
FERREIRA-SANTOS, Marcos; GOMES, Eunice Simões Lins. (Orgs.). Educação e
religiosidade: imaginários da diferença. João Pessoa:  Ed.UFPB, 2010.

AS LENDAS NOS LIVROS DIDÁTICOS: uma análise mítica

Profª DrªEunice Simões Lins Gomes1

Profª Ms Dilaine Soares Sampaio de França2

Claudiana Soares da Costa3

Igohr Gusmão de Góes Brennand4

1 PALAVRAS INTRODUTÓRIAS

Tendo em vista o ensino religioso (ER) ser uma disciplina de obrigatoriedade nas

escolas da rede pública municipal e estadual, a escola ser o espaço de construção e

socialização do saber e o educador ser o agente responsável para proporcionar o

conhecimento e a reflexão sobre o fenômeno religioso, consideramos que no ambiente escolar

seja possível refletir sobre a função sócio-educativa que a escola exerce, pois acreditamos ser

um espaço privilegiado para produções de novos conhecimentos.

O ER, valorizando a diversidade cultural-religiosa em sala de aula e consciente da

função social da educação no atual contexto histórico- cultural, busca auxiliar na compreensão

das diferentes formas de exprimir o transcendente, inclusive, contribuir para o respeito

daqueles que não pertencem a nenhuma religião e dos que dizem não professar crença

alguma, (HOLMES, 2010).

Consideramos que o ER na escola tem como proposta analisar o fenômeno religioso

com base na convivência social dos alunos. No caso da rede pública (municipal e estadual)

este ensino é garantido a nível federal e estadual pela legislação em vigor, sendo parte

integrante da educação e como disciplina dispõe de horário normal dos estabelecimentos

públicos. Em nosso caso, no estado da Paraíba, o ER valoriza a diversidade religiosa e o

aspecto cultural da sociedade paraibana. Seu objetivo consiste em facilitar a compreensão do
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educando e reconhecer a escola como lugar privilegiado para o exercício e o aprendizado na

busca de um diálogo sadio e interconfessional.

Nossa proposta consiste em identificar nos livros didáticos do ensino fundamental I e

II, as lendas e desenvolver a análise mítica de uma lenda. Estaremos a principio descrevendo e

contextualizando a lenda, em seguida faremos a catalogação das imagens míticas da lenda em

unidades de sentido de acordo com a teoria geral do imaginário proposta por Durand, e por

último apresentamos os significados da lenda como conteúdo didático pedagógico para o

educador do ER

Nosso objetivo é despertar o educador do ER para a riqueza simbólica que estas

lendas possuem, pois consideramos que as lendas transmitem e ensinam novas formas sociais

de comportamento, veiculando informações que são transmitidas de geração a geração, ou

seja, preservam e comunicam tradições.

Justificamos nossa escolha porque ao despertar a sensibilidade dos educadores para

uma experiência simbólica estaremos vislumbrando o processo de construção de significados

que acontece também por meio do livro didático, sendo ele entendido enquanto um recurso

pedagógico flexível e dinâmico utilizado no processo de ensino-aprendizagem no espaço

escolar, bem como, um instrumento de ressignificação de saberes e conhecimentos.

Entendemos que a sala de aula enquanto espaço de difusão do conhecimento através

da linguagem, permite o desenvolvimento da humanidade por meio da tradição popular e dos

sentidos fundantes e imaginários da nossa história. Sendo assim pretendemos contribuir

através de uma prática pedagógica na atuação do docente do ER.

Até porque acreditamos que a sala de aula é um espaço mágico, ensinar exige

consciência do inacabamento como diz Paulo Freire (1996), “como um professor crítico, sou

um aventureiro, responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente”. Por isso, ao

reinventar a prática da sala de aula ao utilizar as lendas e desenvolver uma leitura simbólica,

estaremos direcionando também o contexto onde estamos inseridos como pedagogos e

profissionais do ER.

Adotamos para análise como critério de seleção, os livros didáticos das disciplinas

Geografia, História, Português, Matemática e Ciências onde foram contempladas diversas

editoras, e do ER a coleção “Redescobrindo o Universo Religioso” da Editora Vozes, por se

constituir um dos mais utilizados pelos educadores do ensino fundamental I e II da rede

municipal e estadual do município de João Pessoa.



Ao iniciarmos a leitura para coleta de dados nestes livros, nos deparamos com um

arcabouço riquíssimo e identificamos uma variedade de lendas, mitos, fábulas, contos. Aos

poucos percebemos que estávamos tecendo uma grande colcha de retalhos, uma variedade de

cores começava a se formar, cada cor com sua proporcionalidade umas até se sobressaindo de

outras. Percebendo a necessidade de delimitar nossa análise, escolhemos as lendas, pois

identificamos um número bastante representativo após a catalogação de todo material

selecionado para análise.

Em seguida partimos, para a análise proposta por Jolles (1930) em “formas simples”, e

estruturamos nosso estudo literário, catalogamos de acordo com os registros que foram

inseridos no contexto cultural, tendo já escolhido as lendas como critério de análise,

catalogadas por Jolles como legendas. Contudo, esclarecemos que não estaremos

desenvolvendo explicações do texto, pois entendemos que cada relato possui a sua essência

mítica que vem sendo repassada de geração a geração.

Por último, realizamos um novo recorte e desenvolvemos a análise mítica a partir da

teoria geral do imaginário proposta por Durand(1997), da lenda “do povo indígena Karajá”

por estar permeada de seu colorido e beleza, com suas paisagens efêmeras que iluminaram ou

iluminam a vida cotidiana. A exemplo de Rubem Alves (1998), “compreendi, então que a

vida não é uma sonata que, para realizar a sua beleza, tem de ser tocada até o fim. Dei-me

conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de minisonatas. Cada momento de beleza vivida

e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa que está destinada à eternidade.

Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira”. (ALVES, 1998, p.139).

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE LENDAS

Iniciamos conceituando etmologicamente a palavra lenda que provém do baixo latim,

legenda, significa “o que deve ser lido”(BAYARD, 2002). No inicio essa leitura constituía

uma compilação da vida dos santos e era lida nos refeitórios dos conventos. Aos poucos foi

ingressando na vida profana; essas narrações populares, baseadas em fatos históricos precisos,

não tardaram a evoluir e se embelezar. No contexto atual, a lenda, já transformada pela

tradição, se constitui como um produto inconsciente da imaginação popular.

Discorrer sobre o universo lendário consiste, sobretudo, em revalorizarmos a dimensão

da oralidade no processo de formação da cultura popular, tendo ela essencialmente o

imaginário que configura uma herança cultural extraordinária para o entendimento do ser

humano na totalidade de sua vivência na sociedade atual, assim, é nesse palco fecundo que o



imaginário popular opera, desvendando sentimentos que germinam em narrativas, ou imagens

arquetípicas que retratam a nossa cultura.

Sabemos que as sociedades promovem a continuidade das experiências dos nossos

ancestrais acrescentando, a cada fase, a herança cultural da humanidade. Considerando que a

partir da tradição oral foi possível conectar diferentes experiências das culturas humanas, e

que a transmissão das ações do cotidiano, os relatos dos feitos heroicos, do fenômeno da

natureza de forma imaginativa se tornaram preciosas fontes literárias, de modo que a

oralidade aparece como a primeira manifestação da ciência a literária, não podemos deixar de

enfatizar, deste modo, o papel da linguagem nas chamadas fontes orais, das quais destacamos

as lendas, objeto de nossa análise.

Neste aspecto, avaliamos o homem como um ser de relações que desde os primórdios

se articula com o outro, com o mundo, com si mesmo e com o transcendente em suas diversas

manifestações. Segundo (FERREIRA-SANTOS, 2004), “nos somos os portadores da palavra

e não seus produtores. É dádiva divina o poder de nomear as coisas”.

Neste processo de articulação, segundo Vaz (1995), o homem expressa o que tem de

mais profundo em sua vivência. É dessa concepção que aparece a linguagem como meio no

qual todas as relações acontecem, a qual é reconhecida como intermediária entre o homem e

as coisas.

Na perspectiva de Cascudo apud Sales (1978), a lenda conserva as quatro

características do conto popular e do folclore, de modo geral: antiguidade, persistência,

anonimato e oralidade. Logo, as lendas são estórias muito antigas, que se perderam no tempo,

mas que sobrevivem e persistem no tempo sendo transmitidas pela oralidade popular; estórias

que existem e se reproduzem desde tempos imemoriais, sendo impossíveis de serem datadas,

e que, também, não tem um autor reconhecido, são anônimas, e torna-se evidente esta análise

ao analisar a lenda selecionada em nossa investigação e identificar o universo mítico que

possui no ambiente escolar.

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. Nesse sentido, 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,1978 p. 271, citado por
SALES, 2007 p. 70).



Portanto, a lenda concerne essencialmente a um fato acrescido da imaginação popular,

ou seja, é uma narrativa imaginária que possui raízes na realidade objetiva. Nesta dimensão o

mito está na disposição que o homem tem para representar/simbolizar, seja pelas imagens

propriamente simbólicas ou pelos pretextos arquetípicos. 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).

A interação entre o homem e o mundo 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 organiza o simbolismo lógico e

o nível do significado, conforme (DURAND, 1993).

Portanto, esta linguagem simbólica permite o ser humano ir além de si, do mundo e da

história. Representa as conquistas de um ser humano ou de um povo. Exprime suas vidas,

significa tudo que as palavras não conseguem dizer.

As lendas enquanto linguagem simbólica exercita o pensamento, expressa as

experiências e constrói a história através da memória. Por sua vez a linguagem permite

comunicação e transmissão de informações produzidas por meio da prática histórico-social e

assimilação de conhecimento resultantes da interação social.

Para tanto, é necessário apreender o traço essencial da aprendizagem em que ela incide

a área de desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer, ou estimula e ativa no sujeito um

grupo de processos internos de desenvolvimento dentro do domínio das inter-relações com os

outros. (PORTO, 2007). Dessa forma o processo de aprendizagem consiste em uma fonte de

desenvolvimento que ativa novos processos, nos quais se desenvolvem pela aprendizagem,

seja ela cognitiva, sensitiva, perceptiva ou imaginativa.

Portanto, foi a partir do estudo das “Formas Simples” proposto por Jolles (1976), que

se tornou possível pesquisar nos pormenores, o trajeto da linguagem à literatura. A linguagem

produz (como agricultor), fabrica (como o artesão) e significa (remeter significado),

independentemente do poeta ou do escritor. Contudo, essas simples formas tem origem

indefinida no tempo com autoria incerta ou sem autoria, presentes no inconsciente coletivo e

estabelecem arquétipos.

Na investigação que contempla o percurso da linguagem à literatura é possível

identificar três circunstâncias na ciência da literatura: a estética, a histórica e a morfológica,

que decifram os fatos literários de acordo com sua beleza, com as categorias históricas e

individuais de produção e com sua forma, respectivamente.



A investigação estética tem como apoio a doutrina do belo, em que os suportes da obra

de arte passaram a serem objetos de reflexão, sendo comparados e investigados quanto ao seu

desempenho, destacando-se a pintura e a literatura.

A segunda condição tem como princípio a interpretação na noção de gênio, ou seja,

busca classificar historicamente sob todos os aspectos os homens dotados de talentos naturais

e superiores. Nesta fase, os autores eram considerados os únicos responsáveis pela obra, na

qual a interferência do contexto sociocultural era totalmente ignorada – “não sofriam a

influência das circunstâncias”. A terceira, por sua vez, enfocava a determinação e

interpretação das formas, entendendo “forma” como possuidora de um caráter fixo numa

composição passível de ser conhecida e distinguida das demais. (JOLLES, 1976).

É nesta última vertente que Jolles (1976) dedica toda sua investigação, pois, ele

confere ao acontecimento uma posição principal na narrativa e destaca a intrínseca relação

entre a organização dos fatos e a cristalização do sentido, ou dos conceitos. Esta configuração

se refere necessariamente às Formas Simples em que está divisados a legenda (ou lenda),

saga, mito, adivinha, ditado, caso, memorável, conto e chiste, sendo esses os textos de

tradição popular de onde se derivam as formas mais complexas ou literárias - a origem dos

contos mais complexos.

As lendas, foco de nossa análise aparecem com a consolidação da disposição mental,

da produção lingüística que tem a capacidade de ao mesmo tempo “querer dizer”, “significar.

A disposição mental da lenda consiste na imitação na intenção de conservar a tradição, a

história. 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.” (JOLLES, 1976, p. 42).

Neste caso, como sugerimos analisar as lendas nos livros didáticos, associamos a

leitura lendária desses livros com a dimensão da aprendizagem imaginativa. Partindo deste

pressuposto, trataremos a seguir sobre a função do livro didático na qualidade de mediador da

significação e ressignificação da aprendizagem para uso do professor do ER na sala de aula.

3 CONCEPÇÕES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO

Neste processo de construção do conhecimento, partimos da concepção de que o

homem é um ser de relações, o qual é capaz de se conectar consigo mesmo, com o outro, com

a natureza e com os mais variados objetos, sempre em busca de conferir sentido a algo -

constituir significados para sua vida individual ou coletiva. Assim, podemos considerar o



livro didático como um instrumento mediador que promove a ressignificação em todas as

dimensões da aprendizagem.

Cabe lembrar que tais relações estabelecidas pelo homem ocorrem necessariamente

pela linguagem, que de acordo com Nasser (2008), é definida como um conjunto de sinais,

gestos e sons que comunicam uma mensagem, cuja comunicação se materializa em diversas

formas, entre elas, pelo viés da imaginação simbólica.

Em face desse pensamento, Borau (2008), afirma que o homem é um animal

simbólico, o qual compreende e transforma o mundo mediante a linguagem simbólica, nos

remetendo, portanto, ao entendimento de que o que caracteriza o ser humano enquanto

humano é a sua imensa capacidade de significar/remeter sentido. Sendo assim, utiliza a

linguagem para expressar sua vivência cultural, imaginativa, transcendental e social, em

outros termos, a sua identidade.

A partir desta perspectiva, o livro didático se destina a promover interações entre o

educador e educando, oportunizando caminhos de acesso ao conhecimento sistematizado

como auxiliar do trabalho docente em sala de aula. Desse modo, torna-se imprescindível

entender que a educação além de valorizar o aspecto cognitivo do ser humano, contempla

também o seu existir no conjunto de suas dimensões: física, afetiva, intelectual, religiosa e

social. Nessa concepção, portanto, o livro didático expande sua função, pois, a utilização

deste pelos discentes e docentes no universo pedagógico pode ser percebida,

preferencialmente, como um intenso recurso no exercício de produção de significados,

sentidos e definições.

Outra colocação adequada para nossa reflexão é que Gilz (2009), define 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. Aponta

consequentemente, o texto/livro didático enquanto possibilidade de sentido, em permanente

elaboração e reelaboração.

Entendemos que o livro didático pode se apresentar como um estimulador para os

docentes e discentes, incentivando para uma capacidade criadora, levando-os à descoberta de

novos recursos, pois, ele como um recurso de ensino-aprendizagem se porta possível de

constantes complementações por se tratar de um instrumento que converge ao trabalho

docente, visto que o uso do livro didático depende do trabalho que o educador se propõe a

desenvolver, bem como, de sua visão de mundo.

Considerando a importância do livro didático no processo de ensino-aprendizagem,

sucintamente, torna-se pertinente tecer alguns comentários sobre sua trajetória histórica, o



qual conforme Gilz (2009), surgiu como um complemento aos grandes livros clássicos com o

objetivo de possibilitar armazenar pensamentos, idéias e dados sobre a humanidade. Com seu

uso dirigido ao ambiente escolar, reproduziu valores da sociedade, divulgando as ciências e

filosofias, reforçando a aprendizagem centrada na memorização por muito tempo.

Hoje, o livro didático ampliou sua função inicial e, além de transferir os

conhecimentos da linguagem oral e escrita, se tornou um importante instrumento pedagógico,

capaz de intermediar o processo de ensino-aprendizagem e contribuir para a formação social e

política do indivíduo.

Saviani (1996), por sua vez, defende o uso do livro didático, cuja utilização para ele

denota uma imensa contribuição no movimento da aprendizagem na educação enquanto

comunicação. Para a realização desta comunicação, são necessários quatro elementos: um

transmissor, uma mensagem, um receptor e um meio. Sendo assim, ressaltamos que 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, principalmente ao relacionar ao ensino

religioso devido ao estudo do fenômeno religioso e sua pluralidade.

Portanto, o livro didático tem uma função integradora no processo de ensino-

aprendizagem, contribuindo diretamente para o aprender do educando, pois, sendo ele um ser

humano dotado de potencialidades atribui significados que vão além da funcionalidade dos

atos e recursos adotados em sala de aula, assim, prosseguimos para análise da lenda

selecionada resultando num “referencial de aprendizagem” a ser aplicado no contexto da sala

de aula.

4 O IMAGINÁRIO NA LENDA DO POVO INDÍGENA KARAJÁ

4.1 CONFIGURAÇÕES DO OBJETO DE ESTUDO

Uma belíssima lenda do povo indígena Karajá narra que foi Kananciuê o
poderoso feiticeiro-criador, quem criara o mundo. Criara o mundo do nada,
só por vontade dele. Precisou de sete toques apenas, que para o povo Karajá
significa um tempo para além de sete dias. Feito isso, rasgara o chão
formando as montanhas. Só então, o feiticeiro-criador criara a água. Jogara
água pelas alturas, dando origem às chuvas, vigor às nascentes e curso aos
rios. Depois disso feito a terra ganhara vida. Faria o feiticeiro-criador crescer
as árvores e flores divinamente perfumadas. Cumularia de poderes e deveres
os senhores da floresta: o Curupira, o Jurupai e a Iara. A música seria criada
pelo feiticeiro-criador com sete batidas, sete notas musicais. Com sete
“olhares”, esse mesmo feiticeiro-criador criaria todas as cores que a terra
tem. Cores essas que na escuridão iriam se perder. Já os bichos e peixes,



assim que criados passariam a falar a mesma língua. Alguns peixes,
chamados aruanãs, provenientes do Berohoká (Rio Araguaia), foram a
Kananciuê solicitar a permissão para se estabelecerem à beira das belíssimas
e encantadoras praias. Kananciuê os alertou que se isso lhes fosse permitido,
perderiam a eternidade. Porém a opção dos aruanãs se manteve. Partiram
para a praia e ficaram muito deslumbrados com a paisagem e a abundancia
de alimentos daquele lugar. Fartaram-se de comer. Ao acordar de um
profundo sono, quiseram retornar para casa, mas não encontraram o caminho
de volta devido ao movimento das águas. Tiveram que ficar por lá até que
tais peixes se transformaram em Karajás, os “ inã son Wera”, ou seja, os
seres humanos verdadeiros.5

Iniciamos a nossa análise considerando a relevância que o relato mítico possui, por

dois motivos: Primeiro, porque segundo Bachelard (2002, p.194), é pelo estudo da obra

literária que compreendemos a imaginação, em suas ambivalências, conflitos e dinamismos,

“mais especificamente a palavra e a frase poética, onde se percebe como a forma é pouco

importante e a matéria é fundamental”. (GOMES, 2009)

Segundo, por entendermos, que ao falar do nascedouro, nas mais diversas culturas,

sem exceção, relatando o começo do nosso mundo, produzindo “literatura”, imaginando a

história das origens, com suas lendas e mitos, existe uma necessidade independente do

arcabouço cultural ou do período histórico, de narrarmos o início das coisas, o início do nosso

mundo. Sendo assim, partimos do pressuposto que a cosmogonia consiste em um relato sobre

o primórdio das coisas, como passou a existir, o cosmo, ou seja, uma elaboração humana

decorrente de alguma necessidade imperativa, não apenas pessoal ou individual, mas coletiva.

Considerando que o imaginário se manifesta nas culturas humanas através de imagens

e símbolos, cuja função é colocar o homem em relação de significado com o mundo, com o

outro e consigo mesmo, estaremos desenvolvendo a análise da lenda do povo indígena Karajá

a partir da teoria geral do imaginário proposta por Durand (1997), concebendo o imaginário

não como um elemento secundário do pensamento humano, mas como a própria matriz do

pensamento, para isso, estruturamos três momentos: O criador, o ato de criação e os seres

criados.

4.1.1 O criador - Kananciuê

É interessante notar como do nada, do caos, tudo veio a existir. É assim que o

feiticeiro-criador, “Kananciuê” cria o mundo por vontade própria. É possível perceber no

relato da lenda, a presença do demiurgo, que graças às façanhas deste ente sobrenatural, uma

realidade passou a existir, o povo Karajá. Esta passagem assemelha-se a cosmogonia judaico-

cristã, “No principio criou Deus o céu e a terra, a terra estava sem forma e vazia [...] mas o

5 Disponível em: < http://paginas.terra.com.br/saude/xamanismo/indios/Kananciuê.htm >.



Espirito de Deus pairava por sobre as águas, E disse Deus, Haja” (Gn.1,1-2. BÍBLIA

SAGRADA). Conforme (FERREIRA-SANTOS, 2004), “a palavra é a energia que constitui

todas as coisas”, [...]. As cosmogonias míticas insistem em apontar um causador sobre-

humano, um demiurgo que, de fora do tempo, faz o mundo aparecer.

Este criador é superior aos seres criados, é sinônimo de força, de poder, de gigantismo

e sua potência faz uma ascensão encarnada, o demiurgo, o feiticeiro-criador. É a

universalidade do grande Deus. Interessante, que este feiticeiro-criador ao exercer o poder, a

lei, é dono da verdade, conhece todas as coisas, por isso ao ser consultado pelos aruanãs: “A

palavra de Kananciuê consiste no alerta aos aruanãs, que se isso lhes fosse permitido,

perderiam a eternidade”.

4.1.2 O ato da criação

A narrativa mítica expressa a necessidade humana existencial, de temporalizar algo

que ocorreu fora do tempo. Fora do tempo não quer dizer a-histórico, fabuloso ou idílico, mas

evento extremamente significativo, continuamente lembrado, que não tem data marcada, não

é localizável. No dizer de Bachelard (2006), é um relato que fala do tempo detido,

descontínuo, sem passado nem futuro, mas que se impõe de forma inconteste. Assim,

consideramos que o relato do nascedouro das coisas é uma narrativa mítica, porque se propõe

a descrever uma origem:

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no
tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. [...]o mito narra como,
graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir,
seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma
espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre,
portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi
produzido e começou a ser. (ELIADE, 2004, p.11).

Portanto, a narrativa cosmogônica não é texto de um autor individual. Sua autoria é

coletiva, pois foi montado e articulado pela tradição oral, no dizer de (FERREIRA-SANTOS,

2004) “a tradição oral se perpetua até os nossos dias, exatamente pelo seu caráter oral e

efêmero, ensinado de geração a geração através da narração de seus valores, feitos e entidades

numinosas”, constituindo-se no passar dos anos, no transcorrer da vida, nas vivências de

muitas pessoas. Por isso, o relato das origens deve merecer atenção, visto não se tratar de uma

percepção individual, isolada, mas da elaboração de um povo, da memória de gerações.

Na encantadora lenda do povo indígena Karajá, Kananciuê o poderoso feiticeiro-

criador, cria o mundo, precisando de sete toques(tato), sete notas(audição) e de sete olhares

http://paginas.terra.com.br/saude/xamanismo/indios/Kananciu�.htm


(visão), com este ato corporal ele toca, ele escuta, ele olha, ele cria, ás águas, as chuvas, os

rios, a terra, ás árvores, as flores, a música e as cores. Neste relato o demiurgo, diferente da

narrativa bíblica não faz uso da palavra, mas de ações corporais.

O número sete remete a totalidade. Para os egípcios o sete é símbolo da vida eterna,

simboliza um ciclo completo, uma perfeição dinâmica. Remetendo ao relato da cosmogonia

judaico-cristã, encontramos o número sete, pois “Tendo criado o mundo em seis dias, no

sétimo, Deus descansou”, (Gn 2:2-3). O número sete é o símbolo universal de uma totalidade

em movimento segundo (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2002, p.827).

Durand (1988) lembra que o símbolo é um signo concreto que evoca, através de uma

relação natural, algo ausente ou impossível de ser percebido, ou seja, remete a um significado

invisível e indizível. O símbolo se refere ao não sensível em todas as suas formas, é um sinal

visível de uma realidade invisível, segundo (GOMES-DA-SILVA; GOMES, 2010).

Logo, o símbolo, o número sete, as sete batidas, as sete notas, e o que nele está

representado, tem uma conexão interna que não pode ser desfeita, por isso, possui algo mais

que um sentido artificialmente dado. Sendo assim, o símbolo é, então, mediação que traz em

si a presença inelutável do sentido, por isso, a imagem, por mais degradada que possa parecer,

é sempre portadora de um sentido que não deve ser procurado fora da sua significação

imaginária (DURAND, 1997).

4.1.3 Os seres criados

Nessa composição cosmogônica a última criação são os peixes, é o momento do

coroamento da criação, tal como na cosmogonia judaico-cristã, “homem e mulher os criou”

Gn 1:27.

Segundo (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2002), os peixes são símbolos do elemento

água e está associado ao nascimento ou à restauração cíclica, como também símbolo de vida e

de fecundidade, em função de sua prodigiosa faculdade de reprodução.

Este peixe “chamados aruanãs” tem uma linguagem e esta linguagem expressa uma

vontade, um desejo, igualando-se ao criador, uma vontade que ultrapassava sua condição de

peixe. É o quere ir além do que se é. Eles foram a Kananciuê solicitar a permissão para se

estabelecerem à beira das belíssimas e encantadoras praias”. Os aruanãs, foram seduzidos

pelo lugar. Tal como na cosmogonia judaico-cristã, a mulher e o homem tiveram vontade de

saborear o fruto da árvore que estava no meio do jardim, [...] “vendo a mulher que a árvore

era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento”[...] Gn

3: 3-11.



No entanto, existe uma palavra condenatória, tanto para os aruanãs: se isso acontecer:

“perderiam a eternidade”, como na cosmogonia judaico-cristã, “não comereis, nem tocareis

nele, para que não morrais”. Diante da proibição, a aventura, o desejo, a sedução, a mulher e o

homem comeram do fruto e o resultado foi “Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se

tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal e o lançou fora do jardim, a fim de

lavrar a terra”.

A aventura não é para todos, e sim para alguns, os aruanãs resolveram sair, foram

conhecer outros mundos, “Partiram para a praia e ficaram deslumbrados com a paisagem e a

abundancia de alimentos daquele lugar. Fartaram-se de comer”.

E na busca da beleza, do encantamento, do desejo, do que era agradável aos olhos, da

beleza natural “Ao acordar de um profundo sono, quiseram retornar para casa, mas não

encontraram o caminho de volta devido ao movimento das águas”. Ao acordarem do sono da

morte, encontraram a perdição, perderam a eternidade.

No entanto, aconteceu a transformação “Tiveram que ficar por lá até que, tais peixes

se transformaram em Karajás, os “ inã son Wera”, ou seja, a transformação do peixe em seres

humanos verdadeiros”, surgindo os Karajás, um povo das praias e dos rios, um povo que saiu

das águas, que vive margeado por elas, mas com os pés em terra, ou seja, saída das

profundezas para a superfície.

Considerações Finais

Percebemos através deste estudo a função educativa das lendas, como elas fornecem

imagens arquetípicas que se constituem em práticas simbólicas e como os educadores podem

fazer uso desta imaginação simbólica na sala de aula como:

Fazer esta relação que o texto apresenta entre as cosmogonias, neste caso a do povo

Karajá e judaico-cristã, pensando assim em religião comparada, e perceber o quanto há de

semelhança e de riqueza simbólica presente, pois ao fazer isso está se quebrando preconceitos

e fundamentalismos possíveis;

Tratar sobre o desejo humano, e não reprimir este desejo, mas reconhecer os desejos,

falar sobre eles, pois o que nos constitui enquanto humano é o desejo;

Pensar na relação com o divino, o transcendente, o numinoso, o espiritual e

desenvolver a sua espiritualidade. Assim,vimos que a imaginação simbólica tem uma função

educadora e transcendental, ela permite ir além do mundo material objetivo.
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