam a ser no grupo, juntos, 
respeitando as passagens de cada um. Não ouvi nenhum grito, nenhum xingamento, nenhuma 
palavra áspera. Tudo isso me deixava maravilhada!  
Toda essa experiência de adentrar o universo das culturas infantis para com elas aprender se 
apresentava para mim como um momento de muitas aprendizagens. Tudo isso apenas num dia. 
Considero que foram meus ensaios, tentativas. Algumas foram extremamente desafiantes, como 
a que relato a seguir: 
 

Mas houve outro evento na pista. A professora que cuidava da pista “passou-me” 
uma criança, ou seja, ela estava tomando conta da menina de menos de dois anos 
talvez, e como precisou atender outra criança pediu que cuidasse dela. Ela estava 
numa motoca e na descida. Com leves movimentos dos pés ela deslocava a sua 
motoca e as outras crianças passavam por ela. Fez toda a volta na pista e eu 
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acompanhando-a. Fiquei olhando a menina e não vi nenhum perigo, porém houve 
uma fração de segundo em que ela torceu o volante da motoca que imediatamente se 
desequilibrou no declive e a menina caiu, batendo a testa no chão. Como a professora 
estava ali ainda, imediatamente socorreu a menina, tomou-a no colo, observou, 
confortou e disse calmamente: “Vamos passar um gelo que logo vai passar”. E eu 
fiquei ali parada, estática. Mais uma vez eu havia fracassado e me deu um nó na 
garganta, uma vontade de chorar, um sentimento de impotência, incapacidade e 
vergonha também. Nesse mesmo instante veio outra professora para cuidar das 
crianças, pois eu não me revelava capaz disso, ficava claro (Diário de Campo, 1º dia, 
27/09/2010, p. 8). 

 
Esse incidente me deixou novamente atônita. O fato é que eu estava naquele país das crianças, o 
real, não aquele idealizado ou imaginado nas minhas leituras e agora não adiantava virar as 
costas: eu tinha percorrido um labirinto para chegar até a escola, ultrapassara seus muros, subira 
a rampa, percorrera muitos caminhos e estava entre elas. A força das crianças seria capaz de me 
fazer mergulhar e voltar ao meu mundo com visões renovadas? Seria melhor compreendê-las 
para poder integrar, ainda que homeopaticamente, o inegável dinamismo de que são portadoras. 
Esse era um dos aprendizados como adulta: aluna, professora e pesquisadora. A despeito de 
parecer-me perdida, possuo uma sensibilidade generosa que me permitirá oferecer algo a elas, 
pensei. Mas o que? A angústia ao mesmo tempo em que me oprimia, também me dizia que eu 
estava ali para aprender e que, portanto, teria que ter paciência inclusive comigo. Tinha que 
aprender a ter atitudes. Estava, como uma criança grande, aprendendo os limites, tanto quanto as 
crianças. Foi nesse momento, com um nó na garanta, que me sentei diante da Therezita para 
dizer-lhe – ela já tinha percebido – do meu sentimento diante daquela escola e das crianças. 
Como todos os adultos daquela escola, ela foi muito calma, porém firme e amorosa: 
 

A Therezita falou uma série de verdades: que a criança tinha caído, que tinha sido 
socorrida, que estava bem, que os pais seriam avisados e que essas coisas acontecem. 
Não havia motivo para desespero.  Disse-me que tinha me observado, que eu tivera 
gestos importantes como o de me agachar para conversar e ficar no mesmo nível das 
crianças.  Perguntou-me de onde eu era. Disse-lhe que tinha nascido no RS, mas que 
morava no MT desde 1978. Ela disse: “Ótimo! Conte para as crianças alguma coisa 
sobre o Mato Grosso, pois já estive lá e eles tem uma dança muito linda, o siriri”. 
Novamente meu chão sumira, pois eu não sabia nada dessa dança. Afinal, o que é 
que eu sabia para estar ali com as crianças?  O que eu tinha para oferecer em troca da 
recepção e do aprendizado que estava tendo? Fiquei me perguntando e me sentindo 
completamente estrangeira, exatamente como se estivesse numa sociedade 
desconhecida: não dominava a linguagem, desconhecia as senhas e códigos para me 
relacionar (Diário de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 9). 

 
Como eu estava visivelmente chocada, a Therezita disse-me que era importante chorar, não havia 
problema nenhum. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas, mas eu controlei a emoção e me 
levantei dali e fiquei observando uma professora que estava sentada com algumas crianças em 
volta de uma mesa. 
Estavam fazendo alguma coisa com papéis. Peguei um banquinho e sentei ao lado de um menino 
que estava pintando. Ele disse: “Esse é meu escudo!” Eu disse: “Que lindo! E para que serve 
esse escudo?” Assim que formulei a pergunta me senti ridícula, pois todos sabem para que serve 
um escudo, até aquela criança de mais ou menos três anos. E ato contínuo a professora diz: “A 
gente nunca diz “que lindo”, mas pergunta o que é que ela desenhou, para que ela conte a 
história de seu desenho.” Pronto, mais uma vez – quantas nesse dia? – meu despreparo é flagrado 
pelas professoras. Será que tudo era tão evidente assim? Estariam usando de um artifício 
inconsciente para me mandar embora, me fazer sentir inadequada? Ou estariam querendo educar-
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me? Talvez seja um pouco de tudo isso ou mais. Não sei. Porém, naquele momento, permaneci 
no grupo e fiquei rabiscando o que seria a bola de fogo que fazia com que o menino precisasse 
do escudo. Eu tinha escutado a história do desenho dele, mas acho que a professora não tinha 
observado isso. 
Ela então pediu para que fizesse uma capa para o menino que estava à minha direita. Com que 
fazer uma capa, pergunto. O menino responde: “Com jornal!” Pergunto para a professora onde 
tem jornal e ela diz que é no almoxarifado. Onde fica, pergunto. Ela diz que fica lá onde eu 
estava olhando livros. Por certo ela deve ter entrado lá enquanto eu procurava um livro que me 
salvasse.  Com o jornal no colo, perguntei como ela fazia a capa e ela disse que igual a do 
Batman. Há muito tempo eu não observava como era a capa desse super herói, mas lembrei das 
asas do morcego e com a tesoura fiz o contorno das asas de um morcego. Como prender a capa 
no menino? Com um rolinho de jornal, ela me diz e mostra. Com o grampeador prendem-se as 
pontas. Enfeitei a capa com algumas tiras de papel crepom marrom, soltas. Mais tarde ouvi o 
menino comparando a sua capa com a do outro: “A minha capa é mais poderosa!” Secretamente 
me senti feliz. Mas o menino vira para mim e diz: “Quero uma espada também!” E como se faz 
uma espada, penso, mas não pergunto nada. Eu seria capaz de imaginar uma espada de jornal! 
Então peguei uma folha, dobrei várias vezes até ficar firme. Achatei e a deixei plana. Com a 
tesoura cortei as pontas do jornal de forma a fazer as pontas de uma espada. Grampeei para 
segurar as pontas. Embaixo, dobrei e apertei a base e enrolei um papel crepom em volta para 
servir de cabo. Ficou linda e diferente, pois a dos outros fora feita pela professora, todas iguais, 
com um rolinho de jornal, que também era bonita. Mas aí já era hora do almoço. Começou a soar 
o sino para lavar as mãos. 
Esses relatos tratam de uma professora que se aventura como pesquisadora numa escola de 
Educação Infantil. Queria testar a teoria. Queria ver se tudo o que lia sobre as crianças e seus 
mundos sociais, sobre sua agência, sobre sua cultura, se todo esse universo funcionava assim 
mesmo. Aprendia, então, que as crianças – e eu como adulta – aprendem realmente em interação. 
Isso não é nenhuma novidade, dirão. Mas esse batismo de campo foi essencial para mim, pois 
confirmava, com minha própria experiência muitos dos conceitos apontados na primeira parte 
deste texto. Percebia a importância do respeito ao tempo das crianças tanto no brincar quanto na 
alimentação. Percebia a importância de um espaço ao ar livre como altamente educativo. 
Percebia que a presença de adultos seguros, porém amáveis, é o suporte de que a criança precisa 
para construir uma relação positiva consigo, com seus pares e com os adultos. Na preparação 
para o almoço e na hora da alimentação pude surpreender mais eventos educativos: 
 

Sem correria, sem barulho, sem empurra-empurra, mas num movimento natural 
algumas crianças maiores vão ao banheiro lavar as mãos e outras se encarregam de 
arrumar as mesas em forma de duas fileiras, uma em frente da outra, com banquinhos 
em volta. Num instante e sem intervenção de nenhum adulto as mesas ficam prontas 
para receber as crianças. Por certo noutro momento, no início do ano talvez, elas 
foram ensinadas a assim proceder. Logo em seguida vejo que algumas crianças 
pequenas começam a receber pratos servidos. A professora entrega o prato para a 
criança dizendo seu nome. No prato tem arroz amarelinho (com açafrão?), feijão 
batido no liquidificador, uma salada verde bem picadinha e beterraba ralada. 
Algumas crianças menores conseguem comer sozinhas: põem a comida com as mãos 
dentro da colher e levam à boca. Outras exploram a comida com os dedinhos e em 
seguida levam à boca. Em cada mesa agrupam-se seis ou sete crianças e um adulto 
que pega uma criança pequena no colo e ao mesmo tempo ajuda as outras: vez ou 
outra põem uma colherada de comida na boca de um ou outro, sempre com muita 
delicadeza. O professor também ajuda nesse momento, não há diferenciação de 
tarefas só masculinas ou femininas. Até no dia da troca de fraldas ele faz esse 
trabalho e isso é algo educativo para todas as crianças. Parece que esses professores 
são polvos, com várias mãos em várias direções, mas sempre com absoluta calma, 
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naturalidade, respeito e amorosidade cuidam e alimentam as crianças (Diário de 
Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 11). 

 
Tudo que eu observara anteriormente em quatro anos de acompanhamento de estágio 
supervisionado em escolas públicas de Educação Infantil era diferente. Tudo. Apenas era igual o 
fato de haver professores e crianças, mas ainda assim esses elementos eram completamente 
diferentes aqui na Te-Arte. Principalmente, eu me educava a cada instante, literalmente a cada 
passo que dava naquele espaço amorosamente educativo: 

 
Fico observando a Therezita servir os pratinhos, enquanto duas professoras levam os 
pratos até as crianças sempre dizendo o nome da criança que recebe o prato.  
Enquanto estou na porta observando, sem saber – mais uma vez uma adulta fora de 
foco! – uma criança diz bem baixinho enquanto me olha: “Adulto não fica na fila!” 
Olho para o lado e então percebo que eu havia ficado bem no meio da fila dos 
“grandes” para receber o almoço! Peço desculpas e digo que não estava na fila, 
apenas observando. Mas com certeza estava atrapalhando ou infringindo uma clara 
regra daquele ambiente. (Diário de Campo, 1º dia, 27/09/2010, p. 11 e 12) 

 
Assim que terminam o almoço devolvem o prato na cozinha. Alguns minutos antes uma das 
professoras me avisa que após o almoço eu faria uma conversa para as crianças, contando de 
onde eu era e que cantaria uma música. Nossa! Outro desafio ou outra oportunidade me era 
apresentada como forma de, de alguma forma, ser útil naquele espaço. Eu não lembrava 
nenhuma música mato-grossense, mas lembrei que havia visto reco-reco na chegada, pois uma 
das professoras havia recolhido para secar porque tinham ficado na chuva.  Pedi para uma das 
professoras onde estavam os reco-recos e ela me levou até eles. 
E assim, depois do almoço as crianças maiores sentaram em volta de mim para me escutar. Disse 
que vinha de outro lugar, muito quente, que se chamava Mato Grosso. Uma das crianças disse 
que sua mãe já estivera lá. Continuei dizendo que lá também tinha o pantanal, um lugar grande, 
cheio de muitas águas e onde havia muitos animais: o tamanduá, que come formiga com a língua 
– igual ao sapo, um criança diz -, sim, surpresa concordo com ela; que tem onça, veado, jacaré e 
um peixe diferente que é a piranha, além de cobras, como a sucuri, que para pegar a presa aperta 
ela junto do corpo. Uma criança pergunta o que é uma presa. Tudo no repente precisa ser 
significado. Então digo que era a caça que serviria de alimento para a sucuri, que ela apertava a 
caça até quebrá-la para depois comê-la.  
E aí a professora que estava comigo e com uma criança bem pequena no colo, pede que as 
crianças cantem algumas músicas para mim. Uma das crianças, uma menina, protagoniza, 
levanta e diz, vamos: e começa uma música que logo é acompanhada por todas. Cantam várias 
músicas e então a Therezita que tudo observava, sentada às minhas costas, pede que cante uma 
música da minha infância. Novamente tenho que me haver com a solicitação imediata. Não havia 
pensado nem planejado nada. Havia simplesmente me jogado lá quase que nem cabra-cega. 
Tateando rapidamente a memória, e meio desajeitada com o reco-reco na mão lembrei-me de 
uma música: “Todos os patinhos, sabem bem nadar, sabem bem nadar... Depois em grande 
fila...” Mas está faltando alguma coisa, olho para a professora quase como a pedir sua ajuda. No 
entanto ela apenas sorri e lá de trás a Therezita diz: “Cabeça para baixo e rabinho para o ar.” 
Então recomeço, agradecendo e sorrindo: “Todos os patinhos, sabem bem nadar, sabem bem 
nadar, cabeça para baixo e rabinho para o ar. Cabeça pra baixo e rabinho para o ar. Quando estão 
cansados, da água vão sair, da água vão sair, depois em grande fila, pro ninho querem ir, depois 
em grande fila, pro ninho querem ir.” Pronto, lembrei-me de uma música inteira, com a ajuda de 
um adulto seguro. A tal da ZDP do Vigotsky funciona com adultos perfeitamente. Sentia-me, 
com toda certeza e razão, uma adulta imatura no meio daquelas crianças e daqueles adultos tão 
seguros, calmos, confiantes, simples e naturalmente receptivos comigo. Pedindo-me atitude. 
Impondo-me limites. Eles estavam me educando e cuidando de mim?  
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Quanto aprendia! E quanto eu aprendo neste momento em que reparto essas confissões nesta 
escrita. São meus relatos, não de pesquisa com ou sobre crianças, mas da minha tentativa de 
entrar em contato com a ordem social infantil, esse conjunto claramente organizado. Percebo-o a 
cada instante, pois vivencio as regras, os limites, as linguagens que fazem parte desse conjunto 
construído na interação entre adultos e crianças. Ambos aprendem a se relacionar com respeito. 
Elas me ouvem, prestam atenção quando conto alguns detalhes do meu estado, perguntam, 
demonstram interesse e são educadas umas com as outras. Escutam quando um colega fala. Há 
claramente um aprendizado de atitudes e limites que se expressa nesses pequenos eventos aqui 
relatados. Por certo isso faz parte de um processo de aprendizado, de uma socialização, contudo 
de uma socialização ativa em que a criança é agente, em que aprende a respeitar porque é 
respeitada. E, sobretudo, no recorte deste texto, onde há oportunidade para adultos como eu 
revisitarem conceitos. 
Enfim, no final teria que fazer um relato da minha visita. Nesse momento uma das professoras 
estava ao quadro e as crianças estavam tendo aula de letrinha que é como chamam esse momento 
em que escrevem. Peço duas folhas de sulfite e faço um relato simbólico da minha breve estada 
ali: o sentimento de estrangeira e o pedido para voltar. Em seguida a Therezita pede que leia. Eu 
engasgo e choro enquanto leio. Ali estava uma criança de 47 anos lendo um texto de sua 
experiência vivida naquelas poucas horas. E então ela disse-me palavras de encorajamento. 
Perguntou-me o que é que eu senti quando me orientaram e eu disse que senti desconforto e 
raiva. Ela disse que a raiva era coisa boa, que era uma energia, uma força, algo que pode mover a 
pessoa. E eu disse-lhe que apenas precisava ser bem canalizada, ao que consentiu. Eu a 
considero uma sábia educadora. 
A Therezita indicou-me um livro, emprestei-o, fiz cópia e vou ler. Vou voltar. Aprendi que se 
pode puxar um carrinho, mesmo sem uma das rodas, por entre as pessoas, na pista da vida, na 
subida e na descida, sem ofender ninguém, mas posso fazer o meu caminho. Ancorada nas 
leituras e em diálogo com a prática dessa escola que se chama Te-Arte. 
Na minha segunda visita encontrei uma pessoa bastante familiarizada com as crianças: 
cumprimenta a todas pelo nome, pergunta trivialidades sobre seus pais e familiares. Trata-se da 
Eliane, fico sabendo depois, uma fonoaudióloga. Uma vez por semana ela trabalha com as 
crianças na escola. Está no campinho que é o lugar onde normalmente ficam os maiores. De 
maneira natural, porém sempre atenta, ela cuida do brincar das crianças de maneira participativa. 
Faz algumas atividades relaxantes depois do agito em que brincaram de queimada e cabra-cega: 
 

Por um instante ela se afasta e volta com um saco de plástico cheio de algumas penas 
coloridas. Pequenas penas de várias cores. Entrega uma peninha para cada criança. 
Pede que elas se toquem com a pena, de olhos fechados. Passam a pena pelo rosto e 
todas as suas partes: nariz, boca, testa, orelhas, pescoço, tudo com absoluta 
suavidade. A leveza das penas é um convite para experimentar uma sensação de 
maciez que incita a calma. Logo em seguida ela pede que fiquem dois a dois e eu 
fico com uma menina japonesa. Eliane pede que uma feche os olhos, pois a outra terá 
que identificar onde está sendo tocada pela outra com a pena. Com a minha dupla, 
primeiro eu fecho os olhos e ela me toca. Eu nunca havia recebido um toque tão 
suave na vida! Era quase impossível que minha pele percebesse a suavidade com que 
a pequena menina me tocava! Ela não dizia nada, mas com uma seriedade tranquila 
passava a pena no meu braço, no meu pescoço, no meu nariz, na sobrancelha, etc. e 
foi uma experiência extremamente intensa para mim! Formamos uma pequena 
rodinha onde um tocava e o outro era tocado. Depois trocamos: o que fora tocado 
passava a tocar. Foi então que pude tocar a minha pequena amiga, pude experimentar 
ser suave com ela. Assim que passava a peninha no dedo, por exemplo, com o outro 
ela apontava, registrando a sensação do toque da pena. Fizemos isso por alguns 
minutos, todos naquela rodinha, um pequeno útero de experimentação da suavidade 
(Diário de Campo, 2º dia, 27/09/2010, p. 2). 
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Logo mais na hora do almoço, novamente o trabalho da Eliane me surpreendeu pela absoluta 
simplicidade. Uma simplicidade que traz embutida uma complexidade de conhecimentos por ela 
vivenciados. 
Então eu a vi distribuindo canudos para que as crianças colocassem atravessado na boca. E assim 
tinham que comer. Eu não perguntei o por que. Perdi uma oportunidade de aprender. Mas as 
crianças, aparentemente já sabendo que deveriam fazer assim, comiam sem reclamar, aceitando 
aquele trabalho da Eliane. Outra orientação dela era para que enfiassem toda a colher na boca, 
retirando-a limpa da boca após passar apertado pelos lábios. Segundo a Eliane, era para exercitar 
os lábios, para favorecer a fala, a boa articulação das palavras. E para minha surpresa, ela 
orientou que as crianças lambessem o prato, no final. Novamente um exercício para a língua. E 
disse mais: que aquilo só poderia ser feito ali na escola como um exercício, mas que fora dali não 
era permitido. Sem reclamar, sabendo o que e porque estavam fazendo aquilo, as crianças 
comiam, cada uma no seu ritmo, umas com o canudinho, outras lambendo o prato e logo em 
seguida devolvendo-o limpinho à cozinha. 
Na Te-Arte se lida com o tempo e o espaço de maneira diferente. Dá-se tempo e espaço para as 
crianças, para que se expressem, porque as crianças são diferentes e porque há diferenças. Há 
respeito para a manifestação dessas diferenças. Foge-se de uma organização disciplinar e 
padronizada de escola que já prevê a diferença inclusive na separação prévia das crianças por 
idade, cada uma com seu único professor, em salas, dividindo as crianças por faixa etária, 
separando e confinando-as. Na Te-Arte a criança pode se manifestar, pois se permite que as 
diferenças apareçam sem nomeá-las ou rotulá-las, mas para que se expressando possam tomar 
contato consigo, com os outros, com o espaço, o que possibilita, nessa livre movimentação, a 
construção de um espaço interior. Sem engessar em salas, horários ou atividades padronizadas, 
segue o fluxo e o ritmo das crianças. Assim, se uma criança chega num dia e prefere ficar mais 
recolhida, isso é respeitado. Por outro lado, se vem cheia de vontade de correr, encontra 
acolhimento e espaço para assim se extravasar. O tempo e o espaço da Te-Arte permite muitas 
possibilidades de atuação junto da natureza e isso permite a construção de um espaço interior 
mais equilibrado. De tudo que observei, sem preocupação de tudo relatar, extraio alguns eixos: 
 

•Um lugar onde se vive a educação de crianças com sabedoria; 
•Uma escola (?) de Educação Infantil em que as crianças não ficam em salas; 
•Não há divisão de crianças por idade; 
•Todas as atividades centradas no brincar; 
•Presença de adultos seguros e amáveis; 
•Um ambiente em harmonia com a natureza em que os obstáculos servem para educar a 
criança com seu o corpo, favorecendo seu desenvolvimento integral; 
•Grande oferta de brinquedos comuns, mas também de brinquedos não estruturados como 
estímulos diversos para a criação; 
•Atividades de educar e cuidar o tempo todo interligadas: na brincadeira, nas refeições, 
na higiene, na arrumação do espaço; 
•Harmonia e tranquilidade: um projeto educativo simples e complexo, porém possível em 
qualquer lugar desde que haja adultos com compreensão ampliada do que é ser criança e 
do que representa a arte e o brincar... 

 
Essas experiências por mim vividas, a saber, o contato com a abordagem da Sociologia da 
Infância e a visita à escola Te-Arte, bem como a escrita do diário de campo e a construção desse 
texto, revelaram-se para mim altamente educativas. Aprendi com os autores, com a Professora 
Dra. Letícia, com os pares (colegas) da minha disciplina, com as crianças e com os adultos da 
Te-Arte.  
Como pertencente à categoria geracional adulto do ponto de vista sociológico, entrei em contato 
com crianças e com adultos, de diferentes contextos: da pós-graduação e da escola. Com todos 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 893



aprendi algo. Penso que pude ter uma amostra, quem sabe, ao tentar fazer contato com a ordem 
social das crianças, de como se sente a criança diante do mundo adulto (e da mesma forma como 
se sente um adulto pesquisador diante da ordem social infantil), ou seja, um mundo cheio de 
intimações e limites, provocações e mistérios, segredos e desafios que precisam ser negociados e 
decifrados, interpretados e compreendidos, em que é preciso ter atitude e agência, onde ela 
precisa aprender a interagir socialmente, apreender, trocar e modificar tanto a sua cultura quanto 
a dos adultos, onde se espera que a criança seja algo, já sendo. Não é pouca coisa. Não é simples. 
Há que se ter múltiplos olhares, ouvidos e atitudes de adultos e profissionais muito bem 
preparados para conseguir ouvir tantos ecos e dialogar com as crianças. Se a educação busca a 
preparação de uma geração (infância) pela outra (adulta) (FERREIRA-SANTOS, 2004), talvez 
este texto indique uma escolha que aponta para um diálogo inter-geracional, pois como afirma 
Rogério Almeida (2010): “Quando os adultos não se reconhecem mais nos valores e referências 
que eles mesmos criaram, são as crianças que tomam conta do mundo” (p. 59).  
Pretendi revelar através dos relatos do contato com a Te-Arte, embebida por leituras e 
participações em seminários, enfim, o quanto essas preciosas experiências fizeram germinar uma 
percepção da dinâmica e fecunda interação que há entre adulto e criança, novo e velho, medo e 
coragem, firmeza e suavidade, luz e sombra, alegria e tristeza, educar e cuidar. A Sociologia da 
Infância e a Te-Arte. Pude cruzar experiências dessas dualidades ou categorias, ao dialogar, por 
exemplo, com as duas ordens sociais, infância e adultês – conquanto tenha feito cruzamentos 
com os outros pares complementares expressos acima – com suas culturas ao mesmo tempo tão 
distintas e tão semelhantes, embora singulares em si. Como se fossem gêmeos univitelinos.  
À semelhança do cérebro com seu corpus callosum, é preciso ter um conhecimento ou uma 
tradução um do outro para que funcione como um todo. Quando os separamos podem parecer tão 
imensos e divorciados a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. É necessário conhecer, 
exercitar e desenvolver os dois lados. Ambas as categorias geracionais, infância e adultês, são 
fortes e plenas de agência, nenhuma pode ser negligenciada em favor da outra, mas precisam ser 
focalizadas sob a perspectiva da integração para que funcionem em equilíbrio dinâmico, embora 
sempre precário. Revela-se, dessa forma, a integridade e a força dessas forças ou categorias 
quando ficam juntas e dialogam, quando não são separadas: “No Mundo Duplo todas as vozes 
ganham eterna suavidade”, já anunciava Rilke na epígrafe. É importante lembrar que não se 
chega a esse conhecimento sem grandes esforços. É preciso trabalhar alguns conceitos e pré-
conceitos, para oxigenar velhas práticas, numa jornada interpretativa como sugere Marcos 
Ferreira Santos (2008, p. 3): “A pessoa como ponto de tensão na construção cotidiana de sua 
humanitas entre as pulsões de sua subjetividade e desejo de transcendência e as intimações e 
resistências do mundo concreto.” Uma travessia pessoal para desvelar alguns enigmas, inclusive 
para ousar um diálogo entre a Sociologia da Infância com a Te-Arte. 
  Tanto é verdade que as crianças e os adultos estão o tempo todo juntos se transformando e 
transformando uma coisa noutra. Toques de penas coloridas da criança suavizam e acalmam o 
adulto. O adulto revela para a criança que ela também vive na natureza.  Jornais transformam-se 
em espadas. E por falar em espada, como adulta e com as crianças trouxe o simbolismo da 
sombra e da luz. Talvez de minhas sombras e luzes, quando se fez uma capa diferente do Batman 
(morcego, sombra, ao mesmo tempo daquele que ouve apuradamente e voa com maestria no 
escuro) e uma espada singular (luz) com a qual se modifica o grande dragão do medo e da 
insegurança para transformá-lo (faz-de-conta que magicamente?) numa criança que sorri e brinca 
sem pudor. Voando como morcego que emite ecos musicais e caminhando como aranha que se 
tece flor da e na vida, pois "também as trevas florescem e cantam e são trilhadas por escuros pés 
e por escuras asas". Esse texto, despudoramente, tenta mostrar um pouco da força de algumas 
categorias presentes na vida: a criança e o adulto, a luz e a sombra...  
Foi preciso um único olhar, de um dia, para iluminar alguns aspectos. Não foram poucos para 
mim. Tanto como a personagem Selma, forte e sensivelmente interpretada pela linda Björk, que 
vai se tornando cega no filme Dançando no Escuro, mas que continuava trabalhando e levando 
sua vida, que escutava sons de fábrica, do trem, o barulho de um cano despejando água num rio 
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ou o simples disco rodando sem fim na vitrola e com esses sons se imaginava num musical e 
cantava e dançava; que tateando conseguia percorrer caminhos, inclusive no escuro; que 
escutava barulhos de lápis escrevendo e desenhando e o vento pelos dutos de ventilação, mesmo 
na prisão, de minha parte fiz um exercício de escutar algumas ressonâncias e aqui as confessei. 
Fiz o que considerei que era preciso. Escrevi. Assim como no filme não era contra o regulamento 
de na prisão ouvir, eu escutei. Então escrevi o que escutei, senti, vi e vivi. 
Sobretudo constatei uma maneira diferenciada de educar. Funcionou, para mim, como 
apresentado no primeiro encontro da Paçoca Filosófica pelo Professor Marcos Ferreira-Santos 
(2010), como se fosse um pharmakon no sentido de que uma categoria cuida da outra, “re-
media”, ou seja, faz as mediações novamente, estabelece uma verdadeira conexão, uma 
mediação de uma com a outra. Longe das práticas adultas autoritárias e/ou indiferentes, 
mecânicas ou ausentes, pude observar largamente entre as duas categorias geracionais uma 
atitude atenta e segura, acolhedora, firme e suave ao mesmo tempo. Amorosa, no sentido 
ampliado a que Paulo Freire (2005) dá a essa palavra.  
Embora possa ser confirmada através de estudos estruturais a tese de que os estudos da 
sociologia clássica em larga escala ignoraram a infância, tornando-a quase invisível, esse ensaio 
mostra, como mais uma voz entre outras que têm feito o discurso em favor da consolidação do 
campo de estudos da Sociologia da Infância, a potência da infância, tanto como categoria 
geracional, como lugar de agência – vivências e experiências ativas – altamente expressiva da 
criança (individual) e das crianças (coletivo). Agência também desta adulta-aluna-professora-
pesquisadora.  
Essas confissões expressam um pouco da minha caminhada pelos campos da Sociologia da 
Infância, entre outros campos de estudos, no cruzamento com as experiências observadas na Te-
Arte e assim, quem sabe, possa contribuir com algumas pistas para a educação de adultos que 
trabalham com crianças. 
 

O tempo que leva  
Para uma lágrima cair  
Para um coração ficar descompassado 
Para uma cobra trocar de pele 
Para um espinho crescer em uma rosa  
É o tempo que basta... 
 
Selma ou Björk, no filme Dançando no Escuro 
 
Escrito na Primavera de São Paulo 
 Entre 23 e 27/11/2010 
... mas eu já de eras. 
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As Benzedeiras, Folhas, Rezas e Segredos: uma apologia à Vida 
Saulo Moreno Rocha (UFBA) 
 
 
 
“Ô abre-te, campo formoso, abre-te”: Barra do Choça, Sertão da Bahia 
 
Nos terreiros de tradições afro-brasileiras, os caboclos são invocados através de cânticos ou 
zuelas, como são mais conhecidos os cânticos de louvação na região de Vitória da Conquista, 
Bahia. “Ô abre-te, campo formoso, abre-te”, é um pedido de licença, uma roda é formada no 
sentido anti-horário, os crentes dançam e louvam as divindades da terra brasileira, os ancestrais 
indígenas e mestiços, antigos habitantes que insistiram em permanecer em seus domínios, 
mesmo após séculos de conflitos decorrentes do processo de colonização e expansão dos 
domínios da Coroa Portuguesa. 
Continuando a zuela, os crentes referem-se ao campo formoso como um lugar “cheio de paz e 
alegria, ô cheio de paz e alegria”, assim, mesmo sabendo que o campo em que pedem permissão 
para entrar é situado no plano espiritual, quem sabe Aruanda, que por vezes é invocada como a 
cidade morada dos espíritos e dos deuses, também abro este artigo com um pedido de licença, 
tendo eu consciência que adentro no universo das religiosidades e que irei por diversos 
momentos pisar onde nem tudo é visível, na verdade, mais permeado por invisibilidades, que dão 
sentido à existência. Assim, peço licença aos ancestrais que são cultuados nestes templos, peço 
licença às benzedeiras-mães Lena, Nice, Marlene e Zinha, pois adentro em seus espaços 
sagrados, grande maioria das vezes em suas próprias casas, lugares onde comungam com os 
deuses do sentir-se no mundo; sou lhes grato pelos valiosos ensinamentos e pelo carinho com 
que me acolheram, meus respeitos estendidos à todos/as os/as membros/as das comunidades 
religiosas por vocês lideradas.  
O presente artigo é um desdobramento das pesquisas realizadas para a elaboração do trabalho de 
conclusão do curso técnico em Meio Ambiente no âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Vitória da Conquista, que tinha por objetivo 
compreender o significado da utilização das folhas nos rituais de benzimento nos terreiros de 
tradições afro-brasileiros, o que me levou a novos questionamentos, que de maneira nenhuma 
serão sanados nesta pequena reflexão, mas que ajudam a compor uma aproximação e um espaço 
para exteriorizar minhas dúvidas e questionamentos, incertezas e ansiedades, na certeza da 
constante parcialidade de nossos conhecimentos. Agradeço à Profa. Dra. Elane Andrade Correia 
Lima pela orientação e compartilhamentos tão frutíferos. 
Com os referidos pedidos e pequenos esclarecimentos, abro também meu campo de pesquisa. 
Barra do Choça é uma cidade do interior da Bahia, localizada à 524 km da capital Salvador e à 
27 km da “capital” do sudoeste do estado, Vitória da Conquista. Com esta, mantém uma íntima 
ligação, desde o período colonial, especialmente com o início do processo de colonização da 
região.   
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, o município possui 34. 788 mil habitantes, localizado 
no bioma mata atlântica e com uma área de 647 km². Sua população, desde 1991, sofreu 
oscilações e, registrou um pequeno acréscimo de 2007 à 2010, data do último censo 
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populacional. Limita-se, territorialmente, com os seguintes municípios: Vitória da Conquista, 
Planalto, Caatiba e Itambé.  
A região onde está localizada Barra do Choça, bem como toda região do sudoeste baiano 
(também conhecida como Planalto da Conquista), foi denominada no período colonial de Sertão 
da Ressaca, que compreendia a área entre o Rio Pardo e das Contas. Segundo Ivo (2007, p. 4) 
“As lendas sobre a existência de grandes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas foram um 
dos principais agentes impulsionadores da interiorização dos sertões.”. Estes elementos 
relacionados às medidas adotadas pela Coroa Portuguesa no século XVIII, especialmente a partir 
da formação do Diretório Pombalino em 1755, e suas medidas com o fito de ratificar um 
colonialismo mercantil, constituem as bases para o início da entrada de bandeiras e incursões 
pelos sertões (SCHIAVO NOVAES e MORENO ROCHA, 2011). 
Envolta nestas políticas expansionistas é que em meados do século XVIII o ex-escravo João 
Gonçalves da Costa, natural do norte de Portugal, chega à região do Sertão da Ressaca e junto 
com sua parentela será responsável pelo povoamento da região, empreendendo a conquista dos 
indígenas habitantes da região e fundando o Arraial da Conquista, atual Vitória da Conquista. 
Esta “cidade encruzilhada” como a denomina Itamar Pereira de Aguiar (2006) em virtude de sua 
localização estratégica, lugar de passagens e trânsitos, foi palco de conflitos entre os “donos da 
terra” e os colonizadores, conforme relatos ainda muito presentes na memória local e estudados 
por diversos pesquisadores. 
Ainda segundo Aguiar (2006, p. 6) “Ao adentrar os Sertões pode-se dizer que o boi levou o 
negro pendurado no rabo e o índio na ponta do chifre, seguidos pelo branco como dono da 
fazenda, montado a cavalo.”. Desta maneira, ele contextualiza a região e a entrada do boi, bem 
como da expansão da pecuária e do estabelecimento das fazendas e povoados, sendo a “cultura 
do boi”, conforme explora em seu texto, um elo entre brancos, índios e negros no processo 
colonial, vetor das relações entre grupos distintos e de trocas culturais.  
A Fazenda Barra do Choça compunha a grande quantidade de terras da parentela de João 
Gonçalves da Costa. Foi fazenda de criação de gado e de plantação para subsistência, tendo sido 
repartida nos processos de inventários, compras, vendas e doações realizadas durante todo século 
XIX, entre as famílias já estabelecidas e as recém-chegadas à região.  
O lugar ficava próximo ao Arraial da Conquista, povoado fundado por Gonçalves da Costa e que 
foi elevado à condição de Vila em 1840, através da lei provincial nº 124, passando a denominar-
se Imperial Vila da Vitória. Com a proclamação da República, em 1891 passa a ser denominada 
Cidade da Conquista e, finalmente, em 1943 recebe o nome de Vitória da Conquista. 
Barra do Choça desde as primeiras décadas do século XX figura como distrito de Vitória da 
Conquista. Ainda possuía poucos moradores no início do século e relatos locais dão conta de que 
a existência de uma rancharia foi o germe do desenvolvimento posterior do lugar. Assim, servia 
de pousos para viajantes, tropeiros, vaqueiros e boiadeiros. Ainda é comum na época de seca na 
caatinga, bioma predominante nos municípios vizinhos, ver-se boiadeiros e vaqueiros 
conduzindo boiadas para a chamada região da mata, onde há água e capim com fartura. 
A cidade foi um entroncamento importante no contexto dos trânsitos comerciais e culturais da 
região. É limite da caatinga e mata atlântica, sempre foi ponto de encontro de sujeitos da mata e 
da caatinga, biomas que marcavam tanto uns quanto outros, os primeiros vivendo na fartura da 
água e do alimento para o gado e com boa terra para as plantações, mas também sujeitos às 
doenças do clima úmido; os segundo, filhos de um sertão seco, caatingueiros, que de tempos em 
tempos os faziam mudar de moradia, em busca da sobrevivência de si e dos animais que 
criavam. A partir destas dinâmicas de contato, foram sendo também estabelecidos laços de 
parentesco e compadrio, casamentos foram celebrados à sombra de árvores, informações eram 
enviadas e recebidas pelos viajantes em trânsito, eram tropeiros, vaqueiros, boiadeiros, jagunços, 
curadores, benzedores e benzedeiras, mediadores entre mundos, entre múltiplos e unidos sertões, 
onde um ser-tão era um desafio constante. 
Em 22 de junho de 1962, a vila ou povoado de Barra do Choça, sede do distrito do mesmo nome, 
é emancipada do município de Vitória da Conquista através da lei estadual nº 1694, sendo 
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instalado em 07 de abril de 1963. Segundo Soares e Rocha (2010), a partir da década de 1970 
com as políticas de expansão das fronteiras agrícolas e a implantação da cultura do café na 
região sudoeste da Bahia, o município assiste a um enorme crescimento populacional, 
principalmente pelas migrações de populações de regiões vizinhas. 
É neste contexto de implantação do cultivo do café, aumento demográfico e expansão urbana que 
surgem os primeiros templos de religiões afro-brasileiras da cidade. As quatro benzedeiras, 
lideranças dos terreiros pesquisados, chegaram à cidade em diferentes momentos, todavia, todas 
situam-se entre os anos 1970 e 80, período de pujança na produção da cultura cafeeira.  
Não encontrei relatos de casas organizadas antes deste período, todavia, será necessário 
pesquisas mais aprofundadas que possam indicar sua existência ou não, de toda sorte, uma 
informação importante foi a transmitida por Oswaldo Ribeiro que apontou a existência de um 
“curador na estrada da Barra”, esta estrada a que se refere é a que liga Vitória da Conquista à 
Barra do Choça e surgiu a partir do trânsito de tropas e viajantes que passavam pela região; o 
curador, segundo ele, era Ismael Silva “que ensinou muita coisa à Zé Pequeno. Seu Ismael saía 
atendendo às pessoas num cavalo, andava de fazenda em fazenda, indo até Itambé. Rezava de 
constipação, entre outras doenças. Foi muitas vezes à fazenda de meu avô.” Zé Pequeno foi um 
dos pais-de-santo mais famosos de Vitória da Conquista e, segundo Aguiar (1999), possuía 
terreiro de umbanda nas proximidades do bairro Jurema e que, provavelmente, já funcionava em 
1930. Certamente, pesquisas históricas mais especificamente relacionadas a este assunto poderão 
suscitar novos trabalhos, o que foge da pretensão deste artigo. 
 
Benzeduras nos terreiros 
 
Como exposto acima, é só a partir da década de 1970 que começam a surgir os primeiros 
templos de religiões afro-brasileiras em Barra do Choça. Notadamente, na atualidade, todos estão 
localizados em regiões periféricas da cidade, como veremos. O quadro religioso local é variado, 
tendo a Igreja Católica destaque, junto com as Igrejas Evangélicas e em menor grau Centros 
Espíritas. 
A benzedura é um saber-fazer que está relacionada ao processo empreendido para tratar das 
doenças e, consequentemente, ao estabelecimento da saúde. Nos terreiros, assumem papel 
importante nos rituais e cultos. Cada sociedade desenvolve conhecimentos, práticas e instituições 
para tratar da questão da saúde e integram o que Langdon e Wiik (2010) denominam de “sistema 
de atenção à saúde”, e suas diferentes formas de abordar questões relativas à saúde estão 
diretamente ligadas ao contexto sociocultural. Assim, mesmo dentro de uma mesma sociedade, 
encontra-se formas diferenciadas de relacionamento com a saúde e com a doença e isso está 
ligado à diversidade de grupos que partilham um mesmo espaço geográfico. Desta forma, cada 
grupo irá compartilhar entre si valores, crenças e conhecimentos que permitem compreender e 
desenvolver técnicas em resposta às experiências. 
Os terreiros são templos religiosos e, portanto, congregam diversos indivíduos que partilham de 
crenças, valores e visões de mundo. Não são homogêneos e possuem dessemelhanças, todavia, 
os fatores semelhantes são muito mais fortes e são expressos no panteão de divindades cultuadas, 
nos instrumentos musicais, danças e liturgias.  
Quatro terreiros foram visitados para este trabalho e utilizei de observação participante como 
elemento para conhecer e adentrar neste universo. Quatro benzedeiras, também mães-de-santo: 
Marlene, Zinha, Nice e Lena. Adentremos agora em seus espaços sagrados e em seus rituais. 
Mãe Marlene realiza seus cultos na sala de sua casa, contigua a esta se localiza um quarto para o 
altar, onde são feitas rezas, oferendas, benzeduras e onde estão as imagens de santos. Sua casa 
fica há alguns quilômetros de Barra do Choça, na Vila Dias, na periferia da cidade. Nas noites de 
“sessão”, várias pessoas, filhos-de-santo e filhas-de-santo, bem como visitantes, saem da cidade 
e vão para o lugar, em carros ou mesmo a pé, chegam pessoas de vários lugares. Com a 
denominação de “Casa de Oxalá”, o terreiro possui como divindades principais Ogum, Caboclo 
Sultão das Matas e Oxalá e se autodeclarou como sendo de umbanda. 
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Mãe Zinha, ou Maria Célia, é natural do município de Itapetinga – BA, cidade também 
localizada no sudoeste baiano. Realiza benzeduras e trabalhos em casa, num quarto de santo, sem 
possuir um espaço para festas ou rituais públicos. Recebe diversas pessoas e, segundo ela, 
trabalha “com a corrente branca, minha mesa é branca, meu guia é espiritismo.”. Começou a 
benzer ainda jovem, tendo passado por rituais de iniciação num terreiro de candomblé após ter 
uma “perturbação”, sendo os ritos de iniciação parte do processo de tratamento. 
Mãe Nice, ou Eunice, nasceu em Vitória da Conquista. Realiza seus rituais num salão nos fundos 
de sua casa, um espaço grande com um quarto de santos. Com a denominação de “Terreiro de 
Umbanda Oxalá Filhos”, o terreiro possui como divindades principais Ogum, Oxum, Caboclo 
Boiadeiro e Oxalá. Segundo ela, começou a benzer após um sonho, onde Nossa Senhora 
Aparecida ensinava-lhe rezas e formas de curar. 
Mãe Lena, ou Helena, nasceu no Furado de Roseira, povoado da zona rural de Vitória da 
Conquista. Realiza benzeduras e atendimentos em sua casa na zona urbana de Barra do Choça, 
numa rua próxima ao centro da cidade, e possui uma casa na zona rural, no povoado de Pau 
Brasil, onde realiza sessões e festividades. Considera-se uma “puxadeira de corrente”, referindo-
se ao seu ofício de benzedeira e mãe-de-santo. Sem um nome preciso para o terreiro, declarou 
ser sua casa de “Cabula, Canlombé e Umbanda”. São divindades principais: Ogum, Caboclo 
Sultão das Matas, Sete Coronel e São Domingos de Gusmão. 
A partir desta rápida apresentação das benzedeiras, percebe-se que é um universo rico e um vasto 
campo para pesquisas sobre diversos aspectos relacionados às tradições religiosas. Não tendo 
frequentado os bancos escolares, muito menos universidades, estas mulheres possuem saberes e 
práticas que respondem a diversas necessidades (materiais e imateriais) do cotidiano, são 
responsáveis pela transmissão de conhecimentos sistematizados sobre divindades e cultos, 
conhecedoras de plantas e remédios que utilizam em suas benzeduras, artesãs de um pensamento 
que não registrado em livros, é compartilhado através de dinâmicas afetivas, na oralidade, a 
partir das palavras faladas, ritmadas e cadenciadas em cânticos, rezas, invocações, conclamações 
e movimentos. 
Na poética da tradição, estas mulheres são artesãs de “saberes da tradição”, para utilizar a 
expressão de Maria da Conceição de Almeida (2010). Segundo esta autora, sistematizados por 
indivíduos longe dos bancos escolares, estes saberes diversos “permitem responder a problemas 
de ordem material e utilitária tanto quanto têm construído um rico corpus da compreensão 
simbólica e mítica dos fenômenos do mundo” (2010, p. 48), numa relação de intimidade com o 
mundo e com a natureza, apurando os sentidos para captar informações e mensagens. 
Amadou Hampaté Bâ, em texto sobre a tradição africana da oralidade, afirma que “os primeiros 
arquivos ou bibliotecas do mundo foram os cérebros dos homens” (1980, p. 182). Na oralidade 
africana, especialmente da região de Bandiagara, no Mali, o autor situa a força e a importância 
da palavra. As palavras, segundo ele, assumem centralidade nas “sociedades orais”, a palavra 
liga-se ao indivíduo, a tradição oral é “a grande escola da vida e dela recupera e relaciona todos 
os aspectos.”. É, pois, inseridas na grande escola da vida que as benzedeiras desenvolveram 
saberes e práticas para ajudar os indivíduos que as procuram, é também entoando ritmicamente 
as palavras que, através das rezas, revelam ou guardam os segredos sobre o mundo material e o 
espiritual. O ritmo no falar, os gestos e os movimentos no ato de benzer articulam diversos 
domínios da relação com o mundo (real e imaginário), os símbolos presentes remontam à 
cosmologia e às construções que valoram a existência e a partilha em comunidade. 
É através da palavra cantada que iniciam seus rituais, mesmo as rezas, sempre são cantadas. 
Assim, veremos agora um pouco sobre os rituais e os cultos destas mulheres. Em todos os 
terreiros, o início das cerimônias acontece com as rezas, que são proferidas em voz alta por 
todos, com algumas exceções que serão abordadas. As Mães-de-santo, líderes religiosas, estão à 
frente, abrindo seus terreiros para a louvação às divindades.  
Em todas as casas, constatei as seguintes rezas na abertura dos terreiros: Pai-nosso; Ave Maria; 
Salve Rainha. Rezas católicas, que antes de serem proferidas, exigem de todos os presentes o 
sinal da cruz, que marca o corpo dos devotos com um sinal de devoção ao Cristo. No terreiro de 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 900



Mãe Lena, antes de começar as rezas, cada pessoa vai até o altar principal e faz uma reza, 
individual, silenciosa, com mesuras e demonstrando grande respeito. Na mesma casa, após as 
rezas iniciais, compartilhadas por todos os terreiros, os primeiros cânticos a serem proferidos são 
os seguintes: 
 

Quem querer subir ao céu, vai rezando em dois cordões 
Vai rezando Salve Rainha, da Virgem da Conceição, vai 
rezando 
 
Ô Virgem da Conceição, valei-me (bis) 
Valei-me, valei-me (bis) 
Valei minha Mãe do Bom Jesus (bis) 

 
Na casa de Mãe Marlene, as rezas são iniciadas com grande parte das pessoas ajoelhadas em 
frente ao altar, localizado num quarto ao lado do salão (sala de sua casa) onde acontecem os 
rituais. Orações são feitas em louvor e prece a Jesus Cristo, Ogum, Oxalá, Santa Bárbara, Nossa 
Senhora da Guia e outros santos católicos. O catolicismo popular é a conjunção de diversos 
elementos que, ritualizados nestes espaços dos terreiros, não operam na lógica da exclusão, mas 
acolhem diversas entidades e divindades e situam-nos em cosmogonias próprias, muitas das 
vezes ambíguas e contraditórias, mas que preservam elementos de distintas pertenças e 
devoções. É desta forma que encontraremos São Domingos de Gusmão, padre que fundou a 
Ordem Dominicana e recebeu de Nossa Senhora a revelação do rosário e difundiu seu culto pela 
Europa alcançando o Novo Mundo, entre as divindades responsáveis pela cura e “padrinho dos 
curadores” no terreiro de Mãe Lena, estando junto com Xangô e Nanã (orixás do panteão ioruba 
africano) no momento da criação do mundo. 
Após as orações, Mãe Marlene começa a invocar o orixá Ogum, ela prostra-se aos pés do altar, 
com a cabeça reclinada pra frente, junto ao chão, os pés descalços, as mãos abertas em sinal de 
cruz, pedindo a entidade para vir abrir o terreiro. O seu corpo estremece, sinal de que a divindade 
acabava de incorporar e veio abrir o terreiro. Durante as rezas, é proibido o toque dos atabaques, 
só podendo ser tocados a partir do momento em que Ogum sai do quarto de santo e vai para a 
sala. 
Ogum, ao incorporar, demora ainda para ir ao salão, dentro do quarto de santo, profere diversas 
rezas que são acompanhadas pelos presentes. O corpo de Mãe Marlene treme, balança num ritmo 
vagaroso. Alguns cânticos e rezas abaixo são transcritas: 
 

Mais ô sina que tenho 
Que Deus me deu 
Só Deus, meu Deus 
Para ajudar os filhos seus 
 
Ô Mãe, ô Mãe 
Maria do céu valei, Mãe 
Vem socorrer, Mãe (Bis) 
Do maior perigo Mãe 
 
Quando eu cheguei nessa casa 
Eu louvei Maria 
Eu louvei meus (Filhos de santo/visitantes/vizinho) 
Eu louvei meu Santo Guia 
Mais eu louvei Maria 
Eu louvei meu Santo Guia 
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A luz do Divino Espírito Santo 
Clariô, Mãe (2 Bis) 
Clariô a minha Aldeia, clariô 
 
Pai e Filho, Espírito Santo 
Meus Jesus e olha eu 
E olha eu meu Jesus e olha eu (Bis) 
 

Todas estas rezas são cantadas, tendo grande presença do louvor à Maria e Jesus Cristo, marcas 
do catolicismo popular, praticado por estas pessoas. Na casa de Mãe Lena, são louvado os anjos: 

 
Aqui hoje, chegou um anjo 
Chegou um anjo (bis) 
Ave Maria (bis) 
Ave Maria, Mãe de Jesus 
 
Bendito é, louvado seja (bis) 
Louvando a Deus para sempre, amém (bis) 
Os anjos, todos os anjos (bis) 
Louvando a Deus para sempre, amém (bis) 

 
Durante todo este primeiro momento, os atabaques estavam silenciados, somente as rezas são 
cantadas. Nessa casa, Ogum incorpora e vai para o salão, começando a cantar. Na casa de Mãe 
Lena, o primeiro cântico com o toque dos atabaques é o seguinte: 
 

Hoje é dia de Nossa Senhora 
Hoje é dos encanto do mar 
E hoje é dia de chamar Baluaê, Baluaê ê ê ê á 
Baluaê toma conta dessa casa 
Não deixa o teimoso entrar 
Baluaê ê ê ê 
Baluaê ê ê á 
 

Há nesta cantiga um possível sincretismo entre Nossa Senhora e Iemanjá, já que esta é a Rainha 
do Mar, e na cantiga o dia é daquela. Além disso, invocam Baluaê, provável corruptela de 
Obaluaê, orixá do panteão iorubá, dono da terra, que nesse caso é chamado para proteger a casa, 
e não deixar o “teimoso” entrar, expressando um pedido dos membros do terreiro pela proteção 
da casa, das pessoas e da cerimônia. Logo após, continuam cantando: 
 

Olha a sessão de Deus, que nós viemos dá (bis) 
É canto de alemanha, caboclo de Angolá (bis) 

 
Não pude identificar que “alemanha” é esta ao qual a cantiga se reporta, poderá ser uma cidade 
perdida no imaginário popular, ou uma referência a algum lugar sagrado no mundo espiritual, 
que não corresponde a nenhuma localização no plano material, como é o caso de Aruanda, a 
terra dos espíritos.  
Após todas as rezas, onde se observou a preponderância de elementos do catolicismo, inicia a 
louvação ao orixá Ogum. Esse culto realizado no início das cerimônias foi observado em rituais 
em todas as casas analisadas. Segundo Rocha, Ogum: 
 

[...] em ioruba, significa luta, guerra. É a divindade da metalurgia, do ferro e do aço, 
da caça e dos caçadores, dos grandes caminhos. É o dono das armas, senhor dos 
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exércitos, das guerras, da pujança e da força do sangue que corre em nossas veias e, 
por isso, forja o ferro e o transforma em instrumento de luta — sua espada. (Rocha, 
2001, p. 14) 

 
Sendo esta a divindade “dos grandes caminhos”, é Ogum que abre os terreiros. Na casa de Mãe 
Marlene, o orixá incorpora nesta ainda no quarto do santo, onde foram proferidas as rezas, e sai 
para o salão, entoando cantigas que são acompanhadas pelos atabaques, sendo a primeira: 
 

Ogum já já já 
Ogum já já ô 
Meus Deus cadê Ogum 
Ogum já chegou 

 
O orixá cumprimenta os presentes, abençoa os filhos e filhas-de-santo e realiza benzimentos em 
crianças, somente com as mãos, recomendando banhos e cuidados que os pais deveriam ter com 
os filhos. Os benzimentos proferidos nos cultos por mim registrados, são momentos de interação 
entre fiéis e as divindades, é o espaço onde as pessoas podem solicitar bênçãos, agradecer por 
pedidos realizados, ter um contato íntimo com o Divino. 
Na casa de Mãe Lena, Ogum também é invocado para abrir o terreiro, e ainda para “livrar nóis 
do mau Ogum”, conforme podemos observar na cantiga abaixo, proferida em sinal de invocação: 
 

Toma a tua chave, Ogum 
Abre esse terreiro, Ogum 
Livra nóis do mau, Ogum 
E dos macumbeiro, Ogum 
 
Abre a porta da macumba, deixa eu passar 
Deus no céu, Ogum de Ronda 
Ele veio rondar 

 
Nesta casa, o orixá incorpora numa filha-de-santo, que também é mãe-pequena e possui grande 
importância dentro dos rituais, sendo ela uma auxiliar imediata da mãe-de-santo. Ogum está no 
salão, vai até a porta, roda por todo o terreiro, abre a cerimônia. No culto à Ogum, colhemos uma 
cantiga que foi comum às duas casas, tanto na de Mãe Marlene quanto na de Mãe Lena: 
 

Ogum pega sua contas, auê Deus dá 
Suas contas caiu no mar, auê Deus dá 

 
Ogum, pelo visto, é uma divindade de grande expressão dentro desses terreiros, assumindo o 
papel de chefe, já que é ele o chamado para “abrir o terreiro”, sendo o “orixá guerreiro que abre 
os caminhos para os demais” (LIMA, apud Aguiar, 1999, p. 117).  
O culto a essa divindade do panteão iorubá, portanto, é amplamente difundido. Em suas 
pesquisas sobre o Jarê da Chapada Diamantina, Senna afirma que “Para abrir o ritual de festa de 
jarê o primeiro canto é para Ogum” (Senna, 2001, p. 80), o que demonstra que esse orixá não 
assume papel central somente nos cultos da região analisada, mas também em outros lugares no 
estado da Bahia. 
Logo após o fim do culto à Ogum, os louvores são direcionados para as matas, para o 
chamamento dos caboclos, que segundo Prandi, Vallado e Souza (2001, p. 120) são “[...] 
espíritos dos antigos índios que povoavam o território brasileiro, os antigos caboclos, eleitos 
pelos escravos bantos como os verdadeiros ancestrais em terras nativas. São espíritos, não 
deuses.”. É imperioso salientar que os autores estavam investigando o Candomblé de Caboclo 
em São Paulo referenciando a origem deste culto na Bahia e ligados aos povos de origem banto 
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(Angola e Congo), todavia, nos terreiros em que pesquisei, observei uma forte identificação dos 
Caboclos como sendo deuses, gozando de status de orixás, como também observou Aguiar 
(2006, p. 12), em seus estudos sobre os cultos ao Caboclo Boiadeiro em Vitória da Conquista. 
Os caboclos são cultuados nestas casas como espíritos de índios e de mestiços, e são muitos, e 
varia de casa para casa o primeiro que vai ser convocado. Na casa de Mãe Marlene, o próprio 
Ogum, ainda incorporado e no salão, canta chamando o caboclo: 
 

Tambor, tambor 
Vai buscar quem mora fora, tambor 
Vai buscar quem tá em Angola, tambor 
Vai buscar Sultão das Matas, tambor 

 
Nesta cantiga, inicia-se a convocação à Sultão das Matas, caboclo muito cultuado em todos os 
terreiros. A referência à Angola indicar um dos elementos banto no culto, já que grande 
contingente de escravos bantos foram trazidos para a região do Sertão da Ressaca, como aponta 
Aguiar (1999, p. 44), através de levantamentos realizados em arquivos históricos. 
Ao incorporar em Mãe Marlene, o caboclo Sultão das Matas entoa diversas cantigas, onde é 
predominante o culto às matas: 
 

Auê, Sou eu Sultão 
Caboclo da Mata braba sou eu 
Eu sou vencedor de batalha 
Mais quem primeiro entrou na mata fui eu 
 
Sultão da mata é um caboclo bom 
Mora na aldeia de Tupinambá 
Sultão das Matas só trabalha pra ganhar 
Sultão aê, cheguei agora, aê (bis) 
 
Eu entrei na mata para ver Sultão 
Eu cheguei na aldeia dos velentão 
 
Bate tambor bem alto, que na mata se escuta (bis) 
Sou eu Sultão, sou caboclo da mata bruta (bis) 
 

O louvor às matas é uma referência recorrente nas cantigas dos caboclos, a presença da natureza 
em sua origem e construção arquetípica; Aguiar registra um culto em Vitória da Conquista ao 
caboclo Sultão das Matas, e assim o descreve “iniciando-se a evocação das forças da mata, 
cantando-se para o caboclo Sultão das Matas, que se manifesta na condição de verdadeiro 
representante da nação indígena, altaneiro, bravio, curador, conhecedor das ervas, guerreiro 
sempre atirando as suas flechas.” (1999, p. 120). O conhecimento de ervas e folhas é uma 
característica relevante sobre os caboclos, atuam como verdadeiros curadores, por isso a 
importância conferida às matas, pois esse é lugar de onde se extrai as ervas e a força das plantas 
para os rituais de cura, de benzimento.  
Em um culto a caboclo realizado num terreiro de candomblé em Vitória da Conquista, registrei a 
seguinte cantiga, que reforça este arquétipo desta divindade ligada às matas, espaço que é 
considerado sagrado e morada dos espíritos: 
 

Andei por mar e por terra, até que cheguei nesse país (bis) 
Sou eu Tupinambá guerreiro, sou filho das folhas, neto da 
raiz (bis) 
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Na casa de Mãe Lena, os chamados aos caboclos se iniciam 
com cânticos para Lage Grande, outro caboclo, que assim 
como Sultão das Matas, é amplamente louvado nos terreiros 
da região: 
 
Auê Lage, auê Lage é lagedo 
Auê Lage, que de nada eu tenho medo 
 
Auê Lage Grande, Lage Grande sou eu 
Auê Lage Grande, nossa aldeia gemeu 

 
O Caboclo incorpora em Mãe Lena, e após dançar, girando, e bastante eufórico, dirige-se à frente 
da casa e arranca um ramo de uma planta, que foi identificada com o nome de “afasta meus 
inimigos”. Ao voltar para o salão das cerimônias, o Caboclo passa as folhas no altar, no chão e, 
por último, nas pessoas presentes, lançando depois o ramo no mato em frente à casa. Infiro que 
este gesto representa, provavelmente, a limpeza da casa, pois, segundo Mãe Lena “as folhas tira 
as coisa pesada da casa”. 
Em todos os terreiros, constatei o culto aos caboclos, e uma forte identificação destes com as 
matas, com a natureza de forma ampla, as referências nas cantigas de coisas cotidianas, como 
matar onças, jogar flechas, entre outras, são marcantes dos louvores entoados; além de Sultão das 
Matas e Lage Grande, presenciamos a louvação à outros caboclos: Gentileiro; Juremeira; 
Tupinambá; Erú; entres outros. Também foram louvadas outras entidades e divindades, como 
Santa Bárbara, que é sincretizada com Iansã; Martim Pescador; e outros, que não detalharemos 
neste estudo, por recortamos o estudo principalmente no culto aos caboclos, identificados como 
donos das folhas, como veremos adiante. 
As benzedeiras fazem uso de diversas rezas e folhas nos seus rituais. Segundo constatei em 
campo, nenhuma delas possui grandes restrições ao tipo de folhas que devem ser utilizadas, 
tendo todas afirmado que não era bom utilizar folhas de pimenta, ou de plantas espinhosas, sendo 
Mãe Zinha categórica em afirmar a não utilização de arruda, sendo esta recomendada somente 
para banhos, preparados com o extrato obtido pela maceração das folhas, todavia, não entrou em 
maiores detalhes do por que desta restrição.  
Com folhas colhidas dos próprios quintais, registramos alguns rituais de benzimento que 
passaremos a descrever. Na casa de Mãe Zinha, enquanto estávamos realizando entrevista, três 
pessoas a procuraram para serem benzidas, sendo uma delas criança de colo, muito nova, e dois 
homens adultos. Não foi possível identificar com qual folha os rezou, todavia, essa benzedeira 
sempre utiliza três ramos, que ela chama de “três marias, três ramim”. Segundo Souza: 
 

Uma questão muito presente no universo das benzedeiras e bastante utilizada no 
ritual da benzedura é a referência ao número três. [...] Três são as pessoas da 
Santíssima Trindade [Pai, Filho e Espírito Santo]; repetir uma oração por três vezes; 
voltar três vezes para ser benzido; três são os ramos utilizados para benzer e, por três 
vezes, Pedro negou Cristo.” (Souza, 2002, p. 111) 

 
O número três está envolto numa série de significados e variam na visão de cada benzedeira. 
Essa é uma investigação que merece maior aprofundamento e cuidado, na qual não me deterei 
aqui, mas será abordado em trabalho oportuno.  
De início, Mãe Zinha rezou a criancinha, que ficou no colo da mãe enquanto era benzida. 
Durante o ritual, foram proferidas rezas em voz baixa, e ao ser indagada sobre as rezas, afirmou 
que não poderia revelar e que aquele era um segredo, que em hipótese alguma poderia revelar. 
As folhas foram passadas no corpo da criança, primeiro na parte da frente, saindo do tórax e indo 
em direção aos pés, de cima para baixo, o mesmo foi feito nas costas, desta vez, passando as 
folhas da cabeça até os pés.  
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Já nos adultos, as folhas cruzavam o tórax de um lado a outro, depois com movimentos saindo 
dos ombros em direção aos pés; de costas, foram feitos os mesmos procedimentos. Ao final, Mãe 
Zinha recomendou um banho de sal grosso para purificação. 
Na casa de Mãe Lena, também durante uma tarde de entrevista, uma senhora chegou à procura 
de ajuda, e pediu para que fosse benzida. Neste caso, pudemos registrar as rezas, já que ao 
proferir as palavras, Mãe Lena pediu para que a mulher rezasse juntamente com ela, repetindo o 
que dissesse. Um fato importante é que ela não benze balançando as folhas com muita 
intensidade, ou de um lado a outro do corpo: 
 

Se a gente for rezar com as folhas, não pode sacudir, tem que passar o ramo 
tremendo assim [nesse momento fez gestos demonstrando como deve benzer, 
balançando levemente o braço e provocando um leve tremor nas folhas], pra ir 
puxando a doença, se sacudir ele murcha, a folha puxa a doença. 

 
Essa foi uma observação importante feita durante a entrevista, e demonstra as diversas formas 
existentes na prática dos benzimentos. Ao ser indagada sobre as rezas, Mãe Lena também 
afirmou que poderia revelar somente uma parte, a primeira, e mais uma vez reiterou o lugar do 
segredo deste elemento sagrado e místico, de invocação e convocação das divindades no 
processo de cura, o que remonta às reflexões de Hampaté Bâ sobre o poder das palavras e o 
cuidado com que os tradicionalistas Doma do Mali proferem-nas, principalmente por estarem 
ligadas às cosmologias e referências divinas, por isso, as palavras são exteriorizadas sempre com 
atenção e compenetração nas sociedades orais. Assim, os segredos e silêncios registrados durante 
diversas entrevistas e registros das práticas de benzimento, indicam para um grande cuidado com 
o qual estas mulheres acionam os elementos mágicos através da fala (Hampaté Bâ, 1980). 
Segundo Mãe Lena, a reza para os benzimentos inicia-se da seguinte forma: 
 

A estrela do céu, me ensina eu rezar 
Esse filho de Deus, com a força de Deus 
Medindo as forças de Nossa Senhora 
Eu digo assim 
Pai nosso, que Deus rezou 
Foi a oração que Deus nos ensinou 
Vou benzer esse filho de Deus 
Com as força de Deus e da Virgem Maria, eterno. 
O rosário de Maria 
Tem a oração divina 
Que rezou, curou, legítimo curador 
Quando Raquel nasceu 
Deus nas alturas 
Nossa Senhora na terra 
E a vida eterna, amém. 
 

As folhas são, como já afirmei, elemento fundamental na prática das mulheres benzedeiras, 
utilizadas por todas as consultadas nesta pesquisa. Intensamente, investigamos as razões pelas 
quais esse elemento era tão recorrente nesta prática dentro dos terreiros, e aqui delinearemos 
algumas considerações. 
Ao serem perguntadas sobre o porquê e o significado das folhas nos benzimentos, as benzedeiras 
responderam: 
 

O olhado fica na folha, né? O que vim pra você, o ramo leva, eu só rezo com as três 
marias. (Mãe Zinha) 
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As folhas são dos caboclos, eles são os donos das folhas, por isso rezo com as folhas, 
não sou eu que curo, mas sim eles, eles são donos das matas, tudo que a pessoa tem 
de ruim, as folhas através dos caboclos leva pra mata. (Mãe Nice) 
 
A folha trabalha com o corpo e a reza com a mente, com a alma, aí vai dando aquele 
ânimo, aí vai tirando. As folhas são fortes, cê tem uma devoção com os caboclos, cê 
tem uma força, cê tem uma guerra, joga nas matas que ela sacode e vence, que as 
mata é pesada, né? (Mãe Lena) 
 
As folhas são da mata e os donos das matas são os caboclo brabo, os índio velho que 
viveu aqui há muito tempo, né? Eles tem muita força. (Mãe Marlene)  

 
Tirando Mãe Zinha, todas as benzedeiras relacionaram o uso das folhas com os caboclos. Este 
elemento cola-se ao arquétipo e aos elementos simbólicos que rementem a estas divindades, 
enlaçando o mundo e divinizando-o, através de uma estreita construção do mundo e de si através 
da relação com o Divino que é representado pelas folhas, nas matas e florestas. 
Algumas das benzedeiras, ao serem perguntadas sobre as folhas, revelaram a tristeza que sentiam 
com a destruição das matas e da natureza, Mãe Lena, inclusive, afirma que “cão é o povo da 
terra, aqueles que atenta e mata os outros, e acaba com a natureza”, atribuindo à ambição 
humana os reflexos sentidos pela natureza, refletindo a sua visão de mundo que valora a natureza 
e a insere num âmbito mais amplo de compreensão da vida e da existência. 
 
Pertencimento à vida e a natureza: uma visão de mundo ecológica 
 
Com essa visão integradora e sistêmica, as benzedeiras construíram um conhecimento amplo 
sobre os processos do adoecer humano e desenvolveram técnicas terapêuticas, emblemadas pela 
magia e pelo poder das divindades, nunca dissociando a doença da relação corpo/mente, corpo e 
espírito. 
Para Fritjof Capra, David Steindl-Rast e Thomas Matus (2003), a partir de diálogos sobre ciência 
e religião, afirmam que o pertencer é um sentimento de ligação, que liga os indivíduos ao mundo 
e ao universo, de respeito ao outro e à vida e pressupõe uma afetividade nas relações; neste 
sentido, afirmam que o “estar embutido” e “pertencer” aos cosmos é semelhante. 
A visão ecológica, de respeito pela natureza e pela vida, estabelecida pelas mulheres benzedeiras 
com o mundo, é fundamental em dias de desequilíbrio e atrocidades feitas pelos homens contra o 
ambiente em nascem, vivem e morrem, onde compartilham do ciclo da vida. Assim, os autores 
acima citados, afirmam que a ecologicidade é emblemada profundamente pelo pertencimento à 
totalidade maior do mundo físico, da terra, como um sistema vivo total, entrelaçados com as 
construções simbólicas de grupos e indivíduos e “Essa postura de responsabilidade para com a 
vida apresenta o ato de temperar o intelecto racional, por meio da sabedoria ecológica intuitiva 
que, por sua vez, cuida da terra, decifrando e decompondo o mundo” (Lima, 2007, p. 61). 
Neste ponto, tanto as mulheres benzedeiras quanto dos cientistas que estão na vanguarda das 
discussões sobre a complexidade da vida, compartilham a mesma visão, dadas os devidos 
contextos. Ao exaltar as forças da natureza por serem consideradas divindades, essas mulheres 
afirmam o sentimento de pertencimento à terra, ao mundo e ao cosmos, pois estabelecem 
ligações íntimas de respeito e partilha, por sentirem ali o sentido vital, que é a espiritualidade. É 
da natureza que chegam os alimentos, é também da natureza que se curam os males do corpo e 
da mente, é dessa relação tão próxima que afirmam o seu lugar no mundo e a busca do equilíbrio 
é o caminho para a saúde. 
Fritjof Capra elaborou um conceito que na atualidade já está amplamente difundido entre os 
estudiosos, principalmente os da educação ambiental, e diz respeito à alfabetização ecológica 
(Capra, 1996), onde os princípios básicos de ecologia devem ser ensinados aos humanos, para 
que a partir da percepção das complexas redes que ocorrem no mundo natural, o homem passe a 
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compreender como funciona a natureza, como interferimos no ambiente e quais são as 
consequências das nossas ações e como podemos contribuir para uma harmonização e 
diminuição dos desequilíbrios no planeta, entretecendo nós mesmos nas grande teia da vida . 
Utilizando as bases científicas sobre os ecossistemas, Capra afirma: 
 

Reconectar-se com a teia da vida significa construir, nutrir e educar comunidades 
sustentáveis, nas quais podemos satisfazer nossas aspirações e nossas necessidades 
sem diminuir as chances das gerações futuras. Para realizar essa tarefa, podemos 
aprender valiosas lições extraídas do estudo de ecossistemas, que são comunidades 
sustentáveis de plantas, de animais e de microorganismos. Para compreender essas 
lições, precisamos aprender os princípios básicos da ecologia (Capra, 1996, p. 230). 

 
Desta maneira, segundo o autor, é necessário a construção de conhecimentos a partir de uma 
alfabetização que permita aos indivíduos sentirem-se como parte desta “teia da vida”. O que a 
ciência demorou tantos séculos para descobrir, como no que se refere à questão das complexas 
ligações entre todos os seres do mundo, estão há muito tempo fazendo parte de outros sistemas 
de representação e leituras da vida, como no caso das benzedeiras. 
Os saberes das benzedeiras são alimentados por uma ligação religiosa e indissociável com a 
natureza, que alicerçam suas práticas. Partindo deste pressuposto, o respeito que essas mulheres 
possuem pela natureza é resultado das suas ligações com o divino, numa relação de 
pertencimento pela afetividade e trocas que são estabelecidas. São alfabetizadas, possuem uma 
ecologicidade nas suas práticas por estarem ligadas à natureza através de laços íntimos, bem 
como por se considerarem agraciadas da vida e pertencente a essa teia complexa e imensa. 
Estes ensinamentos sobre a natureza e sobre a vida, bem como do processo de cura das doenças, 
precisam ser difundidas e acolhidas nos meios acadêmicos e provocarem reflexões que nos leve 
a repensar a nossa postura diante da vida, da natureza, de nossas relações com o mundo e o 
próximo, precisam ser permeadoras de relações que constelem novas possibilidades para um 
mundo marcado que seja embalado não pela guerra ou pela ambição predatórias, mas sim por 
novos dimensionamentos do sentir-se junto, do compartilhar e do dialogar. 
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Hanseníase: doença, segredos e processos dramáticos 
Raianna Pereira (UnP), Katiane Fernandes Nóbrega (UnP), Giovanna Fulco (UnP) 
 
 
 
Fundamentado nas teorias e metodologias da Escola de Grenoble, discute-se o segredo nas 
práticas médicas judaicas referentes à hanseníase, assim como, a relação de alteridade e as 
manifestações do sagrado na doença. Observa-se que a Hanseníase é uma doença intermediada 
pelo medo, pelo poder e que acaba por colocar em comunicação dois mundos: o mundo sagrado 
e o mundo profano. Além disso, verifica-se que os ritos de separação acabam por substantificar a 
doença e por estabelecer e fundar a bases da medicina preventiva e curativa dos Judeus. 
Hanseníase: doença, segredos e processos dramáticos é um dos resultados preliminares de uma 
investigação em curso, intitulada “Mitzvá: Um estudo comparativo entre o código de ética 
médica e a ética médica judaica” coordenada pela prof. Katiane Nóbrega cujo objetivo maior é 
estudar as doenças, os traumas, as curas e as medidas preventivas e sanitárias postas pelos judeus 
nos seus textos sagrados. O nosso objetivo aqui é apenas o de discutir o segredo nas práticas 
médicas judaicas referentes à hanseníase e apresentar como se dá a relação de alteridade e as 
manifestações do sagrado na doença. Para que o leitor melhor entenda as implicações de algumas 
de nossas afirmações, começaremos por definir, dentro da perspectiva da medicina ocidental, 
hanseníase. 
A hanseníase, popularmente conhecida como Lepra, é uma doença infectocontagiosa, crônica e 
granulomatosa. É uma doença infectocontagiosa porque é causada por uma bactéria que pode ser 
transmitida entre os seres humanos. É classificada como crônica porque possui desenvolvimento 
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lento e pode apresentar sintomas a longo prazo e durar um período bastante longo.  E, por fim, é 
granulomatosa porque possui granulomas na pele. 
A bactéria causadora da Hanseníase é o mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo-
de-hansen, um parasita intracelular obrigatório que possui afinidade por células cutâneas e 
nervos periféricos (única microbactéria que infecta nervos periféricos, principalmente as células 
de Schwann). Este bacilo é álcool-ácido resistente, é gram-positivo e não é cultivável in vitro.  
O alto potencial incapacitante da Hanseníase está relacionado ao poder imunogênico do bacilo e 
à capacidade de sua penetração na célula nervosa, podendo chegar a afetar não só a pele, mas 
também olhos, articulações, testículos, gânglios e outros órgãos, de modo, a ter uma repercussão 
sistêmica. 
Seu modo de transmissão mais comum é através das vias aéreas superiores (mucosa nasal e 
orofaringe), através do contato físico, mais especificamente, do contato íntimo e prolongado. 
Estima-se que 90% da população mundial tenha defesa natural contra o mycobacterium leprae e 
sabe-se que a susceptibilidade a este bacilo tem influência genética. A doença não é de 
transmissão congênita e nem há evidências de transmissão nas relações sexuais. Devido ao lento 
padrão de multiplicação da bactéria, a doença progride lentamente, levando seu período de 
incubação ter uma média de 2 a 5 anos. 
Em geral, a Hanseníase apresenta a seguinte sintomatologia: manchas hipocrômicas 
(esbranquiçadas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade 
(formigamentos, choques e cãimbras que evoluem para a dormência e a paciente pode se 
machucar sem sentir). 
Também são observadas pápulas, infiltrações, tubérculos, nódulos, diminuição ou queda de pêlos 
(localizada ou difusa, especialmente, nas sobrancelhas), falta ou ausência de sudorese no local e 
outros sinais e sintomas como: dor, espessamento dos nervos periféricos, diminuição e/ou perda 
de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados (principalmente olhos, mãos e pés), edema de 
mãos e pés, diminuição e/ou perda da força dos músculos inervados por estes nervos 
(principalmente membros superiores e inferiores), febre, artralgia, entupimento, feridas e 
ressecamento do nariz, nódulos eritematosos dolorosos, mal estar geral e ressecamento dos 
olhos. 
As lesões da Lepra geralmente iniciam hiperestesia (sensação de queimação, coceira e/ou 
formigamento) no local, que evoluem para um quadro de falta de sensibilidade ao calor, tato e/ou 
dor em qualquer parte do corpo. 
A partir do critério estabelecido em termos do número de lesões cutâneas e o acometimento 
neural, a Organização Mundial de Saúde classifica a Hanseníase em: Hanseníase Paucibacilar 
(PB) e Hanseníase multibacilar (MB). 
A Hanseníase é Paucibacilar quando o paciente tem menos que cinco lesões cutâneas e um 
tronco nervoso comprometido. Neste caso, estão incluídas as formas de Hanseníase 
indeterminada e tuberculoide. Quando o paciente apresenta mais de cinco lesões cutâneas e/ou 
mais de um tronco nervoso comprometido, ela é classificada em Hanseníase multibacilar que 
corresponde, por sua vez, às formas Virchowiana e Dimorfa. 
Vamos esclarecer algumas dessas formas. Primeiro, a hanseníase indeterminada (HI) é 
caracterizada pela presença de lesões hipocrômicas ou levemente eritematosa, com borda 
irregular e comprometimento natural discreto, que acarreta hipoestesia na lesão. Essas lesões 
surgem após um longo período de incubação, geralmente, de dois a cinco anos.  
Elas podem ser únicas ou múltiplas (sendo as múltiplas assimétricas) e surgem em qualquer área 
da pele, sendo sua maior incidência nas áreas cobertas, tais como as coxas, glúteos e braços. A 
mancha pode permanecer durante vários anos e tomar outra forma clínica, que pode implicar em 
evolução ou mesmo regressão e, com isso, em cura espontânea. Tal processo está condicionado a 
imunidade do indivíduo afetado. Vale destacar que na área das lesões ocorre alterações na 
sensibilidade cutânea, ausência de sudorese e queda de pêlos. 
A Hanseníase tuberculóide é a forma de resistência ao bacilo e se caracteriza pela presença de 
manchas acastanhadas, máculas de contornos elevados e bem delimitados. As lesões aparecem 
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em um número reduzido, são anestésicas e são de distribuição assimétricas. Geralmente, a lesão 
é única e papulosa, sendo mais frequentemente encontrada na face e tem regressão espontânea. 
Outras formas de sinais e sintomas característicos são: o surgimento de placas eritematosas, 
circunscritas, numulares ou anulares, com bordas infiltradas ou descamativas, de crescimento 
centrífugo e leve atrofia central, ou até lesões papulosas, tricofitóides hipo ou anestésicas, 
anidróticas e com ausência de pêlos. 
A Hanseníase tuberculóide também apresenta uma variedade infantil – a Hanseníase nodular 
infantil de Souza Campos, em que ocorre nas crianças portadoras do bacilo que não fazem 
tratamento e uma forma neural pura – que não ocorrem lesões cutâneas, mas que provocam 
espessamento do tronco nervoso com dano neural precoce e grave, principalmente, quando 
atinge nervos sensitivos-motores – podendo levar a incapacidades físicas. 
A Hanseníase Virchowiana ou lepromatosa se caracteriza por presença de eritemas (tubérculos) 
medindo aproximadamente 2 cm e pode ocorrer queda de supercílios. Essa forma da Lepra 
corresponde ao pólo de baixa resistência, portanto, é multibacilar. Ela pode advir da forma 
indeterminada ou já aparecer na forma Virchowiana. 
Outras características importantes da doença são a presença de: infiltração difusa e progressiva 
da pele, mucosas das vias aéreas superiores e nervos sempre de forma simétrica e coloração de 
pele eritema ferruginosa com aspecto luzidio e sem limites definidos. Também podem surgir 
sintomas e sinais como: lesões papulotuberosas e nodulares na pele, infiltração difusa na face 
(principalmente região frontal e pavilhões auriculares) com madarose (queda dos pêlos dos 
supercílios), ausência de acometimento dos cabelos, rarefação dos pêlos de outras regiões, 
comprometimento da mucosa nasal (podendo levar à obstrução nasal e à rinorreia seropurulenta) 
e edema frio dos membros inferiores (sinal precoce de HV). Essa forma também pode acometer 
outros órgãos como olhos, linfonodos, testículos, fígado e baço, porém não se tem relato de 
comprometimento do sistema nervoso central. 
A Hanseníase Dimorfa é a forma de instabilidade imunológica do hospedeiro, por isso as 
manifestações clínicas são variadas. Suas lesões cutâneas são similares às presentes na HV e na 
HT, alternando seu predomínio entre um período e outro. Geralmente, essas lesões surgem como 
manchas eritematosas ou hipocrômicas, com bordas infiltradas de coloração ferruginosa, vinhosa 
ou acastanhada com limite interno nítido e o externo esmaecido. Muitas vezes, essas lesões são 
extensas e chegam a comprometer grandes segmentos da pele. Sintomas típicos que sugerem um 
quadro de Hanseníase Dimorfa são a infiltração difusa, acometimento neural precoce e 
assimetria.  
O tratamento-padrão da Hanseníase, que é indicado pelo Ministério da Saúde, é a 
poliquimioterapia, conhecida como poliquimioterapia padrão (PQT). A PQT tem o objetivo curar 
a doença, fechar a ponte de infecção, a supressão dos surtos reacionais, a prevenção das 
incapacidades físicas, a reabilitação física e psicossocial e, ainda, é ponto estratégico no controle 
da endemia e na eliminação da Hanseníase enquanto problema de saúde pública. 
Também pode ser utilizado esquema ROM, que é o emprego da tríade Rifampicina, Ofloxacino e 
Minociclina, que são administrados através de dose única supervisionada, recomendada para 
pacientes PB com lesão única de pele e sem comprometimento neural. Também é utilizado nos 
pacientes MB com contra-indicação à Clofazimina. É contra-indicado para gestantes e crianças 
com menos de 5 anos de idade, que deverá seguir outro esquema terapêutico. 
Sem mais delongas, e sem pretender dar uma aula sobre bio-medicina, sabemos que a 
Hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo e foi identificada, descrita e tratada por 
diferentes sociedades, especialmente, pela sociedade judaica. Mas qual é o papel do segredo, 
como se dá a relação com a pessoa doente, do eu com o outro doente? Com o propósito de 
buscar resposta para as perguntas, façamos uso da mitocrítica e mitoanálise desenvolvida por 
Gilbert Durand. Só lembrando que a mitocrítica enquanto um método de crítica literária vai nos 
permitir visualizar os temas mais recorrentes, os mitos diretores e suas transformações mais 
significativas no corpo do texto. Por decorrência, ela nos permitirá identificar, analisar e 
compreender as recorrências, os símbolos e os elementos míticos referentes a Hanseníase no 
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texto bíblico judaico. Já a mitanálise, conceito mais amplo que a mitocrítica, vai nos permitir 
fazer o diagnóstico dos mitos que dominam uma determinada civilização num determinado 
período de tempo. 
Os Hebreus registraram a Hanseníase em seus escritos sagrados. Tanto o Tanach (a Torá, o 
Nevim e o Ketuvin) como o Talmud estão repletos de passagens que falam de reconhecimento do 
leproso, do tratamento e de outras aplicações da doença. Contudo, este trabalho só se restringe a 
uma análise do Tanach, mais especificamente do Levítico e Números – texto apresentado na 
Torá –, e do Talmud babilônico. 
No capítulo XIII do livro Levítico, encontramos um diagnóstico minucioso da lepra e do leproso. 
É posto na fala do Eterno (Deus) para Aarão que toda vez que um homem tiver em sua pele 
inchação, pústula ou mancha, ele deve ser levado ao sacerdote, que analisará a chaga de sua pele. 
Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga se tornou mais profunda que a 
pele, este indivíduo será diagnosticado com Lepra e, assim, considerado impuro. 
Porém, se a mancha for branca (hipocrômicas), não parecer mais funda que a pele e seu cabelo 
não se tornou branco, o sacerdote verá essa pessoa de novo após uma semana. No sétimo dia, 
quando o sacerdote for analisar a evolução do quadro, se ele constatar que a chaga está da 
mesma cor e que não se alastrou pelo corpo, ele ainda pedirá que a pessoa que retorne depois de 
mais uma semana.  
Se no sétimo dia a chaga escurecer, mas não tiver se alastrado, o sacerdote o declarará puro – era 
apenas uma pústula. Então, ele lavará suas vestes e se purificará. Se por acaso, depois de 
mostrada ao sacerdote, essa pústula se estender, ele será encaminhado novamente ao sacerdote. 
Se o sacerdote vir que realmente houve crescimento da chaga, o indivíduo é considerado impuro 
– é lepra. 
Se um leproso for trazido ao sacerdote e ele vir que a chaga está inchada, branca, tornou branco 
o cabelo da região (característica própria do Vitiligo) e que há aparência de carne viva, a lepra é 
declarada envelhecida e o sacerdote o declarará impuro. Porém, se a lepra se espalhar por todo o 
corpo e cobrir dos pés à cabeça, quando ela se tornar toda branca o indivíduo vai ser considerado 
puro. O dia que essa chaga obtiver aparência de carne viva, ele será declarado impuro. Todavia, 
se essa chaga que tinha aparência de carne viva se torna toda branca, o sacerdote purificará 
aquele que tem a chaga e ele será declarado puro. 
Se alguém que se curou da sarna apresentar no local inchação branca ou mancha branco-
avermelhada, ela será mostrada ao sacerdote. Se sua aparência for mais funda que a pele e seu 
pêlo tornou-se branco, o sacerdote o declarará impuro – “ela é chaga da lepra que brotou na 
sarna” (Lev. ). Devemos esclarecer que do ponto vista da medicina ocidental, a Hanseníase não 
brota da Sarna, como já foi falado, seu modo de contágio se dá pelas vias aéreas superiores 
através de gotículas de salivas ou pelo contato físico com um indivíduo acometido e que 
apresenta hansenomas ou qualquer lesão erosada da pele. Mas caso o sacerdote observe que a 
chaga não apresenta cabelo branco nem está mais funda que a pele, mas apenas escura, o 
sacerdote pedirá que o doente volte com uma semana. 
Se com uma semana a chaga se estender sobre a pele, ele será declarado impuro. Se em seu lugar 
estiver apenas uma mancha, que não se estendeu, ela será considerada cicatriz de sarna e o 
sacerdote o declarará puro. 
Quando a pele tiver queimaduras e houver no sarado da queimadura uma macha branco-
avermelhada ou branca, o sacerdote deverá vir examinar. Se o cabelo da mancha tiver se tornado 
branco e a aparência é mais funda que a pele – “ela é lepra que brotou da queimadura” – e ele é 
declarado impuro. E se o sacerdote a vir e não constatar a presença de pêlos brancos na região da 
mancha, nem que ela está mais funda que a pele, mas apenas escurecida, o sacerdote pedirá que 
o doente volte com 7 dias. Se a chaga tiver se alastrado, o sacerdote o considerará impuro, mas 
se em seu lugar estiver a mancha que não se estendeu na pele, mas é escura – ela é inchação de 
queimadura, e o sacerdote o considerará puro, pois é cicatriz de queimadura. Vejamos um trecho 
do texto sagrado:  
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E quando um homem ou uma mulher tiverem uma chaga na cabeça ou na barba, o 
sacerdote verá a chaga e eis que se a aparência dela é mais funda do que a pele e o 
pêlo preto houver se tornado louro e fino – o sacerdote o declarará impuro; é tinha 
[micose de pelo]; ela é a lepra da cabeça ou da barba (Lev). 

 
E quando o sacerdote vir a chaga da tinha e ela estiver mais funda que a pele e não tiver pêlo 
preto, o sacerdote pedirá que o homem volte em uma semana. No sétimo dia, o sacerdote 
retornará a ver a chaga. Se ela não tiver se alastrado, não tiver a presença de pêlo louro e não 
tiver mais funda que a pele, suas adjacências devem ser raspadas, mas o lugar da tinha deve ficar 
intacto. O sacerdote deve vê-lo novamente após uma semana. Se ao sétimo dia, a tinha não tiver 
se alastrado nem estiver mais funda que a pele – ele será considerado puro. Suas roupas também 
serão lavadas e ele se purificará. Mas, caso a tinha tivesse se alastrado, procurar pelo pêlo loiro 
não iria se fazer necessário, o indivíduo iria ser considerado impuro. Se o sacerdote achasse que 
a tinha tivesse se estagnado e pêlo preto nele tivesse crescido, esse indivíduo havia sido curado – 
“ele é puro e o sacerdote o purificará” (Lev). 
Quando um homem ou mulher tiverem no tegumento manchas brancas e o sacerdote observar a 
presença de manchas brancas escurecidas – “é impetigem que brotou na pele; ele é puro” (Lev.). 
E se um homem perder o cabelo da cabeça e ficar calvo, ele será considerado puro. Se o homem 
perder o cabelo na parte dianteira da cabeça e ficar meio calvo, ele é considerado puro. 
Quando houver na traseira ou dianteira da calva, chaga branco-avermelhada – é lepra que brotou 
na calva. Se no local da calva tiver inchação branco-avermelhada com aparência de lepra – “é 
homem leproso, ele é impuro; em sua cabeça está a chaga” (Lev.). 
Percebemos que o diagnóstico é definido em função da relação de pureza e impureza. Ao puro é 
permitido uma reaproximação com Deus e o impuro, como bem afirma Chevalier & Gheebrant 
(1998, p. 744), se faz inapto ao culto divino ou é excluído dele. A declaração de pureza pelo 
sacerdote implica no reestabelecimento da ordem e a impureza, em desordem. Mas a qual ordem 
nos referimos? Nos referimos a ordem social, a nova ordem estabelecida pela pela sociedade 
judaica, o monoteísmo. Representa o fim do caos, dado pelo mundo politeísta e crenças pagãs e o 
estabelecimento de uma hierarquia completamente rígida definida por Leis a serem seguidas. A 
lepra simboliza a desordem. 
Todo aquele considerado leproso terá que ter as vestes rasgadas, o cabelo não poderá ser cortado 
e nem o bigode. “Impuro! Impuro!” será clamado. Ele será considerado impuro todos os dias que 
a chaga estiver nele e será obrigado a viver sozinho fora do acampamento.  
Em relação aos indícios da chaga da lepra nas vestes, se ela for verde ou vermelha e se 
apresentar em roupas de linho, lã, urdidura, trama de linho e de lã, couro cru e toda obra de couro 
– ela é chaga de lepra e será mostrada ao sacerdote. O sacerdote verá a chaga e pedirá que ele 
volte após 7 dias. 
Ao ver a chaga no sétimo dia, e se ela tiver se alastrado na roupa, ela será considerada lepra 
maligna, portanto, impura. A roupa deverá ser queimada. Se o sacerdote vir que a chaga não se 
estendeu na roupa, ele ordenará e lavarão aquilo aonde se encontra a chaga. O sacerdote pedirá 
para ver o indivíduo novamente em uma semana. 
No sétimo dia, o sacerdote verá a roupa depois de ser lavada – se ela não tiver mudado de cor 
(para mais escura), mesmo que não tenha se alastrado, esse indivíduo vai ser considerado 
impuro, “no fogo o queimarás; ela é funda em seu direito ou em seu avesso”. Mas, se o sacerdote 
vir e a chaga tiver escurecido depois da lavagem, ela deve ser cortada da roupa. 
E se ela ainda houver aparecido na roupa – “ela é brotante”. Então, essas vestes serão lançadas 
ao fogo. Entretanto, toda roupa que a partir da lavagem conseguir tirar a lepra, terá ainda que 
lavá-la uma segunda vez e será puro. “Esta é a lei da chaga de lepra da roupa de lã, linho, de 
urdidura, de trama ou de toda obra de couro, para declará-las puras ou impuras”. 
Embora, saibamos que o bacilo da Hanseníase fora do organismo humano pode manter-se viável 
por até 10 dias sob temperatura de 4 graus Celsius, e ainda que com o aumento da temperatura 
e/ou umidade essa viabilidade diminui drasticamente, tornando essa via de contágio bastante 
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atípica, mesmo que as roupas se constituam um vetor de transmissão, a bactéria  nunca formaria 
lesões na vestimenta como no corpo humano.  
Como vimos diversas vezes nas passagens anteriores, o indivíduo em que carrega vestes com as 
manchas da Lepra deve passá-la por várias tentativas de retirá-la, como lavagens e recortar o 
local afetado, pois se ela for tida como maligna será atirada ao fogo. A imagem da separação 
dada pela lavagem ou pelo ato de queimar as roupas é bastante recorrente e aqui tem a função de 
proporcionar a purificação. O fogo é símbolo do julgamento divino, do veredito final. Podemos 
afirmar que os ritos de separação acabam por substantificar a doença e por estabelecer e 
fundamentar as bases da medicina preventiva e curativa entre os Judeus. Além disso, é o 
processo do diagnóstico-tratamento que compõe o segredo, o segredo dado pelo silêncio 
estabelecido apenas pela observação contínua do sacerdote. 
O Talmud Babilônico descreve que as manchas da lepra têm sua coloração comparada com 
outros itens como: branca como a neve, vinho misturado com neve, sangue misturado com leite, 
inchaço como a casca de ovo. 
O texto dessa obra é de leitura bastante difícil, visto que está escrito em um inglês antigo. Nas 
passagens também é muito presente a opinião de vários rabinos sobre um tema em comum, um 
exemplo que pode ser dado é a respeito das indicações para Lepra, que em quando um Rabino 
diz que são no total de 16, outro Rabino diz que são 36 e, outro, que são 72. 
Também é dito que os leprosos não podem ser examinados de manhã cedo ou de noite, nem 
dentro de uma casa, nem em um dia nublado nem ao meio dia. Eles devem ser examinados na 
terceira, quarta, quinta, sétima, oitava e nona horas. Padres cegos de um olho ou com parte de 
seu olho obscurecido não deverão examinar leprosos. As janelas também não deverão ser abertas 
para a sua inspeção. 
Ainda no Talmud, a impureza de um morto pode ser passada por ele e uso de seus objetos, como 
sandálias, pentes, livros e demais objetos. Também, se uma vestimenta está impura e for 
misturadas às outras, elas estarão igualmente impuras e seu uso é proibido. Em relação às roupas 
se houvesse lã de camelo e lã de ovelha misturados, se a maior parte viesse de camelos a roupa 
não recebia impurezas da Lepra, mas se fosse maior parte de ovelha a pessoa receberia a 
impureza da lepra. Se for metade metade ele recebe a impureza da lepra mesmo assim – o 
mesmo se aplica para o linho e o cânhamo quando estão misturados. 
No capítulo XIV do Levítico encontramos descrições de como era feito o ritual de purificação 
nos leprosos. O Eterno falou a Moisés que aquilo escrito no capítulo seria a Lei do leproso no dia 
de sua purificação e, portanto, seguiu à risca. 
Tudo começa com o indivíduo sendo trazido ao sacerdote, que deverá sair do acampamento para 
ver o leproso. Se ao chegar lá o leproso foi curado, o sacerdote ordenará para que aquele que vai 
ser purificado providencie 2 pássaros vivos e puros e pau de cedro, carmesim e hissopo. 
O sacerdote ordenará e degolará 1 pássaro num utensílio de barro sobre águas de uma nascente e 
pegará o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesin e o hissopo e os molhará no sangue do pássaro 
degolado, sobre as águas de uma nascente. Depois, respingará esse conteúdo sobre aquele que há 
de se purificar da lepra 7 vezes e o purificará. Depois, soltará o pássaro vivo sobre a face do 
campo. 
Aquele que terá que ser purificado lavará suas vestes e raspará todo o seu cabelo. Ele também se 
lavará nas águas. E depois entrará no acampamento e habitará fora de sua tenda por 7 dias. Ao 
sétimo dia raspará todo o seu pêlo - sua cabeça, sal barba e suas sobrancelhas – e todo o seu 
cabelo que está à vista será raspado. Ai então, ele lavará suas vestes e seu corpo novamente e se 
purificará. 
No oitavo dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha de 1 ano de idade sem defeitos e 3 
décimas partes de uma efa de flor de farinha de trigo como oblação, amassada no azeite e 1 log 
de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao Eterno, o homem que há de ser 
purificado e os objetos de purificação, na entrada da tenda de reunião. O Tanach descreve o efá 
como algo   correspondente a 22,2 L e um log como uma medida de aproximadamente 287g. Na 
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secção dos comentários, destaca que a flor de farinha de trigo era usada por ser o melhor grau de 
farinha – aquela que é limpa de todo farelo. 
O sacerdote pegará um dos cordeiros e o oferecerá por sacrifício de delito com o log de azeite, e 
fará com eles o rito da Tenufá (movimento de levantar e baixar a oferta)  diante do Eterno. O 
cordeiro será degolado no local em que se degola o sacrifício do pecado e a oferta da elevação, 
no lugar da santidade, pois a oferta de pecado é como a de delito para o sacerdote; “ela é 
santidade de santidades” (Lev. ). 
E o sacerdote tomará do sangue da oferta de delito e porá sobre o lóbulo da orelha direita 
daquele que há de se purificar. Também colocará sobre o polegar de sua mão direita e sobre o 
polegar de seu pé direito. Depois, o sacerdote tomará o log de azeite e deitará sobre a palma de 
sua mão esquerda. Depois, o sacerdote molhará seu dedo indicador direito no azeite, que está na 
palma da mão esquerda e o respingará 7 vezes. O resto do azeite que sobrou na palma de sua 
mão, ele porá sobre o lóbulo da orelha daquele que há de se purificar e ainda sobre seu polegar 
da mão direita e o polegar do pé direito, tudo isso por cima do sangue da oferta de delito. 
O que ainda houver sobrado o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que deve ser purificado “e 
o sacerdote expiará por ele diante do eterno”  (Lev. ). Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício 
de pecado e o perdoará por aquele que há de se purificar da impureza. Logo após, degolará a 
oferta de elevação e o sacerdote a oferecerá junto com a oblação no altar. “E o sacerdote expiará 
por ele e será purificado” (Lev. ). 
Vemos uma coisa bastante interessante nesse rito de purificação que primeiro é feita uma oferta 
de sacrifício por pecado cometido e depois é feita uma oferta para elevação, como se um tivesse 
papel de pedir perdão pelo erro ou pecado cometido e o outro para alcançar o perdão.  
Caso o homem for pobre e suas posses não lhe permitirem todos os itens requisitados para o 
ritual de purificação, ele deverá arranjar um cordeiro para a oferta de delito para fazer o rito da 
Tenufá, para sua expiação e uma décima parte de efá de flor de farinha de trigo amassada no 
azeite para oblação e 1 log de azeite. 
Deverá arranjar também duas “rolas” ou dois filhotes de pombo, conforme suas posses 
permitirem e eles serão usados um para oferta de pecado e outro para oferta de elevação. Trará 
todas essas coisas para o sacerdote no oitavo dia de sua purificação à entrada da tenda de 
reunião, diante do Eterno e o sacerdote pegará o cordeiro da oferta de delito junto com o log de 
azeite e fará com eles o ritual da Tenufá. 
O cordeiro será degolado e o sacerdote pegará o sangue da expiação e porá sobre o lóbulo da 
orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito daquele que há de se 
purificar. Depois, o sacerdote espalhará o azeite na mão esquerda e o respingará com seu 
indicador da mão direita 7 vezes diante do Eterno. E do azeite que tem em sua mão, ele porá 
sobre o lóbulo da orelha direita, sobre o polegar na mão direita e sobre o polegar do pé direito 
daquele que há de se purificar, no lugar do sangue do sacrifício de delito. 
O resto do azeite que tem em sua palma, o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que há de se 
purificar, para expiar por ele diante do Eterno. Depois, oferecerá os filhotes de pombo, conforme 
suas economias permitirem, um para a oferta de pecado e outro para a oferta de elevação, 
juntamente com a oblação. “Esta é a Lei daquele em que está a Lepra, e cujas posses não lhe 
permitem trazer o que diz respeito à purificação”. 
O Talmud acrescenta que os dois pássaros a serem usados no ritual de purificação devem ter 
mesma cor, peso, preço e serem procurados na mesma hora. Mesmo se não forem iguais eles são 
permitidos e se um for procurado em um dia e o outro no outro, ainda sim é permitido. No oitavo 
dia de ritual, devem ser feitos três sacrifícios: a oferta do pecado, a expiação da culpa e a oferta 
do queimado. 
Ao ser denunciado ao sacerdote a suspeita de Lepra na casa ele ordenará que tudo seja despejado 
de dentro para que não fique impuro tudo o que está na casa. Depois disso, o sacerdote virá ver a 
casa. Se ao adentrar a casa, o sacerdote vir que as chagas estão nas paredes e são de coloração 
verdes ou vermelhas e sua aparência é mais funda do que a parede, o sacerdote sairá da casa e 
retornará após 7 dias. 
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Após sete dias ele retornará. Se perceber que a chaga se estendeu nas paredes ele ordenará que 
tirem as pedras nas quais está a chaga, e as jogarão fora da cidade em algum lugar impuro. E fará 
raspar a casa por dentro ao redor da chaga e jogarão o pó que rasparam fora da cidade, em local 
impuro. 
Tomarão outras pedras e colocarão no lugar das que foram tiradas. Tomarão outro pó e 
rebocarão a casa. Porém, se a chaga voltar e brotar na casa depois de tirar as pedras, raspar a casa 
e ser rebocada o sacerdote virá e a declarará impura, pois é lepra maligna. A casa terá que ser 
derrubada e todos seus resquícios serão postos para fora da cidade, em local impuro. 
Aqueles que vierem à casa durante os dias de encerramento, serão impuros até a tarde. Aqueles 
que se deitarem e comerem na casa lavarão suas vestes. Porém, se o sacerdote vier e vir que a 
chaga não se estendeu na casa depois de ser rebocada, ele purificará a casa, pois ela é tida como 
curada. 
Para que haja purificação da casa deverão ser pegos 2 pássaros, pau de cedro, carmesim e 
hissopo; e degolará um dos pássaros num utensílio de barro, sobre águas de uma nascente. 
Depois, pegará o pau de cedro, o hissopo, o carmesim e o pássaro vivo e os molhará no sangue 
do pássaro degolado e nas águas de uma nascente e o respingará 7 vezes. E a casa se purificará 
com o sangue do pássaro, com as águas de uma nascente, com o pássaro vivo, com o pau de 
cedro, com o hissopo e com o carmesin. 
Depois, o pássaro vivo será libertado fora da cidade, sobre a face do campo” e expiará pela casa 
e será pura. Esta é a lei de toda chaga de lepra e tinha; e das roupas e da casa; e da inchação, da 
pústula e da mancha, para ensinar no dia que forem impuros e no dia em que forem puros. Esta é 
a lei da Lepra”. 
No Talmud, o sacerdote permitia para o noivo com Lepra 7 dias de festa; as lesões de lepra eram 
medidas por tamanho de lentinhas ao quadrado. 
O Capítulo V dos Números destaca que todo indivíduo portador de lepra, fluxo e todo aquele que 
é impuro por ter tocado os ossos do cadáver de uma pessoa impura deve ser retirado do 
acampamento habitado pelo Eterno. Isso deveria ser feito para que o acampamento habitado pelo 
Eterno não fosse contaminado. Miriam é exemplo disso, no dia em que apareceu leprosa – 
branca como a neve, teve que ficar 7 dias de quarentena fora do acampamento. 
Para Chevalier & Gheebrant (op.cit, p. 828) o número 7 é para os Judeus símbolo da totalidade 
humana. Podemos dizer também que representa a ordem cósmica, o tempo estabelecido por Deus 
para a conclusão do mundo. 
De acordo com a tradição talmúdica, a mancha branca dos leprosos deve ser branca como a cor 
de lã branca e pura e branca como a clara do ovo. A mancha também pode estar descolorada, que 
para a tradição talmúdica é um tipo secundário de mancha, de um branco levemente mais 
desbotado. 
Temos uma nova passagem no texto bíblico judaico que é a presença da Lepra na infecção. 
Quando há uma infecção no corpo e ela sara, se ali se desenvolver uma pústula branca ou 
mancha rosa clara, ela deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote a examinará e se ela parecer 
ter penetrado na pele e seu cabelo tiver se tornado branco, é maldição leprosa que brotou sobre a 
infecção. Porém, se ao exame do sacerdote não houver presença de cabelo branco nem o ter 
penetrado na pele, o sacerdote solicitará ver esse indivíduo novamente em sete dias. Se com sete 
dias a mancha aumentar, o sacerdote a declarará impura, uma vez que ela é a maldição. 
Como diz nas páginas comentadas do Torá, o conceito de infecção era pústula, tumor ou bolha 
que pode ser causada por qualquer outra coisa diferente de uma queimadura. A tonalidade da 
mancha rosa clara retratada tem a coloração de um copo de leite contendo 16 gotas de sangue, de 
acordo com o Torá (valor equivalente a uma mistura de leite contendo 3% de sangue). 
Outra passagem a se acrescentar é a que fala sobre as manchas brancas turvas, em que ao ser 
cobrida a pele de um homem ou mulher, com manchas brancas ele será encaminhado para o 
sacerdote. Se a pele estiver meramente coberta com manchas brancas turvas é uma erupção 
simples brotando sobre a pele e ela é pura. 
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Quando uma pessoa tem a marca da maldição leprosa, sua roupa deve ter um rasgo nela, ela não 
deve cortar o cabelo e deve cobrir sua cabeça até os lábios. Enquanto ela tiver a marca 
permanecerá impura. E uma vez que impura é, deverá permanecer sozinha em um lugar fora do 
acampamento. 
Já na Torá, diz que a pessoa submetida à purificação mergulhará sua roupa e o próprio sacerdote 
raspará todo o cabelo da pessoa. Ela então mergulhará em um micvê (água) e assim estaria 
completa a primeira parte do processo de purificação. Novamente, no sétimo dia será o sacerdote 
que raspará todo o pêlo da pessoa, e não a própria pessoa, como pode ficar subentendido no 
Tanach como um todo. 
Vemos também que em diversas passagens, o sacerdote considera o sacrifício da culpa 
exatamente como o sacrifício do pecado. Essa oferenda do pecado tem por objetivo remover a 
impureza da pessoa submetida à purificação.  
A partir da repetição de alguns mitemas, a observamos um invariante que pode ser percebida 
numa seqüência de elementos a) o elemento detonador do problema (o pecado, que implica em 
desordem); b) o diagnóstico do problema (modelo biomédico  estruturado em função da relação 
pureza e impureza); c) os sinais de inversão (dado pelo ritual de purificação). A resolubilidade 
do problema da Hanseníase se dá no Regime Diurno e na Estrutura Heroica. 
A partir dos mitemas recorrentes, o pecado e o pecador, a degradação, a desordem, a 
desobediência à Lei e a purificação, podemos afirmar que o mito subjacente e dominante nas 
narrativas da Lepra no texto judaico é o mito de Prometeu. Notemos que, conforme Chevalier & 
Gheebrant (op.cit, p. 745), 
 

Prometeu [um semi-deus] teria roubado de Zeus, símbolo do espírito, sementes de 
fogo. (…) Zeus o teria castigado acorrentando-o a um rochedo e lançando sobre ele 
uma águia que devorava seu fígado. (…) Zeus condenou (…). Depois, soltou sobre 
ele uma águia de asas abertas: e a águia comia seu fígado imortal, e o fígado voltava 
a se formar durante a noite. (…) Mas Héracles o livrou de suas torturas quebrando a 
corrente e matando a águia com uma flecha. O Centauro Quirão, desejando a  morte, 
para pôr fim a seus sofrimentos, legou a ele sua imortalidade e Prometeu pôde assim 
ascender no nível dos deuses. 

 
O mito de Prometeu também tem correspondência direta com o mito de Adão, no Gênesis. Marc 
Girard (1997, p. 64) afirma que  
 

De um lado estão os elementos seguintes: um titã (espécie de semideus), a ambição 
de transmitir a vida às suas próprias criaturas, a montanha sagrada, o roubo do fogo, 
a prisão com correntes de rocha, o suplício do fígado devorado por uma águia, a 
intervenção libertadora de Hércules etc. De outro, temos, respectivamente: dois seres 
perfeitos, a ambição e o conhecimento superior, o paraíso das origens, o roubo do 
fruto da árvore, a expulsão e a promessa de uma eventual vitória sobre o mal (Gn 
2,4b-3,24). Tudo isso difere de uma extremidade a outra: a escolha dos símbolos, o 
teor dramático etc. E, no entanto, no nível profundo da percepção, trata-se de um só 
mesmo mito, o que quer responder, entre outras, à questão seguinte: de onde vem ao 
homem a tendência a se apropriar de poderes que ultrapassam e que são próprios da 
divindade? 

 
Vejam que o leproso é o pecador, aquele que por algum motivo descumpriu a Lei estabelecida 
por Deus. O leproso está condenado a sofrer assim como Prometeu a degeneração. Assim como 
Prometeu, a suas chagas são indolores (Prometeu não sente dor quando a águia devora seu 
fígado). Assim como Quiron (aquele que tem habilidades com as mãos, o grande cirurgião), ou 
como Hércules, o sacerdote judeu, por saber reconhecer a doença, é aquele capaz de dar o 
diagnóstico final: puro ou impuro. Se puro, deverá passar pelos rituais de purificação e retornar 
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ao acampamento do Eterno. O rito será simbolizado pelo o pássaro (elemento de ligação entre 
dois mundos, dado pelo arquétipo do vôo), assim como a águia de Prometeu e pelo mitema do 
sangue. O sangue símbolo da vida. 
Por fim, me atrevo a afirmar que a Hanseníase no judaísmo, diferentemente da concepção 
bacteriológica da medicina moderna, é uma doença associada à desordem. E por fim, ela acaba 
por colocar em comunicação dois mundos: o mundo sagrado e o mundo profano.  
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Medicina e religião: uma discussão sobre a contracepção 
Débora Lívia de Queiroz Bandeira (UnP), Katiane Fernandes Nóbrega (UnP), Giovanna Fulco 
(UnP) 
 
 
 
A partir dos trabalhos de Jayme Landmann e de Gilbert Durand, busca-se investigar as estruturas 
lógicas e os dinamismos simbólicos no discurso sobre a contracepção na Bíblia Hebraica a fim 
de compreender como os fundamentos religiosos interferem nos propósitos da medicina 
moderna, especialmente, no que diz respeito ao planejamento familiar e prevenção das doenças. 
Além disso, discute-se a relação existente entre contracepção e doenças venéreas apresentadas no 
Levíticos (Lv 15) e nos Números (Nm 25:1.8-9). 
 
A nossa fala retrata parte de um trabalho que desenvolvemos na Universidade Potiguar, no 
departamento de Medicina, intitulado “Mitzvá: Um estudo comparativo entre o código de ética 
médica e a ética médica judaica” e coordenado pela professora Dra. Katiane Nóbrega.  
O nosso objetivo é discutir a partir dos trabalhos de Jayme Landmann sobre judaísmo e medicina 
e de Gilbert Durand sobre imaginário, as estruturas lógicas e os dinamismos simbólicos 
presentes no discurso sobre a contracepção na Bíblia Hebraica. Com isso, pretendemos conhecer 
e descrever os fundamentos religiosos do judaísmo que interferem nos propósitos da medicina 
moderna, especialmente, no que diz respeito ao planejamento familiar e prevenção de doenças. A 
minha análise se restringe às narrativas apresentadas no Levítico e no Números, embora tenha 
feito uma leitura do Tanach como um todo. 
Tomamos como referencial teórico a Teoria Geral do Imaginário, criada por Gilbert Durand. A 
escolha se deve ao fato da teoria dar as condições necessárias para que possamos não somente 
entender os elementos míticos subjacentes às narrativas, mas também compreender as estruturas 
lógicas e simbólicas que definem os argumentos no texto judaico sagrado. 
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O imaginário tomado, por Gilbert Durand, como “o conjunto de imagens que constitui o capital 
pensado do homo sapiens”, é fundamentalmente identificado com o mito. Ou ainda, segundo 
Jean-Jacques Wunemburger (2003, p. 26), o imaginário “constitui o primeiro substrato da vida 
mental, da qual a produção conceitual é apenas um estreitamento”.  
Para Durand, as imagens se inserem num trajeto antropológico, que começa a nível 
neurobiológico e se estende até ao nível cultural. É no trajeto antropológico que as imagens se 
relacionam, convergem, se organizam e se estruturam. 
Segundo Helder Godinho (cf. 2005, p. 93), Durand em As estruturas antropológicas do 
imaginário (1960), propõe que as imagens obedecem a três dominantes reflexas: as posturais 
(que dizem respeito à verticalidade do ser humano), as do engolimento (que se refere à 
interiorização do mundo e está relacionada à deglutição do alimento) e as rítmicas (que dizem 
respeito à rítmica sexual e que têm a ver com as imagens cíclicas do tempo). 
Considerando as convergências entre os resultados da reflexologia e as constelações de imagens, 
G. Durand propõe a criação de dois Regimes de imagens –  o Regime Diurno e o Regime 
Noturno – e três estruturas do imaginário: heroica, mística e sintética – cada uma 
correspondendo aos três reflexos ou gestos básicos acima citados.  
O Regime Diurno da imagem diz respeito as dominantes posturais, a tecnologia das armas, a 
sociologia do soberano mago e guerreiro e, finalmente, aos rituais de elevação e purificação. Os 
reflexos posturais correspondem a duas constelações de schèmes principais: a primeira que diz 
respeito aos schèmes da verticalização ascendente (schèmes de ascensão) que, por sua vez, se 
substantificam nos arquétipos do cume, do chefe e da luminária e a segunda, que se refere aos 
schèmes da divisão quer visual quer material, isto é, aos schèmes diairéticos que se 
substantificam em constantes arquetipais, tais como o gládio, o ritual batismal, dentre outros. 
Já o Regime Noturno se agrupa a partir de duas dominantes: a dominante digestiva e a 
dominante rítmica. A primeira, diz respeito às técnicas do continente e do habitat, os valores 
alimentares e digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora. A segunda dominante, diz 
respeito às técnicas do ciclo, do calendário agrícola, da indústria têxtil e nos remete aos símbolos 
naturais ou artificiais do retorno, aos mitos e aos dramas astrobiológicos. 
O regime da imagem vai ser diurno ou noturno conforme o reflexo que se encontra na base, 
como vetor orientado, da constelação de imagens. Pode-se dizer de outra maneira que um 
indivíduo ou uma determinada cultura organiza suas imagens, portanto, o mundo, a partir da 
sensibilidade básica específica de sua interação com o meio ambiente. 
Vale destacar que os dois regimes juntamente com as três estruturas do imaginário se afiguram 
como possíveis respostas à questão fundamental do homem: a consciência da morte e da 
passagem do tempo. Essa angústia existencial é representada por uma série de símbolos que 
Durand denominou “os semblantes do tempo”: os símbolos teriomórficos (relativos à 
animalidade), os simbolismos nictomórficos (relativos à noite) e os símbolos catamórficos 
(relativos à queda). 
A ligação indissolúvel entre, por um lado, estruturas que permitem reduzir a diversidade das 
produções singulares de imagens a alguns conjuntos isomorfos e, por outro lado, as significações 
simbólicas, reguladas por um número finito de schèmes, de arquétipos e símbolos é o que 
garantirá a eficácia do imaginário e é o que evidenciará a tripla lógica de estruturas figurativas 
próprias do homo sapiens que é, conforme Wunenburger, igualmente homo symbolicus.  
É essa estreita relação entre a reflexologia e os Regimes de imagens, essa lógica dinâmica de 
composição de imagens,  que nos permite entender que o imaginário não se desenvolve todavia 
em torno de imagens livres, mas impõe-lhes uma lógica, que não a aristotélica, uma estruturação, 
que faz do imaginário um mundo de representações. E é isso que pretendo entender quando me 
refiro às questões de contracepção. 
Devemos lembrar que a discussão sobre a contracepção no Judaísmo não é algo fácil justamente 
por que implica numa discussão maior que é a da sexualidade e o da procriação humana.  
Mas primeiro vamos entender o que nós chamamos de Contracepção. A contracepção é um 
termo utilizado para a prevenção da fecundação ou, de maneira mais geral, para evitar a 
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ocorrência da gravidez. Essa forma de prevenção está intimamente relacionada com a questão do 
planejamento familiar, esse que por sua vez é um direito assegurado na Constituição Federal.  
O planejamento familiar consiste em um conjunto de ações que serve de apoio e ajuda os casais 
que desejam ter filhos através da reprodução assistida ou não, ou ainda, pretendem prevenir a 
gravidez, fazendo uso de algum método contraceptivo. 
A história da contracepção é bastante longa e o seu desenvolvimento é inextrincável dos aspectos 
sócio-culturais. De todo modo, posso dizer  que atualmente, é possível destacar cinco tipos 
básicos de contraceptivos, sendo eles: os hormonais, os de barreira que previnem contra Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e AIDS, os intra-uterinos, os naturais e o cirúrgico. 
Mas não é minha intenção discorrer sobre os tipos de métodos contraceptivos. Mas apenas o de 
entender as dinâmicas simbólicas e religiosas que circunscrevem o tema. 
Segundo Jayme Landmann (1999, p. X), “o judaísmo sempre teve uma concepção aberta em 
relação ao sexo”. Tanto a Torá quanto o Talmud trazem inúmeras versões sobre diferentes 
aspectos da sexualidade, chegando mesmo a ter poesias sexuais e eróticas (é o caso por exemplo, 
do poema erótico Cântico dos Cânticos). Contudo, não fazem uso da palavra sexo, o que acaba 
por tratar a sexualidade como um elemento proibido e arrodeado de tabus. 
Ao fazermos o levantamento das imagens recorrentes na Torá quanto à contracepção, 
percebemos que a contracepção se constela, em função de uma relação dada pela pureza-
impureza, com os mitemas ou imagens do coitus interruptus, a masturbação, incestualidade, 
procriação, menstruação e doenças venéreas.  
O coitus interruptus é tratado na Torá por meio da história de Onã.  Landmann (op. cit., 68) 
assim descreve: 
 

Judá, filho do patriarca Jacó, entrou na casa de Hira, um cananeu, viu sua filha Suá, 
tomou-a e entrou nela e ela concebeu e teve filho chamado Er. E voltou a conceber e 
teve outro filho chamado Onan. Quando Er cresceu, Judá tomou uma mulher para 
ele, chamada Tamar. Dizem que Er gostava tanto de Tamar que não quis possuí-la, e 
ele morreu. Então Judá ordenou a Onan, seu segundo filho, que possuísse Tamar para 
perpetuar a espécie de seu irmão. Mas Onãn, sabendo que a descendência não seria 
para ele, entrava em Tamar mas não consumava o coito, e derramava seu esperma na 
terra. (…) Mas o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que foi morto (Gn 38: 
1-10). 

 
Ejacular fora da mulher, ou praticar a masturbação, ou ainda fazer uso de preservativos são atos 
expressamente proibidos pela Lei judaica e pode ser tomado como algo equivalente ao 
assassinato de um ser humano, o genocídio. Consequentemente, a religião judaica será contra a 
contracepção.  
A procriação é algo ordenado por Deus. De todo modo, se limita aos homens. Isso acaba por 
definir dois tipos de comportamento: a poliginia ou ainda o levirato (como foi o caso do 
casamento de Onã com a viúva do irmão). De todo modo, ela não é o fim último na relação 
sexual. Segundo Landmann (1993, p. 174), “o judaísmo reconhece o prazer mútuo como razão 
suficiente”. E além disso, todo homem judeu tem a obrigação de proporcionar o prazer sexual a 
sua mulher. 
Um outra imagem identificada nas narrativas foi a do fluxo, ou seja, da doença venérea. No 
Levítico, os homens com “fluxo” são considerados impuros, como observamos nas seguintes 
passagens: 
 

(1) Para falar aos israelitas e dizer-lhes (como segue): Quando um homem tem um 
fluxo do seu órgão, esse fluxo pode torná-lo impuro (Lev., 15.2);  
(2) Qualquer cama sobre a qual o homem com fluxo deita fica impura, e qualquer 
outro objeto sobre o qual ele senta fica (também) impuro. Qualquer pessoa que toca a 
cama (do homem) deve mergulhar sua roupa e eu corpo num micvê e (então) 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 920



permanece impura até a tarde (similarmente), qualquer um que senta sobre um objeto 
sobre o qual o homem com o fluxo tenha sentado deve (também) mergulhar sua 
roupa e seu corpo num micvê, e (então) permanece impuro até a tarde. Se alguém 
toca o corpo da pessoa com o fluxo, ele deve (igualmente) mergulhar sua roupa e seu 
corpo, e (então) permanecer impuro até a tarde. (Lev., 15.4-7); 
(3) Se a saliva de um homem com um fluxo entra em contato com uma pessoa 
ritualmente pura, (esta) deve mergulhar sua roupa e seu corpo, e (então) permanecer 
impura até a tarde. Toda a sela sobre a qual a pessoa com o fluxo monta ficará 
impura. (Assim), aquele que toca em algo que tenha estado sob (o homem com um 
fluxo) ficará impuro até tarde. Aquele que ergue (tal objeto) deve mergulhar sua 
roupa e seu corpo, e (então) permanecer impuro até a tarde. Se alguém toca um 
homem com um fluxo que não mergulhou (mesmo) suas mãos num micvê, então 
(esta pessoa) deve mergulhar sua roupa e seu corpo num micvê, e (então) permanecer 
impura até a tarde” (Lev., 15.8- 11); 
Quando o homem está curado de seu fluxo, ele deve contar sete dias para sua 
purificação. Ele então mergulhará sua roupa e seu corpo num micvê de água corrente 
da fonte”(Lev.,15.13). 

 
Percebemos que a doença venérea é algo completamente rejeitada pelo judaísmo. As leis de 
contágio são claras e definem rituais de separação que restabelecem a ordem social e as 
condições de purificação. Aqui se aplica bem o argumento de Mary Douglas (1976, p. 44) em 
que defende que “os atos de lavar e separar que servem a um fim prático podem ser aptos a 
expressar temas religiosos ao mesmo tempo”.  
Identificamos também um isomorfismo entre o fluxo, a água, o sangue e o pecado. O que acaba 
por constelar com o mitema da menstruação. Observem: 
(1)Quando uma mulher tem um fluxo, (ele pode consistir) em (qualquer) sangue que emerge de 
seu corpo. Por sete dias ela é então (ritualmente impura) por causa da sua menstruação, e 
qualquer um que tocar nela ficará impuro até a tarde. (Lev., 15. 19); 
(2)Se um homem tem relações com (tal mulher), sua impureza menstrual é transferida para ele, e 
ele ficará impuro por sete dias. Qualquer cama sobre a qual ele deita será impura (Lev. 15. 24). 
O sangue menstrual, como mostra Durand, é um dos símbolos nictomórficos (relativos a água 
contaminada) e, portanto, implica em impureza, em desordem social ou ainda tem uma 
conotação tenebrosa. Em suas palavras, “o sangue menstrual é simplesmente a água nefasta e a 
feminilidade inquietante que é preciso evitar ou exorcizar por todos os meios” (Durand, 1997, p. 
109). Por conseguinte, a relação entre o sangue menstrual, o fluxo e a impureza acaba por 
constelar os símbolos  nictomórficos com o arquétipo da queda e os símbolos de natureza 
catamórficos (símbolos pertencentes as imagens negativas da queda, sendo a menstruação sua 
consequência natural).  
Dos fluxos femininos observamos: 
 

(1) Se uma mulher tem um fluxo de sangue por muitos dias quando não é tempo para 
seu período menstrual, ou se ela tem tal fluxo logo após o seu período, então 
enquanto ela tem este fluxo ela está impura, justo como ela está quando tem o seu 
período (Lev. 15. 25);. 
(2) Quando (a mulher) está livre de seu fluxo, ela deve contar sete dias para si, e 
somente então ela pode se submeter à purificação (Lev., 15. 28). 

 
Além disso, é vetado pela Torá, o incesto com familiares como pais, irmãs, cunhados. Por 
exemplo, “Nenhuma pessoa se aproximará de um parente próximo para cometer uma ofensa 
sexual. Eu sou D’us” (Lev. 18.6) ou ainda “Não cometam uma ofensa sexual contra seu pai ou 
mãe (se uma mulher é) sua mãe, vocês não devem cometer incesto com ela” (Lev. 18.7). 
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O adultério (posto nos Números) também é um elemento que se coloca contra a santidade. 
Vejamos: 
 

Esta é (toda) a lei com referência ao ciúme para o caso quando uma mulher comete 
adultério e torna-se impura ou quando um homem simplesmente tem um 
sentimento de ciúme contra sua mulher. Ele porá a mulher de pé diante de D’us, e o 
sacerdote seguirá todo o procedimento. O homem ficará livre do pecado, mas a 
mulher será punida se culpada (Num. 5.29). 

 
Assim, podemos afirmar que o simbolismo da contracepção, no texto, é valorizado  
negativamente. Além disso, ele pertence às estrutura dos elementos caraterizadores da angústia 
existencial, uma vez que o dinamismo que define esse quadro obedece ao estreito isomorfismo 
dado entre o fluxo (a doença venérea), a água e o sangue contaminado e mais a ideia de 
contaminação e pecado. 
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Ressonância Etnopoética: performance e oralidade na Amazônia  
Harald Sá Peixoto Pinheiro (UFAM/PUC-SP/FAPEAM)1  
 
 
 
Estamos vivendo num cenário duplamente profícuo para a cultura científica em geral e em 
especial para a cultura das humanidades, visto que alguns setores cognitivos têm se revelado 
mais abertos ao diálogo, deixando de lado antigos preconceitos e velhas rivalidades, sem que 
pereçam as tensões necessárias que sempre propiciaram a dinâmica de circulação e inventividade 
dos saberes. O caráter epistêmico das ciências – mesmo o das chamadas ciências duras – tem 
manifestado uma crescente dimensão estética, enquanto o caráter estético das artes e da literatura 
tem atingido pari passu um status formador de novas racionalidades. Filosofia e arte, 
antropologia e literatura tem sido algumas dessas áreas que, em parceria, vem produzindo um 
universo de novas percepções encantatórias para uma melhor compreensão da natureza e cultura, 
que lança os sentidos e o entendimento para além do habitual e nos retira, inadvertidamente, de 
nossa zona de conforto.  
O desmoronamento de fronteiras rígidas que demarcavam o epistêmico e o estético, a razão e o 
mito, o rigor e o vigor, o lógico e o poético permitiram também a ressignificação de conceitos, 
métodos de abordagens e fez repensar diferentes campos de atuação da ciência, bem como 
possibilitou compreender melhor a prática de antigas experiências cognitivas e gnoseológicas.  
É nessa ambiência ao mesmo tempo epistêmica e estética que situamos uma das principais obras 
do etnólogo Nunes Pereira, o seu Moronguêta, um decameron indígena (1980). Nesse trabalho 
de fôlego que é resultado de mais de quarenta anos de densa etnografia com diferentes culturas 
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tribais do norte da Amazônia fundem-se, de um lado, os resquícios da fria e abstrata ciência 
positivista, ainda emoldurada na promessa redentora do mundo e, de outro, a experiência do 
concreto que adquiriu no longo convívio com a sensibilidade indígena por meio de seus mitos, 
seus ritos e suas crenças, tão despretensiosa em sua busca pela verdade, ao mesmo tempo em que 
marcadamente apaixonada pela busca de sentido.  
A formação intelectual e humanista de Nunes Pereira já anunciava essa aproximação – e até 
cumplicidade – entre ciência e arte. Embora veterinário de formação, bebeu nas fontes da 
literatura e filosofia. Estudou com paixão a zoologia e botânica, fazendo implodir as fronteiras 
que separavam, tão radicalmente, humanidade de animalidade, de onde os mitos foram 
tributários dessa conquista. Fez dos relatos de naturalistas um mapa e um receituário idílico para 
suas viagens e expedições aos rincões da Amazônia no contato com diversas etnias locais, 
chegando a realizar seus insights mais audaciosos nos estudos do etnoconhecimento, que 
resultaria em sua vocação de etnólogo visionário. Sua vivência de andarilho-pesquisador dá todo 
sentido à uma das máximas de Paul Ricoeur (1994), quando sugere que necessitamos cada vez 
mais do olhar do geógrafo, do espírito do viajante e da criação do romancista.  
À semelhança de sua formação, híbrida e sempre sujeita a um pensamento nômade e mestiço, a 
raiz do nome moronguêtá (conversa, conversação) repousa em diferentes aproximações sonoras, 
em um farto leque de significações poéticas que justificam sua polissemia. Mas não se trata de 
uma conversa qualquer, de um relato qualquer, senão um diálogo belo, cheio de curiosidade, 
mistério e surpresas, movido por palpitações que oscilam entre a excitação e a aterrorização, 
acabando por vezes num misto de derrisão e pânico. No fundo o moronguêtá (numa versão 
aproximada de porandura) constitui-se numa conversa agradável que justifica o sentido de 
contar e narrar com prazer e para o prazer de um público seletivo e receptivo, pois seduz o 
espectador por meio de uma poética da escuta e do qual o narrador-ator tem o poder encantatório 
de despertar-lhe a atenção, clamar seus sentidos, auscultar suas palpitações mais latentes, à 
medida que também agrega em sua fala-corpo elementos de profunda ambivalência estética que 
dão coloração singular a sua poética.  
Singularidade cênica, escuta-recepção e teatralidade performática compõem alguns elementos 
imprescindíveis dessa poética. Walter Benjamin (1994) chegou a destacar esse aspecto que, 
diferentemente da informação, a narração não se preocupa em transmitir o puro em si do 
acontecimento, já que é incorporado na própria vida daquele que conta, para comunicar, em 
seguida, como sua própria experiência àquele que escuta. “Dessa maneira o narrador nele deixa 
seu traço, como a mão do artesão no vaso de argila”.  
Para Nunes Pereira os índios da Amazônia são mitômanos. E, num certo sentido, ele próprio 
também o foi pela forma de como os mitos o atraiam e de como ele facilitava – no processo de 
coleta e deleite – sua ampla audiência performática. Assim, coletava mitos como quem colhe 
frutos e flores num pomar, num bosque ou num quintal particular, tendo a sabedoria de distinguir 
qual o fruto se tira do ramo e qual o fruto se espera cair; espreitar e sentir quais flores 
suavizavam seu aroma ainda que dissimulassem seus espinhos. Sabia esperar o tempo certo da 
colheita que sempre acabava por se dispor em acolhida. O contato narrativo dos mitos lhe valeu 
um dom de desantropomorfosear o tempo, em tempo não humano, tempo das coisas e dos seres 
viventes. Aos poucos e sem mistérios os frutos míticos e as flores narradas se revelavam a ele 
sem epifanias e sem eufemismos, simples como ouvir. Mesmo assim, entendemos implicar - 
mais que uma ciência da voz – numa poética dos sentidos, à luz da gramática e retórica do gesto 
nos narradores indígenas.  
Naquele que observa o gesto, a decodificação implica fundamentalmente a visão, mas também, 
em medida variável, o ouvido, o olfato, o tato e uma percepção cenestésica [...] Poderíamos, com 
prudência, de modo voluntariamente aproximativo, evocar uma gramática ou, mais justamente, 
uma retórica do gesto, mantendo ou superando a da palavra (ZUMTHOR: 2010, p. 243).  
O que seria para alguns a marca da contradição e anacronismo nos procedimentos metodológicos 
– e até teóricos – a pesquisa de Nunes Pereira, nos remete, pelo contrário, a feitura de um 
trabalho etnográfico e etnológico co-implicado na tessitura entre o sentido de vivência de que 

XVI CICLO DE ESTUDOS SOBRE O IMAGINÁRIO - IMAGINÁRIO E DINÂMICAS DO SEGREDO 923



tratam as narrativas míticas e o rigor que a objetividade científica ainda tem em dissecá-las. Dar 
mobilidade e visibilidade a essas duas ações em conjunto sem que caiam na dupla armadilha 
iminente, ora da uniformidade, ora da disjunção constitui um desafio a se pensar ainda hoje, 
ciosos em compreender a mágica atuação do maestro, da partitura e sua orquestra.  
Tal questão por si só coloca nossa investigação num plano de análise específico, pois lança nosso 
olhar a uma confluência criativa e co-participativa entre o rigor e a sensibilidade e, mais 
particularmente, entre racionalidade e imaginação. Não podemos ignorar o aspecto que é 
peculiar ao sentido kantiano de que a imaginação criadora persuade a razão e a leva a pensar para 
além do imperativo da lógica dos conceitos, ampliando sua compreensão por meio do horizonte 
estético, satisfatório ao surgimento profícuo de uma “lógica das ambivalências” do qual o mito 
se retroalimenta. Nessa perspectiva, o Moronguêtá nos conduz a vislumbrar uma manifestação 
alternativa e criativa na arte de narrar à medida que nos instiga a repensar e superar uma antiga 
dívida do pensamento conceitual com a sensibilidade e tradição mitopoética.  
Essa dívida de herança conceitual e que se consolidou com a modernidade desprezou a “lógica 
da ambigüidade” de que é tecido pela vivência e herança do imaginário mitopoético, que deseja 
valorizar a teatralidade performática contida na ambiência narrativa do qual se fundem natureza 
e cultura, tradição e inovação, individual e coletivo.  
O caráter dialógico implica, num só plano, oposição e complementaridade, permitindo com que 
os elementos dissonantes e por vezes disjuntivos possam se fazer presentes e valorizados sem 
que tenhamos que relegá-los ao status de natureza dicotomizante de suas contribuições. Outro 
aspecto aqui assinalado está no fato da dialogia evitar o caráter hierarquizante que habitualmente 
atribuímos a determinados saberes, enclausurando alguns conceitos em exclusivas áreas 
cognitivas e ainda privilegiando umas em detrimento de outras. Razão também que preferimos 
evitar o termo dialética visto que não se trata de elaborar – à luz das contradições – o 
apaziguamento das tensões e numa zona de conforto que pretende a reconciliação operatória por 
meio da síntese.  
Já que o mito é um nada que é tudo como preconizou poeticamente Fernando Pessoa, assim 
também não constitui autoria, embora realize-se na mediação de todos e de ninguém. Evitando o 
sentido de autoria da poesia oral Zumthor prefere comungar com a idéia de “reserva de 
domínio”, por não implicar em posse direta ou sociopirataria de determinados conteúdos de 
caráter etnocognitivos como o são os mitos. Diz Zumthor (2010, p. 232) que “em toda prática da 
poesia oral, o papel do executante conta mais que o do compositor”.  
Com a sensibilidade atenta aos procedimentos durante a coleta das narrativas Nunes Pereira 
parece pretender recolocar no lugar o papel da tensão entre escritura e oralidade – cada vez que 
ocorria o momento poético da captura do oral – sem colocar em relevo e em letras douradas o 
registro do texto como mero apanágio da erudição, da verdade objetiva e da idade de 
esclarecimento de que a razão anseia despontar em seu reino solipsista, destacando-se como 
resultante de uma mnemotécnica redentora e por vezes impiedosa. É quando, perplexo, se dá 
conta do duplo risco, de um lado, o reducionismo, ilusão e ineficácia do escrito em capturar 
apenas as palavras, negligenciando os gestos, as agitações por vezes milimétricas do corpo, as 
palpitações dos órgãos vitais e os sussurros que pontificam a ação artística de quem narra, em 
sua versatilidade teatral; de outro, colocando em questão, ainda que sutilmente, certa 
ingenuidade que perdura ainda hoje de que só pela escrita preservamos a tradição das culturas 
orais, ainda mais quando ignoramos o fato de que ela (a escrita) é também desencadeadora do 
desinteresse premente pela memória oral e a negligência do importante papel que ainda cumpre a 
oralidade.  
Nós ouvíamos sem interromper, o narrador, a quem pedíamos que falasse lentamente, porque 
íamos anotando – se ele falava em língua geral – as frases ou vocábulos mais expressivos. Não 
dispondo de um gravador, lamentávamos a impossibilidade de fixar certas vozes, gritos, 
assovios, dos personagens das lendas ou das estórias, fossem eles animais ou seres humanos. E 
lamentávamos mais não nos ser dado reter as diferentes mímicas, na contração dos lábios, no 
semicerrar as pálpebras (PEREIRA, 1980, p. 52).  
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A partir de uma percepção que entendemos ser de caráter dialógico pudemos pensar as narrativas 
míticas coletadas e apresentadas por Nunes Pereira como atividades propriamente poéticas, à 
medida que se fundam e se performatizam na poiésis como dimensão da atividade criadora, no 
sentido de que a arte não revela a realidade, mas a reinventa; na medida em que esse real é 
transfigurado em irrealidade inventiva do cotidiano. Essa reinvenção faz dos mitos e de seus 
narradores elementos indispensáveis a uma espécie de teatralização da existência.  
Por todas essas razões é que temos preferido denominar tais experiências narrativas de 
etnopoesias, por co-implicarem de forma dialógica o trabalho de cunho antropológico e poético. 
Tal encontro permite traçar uma rica via de comunicação e intercambialidade que torna visível a 
intercessão entre áreas do saber aparentemente distintas e rivais. Nesse plano de análise, a 
etnopoesia configura-se como uma espécie de istmo extremamente fecundo que, em vez de 
dividir e inibir por razões inóspitas acaba por integrar e estimular a convivência de pólos 
desiguais como se já fossem destinados a hibridização poética; no lugar de implantar um deserto 
inerte, inútil à criação e ainda marcado pela incapacidade da coexistência de seres, pensamentos 
e afetações plurais resultaria fertilizando o inventivo, o desconhecido que está subliminarmente 
colocado na relação.  
A imagem metafórica do istmo é plenamente importante para recompormos a idéia entre o 
particular e o geral – à semelhança do princípio hologramático – que não quer apenas valorizar o 
continente em detrimento da península, nem a chegada, em detrimento da travessia. Na mesma 
proporção, Glissant (2005, p. 53-54) chama atenção para relação entre pensamento-continental e 
pensamento-arquipélago. O primeiro apela à totalidade, a abrangência, ao absoluto, ignorando o 
que flui por fora da órbita do sistema; o segundo, mais atento as singularidades das culturas, 
integra a intuição poética, as demandas imaginárias de que o mundo é tão carente. Enquanto o 
“continental” organiza-se sob o signo da escrita e da erudição o “arquipélago” atua em sintonia 
com as tensões que resultam da oralidade-escritura.  
 
O significado dicionarizado não coloca a questão tal como a preferimos, pois se refere ao istmo 
apenas como uma estreita (quase insignificante) faixa de terra que separa a península de um 
continente. A percepção metafórica, pelo contrário, serve mais aos nossos propósitos já que 
valoriza a relação por meio do interligamento criativo, não hierarquiza os pólos entre menor e 
maior, melhor e pior, particular e geral, vendo nisso um télos aristotélico que almeja sempre a 
trajetória virtuosa de um Bem. Na metáfora o istmo deixa de ser um mero espaço de passagem, 
de transitoriedade, de deserto árido e infértil para glorificar uma poética do encontro, da relação, 
da diversidade. O istmo glorifica aqui a importância de uma lógica do “terceiro incluído”, que 
interliga ser e não-ser, antes abolido pela herança ontológica pré-socrática de Parmênides e o 
Organon aristotélico. À semelhança do que fez Édouard Glissant em sua Introdução à uma 
Poética da Diversidade (Juíz de Fora: Editora UFJF, 2005). 
 
A partir disso tudo é que nos permitimos falar em uma poética da relação e da diversidade, 
destacando analogias profundas que resultaria – no estudo ao qual nos propusemos aqui – na 
investigação entre artes verbais indígenas na Amazônia, literatura e etnologia. E, talvez, o grande 
mérito dessa dialogia tenha sido o fato de ampliar nosso compreensão de poesia e de diversificar 
nosso entendimento acerca da etnologia. Uma das grandes vantagens de evitar as distâncias e as 
hostilidades cognitivo-disjuntivas, nesse caso, é combater um forte “genocídio cultural” 
(ROTENBERG, 2006) em que foram confinados determinados saberes tradicionais, justificando 
ainda mais o divórcio preconceituoso que sempre marcou a relação entre cultura da escrita e 
cultura oral.  
 
Noutra perspectiva, entendemos não ser o bastante reafirmar o mito como linguagem inaugural, 
mesmo que se encontrem nessa forma de linguagem os traços fundadores de uma memória 
arquetípica da humanidade. Entendemos que essa visão essencialista do mito o colocou num 
plano de análise de transcendência teórica e de compreensão hermética, restrita ao universo dos 
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especialistas, ora minimizando o caráter corporal, histriônico e mimético dos grandes e pequenos 
gestos dramatizados pela narrativa que compõe toda a estilística de um dado narrador, ora 
negligenciando por completo a atuação poética de uma espécie de ator em cena.  
A visão essencialista do mito aprisionou suas análises apenas no horizonte da palavra imemorial, 
palavra proferida, palavra encantada, fazendo a palavra em si um apanágio à verdade, ainda que 
esta verdade não seja comparável ao trabalho da empiria científica de que estamos habituados. A 
tradição essencialista, no entanto, viu na sacralização da palavra um  
porto seguro à visão explicativa que o mito comporta, esquecendo os elementos que compõem a 
narração e sua narratividade poética.  
A sacralização da palavra, intuída ontologicamente, serviria de ascese ao caminho mais profundo 
do Ser, do qual a palavra em seu claustro teleológico pretende possuir e alcançar, como reino do 
inteligível e do imutável. Tomar apenas a palavra como ponto assente e imperativo do aspecto 
narrativo do mito é lançá-la num imobilismo e confinar a poesia numa espécie de sedentarismo 
redentor de que a voz nômade do narrador pretende enunciar, desterritorializando palavra e 
corpo num estilo performático. Aos poucos, aquilo que presumir-se-ia numa poética da voz, 
suplantada por meio de uma poética da palavra, acabaria dando lugar a uma poética dos sentidos, 
imprimindo as marcas de sua ação teatral em sinergia com a poesia gestual que confere sua 
individualidade a cada performance verbal-corporal. Nesse aspecto, Rothenberg (2006, p. 38) 
nos acrescenta importante contribuição: A grande questão, da qual eu estava imediatamente 
consciente em ambas as poesias, era como lidar com aqueles elementos nas obras originais que 
não eram literalmente traduzíveis. Como no caso da maioria da poesia índia, a voz carregava 
muitos sons que não eram, no sentido exato, “palavras”. Estes sons tendiam a desaparecer ou a 
ser atenuados na tradução, como se realmente não estivessem lá. Mas eles estavam lá e eram 
pelo menos tão importantes quanto as próprias palavras.  
Por essa razão o narrador não legitima a performance apenas quando enuncia a palavra e nem os 
efeitos teatrais se resumem na presença exclusiva do narrador em cena. A cenografia e a 
etnocenologia esperam algo mais auspicioso do mito, sua ambiência e seu narrador. Assim 
pretendeu ampliar tal discussão Paes Loureiro (2007, p. 147): 
O espaço mítico é sempre construído cenicamente, isto é, em função da ação narrada. Um espaço 
em separado delimitado pela ação cênica virtual do mito. Um palco. É, portanto, um espaço 
construído dentro das exigências cênicas funcionais da ação. Como no teatro é um espaço no 
qual o espectador se inclui em uma participação contemplativa, como ocorre na experiência 
estética e no sonho. Assiste-se a uma encanação de acontecimentos para os quais a “cenarização” 
é parte constitutiva e expressiva da ação. Cada elemento do cenário mítico é simbólico. Constitui 
parte da linguagem cênica do mito, de sua eficácia expressiva.  
A recitação como recriação designa o estilo em forma de movimentos irrepetíveis que cada 
narrador incorpora como técnica de atuação teatral, o que o faz – num só ato poético – mobilizar 
a herança da tradição com a engenhosidade da inovação. Isto é, num só plano compor os 
elementos que fundem os limites do individual e do coletivo. A poesia desses narradores da selva 
trouxe à lume a compreensão da Amazônia como um espaço estético privilegiado à semelhança 
de um grande anfiteatro no qual natureza e cultura protagonizam a vida em suas plumagens 
policrômicas e suas vozes polifônicas.  
Mesmo visto como guardião de uma memória coletiva ancestral o valor do mito, ainda assim, 
não se limita apenas ao caráter documental, mas estético. É preciso atribuir a isso o caráter 
inventivo da narrativa, seus efeitos corporais, seus elementos estéticos, fundada na categoria de 
performance e poesia oral que nos tem emprestado Paul Zumthor em suas últimas obras 
dedicadas a uma ciência da voz, do nomadismo e da oralidade.  
A dialogia e o entrecruzamento da etnografia do Moronguêtá com o pensamento de Zumthor nos 
permitiu, aqui, um ampliação nas discussões que envolvem o ato narrativo enquanto ato 
performativo. O mito narrado performaticamente deve ser pensado como procedimento poético 
de uma arte verbal que envolve mais que um simples espetáculo de exuberância e exotismo 
natural, mas a plena teatralização da voz e do corpo, somados a recepção de um público e de um 
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espaço apropriado a sua audiência, do qual lhe atribui sentido e significado estético.  
Moronguêtá talvez seja um registro atento e sensível de uma poética da relação que já estava 
implícita desde a lógica da conquista das Américas. A etnologia e a literatura anunciavam 
timidamente esses contatos. Nunes Pereira não fora o primeiro e certamente se espelhou em 
trabalhos que destacavam as narrativas poéticas do confronto de outros continentes. Isso fica 
evidente quando descreve o insight da obra e que resultou desde a definição do título, 
reconhecendo uma analogia anterior a sua, de Leo Frobenius (1873 – 1938), antropólogo e 
africanista que escreveu o livro Der Schwarze Dekameron, que se trata de narrativas de povos 
africanos, em que pesquisou entre 1904-1935, realizando doze grandes expedições na África 
Ocidental. E como observou Nunes Pereira (1980, p. 52), “com uma gesticulação complementar 
e elucidativa, libidinosa ou obscena, na sucessão de fatos reais ou de lances imaginários, tudo 
aquilo fazia parte da narrativa e, mais do que isso, do estilo do narrador”.  
Por essa razão e, seguindo alguns modelos estéticos deixados pelo pioneirismo de Frobenius, faz 
de Bahira e Macunaíma – só para citar alguns – a personificação de anti-heróis que já 
pontificavam uma posição de destaque na literatura medieval e renascentista. Das homologias 
entre Bocaccio e Frobenius, Nunes Pereira aproxima ainda mais sua poética da relação, 
interligando vozes advindas da Europa, África e América. Thiago de Mello (PEREIRA, 1980), 
na apresentação da quarta capa da obra de Nunes, descreve esse entrelaçamento estético:  
Moronguêtá, um Decameron Indígena. Como o florentino Boccaccio, obra-prima do século XIV, 
este é um livro romântico, heróico, sarcástico, burlesco, lírico e obsceno. Moronguêtá: o dom da 
poesia, a riqueza erótica, a força da imaginação, trabalhados com ciência e amor por quem hoje 
melhor conhece os habitantes animais e vegetais, aquáticos e terrestres do Amazonas, imenso e 
sofrido pedaço verde do mundo.  
A saga de personagens embusteiros, espertalhões, astuciosos que lembram as histórias heróicas 
de cavaleiros errantes, de trovadores itinerantes da poesia oral entre os séculos XII e XIII 
medieval, as aventuras de amor erótico, obscenidade, lascívia, ganham a forma de um 
perspectivismo nas mitologias afro-ameríndias, onde a proeza das personagens se confundem 
com encantamentos e forças mágicas. Nesses episódios híbridos de grotesco-sublime não há 
diferença, nem hierarquia entre a ontologia do mundo humano e do mundo animal e vegetal, o 
que torna possível serem repensadas as fronteiras entre cultura e natureza. Para Nunes Pereira 
(1980, p. 12): o mesmo conteúdo romântico, heróico, erótico, fescenino, grotesco, escabroso, 
obsceno que Bocaccio também encontrou entre as composições dos trouvères e conteurs 
gauleses dos séculos XII e XIII e entre as suas recordações de poeta e cortesão, versado na 
mitologia grega e nas intrigas amorosas e mexericos de Florença505. 
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(FCB) ou (Bartenieff Fundamentals – BF), são duas ferramentas metodológicas, as quais têm sido associadas num 
único sistema denominado Laban/Bartenieff Movement Analysis, ou Sistema Laban/Bartenieff, que é a forma de 
denominação empregada no Brasil.  
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MINI-CURSOS 

 

1. Os segredos do trágico em Machado de Assis 
Rogério de Almeida (GEIFEC/LAB_ARTE/CICE – USP) 
 
O trágico em Machado de Assis não aparece nas franjas do texto nem está escondido na 
profundidade de suas fabulações, mas ocupa lugar central em sua obra, tanto nos romances 
quanto nos contos pertencentes à fase consensualmente dita madura. Se não salta aos olhos é 
menos por sua evidência que pela dificuldade de encará-lo, pois uma das definições do trágico é 
justamente o que não é interpretável (Clément Rosset, 1960: 7). À crítica parece impróprio 
abordar o que não é interpretável, sujeito ao segredo do próprio mundo do texto, pois seria 
reconhecer uma fraqueza que não é exclusiva sua, mas da própria racionalidade. No entanto, se 
não é possível interpretar o que se mostra como trágico, é possível vê-lo, acompanhando a 
dinâmica de seus segredos na recursividade do oculto/revelado, óbvio/obtuso; e a obra de 
Machado o expõe em toda sua crueza. De maneira geral, podemos extrair três considerações, ou 
filosofemas, se se quiser, desde que figure a ressalva de que a obra é ficção e não filosofia, 
portanto não afeita à sistematização própria desta arte, mas à expressão simbólica daquela. São 
estas: 1) o real é singular, 2) o sentimento da ocasião acomoda a realidade e 3) o acaso apresenta-
se como indiferença – apontam para uma ausência de sentido que brota justamente da 
impossibilidade de interpretação do que se apresenta como real ou como ocorrência e que aqui 
define o trágico. 
 
3. As Poéticas do Corpo  
Miguel Almir Lima de Araújo (UEFS) 
 
O mini-curso se propõe a abordar, de modo teórico e vivencial, as poéticas do corpo como 
modos polissêmicos de expressão deste desde as intensidades de sua plasticidade, de suas 
afecções/paixões (emoções e sentimentos), de sua energética, de suas policromias. Corpo como 
configuração biocultural, que, em suas formas simbólicas, traduz os sentidos que plasmam as 
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subjetividades, as intersubjetividades. Corpo como expressão do dinamismo que perfaz a 
inteireza in-tensiva de nosso ser (carne e espírito). Corpo-poiesis, como feixe pregnante e 
anímico de criação e de recriação permanente entre os enigmas, paradoxos e segredos das 
poeticidades do existir. Como estofo donde se descortinam os fluxos de caos (desordem) e de 
cosmos (ordem), os espantamentos moventes. Com a predominância, em nosso processo 
civilizatório, dos modelos instituídos que superestimam uma racionalidade lastreada nas lógicas 
de um pensamento excessivamente abstrato, objetivista e ascético, as intensidades do corpo 
foram muito denegadas e comprimidas. Nessas esferas, o corpo tende a ser convertido em mero 
objeto funcional e mercadológico. Nas práticas de algumas instituições religiosas o corpo 
também tem sido tratado com objeto de pecado que, assim, deve ser comprimido e ocultado. 
Desde essas perspectivas, propugno a realização deste mini-curso considerando os objetivos que 
apresento a seguir. 
 
4. Arte terapia e Dança do Ventre: Desvelando o encanto da mulher serpente 
Silvia Xavier da Costa Martins (UFPB)  
 
No mini-curso intitulado “Arteterapia e dança do ventre: desvelando o encanto da mulher 
serpente” temos a proposta de aliar a dança do ventre com os processos gerados pela arteterapia 
por meio do uso do corpo como meio de expressão artística, proporcionando, através dessa 
prática milenar e do arquétipo da serpente, o despertar da libido como a energia da vida num 
sentido amplo, revitalizando corpo e mente. A Dança do Ventre é uma das danças sagradas da 
Antiguidade. Originada no Antigo Egito há milhares de anos, uma das manifestações que 
representam os ciclos vitais do mundo, as mudanças planetárias, as estações do ano e a 
fertilidade das colheitas. Presente em inúmeras mitologias desde a Antiguidade, a serpente 
representa uma fonte de mistérios, magia e segredos. Alguns pesquisadores afirmam que a 
serpente encarna a psique “inferior”, que é incompreensível, misteriosa e rara. Dentro desse 
contexto, Penna escreve que “Essa dança antiga é sagrada e seu simbolismo aviva a serpente, 
moradora dos espaços subterrâneos da psique. Deve ser trabalhada e desenvolvida para sustentar 
fragilidades, minorar os sofrimentos, realçar o brilho ainda opaco dos corações nos dias 
agitados” (PENNA, 1993, p.9). 
 

OFICINAS 

 

1. O Corpo Fala 
Maria Fabiane Alves Balbino (UFPB)  
 

"Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do 
inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é 
sensibilidade, criatividade, é vida" (Jung, 1920) 

 

O corpo fala é uma oficina que objetiva encontrar a verdadeira expressão do ser, onde sonho e 
realidade se fundem numa composição artística. O fazer artístico se traduz através dos 
movimentos que o corpo comunica, refletindo sonhos e desejos, conduzindo ao reencontro com 
seu eu, onde o impulso, a intuição e o inconsciente são traduzidos em formas, cores, e 
movimentos. Jung preocupava-se com as camadas mais profundas da psique. Ao nascer, alem da 
herança biológica, há a herança psicológica: a mente da criança já possui uma estrutura que 
molda e canaliza todo o posterior desenvolvimento e interação com o ambiente. De acordo com 
Jung o corpo e a mente também já nascem com uma história. Existem materiais psíquicos que 
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não provém da experiência pessoal. A Oficina “O corpo fala”, propõe trabalhar a amplitude do 
fazer artístico através da fusão entre o corpo e as tintas, numa composição arteterapeutica, 
canalizando a energia da psique e o encontro com o eu que se percebe ainda dentro do colo do 
útero materno. Há música em cada movimento, lembranças de bons tempos, desejos que 
impulsionam a veia artística ousar em um espaço sem limites e sem fronteiras.  
 
2. Terapia Floral e Desvelar de Si: o Cultivo da Alma com o Auxilio das 
Essências Florais De Bach 
José Celorio (Universidade Estadual de Maringá) 
 
A terapia Floral preconiza a necessidade de cultivarmos nossa alma, para que seus propósitos 
sejam realizados no percurso da vida, pois é na dinâmica da vida que nos aproximamos ou nos 
afastamos do nosso daimon, da nossa imagem primeira. Como muitos tipos florais se associam a 
dimensões arquetípicas, o reconhecimento de alguns deles em nós mesmos permite que 
desvelemos algumas de nossas atitudes construtivas ou destrutivas (geralmente secretas para nós 
mesmos), que nos colocam diante das necessidades da alma. A oficina é composta por uma parte 
teórica expositiva, vivências especiais utilizando sonoridades musicais e reflexões através do 
conhecimento construído, compartilhado e tecido com a experiência singular de cada um dos 
participantes e a do orientador. O participante conseguirá identificar em si próprio as 
características de personalidade dominantes (que surgem em imagens durante as vivências) 
naquele momento, relacionando-as com as essências florais que ajudarão na harmonização e na 
compreensão de determinado estado mental, sem considerá-lo algo a ser extirpado, mas, 
sobretudo, como um meio de dar sentido às nossas vidas. 
 
3. Abrindo a sacola de couro: um encontro com a dimensão sombria à luz da 
teoria junguiana  
Sayuri Matsumiya (UFPE/UVA - RJ/Lumen Novum)  
 
A proposta de oficina em questão tem como objetivo trazer o conceito de sombra, da teoria 
junguiana, através de uma vivência em grupo com material plástico expressivo, seguida de uma 
explanação que fundamentará teoricamente tal processo à luz da teoria de Carl Jung, 
 estabelecendo relações entre o que foi vivenciado por cada um e o conceito de sombra, entre 
outros que permeiam a abordagem simbólica em questão. O termo sombra proposto por Jung 
refere-se aos conteúdos pessoais e arquetípicos  inconscientes que permanecem ocultos na psique 
individual e coletiva, e que, a depender da relação estabelecida destes com o indivíduo e a 
sociedade, pode ser potencial criativo gerador de saúde, mas também de doença e dissociação 
psíquica. Para Jung, a assimilação da sombra é parte fundamental do processo de individuação 
do ser, na medida em que promove uma integração psíquica conforme tais conteúdos são 
trazidos para a luz da consciência, num curioso paradoxo. Este processo permite ao indivíduo um 
maior autoconhecimento e uma convivência mais harmoniosa consigo mesmo e, 
conseqüentemente, com o mundo. Será realizada inicialmente a contação de uma história (conto 
de fadas) que contempla o arquétipo da sombra, e, a partir desta, será proposto um trabalho 
individual de modelagem com barro, seguido de um exercício junguiano de imaginação ativa, 
que consiste no diálogo com as imagens surgidas desse processo. É importante ressaltar que o 
enfoque de tal produção não é estético, sendo valorizada, ao invés disso, a expressão do que é 
simbólico e carregado de afeto. Será aberta a possibilidade de compartilhar a experiência vivida, 
e, após esse momento, será oferecida uma explanação teórica que contemplará o conceito de 
Sombra, Inconsciente Pessoal e Coletivo, Símbolo, Função dos Contos de Fada, Função 
terapêutica do barro, etc., possibilitando um espaço de troca e construção de saberes que partirá 
não apenas de uma via lógica de entendimento, mas da união desta a experiência vivencial, 
afetiva. Espera-se que tal conceito possa ser sentido e compreendido de forma mais total, através 
do pensamento e sentimento, sensação e intuição, as 4 funções psíquicas que habitam todo ser 
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humano, segundo Jung. 
 

EXPOSIÇÕES 

Coordenação: Nicole Cosh (UFPE/AESO) 

 
Confissões-Inconfessáveis 
Curadoria: Antonio Motta (UFPE) 
 
Não são raros os casos em que os antropólogos negligenciam ou até mesmo apagam vestígios ou 
testemunhos documentais sobre os procedimentos metodológicos adotados em suas pesquisas, 
especialmente no que diz respeito ao trabalho de campo. Nessa linha de intenção, os diários, 
certamente, constituem o testemunho documental e confessional mais conhecido e também o 
mais recorrente dos antropólogos. Mas, além dos diários de campo, existem outros documentos 
pessoais até mais importantes para o entendimento e compreensão do processo de pesquisa do 
antropólogo, bem como dos contextos por ele estudados. Os seus arquivos pessoais, por 
exemplo, constituem um conjunto privilegiado de informações secretas, compostas geralmente 
por documentos escritos, visuais e sonoros. A exposição pretende provocar, mobilizar e motivar 
o expectador-participante a interagir com as idéias e objetos conceituais apresentados, 
concomitantemente com a discussão da mesa de mesmo nome (vide programa). O projeto 
expográfico, instalações e outros dispositivos, é resultado de um trabalho participativo que conta 
com antropólogos, museólogos, artistas plásticos, designers e outros profissionais: Aparecida 
Nogueira, Arlindo Francisco Silva, Eduardo Romero Elaine Muller, George Michael, Graça 
Costa, Luciana Padilha, Luciano Borges, Neila Pontes, Nicole Cosh.  

Participação de alunos do curso de museologia da UFPE 

 

A Imaginação Criadora: exposição de Jóias 
Rosana Maria Rabelo de Lemos (Designer – Recife) 
 

O verde transformado em ouro revela-nos a imaginação criadora, a essência do espírito humano, 
a luz, o brilho do ouro que existe em todo o universo que não é visto normalmente, mas que se 
encontra latente no homem, nos animais, nas plantas, assim, essa alquimia fala da natureza como 
um produto do coração. A imagem representada dessa alquimia vai além da transcendência, ela 
nos mostra o segredo, isto é, a magia da força do mistério dessa revelação. 

 
Atrás de imagens 
Organização: Nicole Cosh 
Artistas: Danielly Bertoldo, Goretti Varella, João Batista Dantas, Marília Bivar e Teresa Goulart 
 

Exposição coletiva de alunos do curso de Bacharelado em Artes Plásticas da Aeso/ Barros Melo. 
Para os alunos, as artes são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso 
sentimento é admirativo (Coli, 2006). Essa é a intenção: admirar para questionar, pensar, sentir, 
desejar, reprimir, guardar, expor, segredar...  Para provocarmos estas ações, propomos esta 
exposição que dará ao visitante do Congresso uma visão contemporânea através da expressão 
artística do conceito de segredo. Intencionamos despertar sensações que permitam uma reflexão 
a partir desse simbolismo, e isso se dará através do uso de diversos recursos e técnicas das artes 
visuais. Cada artista utiliza uma forma de tocar o seu imaginário, ora revelando, ora escondendo, 
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despertando seus sentidos, aguçando sua curiosidade, fazendo com que cada espectador tenha 
uma experiência única, íntima, que mexa com seus desejos ou segredos.  

  

O Japão não é longe daqui 

A exposição tem como foco as dinâmicas socioculturais que circunscrevem a presença 
simbólica, midiatizada e trans-nacionalizada da heterogênea cultura nipônica no Nordeste 
brasileiro – presença esta marcada por descontinuidades espaciais, interlocuções identitárias e 
processos dialógicos interculturais. 

Ficha técnica: 
Fotos: Silvania Nobre 
Expografia: Flávio Amaral 
Arte e design: Marcela Camelo e Charles Martins 
 

VÍDEOS 

 

A Festa do Voto: detalhes, causos e olhares  
João Paulo Bandeira de Souza (MAPPS) 
 

O filme nasceu de uma provocação feita na disciplina Pesquisa Qualitativa: princípios, métodos 
e técnicas em investigações sociais, cursada no MAPPS/UECE, o desafio de produzir um vídeo 
documentário. O resultado foi uma descontraída tessitura sobre as memórias, opiniões e saberes 
de nossos personagens sobre a política e os políticos. São causos, olhares, danças, músicas que 
dizem muito sobre os mitos e os ritos políticos na Fortaleza contemporânea. Um olhar para o 
imaginário social onde a intersubjetividades e a subjetividade de cada um dos meus entrevistados 
ajudou a mostrar alguns detalhes da complexa forma de votar e ser votado na democracia 
brasileira. Nossa narrativa é uma compreensão crítica do fazer político contemporâneo, tentativa 
bem humorada de fomentar o debate sobre como estamos construindo uma das maiores 
democracias do mundo. O tempo da política é nosso cenário com suas cores, barulhos, galhofas, 
tristezas, alegrias e dores e as eleições de 2010 o nosso recorte histórico.  

 
A tela, o escuro e o extraordinário: ecos da imagem 
Vanessa Solis Pereira (UFMS) 
Luís Henrique Pereira (UFMS) 
 
Trata–se de uma montagem que reúne imagens (fotografias e cenas de filmes), escritos 
(literatura, diários, teorias) e sons (vozes, músicas, silêncios) com duração de 28 min. – cuja 
finalidade é provocar o espectador a realizar uma viagem pelos próprios sentidos, 
potencializando-os através da imagem e dos cortes/apagamentos dessas no confronto com o 
silêncio da tela escura. Quem sabe experimentar o estrangeiro de nós mesmos? Então nos 
jogamos aqui em outro tempo e em outro espaço, rompendo com o “formato homem”, como nos 
diz Estamira, que estamos tão habituados a ocupar. Trata-se de uma ruptura com o excesso de 
fluxo. Benjamin em seus estudos sobre o teatro épico de Brecht nos diz que quando o fluxo real 
da vida é represado, imobilizando-se, essa interrupção é vivida como se fosse um refluxo: o 
assombro é esse refluxo, é a dialética em estado de repouso. Ele nos traz que a descoberta das 
situações se processa justamente pela interrupção da ação. Larrosa vai trabalhar com uma noção 
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de passividade/atividade diferente da que temos no senso comum: a de que há produção apenas 
na atividade e que na passividade nada acontece. Ele afirma que o sujeito da experiência é aquele 
que se expõe, que se coloca em risco e se mostra vulnerável, independentemente da forma como 
se põe, ou como se opõe, ou como se impõe, o importante é o ato de colocar-se, de se expor. E 
quem se expõe se “dá a ver”, existe, é. Portanto, não há dúvidas de que se está ali, como se 
passivos de si mesmos, em um ato permissivo de se deixar tocar, deixando-se atravessar pelas 
coisas e, para que isso aconteça, é preciso de entrega. E a entrega não diz necessariamente de 
atividade. Será que não somos um depósito de restos das experiências que nos atravessam? Não 
somos a partir dos intervalos e das travessias de um tempo? 

 

Esfragmas  
André Elvas F. Soares (Kàwé/UESC) 
 
Esfragmas é um verbete não dicionarizado e, por isso mesmo, é um título de filme que, no 
mínimo, escapole do comum. Suas imagens foram realizadas nas proximidades de Olivença, à 
altura do km 8 da Rodovia Ilhéus-Olivença, no Curupe. O espaço motivador era uma “invasão” 
territorial que mantinha características bem curiosas. Eram panos que adornavam árvores, eram 
cumbucas, eram santos, era um santuário, era uma mistura que remetia a muitos símbolos, 
distinto de simbologias, inferências, encontrados em rituais manifestados pelas culturas afro-
descendentes, mais especificamente, elementos que remetiam ao candomblé. Dentro de linha de 
pesquisa a que se vincula o trato com imagens e suas representações (Linguagem, tradição oral e 
representações), surgiu a idéia de realizar uma pequena produção cinematográfica. Em limitadas 
condições técnicas e materiais, surgiu então Esfragmas, um esquete com imagens e sons (áudio 
somente instrumental, sem texto, sem falas) que fazem refletir sobre a manifestação da cultura 
negra, afro, e como ela se hibrida dentro de seus espectros sociais, ambientais, culturais etc., 
como plastificação em arte, de que forma um homem “louco”, “esquizofrênico” assimila as 
informações de uma cultura que “é” sua, e como a retransforma. Mais como exercício de olhar e 
reflexão. O filme foi realizado, utilizando-se somente de fotografia, como um resgate ao básico 
dentro do cinema, que parece ter perdido sua importância e, por isso mesmo, na maioria dos 
filmes, o olhar ficou superficial, dando uma sensação de pobreza nas produções que mais 
atendem a tendências mercadológicas, do que a arte em si, nas mensagens e conexões produzidas 
pela linguagem cinematográfica. Trata-se de um curta-metragem de 13 minutos, como produção 
também resultante do relacionamento do autor, exercido dentro no Núcleo de Estudos Afro-
Baianos Regionais - Kàwé/UESC. O filme contribui para extensões em outros meios de 
comunicação como parte do processo de produção do Grupo Kàwé, estendendo as linhas que 
limitam a universidade. 
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	Permitam, então, a título ilustrativo da dinamização do segredo em terreiro de candomblé, que lhes conte um itan. Trata-se de O segredo do pote.
	Bachelard (1978, pp. 12-17), em La poétique de la revêrie, ensina que o devaneio123F  poético constrói um mundo dos mundos; tal como Guimarães Rosa que, ao narrar poesias, oferece ao leitor a concretude dos seus devaneios. É uma possibilidade de abert...
	No município de Coari, Amazonas, há a “Ciranda Paixão” uma manifestação folclórica expressada por meio de um conjunto de cantigas de roda, originárias da Espanha e Portugal. Trazida pelos portugueses espalhou-se pelos Estados do Norte e Nordeste brasi...
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