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APRESENTAÇÃO 

 

O Núcleo de Estudos de Linguagens, Línguas Minoritárias e 

Imaginário, NELIM, foi criado em 2008 e cadastrado no Diretório 

dos Grupos de Pesquisa no Brasil, CNPq, nesse mesmo ano. Seu 

principal objetivo foi formalizar, no departamento, a continuidade 

das perspectivas, estudos e pesquisas que, centrados em duas 

abordagens teórico-metodológicas, possibilitam análises criativas e 

pertinentes do discurso. A primeira abordagem, a semiótica 

discursiva praticada por A. J. Greimas e seus seguidores, têm 

examinado a língua e as linguagens como sistema de significação e 

demonstrado a possibilidade de, em um mesmo esquema 

explicativo, articular as dimensões sensível-expressivas (a prática 

linguística) com as dimensões inteligível-conteudísticas (os valores 

discursivos). A segunda se fundamenta na antropologia do 

imaginário de G. Durand cujas diretrizes metodológicas, aplicadas 

aos dados pontuados pela primeira, possibilitam descrever 

semanticamente as matrizes do pensamento racionalizado que 

norteiam e explicam a construção das estruturas discursivas.  

 Interessado em compartilhar de suas discussões com 

demais pesquisadores, bem como incitar os alunos a se integrarem 

à pesquisa no campo do Imaginário, realizamos o I Ciclo de 

Discussões Online: O Imaginário do Medo entre agosto e setembro 

de 2010. Dessa forma, cada participante pôde ser orientado por 

determinado pesquisador do campo do Imaginário. Dentre estes 

grandes nomes, contamos com o Prof. Dr. Alberto Filipe Araújo, 

Prof. Dr. Susana Canovas , Profª. Drª. Maria Cecília S. Teixeira , 

Profª. Drª. Danielle Rocha Pitta , Profª. Drª. Dina Martins Ferreira, 

Profª. Drª. Edna Fernandes, Profª. Drª. Francimar Arruda, Profª. Drª. 

Sueli Regino, Prof. Dra. Maria Thereza Strôngoli e Prof. Dr. Wolfgang 

Roth. 

http://nelimufgaf.blogspot.com/
http://nelimufgam.blogspot.com/
http://nelimufgmc.blogspot.com/
http://nelimufgdr.blogspot.com/
http://nelimufgdmf.blogspot.com/
http://nelimufgef.blogspot.com/
http://nelimufgfa.blogspot.com/
http://nelimufgsr.blogspot.com/
http://nelimufgsr.blogspot.com/
http://nelimufgsj.blogspot.com/
http://nelimufgwr.blogspot.com/
http://nelimufgwr.blogspot.com/
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Pressupostos teóricos que direcionaram as discussões: 

Segundo o antropólogo Gilbert Durand, o imaginário é 

mobilizado pelo grande Mal, isto é, o medo da passagem do tempo, 

e, consequentemente, da morte, seja biológica, sensível, afetiva, 

social ou funcional. O imaginário, ao dar formas ao que o ser 

humano tem secularmente criado para representar esse medo ou 

Mal, torna-o conhecido e, portanto, mais fácil de ser combatido ou 

vencido. Pensando nisso, esses foram os Objetivos propostos e 

trabalhados: 

 

- Estudar os símbolos do Mal (teriomorfos, nictomorfos e 

catamorfos) e verificar em que medida eles são reconhecidos e 

utilizados como catalisadores da manifestação do medo. 

 

- Observar a complexidade semântica dos símbolos e a importância 

da construção e diversidade de suas configurações linguísticas e 

comunicacionais. 

 

- Descrever como ocorre, narrativamente, a eufemização do medo e 

sua relação com a cultura. 

 

 

BOA LEITURA. 
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O CORVO COMO MENSAGEIRO DA MORTE 

NO CONTO O CORVO DE EDGAR ALLAN POE 

 

Bruno Silva de Oliveira1 

 

Introdução 

O imaginário do ser humano é prenhe de vários símbolos que 

possuem significados ligados ao mundo do humano, ou seja, 

possuem uma raiz antropológica. Certos símbolos possuem 

inúmeros significados que, às vezes, se contradizem. O corvo é um 

destes.  

Para muitos, ele provoca medo e agonia, para outros é 

apenas um ave preta sem grande destaque, e para outros um 

símbolo a ser idolatrado, sendo que a sua presença na literatura é 

singela, mas marcante. A este respeito, o corvo, na sua dimensão 

simbólica, assume grande destaque no conto do escritor norte-

americano Edgar Allan Poe. 

Observando o grande número de significados do corvo, 

constata-se a necessidade de esboçar, à luz da hermenêutica de 

Gilbert Durand, os múltiplos significados do mesmo e o 

consequente significado antropológico deste. Além de se focalizar 

os elementos que possibilitam a compreensão do corvo como uma 

figura que suscita medo no conto O corvo (1845) de Edgar Allan Poe 

(1809-1849)*. 

                                                           
1 Graduando em Letras pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). bso_15@hotmail.com. 

Escrito sob orientação do Prof. Doutor Alberto Filipe Ribeiro de Abreu Araújo.  

 

mailto:bso_15@hotmail.com


 

1. Os múltiplos significados do corvo na tradição simbólica 

O símbolo é a conciliação de significado e significante, sendo 

esta relação quase indissolúvel, tendo em algumas culturas relações 

com a realidade imediata. Os símbolos são portadores de inúmeros 

significados, possuindo assim várias interpretações, que, às vezes, 

têm significados opostos, nomeadamente na simbologia animal e, 

particularmente, das aves.  Por mais que os significado dos 

símbolos dos animais pareçam comuns e polissêmicos, carregados 

de valores e sentidos positivos e negativos, caso de animais como o 

gato que na cultura japonesa é visto como símbolo de mau-agouro, 

enquanto na cultura egípcia ele é idolatrado como animal sagrado  

(protetor dos lares, das mães e das crianças); e o porco que nas 

culturas grega, celta e egípcia  é simbolo de sorte e de fertilidade, e 

na cultura judaica é encarado como um animal impuro (vive na 

imundice, fuçando na mesma). 

A própria figura do corvo possui diversos significados tanto 

negros, como luminosos. Há culturas, as orientais como as 

ocidentais, que encaram-no como um elemento positivo. Alguns 

Dicionário de Símbolos, de que o de Chevalier é um exemplo, 

apontam que o corvo no Japão e na China é um símbolo de gratidão 

filial, já que o animal alimenta pai e mãe. No Japão, ele é visto como 

mensageiro dos deuses e, sobretudo, o corvo vermelho é um 

símbolo solar. Na concepção chinesa, um corvo de três pés vive no 

meio do Sol. Na mitologia nórdica, dois corvos, Hugin (pensamento/ 

espirito) e Munin (memória), estão ao lado do deus Odin (a 

divindade suprema). Fala-se que corvos voavam em torno da deusa 

Saga e lhe contavam sobre o passado e o futuro. Na cultura grega, 

possui vínculo direto com o culto do deus Apolo, sendo um símbolo 

profético ligado ao oráculo e às funções proféticas do mesmo. E há 
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outras culturas em que devido à sua cor, ao seu canto horripilante e 

à sua “impertinência”, ele é encarado como um símbolo de mau 

agouro, mensageiro da morte na medida em que gosta de viver 

sozinho (símbolo da solidão voluntária).  

 Na Bíblia, há passagens que retratam o corvo como 

mensageiro de Deus, em uma dessas passagens ele vem para 

garantir o futuro do profeta Elias, 

Javé dirigiu a palavra a Elias: “Saia daqui, 

dirija-se para o oriente e esconda-se junto 

ao córrego Carit, que fica a leste do Jordão. 

Você poderá beber água do córrego. Eu 

ordenarei aos corvos que levem comida 

para você”. Então Elias partiu e fez como 

Javé tinha mandado: foi morar junto ao 

córrego Carit, a leste de Jordão. Os corvos 

lhe levavam pão de manhã e carne à tarde. 

E ele bebia água do córrego” (1 Rs 17, 2-6). 

 

O canto lúgubre, gutural e repetitivo, o hábito da ave de se 

alimentar de cadáveres e por habitar cidades devastadas, ruínas e 

seu descuido com a prole, e sua plumagem negra o associam como 

símbolo do pecado e do pecador, da falta de conversão a 

cristandade e mensageiro de más notícias. Nesta linha, alguns o 

veem como pecador por sua roupagem e seu “crás, crás”, que faz 

prelúdio ao amanhã, taxando-o com o pecador que prefere deixar a 

conversão para o dia de amanhã. E segundo Gregório Magno, o 

negrume da plumagem do corvo simboliza o pecado dos pagãos e a 

infidelidade dos judeus. 



A partir do estudo dos múltiplos e opostos significados do 

corvo compreende-se que os povos que viam esta ave como 

características positivas são povos nômades, caçadores ou 

pescadores; e os que o veem com características negativas são 

povos sedentários e com o sustento voltado para a agricultura. 

 

2. O corvo no imaginário durandiano 

No livro As Estruturas Antropológicas do Imaginário de 

Gilbert Durand, o leitor, que procura entender o corvo a luz da 

teoria do imaginário proposta pelo mesmo, começa a olhar no 

regime diurno da imagem os símbolos teriomorfos, ou seja, o 

simbolismo animal. Observa-se que Durand (2002, p. 70) fala 

que os símbolos animais podem ser “sobredeterminados por 

características particulares”, especificidades e peculiaridades que 

não os ligam de forma direta a sua animalidade. É o caso dos 

pássaros, que só são vistos como animais em segunda estância, já 

que nos pássaros o que neles prima são as faces de ascensão e de 

voo compartilhando assim o mesmo significado que a asa e a flecha. 

Sendo que a asa remete ao significado de pureza, atributo dos 

mensageiros dos deuses e das vontades do alto, transcendente. E a 

flecha remete para o significado de ascensão, de impulso para o 

alto. O autor (2002, p. 131) conclui que “não se voa  porque se tem 

asas, julga-se ter asa porque se voa”, ou seja, para a compreensão 

do simbolismo imaginário das aves vê-se que o importante não é a 

sua animalidade (substantivo), o animal em si, mas a sua capacidade 

de voar (verbo), primando pelo que ele pode fazer.  

Por primar pela ações as quais os animais, no especifico caso 

o pássaro, realizam, ocorrer então a desanimalização do símbolo; 

deixando de se ater ao animal em si, para focalizar o que ele pode 
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fazer, no caso dos pássaros voar. Mas, há caso de aves que não se 

enquadram na conclusão acima, caso dos pássaros noturnos e do 

morcego, que são encarados como produtos das trevas, não 

importando o que eles podem ou não fazer (voar), mas de onde eles 

surgem. 

Atendo-se ao corvo, enquanto símbolo da “trevas”, 

vislumbra-se que as “trevas” e a “noite” se confundem, podendo ser 

encaradas com um único símbolo, já que no regime diurno, ela (as 

trevas) é o símbolo do tempo e a noite negra é vista como a 

substância do tempo. A este respeito, Gilbert Durand (2002, p. 92) 

fala que “*...+'o tempo é negro porque é irracional, sem piedade'. 

*…+ A noite recolhe na sua substancia maléfica todas as valorizações 

negativas precedentes. As trevas são sempre caos e ranger de 

dentes, *...+”. Ou seja, uma está dentro da outra, se fundindo e se 

complementando. A noite por si só também é um produto das 

trevas, podendo então correlacionar que o simbolismo do corvo e 

da noite se relacionam e se assemelham. A noite aparece assim 

como o dia no mundo dos mortos, sendo o mundo invertido do 

vivos. Que ela é um prólogo do dia, sendo “inefável e misteriosa”, 

símbolo do inconsciente, que possibilita que sentimentos antigos 

emerjam para o coração, produzindo uma valorização do luto e do 

túmulo (2002, p. 220). 

O corvo pertence ao regime diurno da imagem, pois é uma 

ave solar (já que é símbolo do deus grego Apolo, e que na cultura 

chinesa mora dentro do sol). Possui asa o que o remete para os 

significados da elevação e da pureza, consolidando,assim, o seu 

significado de mensageiro dos deuses e das vontades divinas. Mas o 

corvo também pertence ao regime noturno da imagem, já que ele 

pertence ao grupo das aves noturnas que estão ligadas às trevas. O 



regime noturno está sob o signo da conversão e do eufemismo que, 

por sua vez, está alojado no grupo de símbolos ligados “a taça”. O 

corvo teve uma inversão de seu significado, ligando agora ao 

símbolo da morte, mensageiro da mesma e agente que sucinta 

sentimentos ocultos. 

 

3. A imagem do corvo no conto de Edgar Allan Poe 

No conto O Corvo assiste-se a um narrador em 1ª primeira 

pessoa que narra o seu encontro com um corvo durante a noite. 

Visto que o corvo tem inúmeros significados, tanto na simbologia 

como no imaginário de Durand, observa-se que esta figura não foge 

à regra no conto de Poe. 

 Nota-se que quando o corvo aparece o narrador descreve-o 

como “corvo dos bons tempo ancestrais”, ligando inicialmente esta 

figura aos conceitos positivos anteriormente citados, sua correlação 

com o sol, com a elevação, sendo mensageiro dos deuses. Ele 

aponta o fator transcendente da ave, sua capacidade de estar perto 

dos homens e dos deuses ao dizer que a ave que o visita, pousa 

sobre os ombros da estátua da deusa Atena.  

 Porém, ao voltar a falar com o corvo, o narrador diz “ó velho 

corvo emigrado lá das trevas infernais”, proporcionando um 

contraponto semântico, já que anteriormente ele vai exaltado a 

face positiva do corvo (sua face perante o regime diurno) e agora 

ele expõe a face negativa do corvo (seu significado no regime 

noturno da imagem), visto que o narrador aponta que a ave vem 

das trevas com a carga simbólica específica que lhe está associada. 

 A antítese entre luz e trevas, entre o regime diurno e 

noturno, ressalta quando o narrador diz “profeta ou demônio ou 
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ave preta”. Nota-se que ocorre ideias que se contrapõem e não 

ocorre o predomínio de nenhuma, já que o termo “profeta” faz 

referencia a sua ligação com o alto, com o deus Apolo, sendo o 

corvo simbolo deste, deus das profecias, e “demônio” que por si só 

faz referencia as trevas, com o mau e com a noite, que a tudo de 

protege e permite (o reino de Hades). E a locução “ave preta” 

mantém esta dualidade já que o termo “ave” é pertencente ao 

regime diurno da imagem e o “preta” ao regime noturno. 

 

3.1. O tema do medo no Corvo de Poe 

Para entender a construção do medo no conto de Poe, deve-

se perceber e frisar que o conto é narrado em primeira pessoa, 

retratando os fatos ocorridos com carga sentimental e não de forma 

imparcial como nos contos narrados em terceira pessoa, e que o 

narrador está triste, pois este havia perdido sua amada “Como eu 

qu'ria a madrugada, toda a noite aos livros dada / P'ra esquecer (em 

vão!) a amada, hoje entre hostes celestiais (...)” (POE, versos 09-11). 

 O conto ocorre a noite, tendo grande influência da mesma 

no decorrer da narrativa, já que ela é “o signo das trevas do coração 

e do desespero da alma abandonada” (Durand, 2002, p. 219), sendo 

ela um reflexo do desespero e da angustia do narrador que perdera 

sua amada. Há uma valorização da noite já que ela é “inefável e 

misteriosa”, fonte geradora de lembranças intima, guardadas no 

fundo do coração, segundo Durand, a noite introduz “uma doce 

necrofilia que traz consigo uma valorização positiva do luto e do 

túmulo” (2002, p. 220). 

 Mas, além de trazer a tona sentimentos recolhidos, a noite 

é cúmplice de “fantasmas, tempestades, lobos e malefícios” 



(Delumeau, 2009, p. 138). Na Bíblia fala que “mandas as trevas e 

vem a noite, e nela rondam as feras da selva; rugem os leõezinhos 

em busca da presa, pedindo a Deus o sustento. Ao nascer do sol se 

retiram e se entocam nos seus covis” (Salmos, 104, 20-22), a noite acoberta 

as bestas que causam medo. 

 E ainda sobre a noite, pode se apontar que a utilização 

desta e de “paisagens noturnas são características dos estados de 

depressão” (Durand, 2002, p. 92). Refletindo o estado caótico e 

propenso do narrador a sentir medo de qualquer coisa. E o 

aparecimento do pássaro reflete o “sintoma de uma depressão da 

pessoa até os limites da ansiedade” (2002, p. 73). 

O medo do corvo é explicado por este ser mensageiro da 

morte, se assemelhando com a figura do deus grego Hermes (ou 

Mércurio) que era o mensageiro dos deuses (desempenhando o 

papel de mensageiro entre Perséfone e Hades); o corvo se esgueira 

pela noite realizando missões misteriosas, pois seu senso de direção 

permite-lhe que se orientar na escuridão e consequentemente não 

se perder nas trevas. 

O corvo começa a transmitir a sua mensagem ao narrador, e 

quando este pergunta o seu nome, o corvo responde: “nunca mais”, 

causando um sobressalto no mesmo, exclamando: “Pasmei de ouvir 

este raro pássaro falar tão claro”. O narrador começa a questioná-

lo, encarando-o como um mensageiro do alto, do além, do 

sobrenatural, que apenas responde “nunca mais”. Ele pergunta 

sobre seus sonhos e amigos perdidos, sendo a resposta sempre a 

mesma: “nunca mais”. E ao perguntar sobre sua amada morta, 

recebe a mesma resposta. A sucessiva repetição do corvo é um 

recado da própria morte e da desolação, que vêm para reafirmar o 
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estado em que o narrador se encontra, o de completo isolamento e 

tristeza do mesmo.  

Assim, o narrador tem medo do corvo, mensageiro da morte, 

porque este aparece durante a noite, trazendo uma mensagem que 

faz suscitar seus medos e temores mais ocultos, a solidão e a 

tristeza. 

 

Considerações Finais 

O corvo tem inúmeros significados, tanto de vertente positiva 

como negativa, se adequando à necessidade interpretativa do 

contexto no qual esta inserido. Nos estudos de Durand, ele não é 

conceituado de forma explícita, mas subentende seu conceito., tal 

não impede que, por analogia, não se possa fazer dele uma leitura à 

luz durandiana. Assim sendo, no regime diurno possui, por se tratar 

de uma ave, um significado de elevação, de crescimento, de 

ascensão, além disso está ligado ao símbolo da asa e da flecha; e no 

regime noturno, ele, em comunhão com as trevas por ser um 

pássaro noturno, passa a ser compreendido com um símbolo do 

mal, do medo e dos demônios.  

E isso também fica claro no conto, ao tentar inserir a teoria 

de Durand no mesmo. Não pode-se determinar em qual regime se 

estabelece o medo do corvo, pois o medo deste animal se justifica 

por este ser mensageiro do alto, do sobrenatural (regime diurno) e 

por este aparecer durante a noite e desparecer na mesma, provoca 

a utilização do termo “demônio”, inserindo-o nas trevas (regime 

noturno). 



 Mas pode-se afirmar que ele provoca medo no narrador pelo 

estado em que este fica ao se encontrar com o corvo e ser 

abandonado pelo mesmo, pois o corvo, com sua mensagem, faz 

suscitar emoções esquecidas ou guardadas, caso da tristeza e da 

solidão. O corvo assume a função de mensageiro, remetendo ao seu 

significado mitológico e antropológico, trazendo notícias tristes e a 

dor reflectidos no“nunca mais” que o narrador ouve às suas 

perguntas. A Tristeza e a dor são causadas no narrador por sua 

solidão e pelas perdas que o mesmo teve. O narrador também 

percebe uma semelhança entre seu modo de vida e o do corvo (o 

isolamento voluntário, já que o narrador se exclui do mundo para 

viver com a sua dor). 
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A CASA DA QUEDA: O UNIVERSO SIMBÓLICO DE USHER 

Letícia Alcântara Rodrigues2 

Introdução 

 A imaginação, também concebida como fantasia (DURAND, 

1993), de acordo com o pensamento ocidental e da antiguidade 

clássica, busca representar um objeto segundo aquelas qualidades 

do mesmo que são dadas à mente através dos sentidos (SARTRE, 

1996). Assim, esse objeto é representado por uma imagem, e esta 

representação mental, consciente ou não, dá-se através de 

sensações, percepções, vivências, lembranças passadas e que são 

passíveis de serem modificadas por novas experiências. 

 Para Gilbert Durand (2002), o conjunto dessas imagens e das 

relações de imagens que constituem “...o capital pensado do homo 

sapiens” (p.18) é o que define o imaginário, no qual se encontram 

todas as criações do pensamento humano, ou seja, "...o imaginário 

revela-se muito especialmente como um lugar de 'entre saberes' (...) 

um Museu...", conforme destacam Maria Cecília Teixeira e Alberto 

Felipe Araújo (2009, p.7, grifos dos autores). Entretanto, manter 

esse Museu de imagem não é uma tarefa fácil, uma vez que há uma 

desvalorização das imagens e que o “...inalienável repertório de 

toda a fantástica (...) vê-se abafado por uma civilização da imagem, 

mesmo até por uma sobreexcitação e inflação de todo tipo de 

imagens" (TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009, p.7, grifos dos autores).  

 A imagem nos remete ao símbolo, que é pertencente à 

categoria do signo, o qual, por sua vez, é composto por um 

                                                           
2  Graduada em Letras-Português/Inglês pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).  
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significante e um significado. Entretanto, ao realizar essa relação, 

tem-se um dilema, uma vez que o signo, em teoria, é concebido 

apenas como meio de economizar as operações mentais, e nada 

impede que seja arbitrariamente escolhido, uma vez que remete a 

uma realidade significada, presente ou apresentável sempre que 

preciso. Porém, há conceitos que serão menos evidentes e para tais, 

o signo deve perder seu arbitrário teórico e assim, tem-se o signo 

alegórico, que remete a uma realidade significada dificilmente 

apresentável (DURAND, 1993, p. 8-9). Neste contexto tem-se a 

imaginação simbólica, uma vez que o "...significado não é de modo 

algum apresentável e o signo só pode referir-se a um sentido e não 

a uma coisa sensível" (DURAND, 1993, p. 10, grifos do autor).  

 Gilbert Durand (1993) vai além, uma vez que para ele, a 

imagem simbólica é transfiguração de um objeto concreto através 

de um sentido para sempre abstrato, em que o significante (metade 

visível do símbolo), está sempre carregado de máxima concretude, 

possuindo três dimensões simultâneas: cósmica, onírica e poética, e 

o significado (metade invisível) estende-se por todo o universo 

concreto, visível e esse duplo imperialismo torna-se a marca do 

signo simbólico e constitui a flexibilidade do simbolismo. 

 Desta forma, o símbolo apresenta uma capacidade de 

preencher indefinidamente sua inadequação fundamental (ser 

arbitrário) e através de uma acumulação de aproximações de ideias 

definir cada vez mais o seu objetivo. Por isso, os símbolos podem 

esclarecer-se um pelos outros frente a um conjunto de todos os 

símbolos sobre um tema, em um processo que permite corrigir e 

completar sua inadequação (DURAND, 1993, p.12-16). 



 Sob a perspectiva de que o conjunto de símbolos sobre 

determinado tema ajuda a compreender e fornece um poder 

simbólico complementar ao símbolo, juntamente com essa 

propriedade de redundância aperfeiçoante do símbolo, e de que o 

imaginário é resposta à angústia existencial frente à passagem do 

tempo, é que se pretende analisar as imagens simbólicas dispostas 

no conto A queda da cada de Usher, de Edgar Allan Poe, bem como 

classificá-las segundo os regimes de imagens propostos por Gilbert 

Durand. 

 Para tanto, faz-se necessário mergulhar em alguns conceitos 

durandianos, em que o imaginário é uma resposta à angústia 

existencial frente à passagem do tempo, sendo que a imaginação 

tem assinalada como sua função geral negar o negativo, ou seja, 

“ela é a negação do nada, da morte e do tempo. Por isso, o autor 

salienta que a função da imaginação é antes do mais uma função de 

eufemização” (TEIXEIRA; ARAÚJO, 2009, p. 9). Para chegar a esta 

conclusão, DURAND (2002) situa o imaginário no trajeto 

antropológico, uma vez que postula que a estruturação simbólica se 

dá “...na raiz de qualquer pensamento” (p. 31) para se estender ao 

nível cultural e social: 

Afinal, o imaginário não é mais que 

esse trajeto [antropológico] no qual 

a 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 
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anteriores do sujeito’ ao meio 

objetivo. (DURAND, 2002, p. 41).  

 

 Em seu livro As estruturas Antropológicas do Imaginário 

Gilbert Durand propõe uma classificação estrutural dos símbolos, 

bem como um estudo das motivações simbólicas e ancorado nesse 

trajeto antropológico, o autor postula que a figuração simbólica é 

produzida pelos desejos e impressões do sujeito, repousando em 

um equilíbrio entre a assimilação da vida afetivo-subjetiva e os 

estímulos do meio. Assim, o autor defende que a eficácia do 

imaginário consiste em uma ligação indissolúvel entre estruturas 

que permitem reduzir a alguns conjuntos isomorfos as diversas 

imagens e as significações simbólicas, reguladas por um número 

finito de esquemas, arquétipos e símbolos. (TEIXEIRA; ARAÚJO, 

2009, p. 9) 

 Ainda segundo Durand, é no mito, cujas imagens seguem a 

sequência verbo, substantivo e adjetivo, que se encontra a 

expressão privilegiada da imagem, sendo que o verbo é tido como a 

verdadeira matriz arquetípica, enquanto o substantivo exerce uma 

função secundária.  

 Ao elaborar sua teoria do imaginário, Durand (2002) parte da 

hipótese de que existe uma estreita concomitância entre os gestos 

do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas e que 

são os esquemas verbais que estão na base de toda figuração 

simbólica.  

Neste sentido, conforme Teixeira e Araújo, o imaginário 

“deve ser compreendido à luz do schème e da 'classificação 



isotópica das imagens' – Regime Diurno (estruturas esquizomorfas) 

e Regime Noturno (estruturas sintéticas e místicas)” (TEIXEIRA; 

ARAÚJO, 2009, p. 10).  Por isso, a classificação dos símbolos e 

arquétipos organiza-se a partir de três reflexos dominantes 

(postural, digestivo e copulativo) Essas três dominantes reflexas são 

as matrizes sensório-motoras dos três grandes esquemas 

dominantes na natureza comportamental e morfológica do sapiens 

e a cada um deles vai corresponder, na sua teoria, uma estrutura do 

imaginário. A junção entre os gestos inconscientes da sensório-

motricidade e as representações é feita pelo esquema, entendido 

como uma generalização dinâmica e afetiva da imagem. É um 

trajeto encarnado que presentifica numa representação concreta os 

gestos e as pulsões. Ao gesto postural correspondem os esquemas 

da verticalização ascendente, da iluminação, da divisão visual ou 

manual; ao gesto do engolimento (nutricional) os esquemas da 

descida eufemizada, da intimidade, da ocultação; ao gesto 

copulativo, os esquemas rítmico, dialético, messiânico.  

Em contato com o ambiente natural e social, os esquemas 

determinam os grandes arquétipos, considerados como moldes 

afetivo-representativos, os quais, em contato com a cultura, são 

preenchidos pelos símbolos. Por isso, os símbolos são 

extremamente ambivalentes, enquanto os arquétipos se 

caracterizam pela sua universalidade e falta de ambivalência. Assim, 

por exemplo, enquanto o esquema ascencional e o arquétipo do 

céu permanecem imutáveis, os simbolismos que os expressam 

manifestam-se em diferentes imagens: escada, flecha voadora, 

avião. (TEIXEIRA, 2004) 

A cada um desses esquemas matriciais correspondem 

conjuntos de arquétipos e símbolos, agrupados, em razão de seu 
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isomorfismo e convergência, em dois regimes – diurno e noturno e 

três estruturas – heróica, mística e sintética.  

 Dessa forma, considerando que o estudo do imaginário 

permite elaborar uma lógica dinâmica de composição do imaginário, 

a partir da qual é possível interpretar, decifrar o sentido mítico de 

uma obra é que se busca uma análise da obra A queda da casa de 

Usher, do escritor, crítico e poeta norte-americano, Edgar Allan Poe. 

 Poe é reconhecido como um mestre no que fazia, e 

principalmente, um mestre em provocar sensações em seus 

leitores. Sobre ele, Lovecraft (2007) enfatiza que, apesar do tipo de 

enfoque utilizado pelo poeta e romancista ser anterior a ele, foi ele 

quem percebeu suas possibilidades e lhe deu uma forma suprema e 

expressão sistemática, uma vez que os contos e alguns poemas 

trazem com perfeição o desenvolvimento da mecânica e fisiologia 

do medo. 

 Essa sensação do medo, por vezes silenciada nos estudos, é 

reanimada com o elemento burguês que avança na sociedade 

ocidental e que requer um realce de sua coragem, uma vez que lhe 

é negada a nobreza. É a literatura que irá restituir ao medo o seu 

verdadeiro lugar, a partir do momento em que exalta a coragem do 

fidalgo sem nuance de temeridade ou traz o cavaleiro sem medo 

que desafia os perigos por amor da glória e de sua dama 

(DELUMEAU, 2001).  

 Entretanto, para Sartre “...todos os homens têm medo. 

Todos. Aquele que não tem medo não é normal, isso nada tem a ver 

com a coragem” (apud DELUMEAU, 2001, p. 19), o que torna a 

necessidade de segurança algo constante na vida humana, sendo 

que, conforme Jean Delumeau (2001) destaca, a insegurança torna-



se símbolo da morte, uma vez que o homem conhece e compreende 

que a morte será seu derradeiro e imutável destino. 

 Assim, neste conto de Allan Poe, o leitor é envolvido pela 

composição do cenário e do desenvolvimento do tema, que pelo 

uso de diferentes imagens simbólicas busca despertar uma 

angustiante perturbação e espanto da alma. 

 Durand (2002), no regime Diurno das Imagens, classifica os 

símbolos em três epifanias frente à angustiante face do tempo, 

implacável e irresoluto para com a humanidade. Os símbolos 

teriomórficos contemplam o simbolismo animal, por vezes o mais 

frequente nas imagens. Já os símbolos nictomórficos englobam os 

símbolos das trevas e do barulho, uma vez que o tempo, por ser 

irracional e sem piedade é negro. Por fim, há os símbolos 

catamórficos, em que residem as imagens dinâmicas da queda, do 

fim, da morte. 

 No título da obra A queda da casa de Usher encontra-se uma 

importante imagem que estará presente em todo conto e culminará 

no desfecho do mesmo, com a queda derradeira da casa da família 

e, consequentemente, da própria família. A casa de Usher não 

descreve apenas uma casa, tal como ela é, mas sim a família como 

um todo, uma vez que na velha morada habitam seus últimos 

descendentes. Assim, a queda da casa encerra o "reinado" daquele 

sobrenome, bem como traz para o contexto a presença constante 

do fim, da morte. 

 No primeiro trecho do texto, o narrador-personagem, 

contempla o clima e apresenta ao leitor a angústia e a perversidade 

que o acompanharão e ao leitor por toda a extensão do conto. 
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Durante todo um dia pesado, escuro e mudo 

de outono, em que nuvens baixas 

amontoavam-se opressivamente no céu, eu 

percorri a cavalo um trecho de campo 

singularmente triste, e finalmente me 

encontrei, quando as sombras da noite se 

avizinhavam, à vista da melancólica Casa de 

Usher. Não sei como foi – mas, ao primeiro 

olhar que lancei ao edifício, uma sensação de 

insuportável angústia invadiu o meu espírito 

(p. 3) 3 

 

Os adjetivos "pesado, escuro e mudo" levam o leitor para 

um ambiente angustiante, carregado de depressão, frio, solitário, 

sem qualquer perspectiva, uma vez que o adjetivo escuro bane toda 

e qualquer possibilidade de luz e traz consigo a ideia de sombrio, 

tenebroso. Da mesma forma, o adjetivo pesado imprime uma ideia 

de falta de ar, de cansativo e de opressividade, reforçado pelas 

condições das nuvens baixas e que "amontoavam-se 

opressivamente no céu”.  

Importante perceber que a estação do ano em que se passa 

a narrativa – Outono- é geralmente reconhecida por ser aquela em 

que as folhas começam a amarelar e caem ao chão e há uma 

preparação para a estação seguinte – Inverno -, geralmente 

                                                           
3  Os trechos citados deste ponto em diante referem-se à obra A queda da Casa de Usher. 
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Disponível em: 
http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/traduzidos/download/A_Queda_da_Casa_de_
Usher.pdf Acessado em 11 dez. 2010. 
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acompanhado pelas ideias ou sensações de frio e solidão. A queda 

que o outono nos proporciona pode ser compreendida como uma 

metáfora do próprio destino da casa, bem como a sensação de 

mudança, que pelo contexto se mostra negativa, uma vez que a 

casa de Usher passará por várias mudanças tendo como desfecho a 

queda, o declínio, o fim e a morte. 

Outra presença importante neste parágrafo é a figura do 

cavalo, um símbolo teriomórfico, conforme classificação de Gilbert 

Durand (2002), em que o cavalo é uma imagem simbólica isomorfa 

das trevas e do inferno, sendo "...filho da noite e do mistério, esse 

cavalo arquétipo é portador da morte e da vida a um só tempo". 

(CHEVALIER, J.; GHEERBRAND, A., 2003, p. 203). 

O significado do cavalo por si só, muitas vezes não é 

reconhecido pelo leitor, entretanto, a sensação de desolação e, 

sobretudo, de mistério e trevas acompanha a imagem do animal, 

que é o responsável pela condução do narrador a um ambiente 

soturno, deixa clara a presença do noturno, do declínio e, por que 

não, da morte, relembrada tanto pela presença do outono quanto 

pela palavra queda. 

Esse sentimento de fim será ainda mais marcado quando se 

avança na narrativa do conto e o leitor se depara com o seguinte 

trecho:  

Olhei (...) para a casa simples e para 

a simples paisagem do domínio para 

as paredes frias – para as janelas 

paradas como olhos vidrados – para 

algumas moitas de juncos – e para 
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uns troncos alvacentos de árvores 

mortas. (p. 3).  

 

As paredes frias levam a imaginação a perceber a casa como 

um corpo jazido, cujos olhos estão vazios e petrificados e da qual 

não há mais possibilidades de que ela seja tomada pelo calor e 

então "ressuscitar" de sua triste sina. Mais adiante, o narrador torna 

a reforçar o sentimento tenebroso que toma conta de seu ser, bem 

como a alusão, mais uma vez ao provável fim daquela casa: 

... dirigi o meu cavalo para a borda 

escarpada de uma lagoa, ou antes de um 

charco sombrio e lúgubre que formava 

um sereno espelho perto da residência, 

e olhei para baixo – mas com uma 

emoção ainda mais profunda do que 

antes para as imagens invertidas das 

junças cinzentas, e do troncos 

espectrais, e das janelas paradas com 

olhos mortiços. (p. 4) 

 

O narrador, ao observar o reflexo da casa na água, não deixa 

de lado a sensação de desolação que lhe invade, acentuando a 

certeza da morte. A água em Poe, conforme destaca Bachelard 

(2002), é uma água mais pesada, mais morta e mais sonolenta que 

qualquer água parada na natureza, que apesar de estar sereno, é 

capaz de provocar as piores sensações. Sua influência permanece 

além do olhar, uma vez que o narrador ao retornar sua 



contemplação para a imagem original a vê envolta em “um vapor 

pestilento e místico, pesado, inerte, mal perceptível, cor de 

chumbo.” (p. 5). Esse efeito é provocado pela água negra, sombria, 

sendo a substância simbólica da morte, ou como diria Durand 

(2002), “a água é epifania da desgraça do tempo, é clepsia 

definitiva. Este devir está carregado de pavor, é a própria expressão 

do pavor” (p. 96). 

Cabe ressaltar a presença, um pouco mais à frente na 

narrativa, de mais um símbolo nictomórfico, um fio, uma fenda que 

desce do teto da casa até se perder no espelho do lago, o mesmo 

lago que carrega consigo a morte, e cujo espelho traz consigo a 

ideia da metamorfose mortal através do mito de Narciso. O fato da 

fenda, ou o fio (em algumas traduções) ir de encontro a este 

espelho formado pelas águas negras apenas reforça a forte 

presença negativa das trevas, que trazem consigo uma implacável 

contagem do tempo restante para aquela casa e, 

consequentemente, para a família Usher.  

Nestas três imagens, o cavalo, a água negra e a fenda/fio, 

encontram-se uma delicada, porém forte relação. Durand, em seu 

estudo apresenta dois tipos de cavalo, o solar e o ctônico4, sendo o 

primeiro uma eufemização em relação ao temor causado pelo 

segundo. No conto de Poe, o cavalo que traz o narrador para a casa 

pode ser entendido com um cavalo ctônico, montaria de Hades, 

veículo violento, cuja cavalgada é brusca. Ora, o cavalo em Poe é o 

meio que levará o narrador até a casa de Usher, servindo 

unicamente para essa passagem, em que o narrador cai nas 

sombras que surgem junto com sua chega à casa de Usher, bem 

                                                           
4 Ctônico é um adjetivo que nos remete às qualidades daquilo que pertence ao domínio das 

profundezas da terra, kthon, em grego. 
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como a mudança que imprime em seu montador, uma vez que é em 

cima do animal que o narrador tem as primeiras sensações de 

tristeza, melancolia e angústia. É sobre ele que o narrador se conduz 

para a borda da lagoa, ligando o elemento cavalo à água noturna.  

O cavalo ctônico, assim como o solar ou mesmo outros 

símbolos animalescos, traz consigo a agitação própria da natureza 

animal, agitação esta que é fervilhante, caótica e cuja projeção se 

assimila com a angústia causada pela mudança, e que a adaptação 

animal compensa com a fuga, ou seja, uma mudança brusca por 

outra mudança também brusca, uma vez que “a agitação 

racionaliza-se na variante do esquema da animação que o arquétipo 

do caos constitui” (DURAND, 2002, p. 74).  

Por esse motivo, o cavalo em Poe é o meio de condução do 

narrador até a água negra da lagoa, símbolo este que, conforme 

destacou Bachelard, é, para Poe, um símbolo fatal. No conto A 

queda da Casa de Usher a água será a grande epifania da morte, 

uma vez que a água negra será o túmulo para aquela morada, uma 

vez que está intimamente ligada a casa através da fenda que desce 

desde o telhado até se perder no interior da lagoa. O narrador 

somente faz menção a esta fenda após observar a casa no reflexo 

da lagoa, ainda sobre seu animal.  

O fato dos três elementos se relacionarem como que 

formando um quebra-cabeça, causa no leitor o efeito de que não 

haverá salvação, pois não há como desligar a casa da água negra, ou 

seja, de seu destino mortal, pois “a água noturna, como o deixavam 

pressentir as afinidades isomórficas com o cavalo ou com o touro, é, 

portanto, o tempo” (DURAND, 2020, p. 97), e torna-se impossível ao 

homem escapar do tempo, de sua ação sobre a humanidade. Assim, 



o cavalo se liga à água pelo caráter terrificante e infernal do abismo 

aquático, uma vez que a água está sempre em movimento, tal como 

o animal, como o tempo que não para e é implacável em sua ação. 

O que se pode apreender dessas primeiras imagens é a 

presença de diferentes símbolos que possuem em comum a 

negatividade, remetendo o leitor para um ambiente angustiante e 

que culminará na ideia da queda, ou seja, à morte.  

A narrativa segue deixando ainda mais nítido esse universo 

angustiante que toma conta do narrador e, por consequência, de 

seu leitor. Os eventos que se seguem à chegada do narrador à casa 

do velho amigo de infância Roderick Usher (R. U.), como é 

característico de Poe, é descrito minuciosamente. O cenário interno 

da casa, cujas paredes são cobertas de sombrias tapeçarias, 

acompanhadas pelo negrume do piso, corredores escuros e 

intrincados e os fantasmagóricos troféus de armas, reforça o 

ambiente misterioso e escuro que cerca toda aquela casa e agora 

tenta engolir o narrador, despertando-lhe tristeza profunda, e um 

sentimento opressor e negativo que culminará em uma sensação 

incômoda para o narrador.  

Segue-se, então, a descrição cadavérica de R. U., a qual 

chama a atenção para a descrição de seus cabelos, que são 

comparáveis a teias de aranhas, entretanto carregados de uma 

fragilidade implícita. A aranha, conforme Durand (2002), representa 

a figura da mãe de mau feitio que aprisiona a criança nas malhas de 

sua rede, tal como o próprio Usher aprisiona sua irmã, a qual é sua 

única parente viva e cuja morte torná-lo-ia o último dos Usher. Já o 

fio, tal qual símbolo do destino humano, ligado à consciência do 

tempo e à maldição da morte.  
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O fato do fio de cabelo ser comparado à teia que, 

consequentemente, remete à aranha, leva-nos a compreender que 

o destino de Usher é certo e está próximo, e que o ser que aprisiona 

a irmã e a si mesmo frente ao medo da morte, não consegue mais 

escapar dos efeitos da casa, do tempo implacável e de seu próprio 

destino mortal. 

À descrição do R. U. segue-se a explicação do mal 

enfrentado pelo amigo, sua certeza de que a morte estava próxima 

e seu medo pela morte da irmã, de quem o narrador tem uma breve 

visão, um tanto quanto fantasmagórica, uma vez que a figura de 

Lady Madeline passa por uma parte remota do aposento e 

desaparece logo em seguida. Assim, o narrador compartilha com 

seu leitor o mal que assola a irmã de R. U., uma doença misteriosa 

que toma conta da jovem no cair da noite do dia da chegada do 

narrador.  

Os dias passaram-se e não se tocou mais no nome da Lady 

Madeline, até que a irmã vem a falecer e o narrador é pego de 

surpresa pela ação do amigo querer guardar o cadáver por uma 

quinzena. O narrador então ajuda R. U. a fazer o sepultamento 

provisório da irmã em um nicho "abaixo da parte do edifício em que 

estava situado o meu próprio quarto de dormir" (p. 15), conforme 

localiza o narrador. Cabe aqui abrir um parêntese para a descrição 

do ambiente em que o cadáver foi depositado: 

onde o colocamos (e que permanecera por 

tanto tempo fechada que as nossas tochas, 

quase extintas pela sua atmosfera 

opressiva, deram-nos pequena 

oportunidade para investigação) era 



pequena, úmida e inteiramente privada de 

luz; (...) A porta, de ferro maciço, fora 

também protegida do mesmo modo. O seu 

peso enorme causava um rangido 

insolitamente áspero, irritante, quando se 

movia nos seus gonzos. (p. 15) 

 

O narrador faz questão de deixar claro mais uma vez a 

atmosfera opressiva que toma conta de toda a residência, que ainda 

é mais acentuada pela falta de luz no cômodo, oferecendo, mais 

uma vez, essa relação direta com o sombrio, misterioso e tenebroso 

dos eventos que acontecem na casa. Passado sete ou oito dias do 

"sepultamento" de Lady Madeline, o narrador se vê novamente 

tomado por um sentimento pesado, desconcertante e estarrecedor, 

uma vez que sem sono, o narrador se vê com uma tempestade do 

lado de fora e barulhos perturbadores, os quais, sem sucesso, ele 

tenta atribuir à tempestade.  

Procurava fazer-me crer que grande 

parte, se não a tonalidade das 

minhas impressões, era devida à 

influência desconcertaste da mobília 

austera e triste do quarto; das 

tapeçarias escuras e estragadas que, 

tocadas pelo sopro de uma 

tempestade iminente, mexiam-se 

caprichosamente nas paredes e 

roçavam penosamente nos adornos 

da cama. Os meus esforços, porém, 

foram infrutíferos. (p. 16) 



35 
 

 

A escuridão reinante do quarto do narrador lhe traz a 

sensação de ouvir certos sons baixos e indefiníveis, entre as pausas 

da tempestade (p. 16), como ele mesmo conta. Como Durand 

demonstra, o “ouvido é assim o sentido da noite” e, como tal, traz o 

barulho e sons indefiníveis para as páginas da narrativa, de forma a 

acentuar a escuridão e a sensação de que acontecimentos 

misteriosos estão prestes a ocorrer, uma vez que “as trevas são 

sempre caos e ranger de dentes” e como tal ligadas à agitação 

(neste caso trazida pela tempestade e o movimento da chuva e dos 

ventos) que, por conseguinte, é ligado ao mal, ao grito angustiante. 

(DURAND, 2002, p. 92).  

Neste ambiente, o protagonista, dominado por um 

sentimento de pavor recebe a companhia de R. U. e juntos eles se 

veem presos à tempestade singular e bizarra no seu horror e na sua 

beleza (p. 17), que tornava o ambiente do lado de fora da casa 

envolto em uma atmosfera fantástica e apavorante, em que “todas 

as coisas terrestres situadas imediatamente em torno de nós, 

brilhavam na claridade anormal de uma exalação gasosa, levemente 

luminosa e distintamente visível, a qual flutuava no ar e envolvia a 

casa.” (p. 17). Com um pavor daquela cena, e tentando conservar a 

figura do amigo longe a influência do ambiente miasmático do 

charco, o narrador se apodera de um volume de um dos livros que 

ambos gostavam de ler, mas que só fortalecerá as imagens 

nictomóficas e catamórficas do conto.  

A leitura do livro “Mad Trist”, de Sir Launcelot, é usada 

como prenunciador pelo autor para os acontecimentos 

subsequentes, os quais culminarão em clímax da narrativa e, por 



fim, apresentará o símbolo que, segundo Durand, “parece resumir 

simbolicamente todos os aspectos do regime noturno da imagem 

que consideramos até aqui: monstro antediluviano, animal do 

trovão, furor da água, semeador da morte, ele é bem, como notou 

Dontenville, uma ‘criação do medo’”. (2002, p. 97), ou seja, o 

Dragão. O romance invocado pelo narrador, e pelo autor, narra a 

aventura de Ethelred, que ao chegar à morada do eremita, e após 

infelizes tentativas de penetrar na habitação, utiliza-se da força, 

uma vez que  

‘...sentindo a chuva nos ombros, e receando 

o recrudescimento da tempestade, ergueu a 

maça e, desferindo golpes sobre golpes, 

abriu rapidamente um rombo na porta por 

onde podia entrar a sua manopla; e ora 

puxando a porta tenazmente, ora batendo 

com fúria, fez tudo em pedaços, levantando 

grande barulho da madeira seca, que 

alarmou e repercutiu por toda a floresta.’ 

(p. 18) 

 

O narrador, após findar a narrativa, faz uma pausa, uma 

vez que, para ele, embora tente argumentar que seja apenas um 

fruto de sua imaginação, em algum lugar parece ecoar o mesmo 

som que a narrativa de Sir Launcelot descrevera. Tal como Durand 

descreve, o ouvido pode ouvir mais profundamente que os olhos 

podem ver e, uma vez que a obscuridade é amplificadora do 

barulho, os sons ouvidos pelo narrador parecem saltar das páginas 

do livro para as trevas que invadem a propriedade dos Usher. 

(DURAND, 2002, p. 92). O amplificar do barulho, sua isomorfia com 
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o fervilhar dos vermes, torna as trevas o lugar próprio para toda a 

agitação, para que o barulho, o grunhido do trovão e do monstro 

noturno capaz de devorar a tudo, como o tempo o faz, como Cronos 

o fez com seus filhos. 

Adiante, o narrador se vê novamente frente a novos sons 

que ecoam pela escuridão, invadindo seus ouvidos, enquanto o 

amigo R. U. torce-se na cadeira e seus lábios tremem em um 

murmurar ainda não compreendido pelo narrador.  

‘Mas o bom campeão Ethelred, penetrando 

agora pela porta, ficou grandemente irritado e 

confundido por não perceber sinal algum do 

maligno eremita; mas, em lugar dele, um dragão 

escamoso e de aspecto prodigioso, com uma 

língua ígnea, montava guarda diante de um 

palácio de ouro, com chão de prata; e da parede 

pendia um brilhante escudo de bronze com esta 

inscrição:  

Quem entrar aqui será vencedor; quem matar  

o dragão apoderar-se-á do escudo.  

E Ethelred levantou a maça e abateu-a na 

cabeça do dragão, que caiu diante dele, 

exalando um sopro pestilento – o seu último 

alento – com um guincho tão horrível, áspero e 

penetrante, que Ethelred tapou os ouvidos 

com as mãos, para fugir àquele som estranho e 

medonho.  



E agora o campeão, tendo escapado à terrível 

fúria do dragão, voltou a sua atenção para o 

escudo de bronze e pensou na quebra do 

encanto que pesava sobre ele. Afastou a 

carcaça para um lado e aproximou-se 

decididamente, pisando o pavimento de prata 

do castelo, do lugar onde pendia o escudo; 

este, porém, não esperou pela sua ação, e caiu 

aos seus pés, no chão de prata, com um tinido 

retumbante, ensurdecedor’. (p. 19, grifos meu) 

 

O dragão, como anteriormente dito, é o elemento que 

encerra em si o símbolo teriomófico e aquático (nictomórfico - 

ligado à mortuária água negra), que desencadeia sensações ainda 

mais terrificantes nos personagens, uma vez que seu guincho é 

ouvido pelo narrador fora das páginas. O ato de ouvir os barulhos 

provoca em R. U. um efeito avassalador uma vez que o mesmo 

começa a se retorcer, e a se encolher cada vez mais, com se 

soubesse de seu fim e o temesse. O mesmo tinido ensurdecedor da 

história então toma conta do ambiente, levando o narrador a 

sobressaltar-se enquanto, tomado pelo pavor, se aproxima de R. U. 

e então o vê tomado por um sorriso doentio, em uma clara 

evidência à loucura que parece, agora, apoderar-se definitivamente 

de Usher. Com dificuldade o narrador consegue ouvir os murmúrios 

de R. U. e então, ele recebe a notícia de que Lady Madeline fora 

sepultada viva e que R. U. há tempos ouvia a luta da irmã contra a 

morte. 

— "Estarei agora ouvindo aquilo? Sim, estou 

ouvindo e tenho ouvido. Por muito, muito 
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tempo, muitos minutos, muitas horas, muitos 

dias, tenho ouvido isso; mas não ousava... 

Oh! piedade para mim, para um miserável! 

Eu não ousava... Eu não ousava falar! Nós a 

pusemos viva no túmulo! Eu não dizia então 

que os meus sentidos estavam aguçados? 

Agora digo a você que ouvi os seus primeiros 

débeis movimentos no silencioso ataúde. Eu 

os ouvi, há muitos, muitos dias; entretanto, 

não ousei... não ousei falar! E agora... esta 

noite... Ethelred... Ha! Ha! A destruição da 

porta do eremita, e o grito de morte do 

dragão, e o estrondo do escudo... E a 

abertura do seu ataúde, o ranger dos gonzos 

da sua prisão, a ressonância das paredes 

forradas de cobre do subterrâneo! Oh! para 

onde fugirei? Não irá ela aparecer aqui 

dentro de um momento? Não se está 

apressando para censurar a minha intenção? 

Não estou ouvindo os seus passos lá na 

escada? Não é isto o terrível e lento pulsar do 

seu coração? Insensato!" — aqui ele se pôs 

galvanicamente de pé e gritou estas sílabas, 

como se fizesse o esforço do último alento — 

Insensato! Eu afirmo que ela agora está de pé 

atrás da porta! (p. 20-21, grifos do autor) 

 

Como que por obra de uma evocação, Lady Madeline 

parece então sob a soleira da porta, ainda trajada com sua 



vestimenta mortuária e sangue. Logo em seguida, a irmã de R. U., 

após um grito de lamento, cai sobre o irmão, e ambos vão ao chão. 

O narrador foge então daquele lugar e já afastado da mansão vê 

uma claridade insólita e ao se voltar para a casa de Usher, se depara 

com uma lua sangrenta que ultrapassava a fenda que ligava a casa à 

lagoa negra. Por fim, após uma rajada impetuosa de ventania, a 

casa de Usher vem ao chão, dando lugar para a grande lua vermelha 

que surgia agora sem nenhum impedimento.  

De repente, surgiu ao longo do caminho 

uma luz estranha, e eu me voltei para ver 

donde poderia ter saído uma claridade tão 

insólita, pois atrás de mim só havia a 

mansão com suas sombras. O resplendor 

vinha de uma lua no ocaso grande e cor de 

sangue, que agora brilhava vivamente 

através daquela fenda antes apenas 

perceptível, da qual eu disse que se 

estendia desde o telhado do edifício, 

fazendo ziguezague, até ao alicerce. 

Enquanto eu olhava, esta fenda 

rapidamente se alargou – houve uma rajada 

mais impetuosa da ventania – o globo 

inteiro do satélite invadiu de repente o 

campo de minha visão – meu cérebro 

sofreu um como desfalecimento quando vi 

que as grossas paredes ruíam, 

despedaçando-se – houve um longo e 

tumultuoso estrondo, com mil vozes de 

água – e a profunda e sombria lagoa aos 

meus pés fechou-se funebremente por sobre 
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os destroços da "Casa de Usher".(p. 21-22, 

grifos meus) 

 

Esse trecho da narrativa de Poe é impressionantemente 

repleto de símbolos, os quais culminam na negativação da figura 

feminina, maculada pelo sangue, e na água que engole a casa de 

Usher sob “o olhar atento” da lua vermelha. A figura de Madeline 

pode ser entendida como o da mulher nefasta, menstruada, 

portadora do mal, cujo sangue conduzirá à face catamórfica da 

queda, uma queda proporcionada pela culpa que R. U. sente, ao 

ouvir os murmúrios da então irmã sepultada, não a socorre. Ainda 

sobre o sangue, Durand (2002) descreve que “o sangue menstrual 

ligado às epifanias da morte lunar é o símbolo perfeito da água 

negra” (p.108), e de fato, Poe faz essa ligação de forma primorosa, 

uma vez que é sob o resplendor da lua que a casa de Usher é 

engolida pela água negra e profunda da lagoa, sepultando-a.  

Como diz Durand, “a lua aparece como a grande epifania 

dramática do tempo”, sendo este astro submetido à temporalidade 

e à morte, ou seja, a lua surge enfim vencedora, resplandecente na 

paisagem, após medir o tempo e decretar o findar daquela casa e, 

consequentemente, da família. 

As imagens que Edgar Allan Poe apresenta no decorrer de 

sua narrativa conduzem de forma primorosa para o final épico do 

conto. A todo instante é perceptível a ameaça da morte e das trevas 

que rondam a propriedade Usher, morte esta trazida de início pelo 

narrador, uma vez que ele vem à casa atender a um último pedido 

do amigo Roderick Usher. A alusão que o narrador faz à presença do 

fio ou fenda, que percorre toda a parede, em zigue-zague, ligando-a 



como um cordão umbilical à água da lagoa, apresenta essa ligação 

misteriosa e fatal da casa com a água sombria, água esta que é 

portadora das trevas, da morte. Afinal, conforme Durand e 

Bachelard apresentam, a água é tão fluida quanto o tempo, uma vez 

que o tempo escorre como a água, uma vez “que a queda resume e 

condensa os aspectos temíveis do tempo, ‘dá-nos a conhecer o 

tempo que fulmina’” (DURAND, 2002, p. 113). 

Ainda assim, a presença da morte percorre todo o conto, e 

por fim, se faz verdadeiramente presente, tanto para a casa, quanto 

para os Usher, quando Lady Madeline por fim se junta a seu irmão 

gêmeo e o arrasta, em sua agonia, para a queda. 

Por isso, pode-se chegar à conclusão de que os símbolos 

catamórficos no conto se destacam sobre os demais, entretanto, 

sua força está exatamente na relação construída com os demais 

símbolos, teriomórficos e nictomórficos. Essa relação se torna tão 

forte quanto a angústia que o homem sente frente o tempo, à sua 

passagem. Angústia porque mostra o quanto o homem é indefeso e 

frágil, tal qual um mortal frente à fúria de um deus do Olimpo. 

Usher não aceitava o fim, assim como Madeline, que mesmo 

“morta” resurge, mostrando que não há como matar o tempo, e 

nem impedir sua ação, que é decretar o final de tudo, mas que 

também demarca o surgimento de um novo tempo, ainda que 

implacável. 
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O MEDO DA EXPRESSÃO SUBJETIVA NA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

Heitor Moreira de Oliveira5 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz 

a respeito de si mesma, seu monólogo laudatório. É auto-retrato do 

poder na época de sua gestão totalitária das condições de 

existência. O espetáculo não é o produto necessário do 

desenvolvimento natural. Ao contrário, a sociedade do espetáculo é 

a forma que escolhe seu próprio conteúdo técnico. Se o espetáculo, 

tomado sob o aspecto restrito dos “meios de comunicação de 

massa”, que são sua manifestação superficial mais esmagadora, dá 

a impressão de invadir a sociedade como simples instrumentação, 

tal instrumentação nada tem de neutra: ela convém ao 

automovimento total da sociedade. 

Seguindo uma análise pautada nos conceitos desenvolvidos 

pelos teóricos da Escola de Frankfurt, partimos nossa observação do 

pressuposto de dois fenômenos que acometem a sociedade atual: a 

falência dos mecanismos de identificação coletiva e a perda 

paulatina da subjetividade do sujeito contemporâneo, que é 

moldado pela Indústria Cultural para se enquadrar num padrão 

socialmente quisto pela camada social dominante. Esse fenômeno 

                                                           
5  Graduado em Letras pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e graduando em Direito 

pela mesma instituição. heitor.ufg@gmail.com. Escrito sob orientação da prof. Dra. Dina 
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se acentua em nossa sociedade a partir do início do século XX, 

sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. É nesse período que o 

capitalismo se arraiga e se aperfeiçoa por meio do mecanismo de 

criação de uma sociedade de consumidores. O objetivo era claro: 

produzir em massa e vender em massa, o que demandava a criação 

de todo um aparato ideológico responsável pela mitigação da 

identidade dos sujeitos: acompanha-se a morte da criatividade 

pessoal, que dá lugar à psicologia de rebanho. 

A homogeneização de gostos e pensamentos difundida pelo 

sistema dominante implanta em nossas mentes o repúdio a 

qualquer forma de diferença: o diferente é repelido e deve ser 

excluído. A repulsa ao diferente e a individualização do sujeito em 

meio a uma multidão de indivíduos mostram-se, nesta lógica, como 

eventos complementares que explicitam a mesma idéia: na 

sociedade contemporânea temos que seguir os padrões impostos 

caso queiramos ser aceitos e não “descartados” pelo sistema. 

 

2. O HOMEM GENÉRICO E SUA INDIVIDUALIDADE NA DINÂMICA 

DA INDÚSTRIA CULTURAL 

Analisar como a atual sociedade, tão marcadamente 

caracterizada pela incorporação subjetiva do Capitalismo, que 

domina a ideologia do século XXI de uma forma velada e dissolvida, 

mostra-se uma tarefa bastante difícil. 

Algumas considerações, entretanto, nós podemos tecer a 

respeito de nossa sociedade e, dentre estas, iremos focar aqui na 

individualização exacerbada que marca a relação dos sujeitos. 



A Indústria Cultural age por meio do conhecimento que faz 

da personalidade da massa. Em seu intuito de dominar a sociedade, 

o sistema, em certo modo, depende desta e por isso não deseja seu 

fim e sim que os homens se relacionem de forma alienada, 

padronizada e enquadrada em um modelo de “vida perfeita” que é 

propagada pela ideologia dominante. O sistema pretende continuar 

com o status quo reiterado no dia-a-dia. A Indústria Cultural 

pretende conhecer os homens (até mesmo no sentido psicológico do 

termo) para alimentá-los de ilusões, sem que estes se dêem conta. 

Nesse contexto, o homem genérico é um padrão de indivíduo 

socialmente aceito que só possui individualidade a partir do 

momento em que esta está de acordo com a universalidade 

disseminada. 

Ao mesmo tempo em que a Indústria Cultural promove 

inclusão do indivíduo num todo coletivo, ensejando, portanto, sua 

aceitação social pela compatibilidade de pensamentos, opiniões, 

ações e modo de vida, esta também pretende promover a 

individuação desse mesmo sujeito, que acredita ser único, original e 

criativo (mesmo fazendo tudo o que os outros fazem e 

freqüentando os mesmos lugares). Entretanto, o homem passa a ser 

visto como um mero objeto, um exemplar facilmente substituível. O 

que ocorre não é individuação, e sim pseudo-individuação. 

 

Por pseudo-individuação entendemos o 

envolvimento da produção cultural de massa 

com a auréola da livre-escolha ou do mercado 

aberto, na base da própria estandardização. A 

estandardização de hits musicais mantém os 

usuários enquadrados, por assim dizer 
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escutando por eles. A pseudo-individuação, por 

sua vez, os mantém enquadrados, fazendo-os 

esquecer que o que eles escutam já é sempre 

escutado por eles, “pré-digerido”6. 

 

É importante destacar que a Indústria Cultural transparece a 

idéia de que permite a criatividade e a inovação, isto é, a definição 

de um estilo (uma nova forma de cultura). Têm-se a impressão, 

portanto, de que a Indústria Cultural aparece como espaço de 

liberdade, de democracia, abrindo caminho para todos, até mesmo 

os dissidentes (como no já citado exemplo das camisas de Che 

Guevara). É fundamental salientar, entretanto, que um estilo novo 

só é aceito se conjugar dos ideais pressupostos que já orbitam na 

cultura, sendo aceitável ou não antes mesmo de surgir, por isso, na 

verdade é negação do estilo: um estilo que não é estilo, porque não 

é totalmente novo, é determinado por conceitos pré-existentes. 

“Todas as infrações cometidas por Orson Welles contra as usanças 

de seu ofício lhe são perdoadas, porque, enquanto incorreções 

calculadas, apenas confirmam ainda mais zelosamente a validade 

do sistema”7. A Indústria Cultural calcula, detalhadamente, tudo 

aquilo que é visto como aceitável (o tamanho da saia das jovens, 

por exemplo) e acaba por harmonizar tudo com o costume da 

época, como notamos com as mixagens de músicas que fizeram 

sucesso no tempo da brilhantina. 

O que a Indústria Cultural acaba por fazer é promover a 

Dessublimação, anulando qualquer forma de criatividade, 

                                                           
6  COHN (1994; 123). 
7  ADORNO, HORKHEIMER (1985; 121). 



originalidade e autenticidade (personalidade) no homem, que se 

enquadra, cada vez mais, a um modelo de homem genérico. A 

Indústria Cultural dessublima, isto é, reitera de forma padronizada 

um determinado tipo de objeto que pode ser abarcado (leia-se 

consumido) e acaba por impor um determinismo que limita 

qualquer originalidade libidinosa destoante daquilo que é quisto 

pelo sistema (energia libidinosa para fins contrários) e condiciona a 

forma como o homem deve usar a sua energia: se uma jovem quer, 

por exemplo, seguir a carreira das passarelas deve se enquadrar no 

estereótipo “Gisele Bündchen”, vendido pela mídia. 

 

A indústria cultural não sublima, mas reprime. 

Expondo repetidamente o objeto do desejo, o 

busto no suéter e o torso nu do herói esportivo, 

ela apenas excita o prazer preliminar não 

sublimado que o hábito da renúncia há muito 

mutilou e reduziu ao masoquismo. [...] Toda voz 

de tenor acaba por soar como um disco de 

Caruso, e os rostos das moças texanas já se 

assemelham em sua espontaneidade natural aos 

modelos que fizeram sucesso, seguindo os 

padrões de Hollywood8 

 

 

 

                                                           
8  ADORNO, HORKHEIMER (1985; 131). 



49 
 
3. O IMAGINÁRIO SUBJETIVO E A INDIVIDUALIDADE EM MARINA 

COLASANTI 

A construção da subjetividade e da individualidade dos 

sujeitos e de toda a cultura que permeia esse processo pode ser 

visualizada através da análise de diversos contos literários. Apenas a 

nível ilustrativo, podemos citar a construção feita por Franz Kafka 

do personagem Gregor Samsa em A Metamorfose. O autor inicia 

sua história da seguinte forma: "Quando Gregor Samsa despertou, 

certa manhã, de um sonho agitado viu que se transformara, durante 

o sono, numa espécie monstruosa de insecto”. Ao longo da narrativa 

são desenvolvidas, então, as alterações de idéias, concepções, 

atitudes, sentimentos e opiniões do personagem decorridas dessa 

transformação. Afinal, nossa subjetividade é um processo 

constante, um fluxo dinâmico que a toda hora é (re)moldado de 

acordo com nossas experiências cotidianas. 

No referido conto, Kafka nos apresenta a uma história que 

usa como recurso principal o apelo ao sobrenatural como forma de 

conduzir o leitor a questionar fatos da realidade. O pensamento é 

simples: vivemos em um mundo insólito, que perde a sua razão a 

cada dia, então, por que não expressar tal mundo por meio de 

histórias fantasiosas e mirabolantes? Fantasia por fantasia, as linhas 

de Kafka conseguem atingir uma profundidade reflexiva gigantesca, 

e nos convida ao debate acerca dos temas trabalhados, sobretudo a 

efemeridade da vida, a fugacidade do momento e a fragilidade das 

bases sobre as quais nos apoiamos cegamente, sob a ilusão de falsa 

segurança. 

Seguindo o mesmo estilo narrativo de Kafka, estilo esse 

voltado à literatura que contemple o desespero do homem perante 

o absurdo do mundo, a escritora e jornalista ítalo-brasileira Marina 

Colasanti nos agraciou com a coletânea de vinte e cinco contos 



intitulada O Leopardo é um Animal Delicado, na qual ela trabalha de 

forma sutil e instigante as situações do dia-a-dia e a complexidade 

das relações humanas. Nestes contos a autora explora os abismos 

da alma humana. Embrenhando-se por florestas misteriosas, casas 

desertas, investigando o amor de um pastor por sua ovelha, a 

solidão de um ingênuo internauta, ou a espera de uma mulher por 

um homem que nunca vem, a autora exercita sua prosa delicada e 

sutil, oferecendo a seus leitores as amarguras e delícias da boa 

literatura. 

Dentre os contos da coletânea, optamos por escolher o 

intitulado Como é mesmo o nome? para a partir deste tecermos 

comentários a respeito da literatura de Colasanti e a forma como 

esta trabalha o imaginário subjetivo e a individualidade. 

A subjetividade engloba todas as peculiaridades imanentes 

à condição de ser sujeito envolvendo as capacidades sensoriais, 

afetivas, imaginativas e racionais de tal pessoa. Mais que um corpo 

com funções biológicas e psicológicas com capacidades de 

transformar o seu meio pelo trabalho e pela linguagem, o ser 

humano é uma unidade de necessidades, desejos, sentimentos, 

angústias, temores, imaginários, racionalidades e paixões. 

Os elementos que incorporamos ou que nos formam advém 

das várias experiências de sociabilidade pelas quais passamos. A 

mídia nos apresenta padrões estéticos, éticos e políticos. Ela nos 

traz informações selecionadas de todo o mundo a qualquer 

instante. Funcionando sob a lógica do acúmulo de capital, como 

empresa que deve ser rentável, através dos diversos canais de 

rádio, televisão e outros meios de publicidade utiliza-se recursos 

psicológicos, pedagógicos e estéticos sob estratégias de marketing, 

a fim de atingir a subjetividade do espectador, criar-lhe desejos, 

anseios, angustias e movê-lo a todo custo a consumir os produtos 
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que as empresas anunciam em uma guerra de concorrências, a fazê-

lo optar politicamente por aqueles que manterão intocados os 

interesses das próprias elites que detém os controles dos próprios 

meios de comunicação de massa. 

Na individualização capitalista ocorre a modelização da 

subjetividade em seus aspectos estéticos e cognitivos em meio a um 

processo de alienação generalizada. A realidade virtual é construída 

pela conferência de sentidos e significações que se articula em um 

imaginário, produzindo a ilusão de se estar presente em uma 

realidade que efetivamente não existe, comportando-se o sujeito 

perante tais realidades como se elas existissem. O imaginário é 

percebido como real. Os imaginários são construídos pela 

composição de inúmeros signos vinculando afetos e sentidos. Todas 

as pessoas possuem seus imaginários, cujos signos se articulam das 

maneiras mais diversas. Em meio a esse conjunto de cognições, 

sentidos e afetos, pela interação com a realidade efetiva ou pela 

interação com a realidade virtual, as pessoas vão construindo sua 

personalidade, sendo determinadas por aspectos econômicos, 

políticos, religiosos, etc. 

No conto Como é mesmo o nome? somos apresentados a 

um personagem que se constrói a partir do imaginário dos sujeitos 

que estavam presentes em uma badalada festa: trata-se de um 

manequim, um boneco, algo sem vida e subjetividade, que, por 

representar tudo aquilo que as pessoas procuram na atualidade, 

isto é, discrição, pouca fala e concordância total, acaba, sem fazer 

nada, conquistando o amor ou o ódio das pessoas. A discussão, 

então, que a autora Marina Colasanti pretende estabelecer diz 

respeito ao imaginário criado na sociedade do espetáculo como 

forma de nos omitir, nos anular, evitando nos expressar, exteriorizar 



nossa autenticidade, devido ao medo generalizado desta ser 

reprimida socialmente. 
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O IMAGINÁRIO DO MEDO NO POEMA SOPA DE ERVILHAS 

Marta Helena Cocco9 

 

O poema Sopa de Ervilhas foi selecionado para esta análise, 

por conter, explicitamente, imagens em que a passagem do tempo, 

provocadora do imaginário do medo, reveste-se de símbolos 

nictomórficos (como a noite, o musgo, o pântano e as trevas) e 

catamórficos (como a queda e a garganta), constituindo, assim, um 

poema representativo dentro da obra poética de Lucinda Persona, 

quanto à temática. Inicialmente apresentaremos o poema na 

íntegra e, depois, alguns conceitos basilares e a análise 

propriamente dita. 

SOPA DE ERVILHAS 

Em minha mesa 
no meu prato 
vai caindo a noite 
lenta e silenciosa 
como um veneno do tempo. 
 
A sopa de ervilhas está quase fria. 
a primeira vista 
é um suave musgo 
estancado na louça branca. Depois, 
porção de pântano distante 
aguardando o natural mergulho 
do objeto que mistura e remexe o fundo. 

                                                           
9  Doutoranda em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 

martacocco@uol.com.br. Escrito sob orientação da prof. Dra. Maria Thereza de 
Q. Strôngoli. (PUC-SP) 
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Não tenho fome 
não reparto minhas horas com filhos 
nem sei porque uma célula normal  
se desgoverna. 
A tristeza é tão perigosa 
põe um nó na garganta 
e usa agora esse disfarce: 
é uma sopa envolta em trevas 
que vou tomando devagar. 
 
Em tempo 
a alegria também existe 
atravessa os ano 
mas numa escala decrescente. 
(Persona, 1998, p. 13) 

 

 Para tratarmos da queda como um arquétipo, convém 

lembrar que o conceito de arquétipo foi formulado por Carl Jung e 

diz respeito a esquemas estruturais de toda a espécie humana que 

serão preenchidos, de acordo com a vivência pessoal, por símbolos 

e imagens. Jung compara os arquétipos aos instintos, quanto à 

função de provocar formas de viver humanas: “os arquétipos 

forçam a percepção e a intuição a assumirem determinados padrões 

especificamente humanos.” (Jung, 1971, p.36). Para  Meletinski 

 

Salta aos olhos que os arquétipos junguianos, em 

primeiro lugar, são antes imagens, personagens, 

papéis a serem desempenhados e, apenas em 

medida muito menor, temas.(...) De acordo com 

Jung, os arquétipos traduzem os acontecimentos 
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anímicos inconscientes em imagens do mundo 

exterior. (Meletinski,1998, p.22) 

 

 Para Durand (1997, p.60), os arquétipos, que “constituem as 

substantificações dos esquemas”, não podem ser confundidos com 

símbolos: 

O que diferencia precisamente o arquétipo do 

simples símbolo é geralmente a sua falta de 

ambivalência, a sua universalidade constante e a 

sua adequação ao esquema. (...) os arquétipos 

ligam-se a imagens muito diferenciadas pelas 

culturas e nas quais vários esquemas se vêm 

imbricar. (Durand, 1997, p. 62)  

 

Antes de proceder à análise propriamente dita, faz-se 

oportuno explicitar que as imagens poéticas serão tomadas, neste 

estudo, na acepção de símbolos e não de metáforas, 

correspondendo ao que teorizou Jung quando distinguiu símbolo de 

signo. Para o teórico, signos (o que interpretamos como correlatos 

de metáforas) estabelecem relações já conhecidas, enquanto o 

símbolo pode constituir uma estrutura do inconsciente, tendo sido 

assimilado da cultura por determinado tipo de personalidade, num 

dado tempo e espaço. Contrariando Freud, que limitou o sentido do 

símbolo (apenas expressão de desejos inconscientes e reprimidos), 

Jung e Durand apostam na multiplicidade de sentidos. Nessa mesma 

direção está a formulação de Bachelard que considera a imaginação 

mais do que a simples criação de imagens, e sim, a capacidade de 



alterar a percepção primeira das mesmas.  Nesse sentido, a 

interpretação que desejamos para o poema Sopa de Ervilhas, vai 

além da superfície do texto e se dirige às camadas mais profundas. 

 O ponto de partida do poema é circunscrição do evento no 

espaço, intimamente ligado ao eu poético e a sua subjetividade, 

como demonstram os pronomes possessivos em primeira pessoa. 

Em minha mesa/ no meu prato. O espaço apresentado é do interior 

da casa, provavelmente sala de jantar ou cozinha (mesa/prato).  

Como em nossa cultura a casa tem sido reconhecida como espaço 

do feminino, faz-se necessário adiantar que a atitude feminina, 

neste poema, não é uma atitude diurna, de organização e limpeza 

da casa, mas uma atitude de contemplação, de atenção aos 

detalhes que são reveladores de movimentos e sentimentos da 

alma. A ligação do eu poético com a casa, portanto, como veremos 

ao longo da análise, é uma relação que caracteriza o feminino 

introspectivo e não o feminino sedutor e perigoso, ou o feminino 

submisso, como a cultura ocidental o tem representado 

predominantemente. A circunscrição do espaço vem adicionada do 

uso de pronomes possessivos meu/minha, índices importantes do 

estado de solidão do Eu, da ausência do nós, da companhia da 

família. Parece haver, entretanto, nesses pronomes, para além do 

eu solitário, um eu que se sente abrigado na casa e de alguma 

forma protegido. Sobre isso, convém mencionar o que diz 

Bachelard: 

É preciso dizer como habitamos o nosso espaço 

vital de acordo com todas as dialéticas da vida, 

como nos enraizamos, dia a dia, num ‘canto do 

mundo. Porque a casa é o nosso canto do 

mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso 
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primeiro universo. È um verdadeiro cosmos. 

(Bachelard, 1989, p.24) 

 

 O que se destaca, entretanto, é a consciência de, no "canto 

do mundo", a personagem se ressentir da falta de alguém. A casa 

vazia é, portanto, a sinalização de uma perda, sobretudo porque a 

mesa e a refeição correspondem ao sentido simbólico da comunhão 

de almas, de amigos e sentimentos. O texto apresenta não apenas o 

sentido expresso, mas também as polarizações desse sentido. 

Assim, na mesa e prato vazios está marcado o sentido agudo da 

ausência. Esta se concretiza como pesarosa, pois a noite traz o 

mistério, e a queda faz esse mistério ser inexorável, visto que é 

lenta e silenciosa. 

 Em seguida a noite é apresentada explicitamente como 

queda. Vai caindo a noite. Noite que traz as trevas que por sua vez 

trazem os mistérios do mundo e completam o sentido de solidão 

como mulher. Para Durand (1997, p.113) “a queda resume e 

condensa os aspectos temíveis do tempo”.  Dentre os vários 

significados da noite presentes no dicionário de símbolos, convém 

destacar este: 

 

Na teologia mística, a noite simboliza o 

desaparecimento de todo o conhecimento 

distinto, analítico, exprimível; mais ainda, a 

privação de toda evidência e de todo suporte 

psicológico. Em outras palavras, como 

obscuridade a noite convém à purificação do 



intelecto, enquanto que vazio e despojamento 

dizem respeito à purificação da memória, e 

aridez e secura, à purificação dos desejos e 

afetos sensíveis, até mesmo das aspirações mais 

elevadas. (Chevalier e Gheerbrant, 1997, p.640). 

  

 Não bastasse a imagem, essa queda é modalizada por dois 

adjetivos: lenta e silenciosa, o que aponta para um mistério sofrido 

porque é continuada lentamente (uso do tempo composto com 

gerúndio – vai caindo) e confirma ou estende a solidão que por sua 

vez potencializa o medo. A queda traz o sentido de perda de algum 

equilíbrio, por isso é negativa e sendo e silenciosa remete para um 

fato sofrido quase como castigo.   

 Além dos adjetivos, o que se segue é uma comparação: 

como um veneno do tempo.  Ora, veneno, nem seria preciso 

lembrar, significa algo maléfico, destrutivo e, geralmente, mortal. 

No contexto do poema, o veneno do tempo é o envelhecimento, ou 

a perda da energia de algo bom ou passado que leva à constatação 

da solidão e ao desamparo, à alma vazia de outras experiências. O 

veneno é algo estranho ao ser, mas imposto pelo tempo, que se 

mostra, como diz Durand, o grande avassalador. 

 Existe na segunda estrofe o desdobramento da imagem 

noite/tristeza que, corporificada como veneno, manifesta-se como a 

sopa de ervilhas.  A imagem da sopa remete para alimentos cozidos, 

desmanchados, líquidos e, por estar quase fria, não traz calor, não 

sustenta, não aquece, aparentemente é musgo, planta que há em 

qualquer espaço, úmido, rasteira, sem galhos ou flores que se 

ergam e se manifestem com viço. A planta é suave, mas está 
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estancada na louça branca. A louça é um recipiente frágil (imagem 

feminina) que recebe o musgo/sopa e é branca, portanto 

simbolicamente pontua a ausência de imagens possíveis de colorir 

algum sentimento. Nesse sentido, o advérbio depois introduz 

naturalmente o sentimento da passagem do tempo que interliga a 

percepção do musgo ao pântano – imagem da conjunção da terra, 

água e vegetação. Como a sopa não é ingerida, não há o sentido de 

descida e assimilação, mas de transformação em algo distante 

aguardando o natural mergulho que mistura e remexe o fundo.  

 O que vem a seguir corresponde à curiosidade do leitor em 

descobrir se essa queda será eufemizada ou combatida, ou ainda, se 

não será alvo de nenhuma atitude do Eu. Ao mencionar o prato com 

a sopa de ervilhas, imaginamos, antes da completa leitura do 

poema, que a queda se dará pelo esquema da descida e da 

deglutição, esquema digestivo próprio do regime noturno místico 

das imagens. Mas essa interação, como já foi assinalada, não ocorre 

no texto. 

 Antes de chegarmos ao resultado da reflexão do Eu, é 

preciso tentar atribuir à sopa o seu valor simbólico. A primeira 

predicação que nos vem à mente é a de que se trata de alimento. 

Não um alimento sólido, está mais para uma substância líquida, 

onde temos uma imersão mais vigorosa. No poema, a sopa vem 

acompanhada de adjunto que a define: de ervilhas. Ora, ervilha é 

um alimento, a rigor é uma semente,  potencialmente portadora de 

vida, mas sob efeito do cozimento, perde seu valor germinativo. 

Entretanto, ainda que não seja capaz de germinar, sendo alimento, 

mantém a vida de outro ser. O que intriga, nesse caso, é que se 

trata de um Eu que confessa não ter fome, como veremos depois. 

Antes, ainda, convém pensar em significados que, mesmo não 



estando referendados no poema, à primeira vista, são essenciais 

para o diálogo que se estabelece com os sentimentos do Eu. Entre 

esses significados, destaca-se o da essência da feminilidade 

configurada como  vários condimentos ou passagens vividas (a sopa 

cozinha aquece e torna-se e alimento, simboliza a essência 

feminina, feita de legumes da terra= imagem feminina, produtiva e 

origem de alimento que sustenta). Sendo cozida, transforma-se em 

alimento, mas, nesse momento, devido à solidão,  estanca-se, 

saudosa de sua condição natural (legumes da terra-mãe = cuidados 

que alimentaram alguém que não está mais), portanto, os 

ingredientes despem-se de seu valor simbólico habitual para se 

converterem em saudade e/ou tristeza.  

 As imagens, encadeando-se em seguida, tornam-se as mais 

fortes do poema. Elas aparecem gradativamente em sequência 

temporal confirmada pelas expressões adverbiais de tempo: À 

primeira vista/ é um suave musgo/ estancado na louça branca. 

Depois,/ porção de pântano distante/ aguardando o natural 

mergulho/ do objeto que mistura e remexe o fundo. Ora, pântano 

lembra o semantismo das águas escuras, lodosas, profundas. Dá 

idéia de opacidade, do desconhecido que amedronta, em nossa 

cultura. Mas, no dicionário de símbolos encontramos acepções 

diferentes, como estas, selecionadas propositalmente para este 

estudo: 

Se o pântano tem para nós, o sentido do 

imobilismo e da preguiça, a Ásia não vê nessa 

ausência de movimento os mesmos 

inconvenientes que vê a Europa.(...) O pântano é 

matéria indiferenciada, passiva e feminina 

segundo a mitologia suméria. (...) Na Grécia 

antiga o pântano desempenhava o mesmo papel 
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que o labirinto.(...) a psicanálise faz do pântano, 

do charco, um dos símbolos do inconsciente e da 

mãe, local das germinações invisíveis. (Chevalier 

e Gheerbrant, 1997, p.681). 

 

 A acepção de pântano relacionada ao arquétipo da mãe e 

ao inconsciente torna-se relevante para este estudo, pois acentua o 

sentido de que o objeto que mistura e remexe o fundo representa o 

desejo da descida, do conhecimento das profundezas. Bachelard 

(1989b, p.53) lembra que “nessa contemplação em profundidade, o 

sujeito toma também consciência de sua intimidade.” Seria o 

natural mergulho em local onde possam estar guardados os 

sentidos, a explicação para o temor do tempo, do veneno que é o 

tempo? Em todo o poema e, especialmente nesse trecho, percebe-

se a atitude noturna de que o inconsciente não deve ser negado e 

sim conhecido para que esse “fundo”, uma vez tocado e remexido, 

não seja mais assustador.  

 Aliado ao medo da passagem do tempo, a confissão da 

profunda solidão do eu expressa por duas sentenças negativas: não 

tenho fome/ não reparto minhas horas com filhos, introduzem as 

questões: por que o Eu não sente fome? A passagem do tempo 

anula seu apetite?  Ora, não ter fome é uma postura anti-heróica; 

não repartir o tempo acentua seu caráter maléfico; não ter filhos é 

indício não só de solidão, mas de descontinuidade, de finitude, da 

falta daquilo que se perpetua na descendência. Relacionando a 

imagem do pântano,  símbolo do inconsciente e da feminilidade, 

com a idéia central do poema que é a passagem do tempo, o verso 

não reparto minhas horas com filhos ganha relevo, apontando para 



uma falta/ausência, que pode ser justamente a ausência da 

identificação do feminino com o arquétipo da mãe. 

 Depois, há a insegurança pelo não saber/compreender 

sobre o desgoverno de células, o que, no organismo humano, 

provoca o câncer, doença fatídica em que a cura consiste 

justamente em deter a multiplicação das células malignas, o que, no 

limite, é uma detenção da ação do tempo. A escolha desse tipo de 

enfermidade é relevante para esta análise pela sua relação com o 

tempo e a fatalidade. È possível, também, que o desgoverno de uma 

célula indique não a doença no seu sentido literal, mas o 

desgoverno, o desequilíbrio de outros aspectos da vida do Eu. Não 

se poderia esperar outro saldo da configuração imagética detectada 

até aqui que não o da tristeza. O substantivo por si só dispensaria 

predicados, mas o Eu acrescenta o adjetivo perigosa ao lado do 

advérbio de intensidade tão e em seguida funcionaliza a tristeza: 

Põe um nó na garganta (os sentidos de nó e garganta, combinados, 

remetem à idéia de sufocamento, dor, contenção, além de garganta 

representar um lugar de passagem e de descida - queda) e usa 

agora (índice de tempo presente imediato) esse disfarce: é uma 

sopa envolta em trevas que vou tomando devagar. 

 Ora, afirmar que a tristeza disfarça-se é reiterar toda a carga 

simbólica de que a sopa foi investida ao longo do poema. O que se 

destaca, agora, é o ato de o Eu, finalmente, tomar a sopa.  Vou 

tomando devagar. A queda é lenta, como lento e silencioso é o 

efeito do desgoverno das células, como lento e silencioso é o efeito 

de alguns venenos, como lenta e silenciosa é a passagem do tempo 

que se dirige à morte. Ingerir a sopa, atitude expressa por uma 

locução verbal que contém um gerúndio, sugere o reconhecimento 

da continuidade do tempo, onde, às vezes, irrompe o passado. 

Poderia sugerir, também, uma atitude de eufemização, mas essa 
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não se completa no poema. Podemos dizer que ela fica por conta da 

introspecção do Eu, da sua descida aos seus sentimentos, à sua 

intimidade. Aí estrutura-se o esquema digestivo - pôr em processo 

de digestão o medo. Esse processo, todavia, não chega a nenhuma 

síntese, a não ser pelo gesto final em que o eu poético faz uma 

nota, uma última estrofe, um registro com a expressão em tempo. 

Essa expressão é apropriada para que se escreva algo que ficou 

faltando num texto já encerrado: a alegria também existe, 

atravessa os anos, mas numa escala decrescente.  A alegria, antítese 

da tristeza, não poderia deixar de ser mencionada, pois ela é 

fundamental para o dinamismo da imaginação. Entretanto, existe 

numa proporção menor e também sofre a ação do tempo. 

 Concluímos, enfim, que embora o poema apresente 

imagens e símbolos do regime noturno místico, não produz um 

sentido de eufemização que compreenda a morte e a passagem do 

tempo como um retorno ao ventre primordial.  Assim, o que 

predomina é o gesto de contemplação/introspecção que encontrou 

na sopa sentidos distantes daqueles que poderiam convertê-la em 

aconchego e alimento.  O arquétipo da queda, representada pelo 

símbolo da noite, reúne em torno de si imagens que configuram o 

imaginário do medo. Ele pode ser traduzido, neste poema, como 

algo fluido, escorregadio, misterioso, que não dispõe das benesses 

das matérias luminosas para efeito de compreensão. A queda, é 

portanto, a falta do sentimento de harmonia e de compreensão 

diante da morte e da passagem do tempo, a falta do conhecimento 

sobre as razões que determinam a degradação da matéria, a falta 

de conhecimento sobre os motivos, no fundo – da memória e/ou do 

inconsciente, que determinam a sensação do medo e, ainda, a falta 

de identificação do feminino com o arquétipo da mãe. Mais do que 

um consolo, como resultado da eufemização operada pela poesia, o 



Eu reconhece a presença da alegria, mesmo que menos expressiva. 

E, se não chega à solução de todos os mistérios, pelo menos 

descobre que o tempo usa disfarces os quais podem mitigar o 

impacto das perdas de sua passagem. 
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A MULHER, O DESEJO E O MEDO: UMA LEITURA MITOCRÍTICA DE AS CABEÇAS 

TROCADAS DE THOMAS MANN 

Samuel de Sousa Silva10 

 

Neste trabalho analisaremos o conto As Cabeças Trocadas de 

Thomas Mann, a fim de vermos como na lenda indiana, a lenda de 

Sita a despertada pelo amor, o demonismo feminino está presente. 

Assim como indagaremos como que nessa demonização da mulher 

nós podemos vislumbrar o imaginário do medo em relação ao 

feminino.  

A imagem negativa da mulher como um ser cheio de malícias 

e luxúria é uma imagem tanto presente nessa lenda oriental, como 

também é uma imagem constante da cultura ocidental. Sendo 

assim, a atualização feita por Thomas Mann também reflete de 

maneira inequívoca tanto a cultura oriental como a cultura 

ocidental. 

A demonização feminina foi bastante recorrente na cultura 

ocidental durante um longo período da historia, e pode ser vista 

principalmente por meio da associação das mulheres com a bruxaria 

na Idade Média. Um dos exemplos mais claros dessa imagem da 

mulher na cultura ocidental esta no livro católico da época da 

inquisição, MALLEUS MALEFICARUM, que traz as seguintes 

declarações sobre as mulheres: 
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“Toda bruxaria vem de luxúria carnal, que na 

mulher é insaciável”, e “depois de as moças 

serem corrompidas e abandonas pelos amantes 

…, e vendo-se na mais completa desesperança… 

voltam-se para os demônios, em busca de auxílio 

e proteção.”(Kramer & Sprenger, 2004, p. 128 e 

211). 

Face ao exposto, queremos analisar a partir da mitocrítica 

quais os traços simbólicos que ajudarão na superação desse medo 

do “outro” que sobrecarregará a figura da mulher. Sendo assim, 

tentaremos ver no conto os indícios de uma construção mítica que 

consiga domesticar esse medo em relação à mulher e construa elos 

de harmonia entre o homem e a mulher. Isso na medida em que o 

mito tem a função de resolver os grandes problemas existenciais 

humanos (Simone Vierne), e nessa tentativa de resolver esses 

grandes problemas o mito tem como função principal o 

convencimento, consistindo a estratégia na “repetição de uma 

relação ao longo de todas as nuanças possíveis”, de forma que cada 

ato ritual do mito seja “o portador de uma mesma verdade relativa 

á totalidade do mito ou do rito” (Durand, 1999, p86). Portanto, 

procuraremos no conto referido as unidades mínimas que 

contenham essa “verdade relativa à totalidade do mito”, e 

analisaremos como essas verdades constroem essa possível 

resolução de um grande problema existencial humano. 

A nossa metodologia de trabalho será encontrar qual grande 

problema existencial humano esse conto procura resolver em forma 

de mitologema. Sabendo que este já é uma problematização do 

tema mítico mínimo de um mito, que são os mitemas, e qual a 

resposta a esse mitologema que será enfatizada durante todo o 

conto. 
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1. Mulher, Sexualidade e Morte. 

 

Com essas minhas mãozinhas não 

posso manejar a espada. Elas são 

por demais débeis e temerosas para 

destruírem o corpo do qual fazem 

parte e que é, todo ele, insinuante 

sedução, apesar de estar constituído 

de fraquezas. Ai dele, é uma pena 

perder-se tanta beleza, e todavia 

terá de tornar-se tão enrijecido, tão 

inanimado como esses dois, para 

que nunca mais provoque volúpias 

nem sinta cobiças. (Mann, 2000, p. 

55). 

 

Nesse trecho temos a fala de Sita que atesta a necessidade da 

destruição do seu corpo pela morte, como única alternativa para 

alguém, como ela, que é “insinuante sedução” e provoca “volúpias”. 

Vemos assim nesse conto a afirmação da mulher como a 

provocadora de toda luxuria, e o olho de quem a vêem e cobiçam 

nunca é culpado, mas é sempre ela a causadora de todo mal lascivo.  

Esse trecho que lemos acima coloca o enredo na esfera do 

erotismo, pois como afirma Bataille(1977) o que diferencia a 

atividade sexual humana, que podemos chamar de erotismo, da dos 

animais, é a nossa consciência da morte. Por causa dessa 

consciência da morte, a nossa vida passa a ser um intervalo entre o 



nascimento e a morte, e a partir do momento que tomamos 

consciência disso a vida se torna uma espera angustiada. 

E a vida como espera cria subterfúgios para que essa espera 

seja interressante, por isso supervalorizamos os momentos de 

expectativa, vivemos a espera de maneira intensa para que a vida 

faça sentido. E essa espera supervalorizada e intensa é o erótico, 

pois o erotismo não está no ato sexual em si, mas na expectativa 

por ele, expectativa que já é prazerosa em si mesma.   

No nosso texto de análise, a sexualidade também está 

intrinsecamente ligada à idéia da morte. No entanto, o texto liga a 

sexualidade feminina como a causadora da morte, como o gatilho 

que de maneira inescapável conduzirá a todos os personagens do 

texto, como se de um destino se tratasse, à morte. Mas por ser 

irresistivelmente cativante, o corpo da personagem Sita, e a própria 

Sita como um todo, é um convite ao mundo dos prazeres. Este 

nunca será rejeitado, ainda que seja conhecimento de todos que 

ceder a esse convite é aceitar também o convite da morte. 

Esse parentesco, que é criado no texto entre a mulher e a 

morte, o corpo feminino e a morte, é algo bastante comum em boa 

parte do imaginário oriental, assim como no imaginário ocidental 

medieval que vai causar a demonização da mulher. Isso se dá ao 

fato da mulher ter esse poder de conter e subjugar a virilidade 

masculina, pois na cultura oriental de linhas budistas, tântricas, 

védicas o vyria, principio sobrenatural ligado à virilidade masculina, 

poderia ascender o homem a um estado superior, ligado ao mundo 

espiritual do sagrado. Tendência essa a ascensão que pode ser 

percebida pela própria anatomia sexual masculina (Évola, 1976, p. 

206). 
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Já a mulher não teria essa tendência ao mundo espiritual, 

muito pelo contrario, pois aquilo que causa essa fascinação da 

nudez feminina seria que nessa mesma nudez contemplaríamos o 

nada, o vazio do grande abismo, que, por sua vez, traz em si a 

sedução do segredo, a sedução mortal de um perigo que se 

aproxima (1976, p. 238). E nessa sedução quase irresistível, a 

mulher tem esse poder de subjugar o homem ao mundo dos 

desejos e prendê-lo ao mundo terreno, fazendo com que o mundo 

esqueça da sua natureza de ascender ao mundo superior e 

espiritual do sagrado, a essência de todas as coisas (1976, p. 207).  

Para o Samkhya e o Yoga apesar do mundo ser real, ele só 

continua sua existência desvinculada do mundo verdadeiramente 

real do espírito por causa da ignorância dele. A partir do momento 

que as pessoas adquirirem consciência do “Espírito” essencial, 

ocorrerá a libertação dessas pessoas desse mundo que apesar de 

ser real nos afasta do mundo verdadeiramente real do 

espírito(Eliade, 1997, p. 23). Deste modo se explica o demonismo 

feminino por essa construção da mulher como uma arma sedutora 

que impediriam os homens de alcançarem à libertação desse 

mundo terreno e os prenderiam a ele. 

A opinião quanto à face demoníaca da mulher partilhada pelo 

personagem Nanda, a respeito de Sita, conforme podemos ver no 

trecho do conto que abaixo citamos: 

 

Diz-se que um corpo tão formoso é 

cativante. cativante por quê? 

porque nos cativa ao mundo dos 

desejos e dos prazeres; porque 



prende a quem o contemple cada 

vez mais à dependência de Samsara, 

de tal forma que as pessoas percam 

a pureza da consciência, assim como 

se perde o fôlego. É esse o efeito 

que ela produz, ainda que não o 

faça propositadamente.( Mann, 

2000, p. 25). 

 

Conforme atesta o personagem Nanda, Sita teria esse poder 

instalado em seu próprio corpo de prender os homens ao mundo 

dos prazeres, que, por sua vez, prenderia - os ao Samsara: o círculo 

eterno da existência material. Há esse poder nefasto que Sita 

possuía e do qual ela não tinha possibilidade de se desvincular dele, 

pois ele fazia parte da sua condição de mulher, e do seu belo corpo 

que com ela tinha nascido. A fim de se poder livrar desse poder 

nefasto seria por intremédio da morte como única redenção 

possível há esse corpo “que é, todo ele, insinuante 

sedução”e“constituído de fraquezas ” (Mann, 2000, p. 25). Não 

haveria meios de purificação para esse corpo que é essencialmente 

sedução e fraquezas como atesta Nanda: “nenhum banho 

purificador pode eliminar esse fato. Pois ela saiu das águas com o 

mesmo traseiro atraente com que entrou” (Mann, 2000, p. 25). 

Por causa disso, não há nenhuma alternativa possível de 

redenção a esse corpo que não seja a morte, a libertação desse 

mundo sensual e profano e a ascensão ao mundo espiritual do 

sagrado. 
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Ao citar o termo Samsara, nós temos a atestação do poder 

demoníaco da mulher de prender os homens a esse ciclo eterno das 

existências e impedir a sua ascensão ao mundo do divino, da 

verdadeira essência de todas as coisas. Pois o Samsara é essa roda 

de nascimento-morte-reencarnação-morte, e estar preso a esse 

ciclo do eterno retorno só depende da própria pessoa, pois 

continuar nesse ciclo depende da lei do Karma, ou lei da causa e 

efeito das ações. E diante disso, Sita ao se entregar voluntariamente 

à morte para a destruição do seu próprio corpo, daria um grande 

passo para a sua libertação desse ciclo do Samsara. Pois por meio 

dessa sua atitude abnegada ela provavelmente voltaria no próximo 

ciclo em outro corpo que não lhe traria tanta culpa nesse ciclo 

eterno do Samsara e assim estaria caminhando para a sua 

libertação. 

Na cultura cristã ocidental, que tem a Idade Média como o 

seu período de consolidação como cultura dominante, um dos 

temas principais foi a subjugação do corpo pela igreja. Essa 

subjugação vai ser imposta tanto sobre homens como mulheres, no 

entanto as mulheres foram quem mais sofreram com essa 

exigência, pois eram encaradas como mera mercadoria, à 

semelhança dos seus dotes e heranças, ao serviço do seu esposo. A 

figura da mulher ideal forjada pela Igreja era a da Virgem Maria 

(uma personagem humana-divina que concebeu sem nunca ter tido 

uma relação sexual, totalmente submetida aos designos divinos) e 

que justamente se opõe à figura de Eva, a primeira pecadora, 

aquela que inverteu a ordem vigente e tomou a iniciativa à frente 

de Adão comendo do fruto proibido e oferecendo-o a ele. 

 Como dissemos, no período medieval o corpo deveria ser 

odiado e negado, visto que trazia imprimido em si as marcas do 



pecado e a necessidade de se retirar do mundo para um local de 

contemplação como negação da finitude presente no corpo e no 

mundo como conseqüência do pecado original. (DELUMEAU, 2003, 

p. 34) 

Da mesma forma, em todo o relato a mulher vai ser a 

causadora de todos os males que vão rondar os personagens do 

conto. Este basicamente narra a história de dois grandes amigos, 

que nutriam uma amizade muito forte um pelo outro, mas que 

verão suas vidas virarem de cabeça para baixo quando os seus 

caminhos cruzarem com o caminho de Sita. A partir desse momento 

um se tornará o seu esposo  e ele será constantemente 

atormentado por ver em sua mulher fortes desejos em relação ao 

seu amigo, e finalmente ela realizará os seus desejos e passara uma 

noite com o melhor amigo de seu esposo.  

Depois dessa noite, os três concordaram que eles não 

poderiam viver um triângulo amoroso por ser desrespeitoso às leis 

dos deuses e dos homens, e também constatarem que ela jamais 

ficará satisfeita com o amor apenas de um dos dois, não importando 

quais dos dois seja. Eles decidem matar-se por ser essa a melhor 

alternativa. 

Vemos assim que o conto apresenta a mulher e seu desejo 

insaciável como à origem de todos os males das vidas dos três 

personagens. E os dois homens da historia não serão em momento 

algum culpados dos seus desejos por ela, pois a culpa de ter atraído 

esses desejos também é dela. Portanto, ela é culpada tanto pelo seu 

desejo insaciável como por provocar os desejos que os homem 

nutrem por ela.  
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O conto constata um certo medo em relação ao desejo sexual 

“insaciável”da mulher como sendo ela uma destruidora de homens. 

E será feita uma tentativa de domesticação desse medo por meio de 

uma mensagem de repressão a sexualidade feminina, onde o medo 

seria vencido com a destruição da sua causa, ou, pelo menos, por 

meio de uma atitude de luta e confrontação do monstro que 

encarna e presentifica esse medo. E o conto construirá um suporte 

de controle a sexualidade feminina relacionando sexualidade e 

morte, e colocando em oposição corpo e espírito, profano e sagrado 

e estabelecendo o sagrado como norma para subjugação do 

profano. Sendo assim, teremos a desvalorização do corpo e da 

sensualidade em favor de um mundo etéreo e espiritual que deve 

ser procurado através da negação de tudo que for sensorial, e a 

consequente desvalorização da mulher como um ser inferior por ser 

mais carnal e sensual (encerrado nela toda a mitologia da Grande 

Mãe mítica).  

 

2. O Medo e o seu Imaginário. 

 

A questão do medo e do seu imaginário passa pelo tema 

que é central na vida humana e que é o seu contrario, a morte. As 

estruturas temáticas sobre a qual as imagens vão se agrupar 

basicamente se definem pela atitude que cada imagem representa 

do homem em relação à sua mortalidade, e como que essas 

imagens vão responder a essa questão fundamental da existência 

humana que é a sua finitude (Pitta, 2005, p. 23).  

Sendo que toda a estruturação do imaginário, e todo o 

imaginar do homem tem como motivação o seu sentimento de 



medo e angústia frente à morte. Para Durand (2002, p. 123), o 

processo de elaboração de um imaginário de uma dada cultura ou 

pessoa é “representar um perigo, simbolizar uma angustia e já, 

através do assenhoreamento pelo cogito, dominá-los”. Sendo assim, 

o imaginário do homem não é nada mais do que o processo de 

domesticação do medo da morte, ou do exorcismo da “faces do 

tempo”, conforme a terminologia durandiana.  Segundo Durand 

(2002, p. 123), o imaginário é o campo onde a imaginação poderá 

vencer o tempo, pois enquanto por meio da imaginação se projeta 

os assustadores “monstros da morte”, ao mesmo tempo “afia em 

segredo as armas que abaterão o Dragão”. Po outras palavras, o 

medo é o medo do tempo que a imaginação, dea cordo com a sua 

função de eufemização (Gilbert Durand), visa exorcizar. 

No entanto, essa conjugação entre medo e morte que vai 

ser sempre constante nesse acervo de imagens que é o nosso 

imaginário, também vai ser indubitavelmente tocado por um 

terceiro elemento que é a libido, ou como bem expressa Durand: 

“Cronos e Tanatos se conjugam com Eros”(Durand, 2002, p.194). 

Nesse processo de conjugação desses temas, Eros tingirá de desejo 

as faces do tempo, que por sua vez verá a possibilidade desse 

tempo tenebroso ser exorcizado, e as faces do tempo poderá 

ganhar um sorriso construído pelas forças da libido.  

No entanto, essa libido também pode ganhar traços 

macabros advindos da sua aproximação com a morte. E diante 

disso, a sexualidade pode ser temperada com “instintos de morte” 

como pode ser percebido em praticas sexuais como o sadismo e o 

masoquismo, onde a pessoa sente prazer por meio de uma morte 

“simbólica” do outro ou de si mesmo(Durand, 2002, p.194). 

Segundo Freud, no seu livro Além do Princípio do Prazer (1920), o 

instinto de morte seria uma espécie de libido, desejo, que cada ser 
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vivo teria de voltar ao não – ser, ao não – matéria. Esse desejo faria 

parte de uma estrutura própria do corpo humano que seria 

regulado por dois sistemas opostos, o instinto de vida, que 

podemos ver através do processo interno de continua multiplicação 

das células do nosso corpo, e que teria como uma extensão externa 

nossos desejos sexuais como instintos de preservação da espécie. E 

os instintos de morte, que da mesma maneira podemos ver através 

dos processos internos de morte continua das células do nosso 

corpo, e que teria como extensão externa nossos instintos de morte 

que podemos observar em praticas individuais como o sadismo e o 

masoquismo, como também praticas culturais como o coliseu de 

roma, a inquisição e suas execuções publicas, e coisas mais atuais 

como a pena de morte e os filmes de tortura e zumbis assistidos por 

milhares de pessoas todos os dias. 

No conto as Cabeças Trocadas esse instinto de vida (Eros), 

representado pela sexualidade, anda sempre de mãos dadas com os 

instintos de morte (Thanatos/Tânatos). Logos depois de Sita e 

Shridaman se casarem e passarem seis meses de lua de mel, Sita 

resolve fazer uma viagem a casa de seus pais, e portanto viajam Sita 

e Shridaman em uma carroça e Nanda como condutor da carroça. 

Ao longo da viagem surge em clima de tensão entre os três, pois 

Sita não conseguia disfarçar seus constantes olhares para a nuca e 

as costas de Nanda que eram percebidos por Shridaman. Isso, só 

servia para aumentar a tensão que já existia entre os três, pois Sita, 

antes mesmo do casamento, já sentia fortes desejos pelo amigo de 

seu esposo, e nos momentos de prazer nos braços de seu esposo, 

durante esses seis meses de lua de mel, ela, ao imaginar estar nos 

braços de Nanda, tinha deixado escapar, sussurando,o nome de 

Nanda.  



No decorrer dessa viagem, refletindo a tensão e a confusão 

que reinava entre os três, eles se perdem e vão parar no meio de 

uma mata fechada, onde depois de muito andarem em círculos ele 

se deparam com um templo da deusa Kali. Shridamn que era o mais 

espiritual dos três resolve fazer oferendas a deusa, e ao estar 

sozinho no templo se sentiu impelido a se auto-sacrificar – se e 

corta sua própria cabeça, ao entrar posteriormente Nanda se 

depara com a cena e sentindo culpado ao achar que o amigo tinha 

se matado por ciúmes também corta sua própria cabeça. Logo 

depois entra Sita e contempla a cena e resolve se matar, mas é 

impedida pela deusa Kali. Esta ressucita os dois amigos depois de 

Sita colocar as devidas cabeças de volta no lugar. No entanto, Sita 

troca as cabeças, voluntária ou involuntariamente, de modo que a 

cabeça do seu marido fica com o corpo de Nanda e vice e versa. 

Portanto, o que ocorre nesse episódio é que os desejos 

libidinosos de Sita conduzirão os três inevitavelmente à morte, que 

só é impedida pela ação miraculosa da deusa Kali. No entanto, após 

colocar a cabeça do seu marido Shridaman sobre o corpo de Nanda, 

e assim poder desfrutar do corpo que ela tanto desejou debaixo das 

bênçãos do matrimonio, ela volta novamente a desejar Nanda que 

agora estava com o corpo do seu marido. Até que certo dia, ela faz 

uma grande viagem ao encontro de Nanda onde finalmente 

mantém relações sexuais com ele consumando sua infidelidade 

conjugal, o que será a causa novamente das mortes de Shridaman, 

Nanda e agora também de Sita que, de comum acordo, resolvem se 

matar. Sendo assim, nós vemos que os intintos de vida de Sita, os 

desejos sexuais dela, vão levá-los inevitavelmente à morte. Mas 

apesar de saber disso, pois Shridaman e Nanda já haviam morridos 

por causa desses mesmos desejos, ela vai caminhar 

incansavelmente em direção à satisfação de seus desejos o que 
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redundará nas suas mortes, como um verdadeira lei de causa e 

efeito. 

Nesse sentido, sexo e morte se conjugam na extrema 

satisfação erótica da junção entre vida e morte onde a primeira tem 

o seu fim, e Sita, portanto, está disposta a pagar esse preço para 

alcançar a satisfação dos seus desejos. 

 

3. Para uma leitura mitocrítica das Cabeças Trocadas de 

Thomas Mann. 

 

De acordo com Gilbert Durand (1999,p. 97), nós podemos ter 

num texto um mito manifesto, que seria “aquele que deixa passar o 

conjunto de valores e ideologias oficiais”, e um mito latente que vai 

ser recalcado para dar lugar ao mito geral de uma dada sociedade e 

cultura. Nessa nossa sociedade, cada vez mais desencantada, 

conforme terminologia de Max Weber, que exclui todo 

conhecimento mágico em prol de um conhecimento racionalista, 

nós  nem sempre acabamos por nem sempre estar despertos para o 

mito. Mas com a forte probabilidade que poderemos vir a 

encontrar, mediante os procedimentos hermenêuticos da 

Mitocrítica (Gilbert Durand), os traços/vestígios de um mito, os 

temas míticos em textos literários, pois estes tendem a reflectir os 

temas das grandes indagações humanas.  

Conforme afirma Mircea Eliade, o mito procura solucionar 

uma questão essencial e existencial da humanidade que o 

conhecimento racional e lógico não consegue resolver 

(SimoneVierne). Esses temas são chamados de mitologemas pelos 



especialistas e não são em grandes número, mas apenas as grandes 

indagações que a humanidade vem tentando responder em toda 

sua história de existência, e que continua sem um resposta 

definitiva. Esses mitologemas correspondem:  

a questão da vida e da morte, a 

relação do Eu e do Outro, o lugar do 

homem no espaço cósmico e/ou na 

sociedade (o indivíduo e a 

totalidade ou a multidão), donde 

provém o homem e aonde ele vai 

(do Big-Bang até à Apocalipse now, 

para dar um exemplo 

contemporâneo), o Bem e o Mal (« 

verdade aquém dos Pirenéus, etc.») 

(Vierne, 1993, p. 3). 

 

Sendo, é claro, que podem haver mais mitologemas do que aqueles 

atrás mencionados. 

Dentre esses problemas existenciais humanos, o da relação 

entre o Eu e o Outro parece bastante pertinente no conto As 

Cabeças Trocadas. Segundo Silva (1995, p.1), o conto pode ser 

interpretado a partir do grande tema filosófico da realização do Ser 

através do Outro, onde o Eu só se sente completo e satisfeito 

através da completude do outro somado a si próprio. A própria 

relação da amizade entre Shridaman e Nanda nasce desse 

sentimento de querer se realizar através do outro, pois um 

admirava no outro aquilo que ele não tinha, e essa sua falta só 

poderia então ser preenchida por meio do outro.  
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Shridaman era inteligente, sábio e ligado às coisas espirituais, 

portanto era alguém bastante completo em relação às coisas do 

espírito (plano ético-filosófico: ethos). Já Nanda, apesar de não ter 

os dotes intelectuais do amigo, tinha um corpo muito atlético e 

belo, e portanto era completo quanto as coisa do corpo, do sensual 

(plano do corpo belo e sensual: pathos). E a amizade dos dois nasce 

porque cada um desejava ser completo ao ter aquilo que o outro já 

tinha, conforme podemos ver nesse trecho:  

A amizade dos dois jovens baseava-

se nas diferenças de seus 

sentimentos relativos ao eu e ao 

meu. Os de um ansiavam pelos do 

outro. Pois a encarnação cria a 

individualização; a individualização 

causa a diversidade; a diversidade 

provoca a comparação; da 

comparação nasce a inquietude; a 

inquietude origina o assombro; do 

assombro provém a admiração; e 

este, finalmente, produz o desejo de 

troca e união. Etad vai tad, isto é 

aquilo (Mann, 2000, p.6). 

 

Nós temos uma divisão óbvia entre os dois personagens:  

Shridaman e Nanda onde um representa o Espirito e o outro o 

Corpo. E, portanto, essa busca de realização do Ser através do Outro 

é uma busca do Espírito por um Corpo que o complete assim como 

do Corpo por um Espírito que o complete. No entanto, a 



personagem da Sita forma um contraste com os dois completando o 

significado simbólico da obra. Pois a Sita, que também é 

representada no conto como essencialmente Corpo e sem nenhuma 

menção de atributos espirituais, terá seus atributos sensuais, 

corpóreos elevados ao extremo. Assim, já na apresentação do 

conto, Sita vai ser adjetivada pelo autor como “a das belas 

cadeiras”, da mesma maneira Nanda falará dela como a que tem 

“um corpo formoso e cativante” e que possui um “traseiro 

atraente”.  

E quanto aos seus desejos de realização através do outro, Sita 

vai desejar ter aquilo que ela já tem, pois ela que é corpo vai desejar 

o corpo de Nanda como podemos ver nesse trecho:  

Sempre que seu braço roçava o 

meu, arrepiavam-se os pelos de 

meus poros. Cada vez que pensava 

nas suas magníficas pernas peludas 

e observava como ele as movia e 

andava, imaginava como elas me 

apertariam no jogo do amor. Então 

me sentia acometida de vertigens e 

os meus seios gotejavam 

ternura.(Mann, 2000, p. 81) 

 

Portanto, Sita será o personagem que demarcará a 

inferioridade do corpo em relação ao espírito, ela será inferior aos 

outros personagens por não estar insatisfeita em ser aquilo que ela 

já era e buscar felicidade apenas na satisfação dos seus desejos 

corpóreos, ela que já era pura sensualidade. Sendo assim, vemos 
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em Sita o quanto o mundo do Corpóreo e sensual pode ser danoso, 

a ponto de suprimir completamente o Espírito, pois não vemos em 

Sita nenhuma qualidade espiritual, mas apenas desejos carnais.  

Sendo assim, nós vemos no conto a advertência de que 

aqueles que cedem aos prazeres carnais, corpóreos ficarão presos a 

esse mundo da matéria (o Samsara). E quem deixa se guiar por 

prazeres sensuais ficará sempre preso ao mundo físico, nunca 

atingindo a libertação e ascendendo ao mundo da não-máteria: o 

mundo do espírito que seria o mundo superior, o mundo do ser na 

sua essência. Portanto, é instaurada no conto uma oposição entre o 

mundo terreno, corpóreo e profano e o mundo espiritual, etéreo e 

sagrado. 

A este propósito, Eliade (1992), o mundo do sagrado é 

sempre manifestado nos mitos como uma realidade completamente 

diferente da realidade do nosso mundo presente. Por isso, essa 

outra realidade é sempre oposta ao mundo corpóreo, e 

consequentemente há uma negação desse mundo sensorial. Esse 

mundo simbólico do sagrado projeta o homem “historicamente 

condicionado num mundo espiritual infinitamente mais rico do que 

o mundo fechado do seu «momento histórico»” (Eliade, 1979, p. 

61). 

E ao se apresentar como superior ao corpóreo esse mundo do 

Espírito se instaura como espaço normalizador do mundo do Corpo, 

que deve se aproximar ao Máximo dessa imagem do não sensorial 

para ascender ao espaço simbólico do sagrado que se torna a meta 

dessa existência material. Sendo assim, o conto vai cumprir o seu 

papel mítico de “fornecer modelos de comportamentos, ou seja, 

permitir a construção individual e coletiva da identidade”(Pitta, 



2005, p.18), pois instaura um dado modelo de mundo espiritual 

como modelo e objetivo de conduta e de ideal para os homens que 

vivem essa existência corpórea. 

 

4. A figura da mulher dentro do imaginário do medo. 

O que podemos observar após a análise do conto As Cabeças 

Trocadas é que o personagem feminino da trama é sublinhado no 

conto como um personagem de apenas uma vertente, enquanto 

Shridaman e Nanda, principalmente Shridaman, tinham esse anseio 

por atingir a vida do espírito apesar de estarem temporariamente 

submetidos a uma vida corpórea: Sita era apenas corpo e vivia para 

satisfazer as vontades e desejos desse corpo. 

Diante desse caráter altamente sensual de Sita, ela vai ser 

delineada como uma tentação irresistível que arrasta os homens a 

esse mundo de sensualidade que os afasta do mundo ideal do 

espírito. Sendo assim, deixar-se levar pelas seduções de Sita é o 

caminho mais do que certo para a morte, sendo que a morte no 

conto é bem-vinda, pois liberta todos os personagens da prisão do 

mundo sensual simbolizado por Sita.  

A prisão na qual o mundo da matéria prende o espírito e o 

deforma pode ser vislumbrado no próprio corpo de Sita, que, 

conforme diz Nanda, é tão cativante que prende aqueles que o 

contempla ao Samsara: o ciclo do eterno retorno de nascimentos-

mortes-reencarnações-nascimentos que tem o objetivo de 

mortificar os Corpos até libertar os Espíritos.  

Diante disso, nesse processo do imaginário de domesticação 

do medo e da nossa angústia da morte, o que podemos ver nesse 

conto é um processo de domesticação da mulher, que se viver 
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conforme o seu estado natural de ser essencialmente sensual e que 

vive para satisfazer seus desejos carnais nos conduzirá a morte. 

Sendo assim, o conto é um exemplo catártico de que uma mulher 

não deve ser deixada à mercê dos seus próprios desejos, mas deve 

ser submetida a uma refreamento do corpo a favor de um mundo 

espiritual e etéreo. É por isso que o exemplo ideal de mulher na 

cultura cristã é a Virgem Maria, aquela que ficou eternamente 

virgem e, portanto, deixou de ser essencialmente corpo acedendo 

ao mundo do espírito.  

 

Conclusão  

O que podemos decifrar na análise do conto de As Cabeças 

Trocadas foi a vinculação que o imaginário do medo faz entre a 

mulher, a sexualidade e a morte. E nesse processo imaginário de 

domesticar e vencer o medo da morte criando um terreno mítico 

onde a morte possa ser domesticada e vencida, pois o ser mítico 

precisa se defrontar também com o Outro: o Outro que o 

amedronta por que é diferente e é cativante. O Outro o amedronta 

porque é algo que nos cativa por sua beleza de ser aquilo que eu 

não sou. E como o poder da palavra era dos homens, esse Outro se 

configura na figura da mulher, ser ao mesmo tempo inexplicável e 

cativante e por isso mesmo amedrontador.  

Sendo que essa necessidade de andar em terrenos não 

escorregadios fará com que o homem se valha do mito para 

rebaixar a figura da mulher, diminuindo assim o monstro para que 

ele fique mais fácil de ser derrubado. E assim a mulher vai ser 

considerada um ser inferior por ser essencialmente sensualidade e 

ter pouca afeição às coisas espirituais. Portanto, a mulher deve ser 



tutelada pelo homem que deve instruí-la nos caminhos do espírito, 

o que no conto é feito pelo personagem Shridaman que é o seu 

marido. 
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A FIGURA FEMININA NO CONTO “O LEOPARDO É UM ANIMAL DELICADO”, DE 

MARINA COLASSANTI 

Sheila Manço dos Santos11 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o medo social que a 

figura feminina – personagem do conto “O leopardo é um animal 

delicado”, de Marina Colassanti – tem em suas relações cotidianas. 

Para tal, tomaremos como base a teoria de Gilbert Durand no que 

diz respeito à relação do sujeito com o espaço no imaginário do 

medo. 

O aspecto essencial que move o conto é o desejo sexual da 

personagem principal, que vê sua vida se modificar após a chegada 

de uma “sex shop” à cidade onde mora. A protagonista rompe com 

certos preconceitos presentes na sociedade tais como o de que 

lugar de mulher é na cozinha, e que deve ter seus desejos sexuais 

reprimidos, e, quando isso é não é endossado por ela, pode ser 

taxada de mulher fácil, de “mulher da vida” como diz a expressão 

popular. 

É com base nesse texto literário que mostraremos como 

se dá o arquétipo (imagens universais) que segundo Pitta (2005), é 

representação dos schèmes que é a dimensão mais abstrata que 

corresponde ao verbo, a ação básica: dividir, unir, confundir, por 

exemplo, o schème da subida vai ser representado pelo arquétipo 
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do chefe, do alto. Neste estudo iremos ver que  arquétipo é 

representativo do medo, que neste caso, relaciona-se à queda 

moral e, ao mesmo tempo, social. Para tanto, retomaremos a 

questão feminina na história da humanidade e como ela era 

percebida. 

 

A AUTORA, O CONTO E OUTROS DADOS PERTINENTES 

 

Antes de analisarmos o conto propriamente dito, vamos 

conhecer um pouco da autora Marina Colasanti e do conto. 

A autora Marina Colasanti (Sant'Anna) nasceu em 26 de 

setembro de 1937, em Asmara (Eritréia), Etiópia. Viveu sua infância 

na África (Eritréia, Líbia). Seguiu para a Itália, onde morou 11 anos. 

Chegou ao Brasil em 1948, e sua família se radicou no Rio de 

Janeiro, onde reside desde então publicou mais de 30 obras, entre 

literatura infantil e adulta e vários livros de contos, crônicas, 

poemas e histórias infantis. Colabora, atualmente, em revistas 

femininas e constantemente é convidada para cursos e palestras em 

todo o Brasil. Em suas obras, a autora reflete, a partir de fatos 

cotidianos, sobre a situação feminina, o amor, a arte, os problemas 

sociais brasileiros, sempre com grande sensibilidade. 

A história do conto começa quando uma dona de casa 

estava a lavar as louças quando pela janela (basculante) vê a 

chegada de alguns caminhões a cidade onde mora, pensou a 

princípio que fosse o circo ou um parquinho e fosse o que fosse ela 

iria. No dia que se seguiu o tal espaço ainda não estava totalmente 

pronto foi ai que ela viu que circo não era, mas que tinha um jeito 

de galpão, de feira. Soube então, que se tratava de uma sex shop 

por nome Erotika Tour. Quando chegou ao tal lugar, vestindo uma 

de suas melhores roupas, um vestido vermelho, observou o 

ambiente com todos os detalhes possíveis, pracinhas de mentira, 
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filtros de amor, incensos para comprar, comidas afrodisíacas, 

barracas de massagem e até um túnel do amor, onde depois de 

algum tempo ela resolveu entrar, foi neste espaço que ela vivenciou 

momentos de caricia com um dos rapazes. Ela beijou, cravou as 

unhas nas costas de um deles. 

Quando saiu dali, demorou algum tempo para voltar a si, se 

arrumou, só então, percebeu que havia esquecido os sapatos. 

Philippini, diz: (...) O símbolo aglutina e corporifica a 

energia psíquica, para que o indivíduo possa entrar em contato com 

níveis mais profundos e desconhecidos do seu próprio ser e cresça 

com estas descobertas (JUNG, 1964, apud  PHILIPPINI, 2010).  

É partindo desse pressuposto que utilizaremos alguns dos 

símbolos presentes no conto, um deles é a mulher, o outro é o 

próprio leopardo, comparando-o à figura feminina em questão. Para 

tanto, adotamos conceitos do livro As estruturas antropológicas do 

imaginário, de Gilbert Durand (2002), que afirma que existem dois 

regimes da imagem, que são organizados por convergência, são eles 

o Regime Diurno e o Regime Noturno. 

Em Pitta (2005), ao citar Durand: 

 

(...) estuda duas intenções fundamentalmente 

diversas na base da organização das imagens: 

uma dividindo o universo em opostos 

(alto/baixo, esquerda/direita, feio/bonito, 

bem/mal) outra unindo opostos , 

complementando, harmonizando. O primeiro é o 

regime diurno, caracterizado pela luz que 

permite as distinções pelo debate. O segundo é o 



regime noturno, caracterizado pela noite que 

unifica, pela conciliação. Pitta (2005) 

 

O regime diurno do imaginário está ligado à verticalidade 

do ser humano, cujo símbolos mais frequentes são o cetro e o 

gládio. O mesmo é dividido em duas partes: “As faces do Tempo” 

que se subdividem em “Símbolos Teriomórficos” (relativos à 

animalidade), “Nictomórficos” (relativos à noite) e “Catamórficos” 

(relativos à queda); e na segunda parte com “O cetro e o Gládio” 

que se subdivide em “Os símbolos ascencionais (elevação), os 

“espetaculares”( relativos a visão) e os “diairéticos”( ou simbolos da 

divisão).   

No Regime Noturno, segundo Pitta (2005), vai se 

preocupar em fundir, harmonizar as coisas. Podemos observar 

neste regime os símbolos que trazem intimidade, calor, alimento, 

substância. Nele há duas partes: “A descida e a Taça” que se 

subdivide em os “símbolos da inversão”, “intimidade” e “as 

estruturas místicas do imaginário”; o “Denário de Pau” se subdivide 

em os “símbolos cíclicos, do esquema rítmico ao mito do progresso, 

Estruturas sintéticas do imaginário e estilo da história e mitos e 

semantismos 

 

Passando para o tema feminino no viés religioso judaico-

cristão a mulher foi retratada em diversos momentos como ser 

inferior, hostilizada por padrões sociais. Tomemos por base a figura 

feminina na Bíblia. Na parte correspondente ao Antigo Testamento, 

no livro do “Gênesis”, a mulher é apresentada como um símbolo de 

pecado. Segundo a Bíblia, Eva induziu Adão a comer o fruto proibido 

que propiciou o Conhecimento do Bem e do Mal. Por essa razão 
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foram expulsos do Paraíso, e como punição, a mulher deveria sofrer 

das dores do parto por ter feito Adão cair no embuste da cobra. 

Contudo, a mesma passagem bíblica diz que haveria de vir uma 

mulher que, conforme estudos teológicos seria Maria de Nazaré que 

daria a luz ao Salvador do mundo. Invertendo o nome Eva, temos 

Ave, ou seja, Maria, por uma veio o pecado, por outra, a salvação. 

Mais além, vejamos o que dizem a respeito da mulher. 

Alguns estudiosos referem-se ao mito da vagina dentada, do temor 

que o homem tem da carne feminina, da fenda vaginal, que pode 

acarretar na potência sexual e por seguinte a infelicidade.  O 

homem teme ser castrado por meio da vagina dentada, que ela 

coma seu órgão genital, assim, ele também viraria mulher. 

É essa fenda vaginal que aterroriza o homem, pois por ser 

um lugar escuro nunca se sabe o que se encontrará, é algo podemos 

dizer desconhecido 

Vejamos o que é dito acerca do feminino quando 

MARTINS cita DURAND: 

No interior das estruturas do imaginário, o 

feminino, pelos símbolos que relaciona, tem sido 

associado, ambiguamente, à vida, pelo mistério 

da maternidade que lhe é próprio, e à passagem 

cíclica do tempo que destina todos os seres 

inevitavelmente à morte.  Frente a essa dupla 

natureza, as sociedades têm se pronunciado de 

maneira diferente; Dessa forma, em algumas 

culturas, as figuras femininas passaram a 

representar a fecundidade que dá origem à vida 

e, a partir do uso de símbolos de inversão, 



mesmo o conteúdo angustiante, presente na 

imagem do feminino, signo da morte, perde seu 

aspecto aterrorizante  para  significar,  não  o  

fim, mas  uma passagem  para  uma  nova  fase:  

o  renascimento.  Enquanto isso, em outras 

sociedades a associação do feminino ao poder de 

vida e morte, a imagem de Senhora  dos  

destinos, desencadeou um forte sentimento de 

hostilidade e medo masculinos, cujos resultados 

podem ser observados  em  práticas  sociais  

repressivas  às  mulheres.  Este último é o caso 

da cultura judaico-cristã na qual predomina o 

regime diurno das imagens (MARTINS, 20..). 

 

A mulher ou feminino pode simbolizar a vida e a morte. A 

vida no que se diz respeito à maternidade ao ciclo menstrual que a 

garante o poder de gerar outra vida, neste caso pode ser 

comparada à Grande Mãe, à Mãe Terra, à simbologia positiva da 

mulher. Já no ponto de vista negativo a morte, pois foi por meio da 

mulher que segundo a crença judaico-cristã entrou o pecado, ou 

seja, a morte no mundo.  A mulher se encontra no regime diurno do 

imaginário ela é a fonte do pecado como diz Durand (2002), para 

algumas crenças a mulher dialoga com o mal, pois no jardim do 

Éden ela dialoga com a serpente e por meio da mulher também 

entra a salvação no mundo quando Maria dá a luz a Jesus.  Ela 

também se encontra no noturno, pois é símbolo de intimidade de 

acolhida. 

Outro símbolo pertinente que aparece no conto é a imagem 

do leopardo, que segundo Durand (2002), pertence ao regime 
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diurno. Precisamente aos símbolos teriomórficos, por estar 

relacionado a animais. A mordicância que aparece no conto é um 

aspecto da animalidade. A mulher não é o animal propriamente 

dito, mas assume suas características no ápice de seus sentimentos 

que acaba por se transformar podemos assim dizer em um 

leopardo. 

Vejamos um trecho do conto de COLASSANTI: 

 

(...) ela beijou-lhe o queixo, procurou a boca, ele 

esquivava-se, tentava contê-la. Ela desceu a boca 

para o pescoço, babava, sugava, acariciou-lhe as 

costas com a mão, (...) ela cravou-lhe as unhas na 

nádega. Ele urrou ou ela. Ela afundou-lhe os 

dentes no pescoço (...) ela caiu por cima dele, 

mordeu-lhe a boca, mordeu-lhe a língua (...) 

(COLASSANTI, 1998 p. 88) 

 

No conto a mulher pode ser comparada ao leopardo, o 

processo de transformação começa da entrada da personagem na 

sex shop até o ato de sua voracidade com o homem, este, por sua 

vez, seria o auge da transformação, ela rompe a barreira do medo 

social, quando têm todas essas atitudes. A convenção social diz que 

a mulher deve ser sempre recatada, podendo ser chamada de 

Mulher “fácil” ou da “vida” quando rompe com isso. 

Outro símbolo que está presente no conto é o espaço da 

casa, pois, quando a “sex shop” chega à cidade, a personagem está 

na cozinha lavando louça, e, quando ela ouve o som convidando 



para o lançamento da mesma, ela fica atenta. A casa segundo 

Bachelard (2000), é espaço de acolhimento, de intimidade é nosso 

canto no mundo, no caso da personagem, ela sai desse espaço à 

procura de outro. 

No conto há a ruptura desse imaginário de medo, onde a 

mulher sendo a fonte do pecado deve ficar somente em casa sendo 

a mãe a dona de casa sempre auxiliando o marido no dia a dia. É 

esta mulher que se transforma e depois volta à vida normal, ávida e 

rotineira. Mesmo que seja por instantes, é superado este medo da 

sociedade.  

No que se diz respeito à queda (símbolos catamórficos) no 

ocidente está relacionado à queda social, esta personagem desceu 

onde quase nenhuma mulher às vezes teria tanta coragem de ir, 

vencendo assim, esse medo diante da sociedade. E depois de tudo o 

que aconteceu ela saiu dos espaços, meio fora de si, mas renascida. 

No conto não diz o que aconteceu depois, cabe ao leitor chegar as 

suas próprias conclusões posteriormente. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

A personagem do conto mesmo diante de várias 

dificuldades, perseguição que a mulher geralmente passa, a do 

conto consegue romper com este medo social, impregnada de 

padrões de comportamento social, que a persegue desde os 

primórdios do tempo. 

Este medo a coloca no espaço da cozinha visto não apenas 

como espaço físico, mas como o espaço de medo, de repressão do 

ser feminino, longe de tudo e todos servindo somente de 
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companheira de doméstica, ser mãe e, não mulher de fato. Enfim, 

para proporcionar prazer ao homem e, não para também sentir 

prazer, reprimindo seus desejos e sonhos. É por receio que está 

mulher abriga-se no espaço da cozinha, que como diz um ditado 

machista “dirigindo o fogão”. 

Assim, a mulher ao romper com preconceitos sociais de 

certo e errado, de decente e indecente, mostrando seus desejos 

sexuais que, por várias vezes, ficou reprimido se realiza, torna-se 

senhora de si.  
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A LOUCURA SOB O SIGNO DA PUNIÇÃO – O MEDO EM TÚNEL DE PAPEL 

 

Zilda Dourado Pinheiro 12 

 

 

1 – O movimento do símbolo na narrativa 

 

 Para entender a loucura como um signo da punição e o 

modo como se relaciona com o medo no imaginário da narrativa 

partimos de uma concepção simbólica de imaginário. Em que os 

símbolos percorrem um caminho semântico dentro da narrativa 

expressando assim os sentimentos, pensamentos e modos de vida 

do personagem. Essa proposta é fundamentada na antropologia do 

imaginário teorizada por Gilbert Durand em As estruturas 

antropológicas do Imaginário (2002). 

Gilbert Durand teoriza um estudo antropológico do 

imaginário ao partir de uma concepção simbólica de imaginação. É 

considerar a existência, a influencia, e o sentido das imagens na 

constituição do indivíduo e do seu meio social por meio de um 

trajeto ao nível de imaginário entre as pulsões psíquicas e 

assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio 

cósmico e social (Durand, 2002) essa é a definição de Trajeto 

Antropológico. Assim, imaginário é um composto de imagens 

psicológicas, sociais individuais e fisiológicas que realizam sua 
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significação simbólica por esse trajeto assimilado do meio objetivo 

pelo sujeito: 

Podemos dizer, parafraseando a equação de 

Lewin, que o símbolo é sempre o produto dos 

imperativos biopsíquicos pelas intimações do 

meio. Foi a esse produto que chamamos trajeto 

antropológico, porque a reversibilidade dos 

termos é característica tanto do produto como 

do trajeto. ( DURAND, 2002, p. 41). 

 

 Essa concepção de que o símbolo percorre um trajeto entre 

o meio social e a psique individual nos permite caracterizar a 

polissemia de sentido como parte constituinte do símbolo. Por se 

tratar de um trajeto infinito o símbolo pode expressar “n” sentidos, 

que serão determinados pelo seu modo de ocorrência. Essa 

concepção também corresponde á idéia de que a imagem por meio 

da linguagem é carregada de sentido simbólico, só temos acesso a 

essa imagem por seu simbolismo. Portanto, no estudo de uma 

narrativa literária só conseguimos acessar imagens pela simbologia 

em que se apresentam.  

 E para entender então essa imagem simbólica, o trajeto que 

ela percorre dentro de uma narrativa, Durand (2002) categorizou as 

imagens em estruturas, os regimes diurno, noturno e crepuscular. 

Os regimes são determinados por níveis abstratos de organização 

envolvendo o sentido e a recepção da imagem simbólica. O modo 

primeiro de organização é o schéme (Durand, 2002) é uma 

generalização dinamica e afetiva da imagem, provem do 

inconsciente e determina os gestos e as pulsões dos indivíduos. Em 
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seguinte, temos o arquétipo que é a imagem universal coletiva que 

precede a própria idéia, é o elemento de fusão do imaginário com 

os processos racionais, expressa o schéme. O símbolo, por sua vez, 

expressa o arquétipo por ser um signo concreto, expresso na língua 

como estrutura, estes se organizam na formação do mito que é a 

narrativa universal e racional do imaginário. A confluência desses 

elementos estabelece algumas padronizações imaginárias nas 

constelações que imagens que Durand confere o nome de 

estruturas. Estas, agrupadas em seu isomorfismo e 

complementação formam três regimes do imaginário, o diurno, 

noturno e o crepuscular.  

O regime diurno caracterizado como o regime da antítese, 

da oposição, o que divide o universo em dois pólos (PITTA, 2005). 

Apresenta imagens relacionadas á queda, a angústia diante da 

morte, do tempo, como também, imagens de elevação, luta 

herórica, caracterizadas pela estrutura heróica. Por isso, princípios 

de exclusão, contradição e identidade movem esse percurso das 

imagens. Também decorre que os esquemas verbais dessa estrutura 

sejam separar/misturar e subir/cair.  

O regime noturno é o da harmonização dos opostos, união, 

as imagens são introspectivas e tendem para a reconciliação.  

Compreende a estrutura mítica. A estrutura mítica apresenta 

imagens que harmonizam opostos, eufemizam e invertem 

significados simbólicos (2005), isso decorre que princípios como a 

causalidade caracterizam esse estrutura, o que justifica também 

seus esquemas verbais serem amadurecer/progredir, 

voltar/recensear.  



O regime crepuscular define-se pela positividade do tempo, 

relacionando o movimento cíclico do destino e a progressão. 

Compreende a estrutura sintética. Nesse regime, temos uma 

confluência entre os regimes diurno e noturno para a construção de 

um caminho simbólico histórico e progressista. É um regime em que 

se constroem formulações filosóficas a partir dessa dialética entre o 

diurno e o noturno. Nesse trabalho analisaremos apenas a 

ocorrência de símbolos e o regime ao qual pertencem na narrativa. 

Na narrativa Túnel de papel o trajeto que os símbolos 

percorrem para caracterizarem o medo e a loucura acontecem no 

regime diurno das imagens, dentro do esquema verbal subir/cair. 

Essa primeira constatação é feita pela ocorrência dos símbolos 

nictomórficos, (relacionados á temporalidade, a angústia da 

mudança do tempo) teriomórficos, (relacionados á animalidade, a 

angustia da morte, da mordicancia, do grito); e espetaculares, 

(relacionados á ascensão, símbolos solares que representam a 

verticalidade) no conto. Caracterizando a queda moral do narrador 

pela loucura, e sua ascensão pela escrita. No entanto, pelo fato da 

narrativa estar em primeira pessoa e caracterizar a escrita como 

uma libertação do caos interior, daí o título túnel de papel, e pela 

palavra ser isomorfa do símbolo luz, o narrador conseguiu ascender 

da queda e construir uma visão de mundo. 

 

2 – A viagem sem retorno sob o signo da Morte – A queda  

No conto Túnel de papel da Adelice da Silveira Barros temos 

uma narração em primeira pessoa de um adolescente sobre a sua 

“condição de louco”. Nessa narrativa, a recorrência do símbolo 

nictomórfico da água, a ocorrência do símbolo teriomórfico do 
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cachorro, e a descrição dos tratamentos que o jovem passou pelo 

pediatra, psicólogo e no hospital psiquiátrico nos permitem afirmar 

que a loucura para esse narrador personagem é a queda, o signo de 

punição que a sociedade lhe impôs diante de sua angústia da 

solidão. Essa angústia causada pela ausência de afetividade dos 

pais, e reforçada pelas tecnologias de comunicação e 

entretenimento (jogos eletrônicos, internet, televisão) que 

preenchem o seu cotidiano. Desse modo, o medo é um sintoma 

dessa angústia da solidão que culmina na queda pela loucura do 

narrador personagem. 

 O medo está expresso nos símbolos nictomórficos e 

teriomórficos que aparecem no conto. As primeiras ocorrências do 

símbolo da água seguem nos trechos abaixo: 

Uma lembrança anterior á coisa: meu pai e eu, 

nós dois sentados na ponte, balançando as 

pernas enquanto a água rola a tarde morna. Um 

panfletista passa. Meu pai faz um barquinho com 

a folha da propaganda. Faz um gesto de lonjuras 

e me entrega. Joga, ele diz. Jogo. Depois começo 

a roer as unhas, angustiado, vendo meu 

barquinho ir-se distanciando, distanciando. Pode 

ter sido um agouro, não sei. Quando a coisa 

aconteceu foi parecido, mas muito pior. A vida, 

as coisas começaram a se afastar de mim como o 

barquinho. Fui ficando sozinho, á margem de 

tudo. Até que um dia, sem essa nem aquela, 

despenquei da vida. É isso, cara, caí da vida, não 

to mais nela, na vida. (BARROS, 2008, p. 21). 



 

(...)Loucura, cara, parece que eu tava no 

barranco e tudo ia embora na correnteza, como 

o barco de papel naquele dia (...). ( BARROS, 

2008, p. 22). 

 

Mãe me encontrou encolhido na poltrona, 

chorando. (...). (BARROS, 2008, p.22). 

 

 De acordo com Durand (2002) a água que escorre simboliza 

a viagem sem retorno, o anúncio de um mau tempo que está á 

caminho, e nesse trecho “a água rola” é a origem do medo do 

narrador, ao ver o barquinho distanciando, o medo pelo 

pressentimento de uma passagem sem retorno representa o 

primeiro sintoma do narrador, por tudo isso, ele afirma que acredita 

ser isso uma espécie de agouro. De modo que quando aconteceu o 

primeiro surto (“a coisa aconteceu”) o narrador presenciou o medo 

da mudança sem retorno, o presentimento da morte, e por tal 

equipara essa experiência do surto com a passagem do barquinho. E 

ao dizer “despenquei da vida” é a primeira constatação da loucura a 

partir do medo da solidão. 

 No segundo trecho citado acima, o narrador conta os 

detalhes do seu primeiro surto. Sozinho em casa, ele começou a 

sentir as coisas se afastarem dele, o mundo ir embora. O “barranco” 

representa a queda lenta, uma vez que o chão é movediço para o 

narrador nesse momento e a “correnteza”, pressupondo então que 

passa por um barranco de terra, a água é escura, simbolizando a 
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epifania da desgraça do tempo, o medo da mudança, e da morte 

pressentida. No terceiro trecho as lágrimas representam, de acordo 

com Durand, um afogamento interno, é o desespero íntimo do 

narrador diante do medo. Sobre o “encolhido”, podemos inferir que 

a mãe encontrou o narrador chorando em posição fetal, uma clara 

referencia ao desejo de volta ao útero materno, o maior símbolo de 

proteção e afeto por parte desse menino. 

 Depois desse primeiro surto, a mãe levou o narrador ao 

pediatra que diagnosticou esse surto como manha, para chamar a 

atenção dos pais, e fez uma série de recomendações, dentre elas, a 

aquisição de um cachorro, o símbolo teriomórfico que aparece no 

conto. Durand afirma que o cachorro é um símbolo teriomórfico 

isomorfo ao lobo, cavalo, todos eles representando a morte. No 

segundo surto do narrador o cachorro tem papel importante: 

(...) Acho que fiquei muito esquisito mesmo, 

porque lá do outro lado do mundo, Jimmy, o 

cachorro que tinham me dado (uma das poucas 

cláusulas que fora cumprida), começou a latir 

feito doido. (...). (BARROS, 2008, p. 23). 

 

 O grito animal, no caso, o latido do cão, apresenta a 

angústia terrificante do narrador, diante do surto, é o grito inumano 

de que aquele menino está tendo o surto sob o signo da morte. Esse 

grito animal representa os “fantamas terrificantes da animalidade” 

que expressa a angústia diante da goela terrível, o grito que 

expressa a mordicancia, a agressividade, a devastação que 

caracteriza a queda. Então, podemos entender o latido como o grito 

devastador da queda, o anúncio.  



 Depois desse segundo surto, o narrador foi encaminhado ao 

psicólogo que diagnosticou estresse. E como tratamento ele passou 

a fazer terapia, freqüentar a biblioteca pública, e em contato com os 

livros, ele passou a escrever. É importante destacar que com a 

escrita, o narrador conheceu um outro mundo, da imaginação. 

Descobriu uma liberdade de expressão de seu imaginário, de acordo 

com a nossa leitura, pois que a narrativa, é uma expressão da 

angústia, é um modo de organizar na linguagem o imaginário 

individual. 

 

3 – A construção de uma visão de mundo depois da queda 

 Considerando então a escrita narrativa como um modo de 

organizar a angustia, vejamos o seguinte trecho do conto, em que 

ao lerem os seus escritos, os pais internaram o narrador em um 

hospital psiquiátrico: 

Na terceira vez, (para agilizar, eu acho) 

contrataram esse novo personagem, o 

psiquiatra, aquele, sim, doido de pedra, porém 

cheio de artimanhas. Quando saí do efeito túnel 

e me dei conta de onde me encontrava, reagi 

feito um louco, gritando me tirem daqui, me 

tirem daqui, seus filhos da puta! Acho que o 

médico não gostou da concorrência. Aí me 

colocaram numa camisa de força tão justa 

quanto a que vestiram na vida, no cosmos. Fui 

promovido a louco oficial. Disseram que meus 

escritos livres, sem regras, sem pontuação, não 

passavam de delírios fantásticos, Foi então que 
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descobri um fato novo: ser louco dá tanto ibope 

quanto escrever um livro pornográfico ou pintar 

uns borrões só pra ver o individuo espremer o 

cérebro e não traduzir porra nenhuma. Investi na 

minha condição como se investe na carreira. 

(BARROS, 2008, p.24). 

 

 Nesse trecho percebemos que a escrita, que para o 

narrador foi um modo de extravasar sua angústia, para os pais e os 

médicos foi o atestado do que eles chamam de loucura, o que se 

pode constatar no trecho “quando saí do efeito túnel e me dei conta 

de onde me encontrava reagi feito um louco” (grifo meu). E assim, 

comecemos a entender o modo como o narrador assimilou e 

eufemizou o próprio medo. Ele eufemizou pela escrita, no entanto, 

ao ser internado ele aceitou o rótulo e se submeteu ao tratamento. 

Desse modo, a loucura é um rótulo que caracteriza a queda do 

narrador como um signo de punição. Por escrever, expressar a sua 

angústia, o narrador é condenado ao isolamento, ao tratamento de 

choque dos remédios e da clínica psiquiátrica. A escrita sem regras, 

sem pontuação, representam o caos interior expresso na linguagem, 

foi o modo que o narrador encontrou para apresentar a sua 

angústia. E a escrita enquanto composta da “palavra” que de acordo 

com Durand é um símbolo espetacular isomorfo á luz, ligada ao 

verticalismo ascensional:  

Vê-se assim que a palavra, homóloga da 

potencia, é isomórfica, em numerosas culturas, 

da luz e da soberania do alto. Este isomorfismo 

traduz-se materialmente pelas duas 



manifestações possíveis do verbo: a escritura, ou 

pelo menos o emblema pictográfico, por um 

lado, o fonetismo por outro. A intelectualização 

dos símbolos e a lenta transformação do 

semântico em semiológico seguem assim a via da 

filogênese evolucionista que privilegia na espécie 

humana os dois atlas sensoriais: visual e 

audiofonico. Todavia, ao lado deste isomorfismo 

intelectualizante do verbo devemos assinalar 

uma anastomose possível da linguagem e da 

sexualidade. Muitas vezes, com efeito, o verbo é 

assimilado ao simbolismo do filho (...). (DURAND, 

2002, p. 157). 

 

 No conto em questão entendemos que o verbo está na 

manifestação da escritura, que propiciou ao narrador a sua 

ascensão da queda pela eufemização do medo. E assim, podemos 

entender que o título Túnel de papel representa essa passagem do 

narrador pelo caminho escuro e aterrorizante de sua angústia que 

foi expresso na escrita. Representando também a própria 

fragilidade desse percurso, o registro na linguagem do caos interior. 

Que o próprio narrador afirma ser uma solução como podemos 

aferir no trecho que segue, e que finaliza o conto: 

 

No final das contas, dependendo do ponto de 

vista, nos demos bem: o psicólogo, o psiquiatra, 

as drogas e eu. Ter conhecido a escuridão, 

estado do outro lado, do lado onde o sol não 
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bate e ninguém mais chega, ajudou-me a aceitar 

melhor o tratamento. Doeu. Tive um medo 

horrível de não voltar mais. Voltei. O preço foi a 

renuncia á inspiração, que, no meu caso dizem, 

poderia ser uma faca de dois gumes. Não sei. 

(BARROS, 2008, p.25). 

 

 Essa ascensão afirmada pelo narrador é justificada na frase 

“do lado onde o sol não bate” em que o sol aqui aparece como 

símbolo espetacular, é o sol ascendente, nascente que não chega na 

treva, aparece depois dela que Durand afirma ser  

“sobredeterminações da elevação e da luz”. Por isso, o narrador 

conseguiu enfrentar o tratamento por reconhecer a sua condição. 

 Por fim, podemos entender que os símbolos nictomórficos e 

teriomórficos se articulam no conto enquanto anúncio e expressão 

da queda do narrador. O medo, mais uma vez, é um sintoma da 

angústia, que foi neutralizada pelos tratamentos que o narrador se 

submeteu. Nesse caso, a neutralização, é um eufemismo aparente 

de que os surtos, o medo, não aparecerão mais na vida do narrador, 

o que não quer dizer que a sua angustia tenha sido superada. Mas 

ainda assim o narrador conseguiu construir uma visão de mundo 

pois que conheceu a queda dentro de regime diurno no verbo cair, a 

ascensão pela escrita, e a construção de uma visão de mundo por 

reconhecer sua condição, o que se expressa no início do conto com 

a ocorrência de outro símbolo espetacular 

Tenho doze anos e meio. Quase treze. Alguns me 

olham assim, desconfiados. Pensam que sou 

louco. Acho que sou mesmo. Um pouco. Até 



gosto de ser, mas eles são mais do que eu, 

porque acreditam no que não existe. E fazem 

coisas absurdas. Cara, em da nome da 

tranqüilidade, de conceito de normalidade, 

aceitam tudo, até reduzir seu campo visual. Vê se 

você me entende: nascem enxergando em 360º  

depois o campo vai diminuindo. Realidade. 

Janelas da vida?  Links? Vou e clico: estou em tal 

lugar, a realidade aqui é tal e pronto, quem não 

se adaptar que se dane. (BARROS, 2008, p. 20). 

 

 Quando o narrador fala em “campo visual”, “enxergar”, 

aparece implícito nesses vocábulos o símbolo espetacular “olho” 

que para Durand é isomorfo da visão, da transcendência divina, 

ligada á ascensão. Considerando então que toda a queda é narrada 

em flash back, entendemos que esse início do conto é o tempo 

presente do narrador, que apresentará o seu passado de queda que 

permitiu a ele construir sua visão de mundo, e no presente ter sua 

ascensão, ao afimar que as pessoas não enxergam. Isso também 

caracteriza a forte presença do regime diurno na narrativa pois que 

em sua narração o personagem se opõem ao resto do mundo, 

porque ele enxerga e tem o saber de toda a realidade, e considera 

todos os outros, alienados. 

 

3 – Da queda, da visão de mundo para a mensagem da história 

A ocorrência desses símbolos da queda e da ascensão do 

regime diurno em Túnel de Papel nos permite refletir sobre a 

mediação das tecnologias da vida moderna nas relações afetivas, 
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principalmente entre pais e filhos. Os pais do narrador são seres 

absorvidos na intensa luta da sociedade contemporânea para ter 

espaço, é a luta do regime diurno para ascensão financeira, de 

status social. Essa luta coloca o ser humano diante da solidão, o 

estresse, aumentando suas angústias, e o submete aos tratamentos 

modernos de psicologia, psiquiatria que no caso do conto em 

questão, serviram apenas para neutralizar os sintomas do narrador, 

os surtos.  

 Também destaca-se o papel da escrita, da narratividade 

como um suporte de superação da angustia. O narrador conseguiu 

superar seus medos, sua solidão pela escrita, no entanto, a 

expressão do caos interior ao mesmo tempo que foi a luz, foi o álibi 

para a condenação, de onde aferimos que a loucura foi o signo da 

punição para esse adolescente.  

 A análise simbólica também permitiu inferir que a angustia 

do narrador é fruto da inversão dos valores afetivos entre pais e 

filhos. Talvez seja essa a principal mensagem do conto. O que nos 

estudos da antropologia do imaginário caracteriza-se pela ausência 

da afetividade, da intimidade, do descanso tão característicos do 

regime noturno. O narrador conseguiu enxergar isso, mas por estar 

imerso em um contexto familiar essencial diurno, não conseguirá 

superar totalmente sua angustia, talvez não no tempo que 

conhecemos em sua narração. 

 

 

 

 



Referências Bibliográficas  

BARROS, Adelice da Silveira. Túnel de Papel. In:  Camumbembe. 

Goiânia: Cânone editorial, 2008. 

DURAND, Gilbert. Estruturas antropologias do imaginário. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

O SENTIDO DO ZEN-BUDISMO: TRANSCENDÊNCIA DA TRANSCENDÊNCIA 

NO SEXTO PATRIARCA HUI NENG 

Leandro Durazzo13 

 

 Entre todas as culturas humanas, de formas sempre 

variadas, um elemento recorrente pode ser notado. Este, estudado 

por uma longa tradição filosófica, diz respeito ao sentimento de 

passagem temporal, fluxo da vida corrente que leva, inevitável, à 

morte. 

 Gilbert Durand, em As estruturas antropológicas do 

imaginário (2001), atualiza essa discussão sob duas bases, 

simultaneamente. De um lado, o crítico, sintetiza e desenvolve 

compreensões hermenêuticas anteriores, como as filosofias de 

Cassirer, Jung, Bachelard, tendo no simbolismo das imagens seu 

horizonte. Por outro, numa incursão etnológica, registra e articula 

diversos exemplos culturais, sejam míticos, literários ou religiosos, 

vindos de diferentes épocas e sociedades, observando nesse amplo 

material humano as recorrências e configurações que o simbolismo 

apresenta. 

 É assim que pode demonstrar, sob as imagens simbólicas 

que elenca, uma mesma justificativa: todo simbolismo tem por 

causa primeira a confrontação com a ideia da mortalidade, da 

experiência temporal. 
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Dividindo as “intenções” simbólicas em dois regimes de 

imagens, Durand estabelece balizas para sua interpretação 

antropológica. Num regime, o Diurno, a motivação primeira é a de 

lutar contra a morte, vencer a passagem do tempo por meio de um 

combate que transcenda a realidade temporal. A esse domínio se 

vinculam as imagens de ascensão, pureza, claridade, combatividade 

heroica, etc, agrupadas no que ele chamou de estrutura heroica do 

imaginário. 

Contrariamente a essa intencionalidade agônica das 

imagens, outra forma de apresentação dos símbolos se dá pelas 

imagens sistematizadas no regime Noturno. Aqui, em vez da aposta 

combativa contra o tempo há absorção – estrutura mística – e 

intimidade, apresentadas pelos simbolismos referentes à descida 

subterrânea, ao redobramento, viscosidade sensorial. É o exato 

oposto da estrutura heroica, que busca distinção, corte e 

objetividade. No regime Noturno ainda existe a estrutura dramática 

do imaginário, com as imagens cíclicas, de renovação e 

progressividade que a caracterizam. 

Essas distinções do imaginário, tão-somente didáticas, nos 

fazem saber das variadas maneiras de lidar com a certeza da morte. 

Os estudos de Durand demonstram que a cada constelação 

imaginária, a cada horizonte mental – variável de cultura para 

cultura -, correspondem diferentes possibilidades de 

relacionamento com a ideia derradeira, com a perspectiva da 

extinção. Num regime Diurno, por exemplo, típico núcleo de nossa 

tradição moderna ocidental, o imaginário de superação e 

transcendência da mortalidade se consolida, muitas vezes, em 

tentativas extremas de controle. Assim que o homem no Ocidente 

moderno procura controlar a natureza, vencê-la e impor sobre ela 
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sua vontade, metaforizando a morte em um processo passível de 

superação. 

 

No Oriente ascético da tradição budista, também, com sua 

ética de transcendência e iluminação, podemos imediatamente 

apontar o regime Diurno como padrão de imaginário. Assim que a 

compreensão do tempo e da realidade – ambos ilusórios, caóticos e 

forçosamente causadores de sofrimento, porquanto inexistentes – 

levou Buda, o Iluminado, a perceber que a sucessão de nascimentos 

e mortes – o samsara - era o grande Mal a ser vencido.  

Sem oposição combativa, entretanto, sua compreensão 

levou-o a buscar a saída dessa roda de reencarnações não por meio 

de vitórias externas. No nirvana – a superação -, o que se pretende 

é a colocação do sujeito num espaço fora do tempo/realidade 

ilusórios, onde ele deixa de ser sujeito, pois que deixa de existir 

enquanto ego, enquanto realidade diferenciada. 

 Na história do zen-budismo conta-se que o Quinto Patriarca, 

procurando um substituto a seu cargo, propôs um desafio: o 

discípulo que expressasse em poesia a essência do zen receberia o 

manto e a tigela, símbolos do status de patriarca. Shen Hsin, monge-

chefe, era o favorito para o cargo, e demonstrou seu grande 

conhecimento do dharma (ensinamento) através do seguinte 

poema escrito na parede do monastério:  

 

Nosso corpo é a árvore-Boddhi 

                                  Nossa mente, um espelho brilhante. 



Cuidadosamente nós os limpamos minuto a 

minuto 

E não deixamos nenhuma poeira ali pousar. 

 

 Em quatro versos temos uma síntese dos simbolismos 

presentes no Regime Diurno da Imagem – tanto os simbolismos 

negativizados quanto suas contrapartes antitéticas. A árvore-

Boddhi, sob a qual Buda se iluminou, exerce contra o catamorfismo 

da queda um direcionamento ascensional. À mente, também 

ascensional, se vinculam outros dois simbolismos presentes na 

primeira parte de As estruturas antropológicas do imaginário, de 

Gilbert Durand, a saber, o espelho nictomórfico e sua valorização 

espetacular, o brilho. A diligência com que se limpam corpo e 

mente, manifestação de uma conduta atenta, deságua no combate 

à impureza que a poeira representaria.  

 A postura ascética e purificadora da doutrina budista, 

eminentemente diurna porque em busca da Iluminação, parece 

totalmente representada nesse poema, nesse combate às trevas da 

ignorância e ao descuido. Entretanto, os versos de Shen Hsin, lidos e 

admirados pela comunidade monástica, não cumpriram sua função. 

O manto e a tigela do Quinto Patriarca foram passados, em vez 

disso, a Hui Neng, um servidor do templo, analfabeto, que sem 

saber do desafio pediu a um monge letrado que escrevesse, ao lado 

do poema de Shen Hsin, este outro, tão mais simples: 

  

A árvore Bodi não existe 
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Nem sequer um espelho brilhante. 

Já que tudo é vazio 

Onde pode a poeira pousar? 

 

Neste poema a transcendência da totalidade é alcançada, 

mesmo que expressa de forma discursiva. Se considerarmos o 

poema do Patriarca apenas como ilustração de algo impronunciável, 

indemonstrável, estaremos na trilha de sua compreensão. Como se 

diz do Tao (do chinês: o Caminho), “O caminho que pode ser 

expresso não é o Caminho constante / O nome que pode ser 

enunciado não é o Nome constante/ Sem-Nome é o princípio do céu 

e da terra” (LAO-TSE, s/d, p. 4). 

Por isso que a forma discursiva através da qual a “verdade” 

do zen se apresenta é, por força de sua natureza, paradoxal. Não há 

corpo, mas a base que afirma isso é um corpo (fenomênico, ao 

menos). Não há mente, mas a mente que pronuncia isso se pensa 

como mente (no plano das formulações racionais, ao menos). Daí 

que Hui Neng, se escrevesse tal poema após muito estudar as 

escrituras e a história do budismo, talvez não demonstrasse a 

verdadeira Iluminação que o Quinto Patriarca percebeu. Entretanto, 

ele escreveu este ghata sem sequer conhecer a história intelectual 

do budismo, sem nunca ter estudado os sutras (textos sagrados), já 

que era analfabeto. 

Hui Neng trabalhara, desde sua chegada ao templo, 

somente como servidor no pilão de arroz, sem nunca se aproximar 

do pátio em que os monges assistiam aos sermões. Ao escrever tais 

palavras, expressando a verdadeira natureza da realidade, ainda 



não conhecera a tradição intelectual que aos letrados compete. Ele 

espontaneamente tocou a “vacuidade absoluta” (DURAND, 2001, p. 

193) que caracteriza o budismo e a experiência zen. 

Compreendendo o Vazio, deixa-se de atribuir às coisas 

juízos diferenciadores. Nada mais há que seja “melhor”, “pior”, 

nenhum “gosto” se mantém, toda e qualquer “preferência” é 

abolida. Chegando ao Vazio (ou ao Absoluto hindu, ou Totalidade 

mística, tanto faz) compreende-se que a integração total com as 

realidades (diversas, mutáveis, dinâmicas e rápidas) é a via de 

contato com algo próximo à vida-em-si, sem atribuições posteriores. 

Próximo ao Caminho. 

Vejamos Paulo Borges, professor português de Filosofia da 

Religião, cujos interesses na tradição budista muito nos dizem 

respeito:  

 

Parece ser nele [no budismo] que mais radical, 

aberta e auto-iconoclasticamente se assume que 

toda a via para a verdade se cumpre na mesma 

medida em que a si e às figuras e representações 

dessa mesma verdade transcende e anula, como 

instâncias ainda relativas ou ilusórias e 

idolátricas dessa busca de liberdade e nudez 

totais que constitui o âmago disso que, nas várias 

tradições religiosas ou sapienciais, se designa por 

espiritualidade (BORGES, s/d, p. 1). 
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Lançamos mão de outro autor de nossa referência, José 

Carlos de Paula Carvalho, para suturar (do sânscrito: sutra) essa 

vacuidade de juízos com uma possibilidade que os estudos do 

imaginário apresentam, no que tange à compreensão do Outro: 

 

É necessário “um descentramento das filosofias 

da consciência que, não que morte da 

subjetividade, mas morte do sujeito identificado 

com a máscara voluntarista de um ego forte [...], 

levanta a questão dessa subjetividade como 

‘portadora’ *...+ de estruturas inconscientes e 

espirituais (ou imaginais), fato que, por um lado, 

reduz a subjetividade como consciência-máscara 

voluntarista mas, pela mesma movência, amplia 

a ‘subjetividade’ enquanto portadora de um 

‘destino’ *...+ que não é ‘fado’, mas sim realização 

de uma ‘totalidade abrangente’” (PAULA 

CARVALHO, 1998, p. 109) 

 

Apontamos brevemente que Shen Hsin, intelectualizando a 

compreensão da Iluminação, não a pode alcançar. Por outro lado, 

Hui Neng foi capaz de indicar (e tão-somente indicar) o 

indemonstrável, através de um discurso radicalmente paradoxal 

que, no mesmo movimento em que nega (discursivamente) permite 

compreender (para-logicamente). Se Shen Hsin e os simbolismos 

mais “clássicos” da superação da morte e do tempo (símbolos 

ascensionais, espetaculares e diairéticos) enquadram-se no que 



Durand desde o início das Estruturas nos ensina, Hui Neng está em 

algum ponto além. 

 

Algum ponto além porque, fiel à essência do zen, 

transcendeu a lógica discursiva, o juízo egoico discriminador e, por 

esse processo, venceu a morte e o tempo. 

Talvez o além que buscamos em Hui Neng seja também um 

imaginário diurno, cuja exacerbação dos simbolismos antitéticos 

(sobretudo o vazio nirvânico) não passe de extremismo simbólico 

espetacular. Por outro lado, uma pequena lição zen nos ensina: 

antes de compreender o zen, montanhas são montanhas e água é 

água. Quando se começa a compreender o zen, montanhas não são 

montanhas, água não é água. Depois do nirvana (a Iluminação), 

montanhas voltam a ser montanhas, água volta a ser água. 

Há aqui um elogio da realidade, da aceitação de uma 

materialidade mundana que fugiria do puro espírito diurno 

antitético. É esse meio termo, esse “caminho do meio”, talvez 

mesmo o terceiro incluído e a coincidentia oppositorum que 

devemos buscar, sob risco de limitarmos a Iluminação essencial do 

zen a uma hipóstase da iluminação espetacular. 

O nirvana, súbita iluminação que o homem atinge ao tocar o 

núcleo do real, núcleo inexistente, transcende os simbolismos das 

imagens porque apela ao Vazio real, inominável e invisível. Não no 

sentido romântico ou platônico do invisível material mas acessível à 

razão. No zen, o Vazio é diferente ainda da própria formulação 

racional, inatingível por qualquer meio, exceto pela experiência 

iluminadora da transcendência de todo e qualquer desejo de 

sentido. 
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Não havendo essência do homem, não havendo ego, Ser, 

não havendo quaisquer unidades que se possam integrar, a lógica 

do zen apela à obliteração de toda imagem. Nenhum significado 

existe, daí que nenhuma ideia pré-concebida, juízo de valor ou parti 

pris (JULLIEN, 2000) se apresenta como axioma a moldar a relação 

do homem com o mundo. 

Julgamos que uma significativa relevância social dessa 

mentalidade (do vazio, da não-discriminação, do desapego) é a 

possibilidade de um maior diálogo entre partes diferentes, numa 

dinâmica fluida porquanto não “preferencial”. Esse descentramento 

das filosofias da consciência converge com todas as atuais 

tendências acadêmicas no que concerne a programas interculturais, 

em linguística, religiões ou o que seja, rumo à construção de uma 

cultura de paz. 
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CORRENTES, MAÇÃS E SHINIGAMIS: 

O IMAGINÁRIO DO MEDO EM DEATH NOTE
14 

 

 Comer da maçã [implica em] 

abusar da própria 

inteligência para conhecer o 

mal, da sensibilidade para 

desejá-lo, da própria 

liberdade para praticá-lo. 

(Bertrand, apud Chevalier, 

200, p. 572). 

 

A teoria do Imaginário durandiano 

            Escrever e analisar o mundo simbólico requer inteireza e 

aventura da palavra, entregar-se à ambivalência e despir-se de 

psicologismos. Muito mais do que se perder em meio às imagens 

poéticas que “seduzem, mas não são fenômenos da sedução” 

(Bachelard, 2008, p. 184), trata-se de apreender o movimento dos 

símbolos que “revelam velando e velam revelando”, traduzindo, 

segundo Chevalier (2009, p. XII), “o esforço do homem para 

subjugar um destino que lhe escapa através das obscuridades que o 

rodeiam”. 

Ora, o símbolo é uma “representação que faz aparecer um 

sentido secreto, é a epifania de um mistério” (Durand, 1964, p. 12, 

grifo do autor). Mistério este que se faz manifesto por meio da 
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repetição, da acumulação de aproximações, estruturando 

constelações de imagens isomórficas entre si, sem se desprender do 

postulado fundamental do mestre: todo elemento é ambivalente, 

simultaneamente convite à conquista adaptativa, e recusa que 

motiva uma concentração assimiladora sobre si (Bachelard, 2008). 

Ao tomarmos um objeto para análise, executamos uma 

busca profunda pelos significantes redundantes e verificamos como 

se configuram ao estruturarem uma dinamicidade simbólica 

unívoca. Este exercício de mergulho e observação aplicável aos 

sonhos, à poesia, as artes, emoções e sentimentos constitui a 

ciência da imaginação e do imaginário (Pitta, 2005, p. 196). A 

imaginação é a faculdade humana de produzir, organizar, selecionar 

e classificar imagens, já o imaginário, o modo como essa faculdade é 

operacionalizada. 

Processo que se dá por meio do trajeto antropológico do 

imaginário, no qual os imperativos bio-psíquico-pulsionais do 

indivíduo mais as intimações de seu meio social, norteiam a escolha 

e a articulação das imagens. De acordo com Durand (2002:43):  

 

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 do sujeito se explicam pelas 

acomodações anteriores ao sujeito ao mero 

objetivo. [...] Para delimitar os eixos desse trajeto 

utiliza-se o método pragmático e relativista de 

convergência que tende a mostrar vastas 

constelações de imagens, constantes que 
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parecem estruturadas por certo isomorfismo de 

símbolos convergentes. 

 

Neste trajeto se evidenciam as constelações de imagens 

isomórficas, permitindo-se enxergá-las inseridas em três regimes de 

imagens: diurno, noturno e crepuscular. No regime diurno, a 

imaginação heroica combate os monstros hiperbolizados por meio 

de símbolos antitéticos: as trevas são combatidas pela luz e a queda 

pela ascensão, acionando imagens de luta, suscitando ações e 

temas de luta do herói contra o monstro, do bem contra o mal. No 

regime noturno a imaginação sob o signo da conversão e do 

eufemismo, inverte os valores simbólicos do tempo e o destino não 

é mais combatido, mas assimilado; animada por um caráter 

participativo, promove ações assimiladoras, confusionais, e 

unificadoras. Já no regime crepuscular, o tempo é domado pela 

repetição dos instantes temporais; nele, as imagens antagonistas 

conservam sua individualidade e potencialidade e se reúnem no 

tempo, na linha narrativa, em um sistema, e não numa síntese. 

5. Essa concepção terminológica se deve ao levantamento de 

imagens em diversas culturas, mitologias e artes, nas quais Durand 

percebera que lidar com a diversidade de imagens se trataria muito 

mais de agrupá-las conforme significados fundamentais do que 

classificá-las. Portanto, as organizou em torno de núcleos 

estruturados de acordo com o isomorfismo dos arquétipos, 

schèmes, e dos símbolos convergentes, formando constelações que 

se movimentam de acordo com seus dinamismos predominantes, 

levando assim à percepção das representações imaginárias, 

denominadas estruturas: heroica, mística e sintética. 

Essas três estruturas são entendidas por Durand como polos ou 

núcleos atratores, que organizam semanticamente as imagens, 



configurando-as em universos míticos, cada qual correspondendo a 

uma forma de representação imaginária. Na estrutura heroica põe 

em ação imagens que convergem para os gestos que marcam 

processos de ascensão, distinção, separação ou afrontamento, 

marcando o pensamento por antítese, privilegiando a racionalidade, 

a noção de potência e a estrutura do herói, bem como suas armas. 

Na estrutura mística polariza imagens que convergem para 

os gestos que 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 uma 

descida interior em busca do conhecimento. Já na estrutura 

sintética integra imagens heroicas e místicas harmonizando-as 

mediante a criação de sistemas, de síntese e formulações 

conceptuais, inseridas em um caráter dialético que propõe um 

caminhar histórico e progressista, no qual os símbolos se reagrupam 

de forma a dominar o tempo, visando estabelecer posições 

polarizadas e mostrar sistematizações de mundo quase filosóficas, 

onde se predomina o equilíbrio dos contrários. 

 

O enredo de Death Note 

 

Escrito por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata, 

Death Note é uma série de mangá transformada em anime15 por 

Tetsurō Araki. A narrativa conta a história de um caderno 

pertencente ao mundo dos shinigamis16 e que acaba se perdendo 
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de sua energia vital. 
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em Kanto, no Japão. Caderno que ao trazer escrito em suas páginas 

o nome de um ser humano, indica sua morte, quando, e de que 

forma acontecerá. Yagami Raito, um estudante de 17 anos, 

encontra esse caderno, e ainda que a princípio o ache uma extrema 

bobagem, testa-o, descobrindo-o verdadeiro. 

A partir de então, obcecado pela justiça, determinado a se 

tornar um deus, e cansado das estruturas sociais que o rodeiam, 

Raito passa a julgar criminosos japoneses fazendo-os sofrerem 

ataques cardíacos fulminantes. O crescente número de óbitos e a 

semelhança entre eles chama a atenção da polícia, que passa a ser 

pressionada por entidades internacionais para investigarem quem é 

o Kira - uma versão japonesa do léxico inglês killer – temendo que 

esse massacre se estenda para o resto do mundo. Surge-se assim 

um detetive renomado que se intitula L, uma atualização oriental do 

mito de Sherlock Homes, que tão obcecado pela justiça quanto 

Raito, interessa-se no caso e inicia um jogo fascinante de deduções 

e investigações criminais, sarcasmo e intrigas, sob um filosófico 

clima de terror. 

1. O que perdura por toda a narrativa são as perguntas 

retóricas direcionadas ao seu telespectador, apontando em cada 

diálogo o paradoxo bem/mal e os enfins da morte, a desmistificação 

ou indiferença quanto às crenças em geral. E se qualquer pessoa 

pudesse encontrar um desses cadernos? A quem cabe o direito de 

julgar uma morte necessária? Mas se envolver com a morte não 

significaria entregar-se à própria morte? Afinal como eu deveria agir 

ante a morte? 

A morte, para Durand (2002), tem um papel determinante 

na constituição do imaginário e na criação humana. A consciência 

do Tempo e da Morte e as experiências negativas que dela 

decorrem provocam a angústia original. Para este autor, o desejo 



fundamental da imaginação humana será sempre reduzir essa 

angústia existencial por meio do seu princípio constitutivo, que é 

representar, simbolizar as faces do Tempo e da Morte a fim de 

controlá-las e às situações que elas representam. Mas, em virtude 

da impossibilidade desse controle, ou seja, de distinguir e encarar o 

desconhecido e os perigos que ele pode representar, a imaginação 

cria imagens nefastas da angústia.  

Para enfrentar a angústia, o homem desenvolve três 

atitudes imaginativas básicas que, para Durand correspondem às 

três estruturas do imaginário: a heroica na qual a imaginação 

combate os monstros hiperbolizados por meio de símbolos 

antitéticos: as trevas são combatidas pela luz e a queda pela 

ascensão, acionando imagens de luta, suscitando ações e temas de 

luta do herói contra o monstro, do bem contra o mal; a mística na 

qual a imaginação, animada por um caráter participativo e sob o 

signo da conversão e do eufemismo, inverte os valores simbólicos 

do tempo e assim o destino não é mais combatido, mas assimilado; 

e a sintética na qual a imaginação procura domar o destino, 

reunindo no tempo dois universos míticos antagonistas - o heroico e 

o místico - sem que eles percam a sua individualidade e 

potencialidade (Teixeira, 2010). Veremos, então, à luz desse 

referencial, como o nosso personagem reage à morte. 

Para se apreender e analisar o imaginário de Death Note, 

tomam-se como corpus dois de seus folders de veiculação e 

ilustração, bem como um folder elaborado por seus 

telespectadores, visando-se assim verificar como os efeitos de 

sentido são apreendidos e reinterpretados por aqueles que os 

veem. Isso será possível por uma análise minuciosa dos elementos 

que compõem suas ilustrações, como os movimentos posturais, os 

arquétipos, as cores e os símbolos. Pensando dessa maneira, 
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adentramos o caminho indicado por Bardin (2004), ao recomendar 

uma primeira leitura chamada de leitura flutuante, em que ao se ter 

o primeiro contacto com o corpus surgem as primeiras impressões. 

Vejamos os folders: 

Análise 

 

Temos de background a imagem de uma maçã vermelha 

que parece tomar os personagens centrais. Sob o fruto nos 

deparamos com uma garra que, reproduzindo-se gestualmente na 

mão direita de Raito, também se torna um invólucro que toma o 

fruto de cima a baixo. Cercando-os temos uma corrente que se 

encerra em torno da mão direita de Raito, que está de coluna ereta, 

olhando verticalmente, e ao seu lado, L, que mantém uma posição 

quase debruçada, com as palmas das mãos voltadas para baixo e 

um olhar fixo horizontal. 



Ryuk, ao apresentar-se pela primeira vez a Raito, depara-se 

com um pote de maçãs avermelhadas deixadas na obscuridade do 

quarto. A maçã desde então é o único alimento do mundo humano 

do qual o shinigami se alimenta; sempre a mastigá-las, acaba 

sofrendo até mesmo (e então estamos falando da única parte 

cômica da narrativa) uma crise de abstinência quando não pode 

comê-las. Enquanto Raito é apresentado ao Death Note, Ryuk 

devora-as furiosamente. Enquanto come, o shinigami adverte e 

excita o jovem a respeito do caderno. 

Ora, o proibido adâmico sempre fora retratado como a fruta 

avermelhada; uma vez comido e proveniente seja da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, seja da árvore da vida17, confere 

àqueles que a abocanham o conhecimento desagregador, 

provocador da queda, culminador da morte. No mesmo Éden a 

serpente instiga o homem a comer do fruto e apesar de não 

abocanhá-lo, toca-o, mostra-o, tentando-o a experimentar dos 

efeitos da desobediência divina. Da mesma forma como a serpente 

se faz mensageira da morte da inocência, Ryuk também o é. Mas a 

serpente não come do fruto. Ryuk ao engolir a morte, apodera-se 

de seu âmago em um processo de redobramento, buscando-se 

aproximar da sua essência para afetar Raito. E isso basta. Raito não 

come do fruto, mas ao ver o shinigami abocanhando-o, sente-se 

movido a realizar os julgamentos, a executar as mortes. 

                                                           
17

 Em se tratando das crenças japonesas, ainda que descartássemos uma 
“abordagem cristã” nos depararíamos com a existência de várias Árvores 
mitológicas, como a Yggdrasill (de origem escandinava) ou as Sete Árvores, das 
quais uma intitula-se Jade e entrega a imortalidade (origem chinesa). Segundo 
A. S. Murray, na mitologia grega acreditava-se que os Jardins das Hesperides, 
com as maçãs de ouro, existiam numa ilha do oceano - de lá que fluíam as 
fontes de néctar, pelo divã de Zeus, e ali a terra exibia as mais raras bênçãos 
dos deuses - era outro Éden. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A._S._Murray&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hesperides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
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Apoderar-se da maçã implica em saber, transgredir a Luz e 

descer na escuridão. A escuridão torna-se um convite ao 

conhecimento, e na maçã encontramos esse chamado; algumas 

tradições celtas afirmam a maçã ser fruto que revela. 

Alquimicamente refere-se ao simbolismo do enxofre – isomórfico à 

própria cor vermelha – que segundo Chevalier (p.572), 

eminentemente refere-se ao mistério vital escondido no final das 

trevas; o vermelho reunido diz respeito à vida e o vermelho que se 

espalha diz respeito à morte (o foco sempre está na trituração da 

maçã na boca composta por dentes tenebrosos do shinigami). 

O shinigami configura-se, então, como portador do 

conhecimento desejado; projeta-se como a serpente adâmica que, 

apesar de não ser a morte, conhece-a e sabe dos meios para se 

achegar a ela. Age valendo-se do instrumento de tentação e instiga 

Raito a dela se alimentar. E uma vez que se tenha descido a 

escuridão para conhecer (a princípio, a escuridão do quarto), acaba 

aprisionado; explicitamente temos uma corrente que amarra Raito 

e L à maçã.  

A corrente é símbolo de elos e relações entre o céu e terra; 

temos a ligação entre o humano (representado pelos dois rapazes), 

e o sobrenatural (explícito pela garra e pela maçã). Alguém poderia 

nos lembrar de que em certo ápice da história Raito se acorrenta 

(literalmente) a L para provar-lhe que não é o Kira; assim os dois 

passam a investigar juntos e arquitetar estratégias na incansável 

busca por aquele que faz os julgamentos. Segundo Chevalier (p. 

292), em alguns textos irlandeses encontram-se referências a 

guerreiros que combatem acorrentados uns aos outros – temos 

mais uma vez a imagem do elo. Mas este elo dá duas voltas em 

torno da mão de L, e se encerra na mão direita de Raito, sem, no 



entanto, fechar-se. Raito se acorrenta a essência da morte quando 

começa a fazer uso do caderno, e a morte acorrenta-o. 

Entre os gregos, o lado direito era o lado que ergue a lança; 

Durand (1964, p. 9) nos lembra que a ideia de justiça “figura-se por 

um personagem absolvendo ou punindo”, valendo-se de “diferentes 

objetos”. Temos a mão de Raito materializada como espada - é 

usando sua mão para segurar o lápis que ele escreve os nomes e 

determina as mortes. A espada então atualizada como lápis é assim 

o arquétipo no qual “se ligam inextricavelmente as motivações 

psicológicas e as intimações tecnológicas”. (Durand, 2002). É 

representação de poder, minuciosamente marcada pelo modo 

como os braços saem do corpo de Raito, ereto, delimitando 

ascensão. O elo então não cerra a espada; a espada é conjunção 

viril. Durand (p. 161) também lembra que “a arma de que se 

encontra munido o herói, é ao mesmo tempo símbolo de potencia e 

pureza”. Ora, exatamente o inverso: Raito torna-se um anti-herói. 

Será então que a boca do shinigami armada com os dentes 

cerrados, pronta a triturar e morder,, estabelece um isomorfismo 

com o gesto de Raito feito com as mãos que toma o formato de 

uma garra? Reproduzindo assim exatamente aquilo que Ryuk está 

fazendo com ele, provocando um movimento duplo? 

No folder, ao contrário de L, cuja vestimenta lhe cobre todo 

o corpo, as mangas da camisa de Raito encontram-se abertas como 

se estivessem sendo rasgadas, e da mesma forma, sua gola. Para 

Chevalier (p.172), a camisa representa uma segunda pele; começar 

a se desprover dela implica extrema solidão moral, onde não se tem 

proteção, nem a de um lugar material, nem de um grupo, nem de 

um amor. Considerando que sua mangas se rasgam no instante em 
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que ele levanta as mãos e clama as garras que tomam conta do 

fruto vermelho, o ato de tornar-se portador da morte, o exclui do 

seu grupo, lhe atribui poderes que não permitem uma companhia 

que não seja a própria.  

Assim poderemos contemplar as ordens finais de Raito: 

enquanto ele orienta a morte para que ela envolva aqueles que 

estão no centro, no próximo folder ele já o concretiza, e as garras 

outrora de ferro, tornam-se ossos – mais uma referência explícita à 

morte. No lugar de uma maçã temos os personagens secundários, 

que são envolvidos pelo querer-poder do Kira, firme e verticalizado 

no centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O personagem que antes tomava a parte superior do folder 

agora dá espaço para o rosto dos shinigamis, que olham 

verticalmente para algum lugar - os portadores da morte têm um 

lugar de ascensão. Mas interessante é observar que no próximo 

folder, criado por um telespectador, Raito toma posição de 

destaque enquanto o shinigami está em queda.  

 

Percebe-se que Raito, além do fruto vermelho em suas 

mãos, também tem a foice como de cor dourada; ligado à noção de 

divino, ao Sol (seja da Justiça ou não); a morte é vista como entrada 

para o sagrado – e suas roupas não estão abertas. Veja como a 

desfuncionalização dos símbolos sob o olhar oriental se dá no 

ocidente. As roupas cobrem todo seu corpo, a maçã está nas mãos 

de Raito, e a espada em posição semi-horizontal.  A morte aqui 
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talvez não possa pertencer a um “simples” humano. Percebamos as 

resistências ocidentais a partir desse fato. O shinigami – o portador 

da morte, senão a própria morte – está em posição horizontal, olho 

fixo para baixo, cabeça para baixo. O lugar de destaque é dado a 

Raito, que tem o olhar fixo e vertical, outrora expresso no folder 

original de divulgação do anime. Não há garras ao fundo, mas temos 

a imagem da caveira, mais uma representação ocidental comum à 

imagem da morte. 

A questão do Medo 

Na concepção japonesa a morte não é vista como algo oposto à 

vida, mas como parte de um processo em que vida e morte são 

complementares, tais como as duas faces de uma mesma folha de 

papel. Não podemos experimentar plenamente a vida se não nos 

prepararmos para experimentar também a morte. Essa crença está 

ligada diretamente a questões religiosas, uma vez que, 

culturalmente, o Xintoísmo represente 51,3% da população, o 

Budismo 38,3%, o Cristianismo 1,2% e outras crenças 9,2%. Muitos 

japoneses consideram-se tanto xintoístas quanto budistas, 

explicando o fato de as duas religiões têm somadas 

aproximadamente 194 milhões de membros (dados de 1996), ou 

seja, mais do que a população total do Japão, de cerca de 127 

milhões de pessoas (Prado, 2010). 

No Budismo o homem não é julgado por nenhum deus, mas por 

si mesmo, por meio de seus pensamentos, palavras e atos, forjando 

seu destino (que poderá ser bom ou mau), constituindo a chamada 

Lei do Karma ou das Retribuições: não há nenhum juiz oculto por 

detrás da Lei. A ideia de ressurreição é totalmente estranha ao 

Budismo, embora existam nos textos budistas várias doutrinas 



sobre a vida póstuma; alguns do Sudeste Asiático e do Tibet tendem 

a aceitá-las literalmente. No budismo Japonês, porém, a tendência 

dominante é vê-las como vestígios de uma mentalidade mitológica 

incompatível com o pensamento moderno alicerçado na ciência. 

Assim a cultura nipônica encara a morte como parte de um 

processo cíclico, ao contrário do homem ocidental, que a teme 

desesperadamente, laçado muitas vezes por dogmas religiosos e 

nada mais demonstra a não ser medo de que ela se aproxime. 

Segundo o Centro de Psicologia Especializado em Medos (PR), trata-

se de uma emoção natural do ser humano, atuando por vezes como 

um aliado, porque resulta de uma ameaça à rotina da existência. 

Ora, a Morte e o Medo – ainda que universais em razão de suas 

bases arquetípicas – configuram-se de maneira singular na cultura 

nipônica, atualizando-se e sendo reinterpretados na narrativa do 

anime. Constrói-se um herói noturno oriental, simbolizado por Raito 

e sua espada desfuncionalizada (leia-se lápis), face ao diurno 

ocidental (o herói que tem um Sol como guia, escolhido desde sua 

concepção para realizar grandes feitos). Em virtude das 

peculiaridades japonesas, o saber-poder contribui para a queda 

moral do protagonista, que sob os olhos do ocidental, parece 

dominar os incômodos do medo. O imaginário oriental é sintético, 

ao integrar a morte e a vida, enquanto que o imaginário ocidental é 

heroico ou místico, embora mais heroico do que místico. 

Sim, quando Raito começa a emitir sentenças de morte, inicia 

uma descida da qual jamais se recuperará. Mas, não se trata de uma 

descida violenta, mas laboriosa, e, por vezes lenta, que o vicia na 

morte em cada nome escrito no caderno, levando-o a queda. 

Durand (p. 201) já avisara, “a descida arrisca a todo o momento 
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transformar-se em queda”. No entanto, ainda que temerosas, as 

pessoas sentem necessidade da presença do Kira. 

Raito, tentado pelas maçãs, deixa-se cegar pelo poder conferido 

e perde sua visão de mundo inocente. A morte abraça-o, ele abraça-

a reciprocamente. Durand (p. 94) diz que “a cegueira, assim como a 

caducidade, é uma enfermidade da inteligência.” Tornar-se 

portador da morte acorrenta-o a uma liberdade humana 

inalcançável, um poder-saber, que o levará inevitavelmente a cair. A 

predominância do medo e o poder da morte reforçam então a ideia 

de cegueira. 

Essa ideia está ligada a tentação e culmina na queda, que 

aparece com o signo de punição, ligada também intimamente à 

tradução judaica cristã da queda de Adão. Langton (apud Durand, p. 

114) introduz no contexto físico da queda uma moralização ou 

mesmo uma psicopatologia da queda: em certos apocalipses 

apócrifos, ela é confundida com uma “possessão” pelo mal, 

tornando-se símbolo de pecados de cólera e assassínio. Raito à 

medida que se utiliza do caderno, mata cada vez mais. A maçã aqui 

então se ressignifica e se transforma em caderno. 

Raito representa o Adão tentado pela serpente. No entanto, 

uma serpente que não apenas cega-o e entrega-lhe a arma que traz 

em si a morte, mas uma serpente que se torna sua amiga; que se 

alimenta da cegueira e o ensina a alimentar-se da morte. E o Paraíso 

se ressignifica em Kanto, a cidade japonesa, ao mesmo tempo em 

que se estende para o mundo. “O mundo está podre”, diz Raito logo 

ao possuir o lápis. O que este Adão nipônico fez nada mais é do que 

tentar reorganizar o Paraíso, mas valendo-se dos artifícios que lhe 

tiraram de lá e deformaram sua visão. 



Considerações finais 

 Sob o olhar do imaginário, tomamos a narrativa do anime 

exposta sob os detalhes de seu folder de divulgação e aferimos 

como a questão da morte e do medo mostram-se por meio das 

cores, dos símbolos e arquétipos.  Por meio de uma análise que 

privilegia e se foca no duplo imperialismo do significante e do 

significado na imaginação simbólica, marcando o símbolo simbólico 

e constituindo a flexibilidade do simbolismo, apontado por Durand 

(1964:13), apreendemos as configurações simbológicas tomadas ao 

se integrarem os elementos da narrativa e de sua representação 

gráfica.  

Ora, a morte configura-se de modo sintético no imaginário 

oriental, ao inteirar morte e vida, enquanto o imaginário ocidental é 

heroico ou místico. A ausência do medo de sua presença e a queda 

causada por ela tornam Raito um (anti) herói peculiar, que se 

atualiza como Adão e sob a companhia da serpente – o shinigami 

Ryuk – busca reordenar o paraíso segundo suas próprias convicções, 

resultando certamente em um fim não diferente do mito cristão: 

condenado pelos próprios atos - a maçã mordida, o uso do caderno 

da morte – seu é o último nome escrito, sua é a última morte 

provocada. E quem o escreve é o próprio Ryuk, enquanto pronuncia 

uma das regras do death note. “No momento certo o shinigami 

deverá escrever o nome daquele que tocar o caderno, e este 

humano que dele fez uso não irá para o céu nem para o inferno... 

mas para o vazio”. E do vazio talvez não haja o que temer.  
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O MEDO QUE VENDE: UMA ANÁLISE DE PROPAGANDAS  

DE CONDOMÍNIOS FECHADOS 

 

Hulda Gomides Oliveira18 

 

 

1. Sobre a Semiótica das Paixões 

  

Os estudos da semiótica francesa, a partir da década de 

1980, começam a considerar a paixão como um dos componentes 

geradores de sentido no ambiente discursivo, voltando sua atenção, 

portanto, às modalizações do ser, pensando nos valores investidos 

pelos sujeitos no objeto. Assim, chegamos a quatro modalidades 

centrais: o querer ser, o dever ser, o saber ser e o poder ser. Mello 

(2005) nos mostra que estas modalidades estão suscetíveis a se 

desdobrarem, uma vez que se pode negar cada um dos predicados 

ou os dois ao mesmo tempo, daí decorre a dificuldade, já prevista 

por Fontanille (apud MELLO, p. 50), de se estudar as paixões, visto 

que uma mesma sequência modal pode produzir diferentes efeitos 

passionais e, ainda, as paixões podem ser simples ou complexas. As 

primeiras referem-se àquelas derivadas do arranjo modal oriundo 

da relação entre sujeito e objeto, enquanto as outras àquelas 

                                                           
18
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derivadas de toda uma organização patêmica anterior, prevendo 

uma sucessão de estados de alma. A despeito, entretanto, das 

complexidades que a teoria traz, neste artigo vale nos focar no fato 

de que as paixões estão presentes nos textos e precisamos nos 

atentar a elas para compreender a organização da narrativa e dos 

sujeitos, como explica Fiorin (2007, p. 10), “(...) que há um 

componente patêmico a perpassar todas as relações e atividades, 

que ele é o que move a ação humana e que a enunciação 

discursiviza a subjetividade”. É muito válido também ao nosso 

propósito partir da ressalva de Bertrand ao “considerar a paixão não 

naquilo em que ela afeta o ser efetivo do sujeito dos sujeitos reais, 

mas enquanto efeito de sentido inscrito e codificado na linguagem” 

(apud NASCIMENTO; BATISTA, 2008). 

 Das modalizações tanto do ser quanto do fazer decorre uma 

relação com o objeto de valor, desejado pelo sujeito, instaurada por 

meio de um contrato entre o enunciador e o sujeito. Dessa forma, 

como orienta Barros (2005), segundo Nascimento e Batista (2008, p. 

215), teremos o fazer-fazer, onde o enunciador comunica os valores 

modais que o enunciatário-sujeito irá cumprir, e o ser-fazer, onde se 

dá a organização modal da competência do sujeito, que se 

desenrola em duas modalidades: as virtualizantes, que instauram o 

sujeito por meio do dever-fazer e do querer-fazer, e as atualizantes, 



que qualificam o sujeito para a ação, a partir do saber-fazer e do 

poder-fazer. 

 Dois conceitos da semiótica são ainda fundamentais para se 

compreender as relações entre o enunciador e o enunciatário, quais 

sejam a noção de contrato fiduciário e a questão da veridicção. A 

fidúcia se estabelece entre o destinador-manipulador, que 

apresenta um fazer persuasivo, e um enunciatário, que adere à 

proposta enunciada por meio de um fazer interpretativo, estando 

sempre em jogo um objeto de valor, que é prometido e desejado 

nessa relação. A veridicção, por sua vez, nasce da relação entre o 

parecer e o ser, e vai indicar marcas no discurso que o sustentem 

como verdadeiro ou falso, mentiroso ou secreto, assim, a relação de 

confiança só vai se estabelecer a partir do crer-verdadeiro, que é 

condição necessária aos cúmplices envolvidos no interior do 

discurso. 

 Diante desse arcabouço teórico, pretendemos perceber 

como se dá a significação do texto publicitário, identificando 

especificamente as modalizações entre o enunciador da 

publicidade, o enunciatário-consumidor e o objeto de valor por eles 

negociado. 

 

2. Questões do Imaginário 

 Em linhas gerais, o imaginário, na perspectiva traçada por 

Gilbert Durand, é constituído por todas as imagens produzidas pelo 
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ser humano, proveniente de atitudes mentais que constroem as 

concepções e comportamentos de uma cultura, assim, é uma 

construção mental que se mantém como um cimento social, na 

medida em que é fruto de um trajeto antropológico que conjuga o 

psicológico e o cultural, o individual e o coletivo, por meio da 

“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, 2002, p. 41). O que Durand 

propõe, portanto, é que a natureza humana e as manifestações 

culturais se relacionam através dos gestos dominantes, dos 

esquemas, dos arquétipos, das imagens, dos símbolos e dos mitos, 

constituindo, dessa maneira, um imaginário individual e coletivo, ao 

mesmo tempo, que se manifesta naquilo que o Homem produz hoje 

e sempre, ao tentar compreender a realidade em que vive. Assim, 

podemos entender o imaginário como matriz da habilidade que 

todo sujeito possui de elaborar o mundo e a si mesmo, habilidade 

de transcender e de simbolizar, para enfrentar os limites do mundo 

e da morte. As reflexões de Durand, a propósito, vão estar muito 

focadas na atitude do ser humano diante da morte, do Mal e dos 

grandes mistérios que envolvem a realidade, que acaba por recorrer 

a formas de eufemizar a ignorância diante do desconhecido. 

 O imaginário, então, apresenta-se num dinamismo 

equilibrante que tenciona forças de coesão, entre três regimes que 



enumeram as imagens em universos distintos: o diurno, o 

crepuscular e o noturno. Conforme orienta Strôngoli (2005, p. 164), 

“os regimes são, então, o espaço dinâmico onde se movimentam as 

imagens das três constelações, coerentes com os três tipos de 

dominantes reflexas, cujas forças anatomofisiológicas norteiam a 

configuração simbólica das modalidades de o homem neutralizar o 

Mal”. Ainda segundo Strôngoli, o regime Diurno contém as 

modalidades heróicas e polêmicas, de afrontamento, purificação e 

objetividade; o Noturno, as místicas e conciliadoras, como 

harmonização, recolhimento e sensorialidade; e o Crepuscular 

congrega as sintéticas e sistematizadoras, como equilibração, pela 

historicidade ou pelo ciclo e ritmo. 

Na modalidade heróica do regime Diurno são privilegiados 

os processos dialéticos, a tendência à abstração do meio ambiente e 

à inclinação para fragmentar; os verbos ou gestos, em geral, 

reportam ações que marcam processos de distinção, separação ou 

afrontamento, evidenciando a atração pela contradição e pelo 

conflito. Já na modalidade mística do regime Noturno, há a 

inclinação para utilizar expressões metafóricas e imprecisas, com 

tendência à miniaturização, com o objetivo de desfuncionalizar as 

imagens de agressividade e de perigo. Os campos lexicais 

privilegiam as imagens que se reportam ao sentido de proteção ou 

de abrigo, imagens que possibilitam a construção de uma harmonia 

na qual o perigo, que figurativiza o medo, não entre. Por fim, na 
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modalidade sintética do regime Crepuscular, tem-se a busca da 

harmonização das duas modalidades. As estruturas temáticas 

privilegiam a expressão dramática, na qual se alternam momentos 

de distensão e de tranquilidade com momentos de tensão e de 

confrontamento. Os processos enunciativos pretendem transformar 

o perigo do presente em recompensa no futuro. 

O que propomos neste trabalho é descrever, a partir da 

análise dos corpora, as estratégias de atualização do imaginário no 

processo de constituição do texto publicitário, reconhecendo, 

enfim, qual regime predomina nas publicidades analisadas e os 

mitemas que possibilitam esse jogo com o imaginário. 

 

3. Análise: estratégias de persuasão e a atualização das Paixões e 

do Imaginário 

  

Segue o texto que constitui o corpus principal da análise, assim, vale 

a leitura antes de acompanhar a análise. Também partimos de 

outros textos e vídeos para refletir sobre a problemática proposta, 

contudo, por motivos metodológicos e para facilitar a exposição, 

nos concentramos em um texto base. 



 

Aldeia do Vale: uma ilha de sossego 

  

Residencial, ele é procurado por pessoas que buscam 

liberdade associada à segurança e prezam áreas verdes.
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 Conforto, segurança e qualidade de vida são os principais atrativos 

dos condomínios horizontais. O Aldeia do Vale não foge dessa 

regra. Lá, os moradores encontram liberdade com segurança. Ao 

lado do condomínio foi construído um shopping, com o objetivo de 

atender a demanda dos moradores, onde é possível encontrar 

supermercados, postos bancários, pet shop e até salão de beleza. 

Na parte interna do residencial, os moradores têm pizzaria e 

restaurante à disposição. Na área esportiva em quadras 

poliesportivas, de tênis, peteca, campo de futebol, parques infantis 

e áreas verdes. O condomínio é um verdadeiro clube privado e 

quem mora ali só precisa se deslocar para trabalhar, estudar ou 

visitar parentes. Há pouco mais de dois anos, o Aldeia do Vale criou 

até mesmo um curso de equitação, que proporciona aos seus 

moradores aulas que poucas instituiçõesna capital oferecem. 

 

A história do Aldeia do Vale é recente. Trata-se de um residencial 

ecológico fechado. Ele foi fundado em 1997, com a proposta de ser 

um modelo em qualidade de vida para seus futuros moradores. As 

primeiras pessoas só se mudaram para lá em 1998. No começo, a 

maioria dos lotes estava vazio mas, com o passar dos anos, foi 

aumentando o número de construções. Fica na saída para Brasília, 



próximo à BR-153, e foi planejado para ter uma excelente estrutura e 

proporcionar aos seus moradores um maior contato com a natureza. 

 

[Pontos]Positivos 

Segurança 

Tem uma área de diversão ampla, o que atende crianças de 

todas as idades 

 

[Pontos]Negativos 

Fica distante do centro da cidade 

Poucas linhas de ônibus servem a região. 

 

Os moradores do residencial Aldeia do Vale têm um perfil bem 

diversificado. Em geral, são famílias com filhos de diversas faixas 

etárias e têm idade entre os 30 e os 65 anos. Em comum, eles têm o 

grande poder aquisitivo e a necessidade de morar em um ambiente 

que alie segurança com a liberdade necessária, especialmente para 

as crianças. (grifos meus [sic] 

Fonte:http://casa.abril.com.br/ondemorar/seulugar/seulugar_22253

2.shtml.). 

 

http://casa.abril.com.br/ondemorar/seulugar/seulugar_222532.shtml
http://casa.abril.com.br/ondemorar/seulugar/seulugar_222532.shtml
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Umas das paixões que se ressalta no texto é a busca 

pelo sossego. Para refletir sobre esse estado de alma, 

recorremos às considerações feitas por Batista e Nascimento 

(2008) ao analisar a paixão pelo belo. Apesar de o corpus ser 

outro, podemos partir das reflexões dessas autoras para 

aplicar à nossa análise. Percebemos, então, que uma relação 

de disjunção presente entre o sujeito apaixonado pelo sossego 

(morador) e o valor (segurança) está determinado no texto 

publicitário como uma relação desejável, ou seja, o morador 

quer o valor segurança (quer-ser), e isso é possível (pode-ser), 

pois ele pode morar na “ilha do sossego”. O que temos é um 

jogo entre o fazer persuasivo e o fazer interpretativo, exercido 

pelo enunciador e o enunciatário, respectivamente. O primeiro 

tem a função de conseguir a adesão do segundo, que se 

encontra condicionado pelo fazer interpretativo, pautado num 

simulacro de verdade, constituído na relação de manipulação, 

onde o enunciador convence o outro de que é confiável, na 

medida em que pode oferecer o objeto-valor (o sossego) e 

que, somente por esse contrato, o enunciatário entrará em 

conjunção com seu objeto. 

  Quanto ao Imaginário, podemos pensar no medo da 

queda moral ou social, da insegurança, da falta de liberdade, 



do desconforto, medo da exposição, conforme vemos no texto, 

de forma mais clara a partir das expressões “conforto”, 

“segurança” e “qualidade de vida” indicados como sendo os 

principais atrativos desse tipo de moradia. O medo parece 

assumir uma função disciplinadora, um poder organizador, que 

determina o lugar de cada um, cria-se, então, a necessidade de 

pertencimento a um grupo de pessoas com “grande poder 

aquisitivo” e o que se oferece é um lugar onde o sujeito tem 

tudo o que necessita, sem precisar se misturar com os outros 

grupos sociais. As referências ao verde e ao contato com a 

natureza (ex.: residencial ecológico fechado, aulas de 

equitação), bem como à liberdade e à qualidade de vida nos 

levam à promessa de uma aldeia, uma ilha, constituem 

mitemas que remetem ao Mito do Paraíso Perdido, enfim, à 

possibilidade de se chegar à Terra Prometida, à Canaã bíblica, 

terra boa, limpa e livre dos problemas e do caos 

contemporâneo. 

 O Medo não aparece explicitamente, mas podemos 

compreendê-lo em oposição às palavras como liberdade, 

segurança, conforto, qualidade de vida, privado, fechado, que 

remetem, partindo do princípio saussureano da “diferença”, 

aos seus opostos. Ou seja, liberdade é o que não é a falta de 
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liberdade, a segurança é o que não é a insegurança, enfim, o 

sossego é o que não é desconforto, a falta de paz e o 

desassossego. Diante disso, podemos pensar neste texto como 

enquadrado no regime nortuno, que, como visto, seus 

“campos lexicais privilegiam as imagens que se reportam ao 

sentido de proteção ou de abrigo, imagens que possibilitam a 

construção de uma harmonia na qual o perigo”. O Mal é, nesse 

sentido, eufemizado, ocultado. 
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