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30 anos de Estudos do Imaginário no Recife

Há muito quis fazer este inventário,
Mas me faltou o ócio da manhã, além do ócio, o sal, a palha, a lã
..........................................................................................................
Escrevo uma canção para quem ama,
E entre angustia e tormento se procura
Jaci Bezerra (Livro das Incandescências - 1985)
E o tempo se esvai...lá se vão trinta anos de pesquisas sobre o Imaginário, que passaram feito
uma piscadela... Foi em 1973: cheguei ao Recife por recomendação do professor Roger
Bastide, encontrado em um congresso em Grenoble. Faça lá seu trabalho de campo, dizia ele.
Lá você há de encontrar Gilberto Freyre, Waldemar Valente, René Ribeiro, e uma cultura
viva, diversa, apaixonante...Vim, de início como doutoranda e fiquei. Quando cheguei na
Fundação Joaquim Nabuco (na época Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais),
apresentei meu projeto de tese à direção (Fernando Freire e Jaci Bezerra), solicitando fazer lá
um estágio e desenvolver o trabalho de campo. Diante da aprovação do projeto, fiquei então
freqüentando o IJNPS, sem ter alias espaço nenhum atribuído, só constando do quadro
funcional, como estagiária. Foi quando o assessor do diretor, que na época era Jaci Bezerra,
mandou me chamar. Disse que minha proposta de estudo era muito interessante e perguntou:
_ Por que você não funda um centro de estudo do imaginário aqui?
Como estudante fiquei deslumbrada... eu fundar um centro de estudos aqui? Redigi o projeto
e o Centro de Pesquisa Sobre o Imaginário foi fundado em 1975, ligado ao departamento de
antropologia, dirigido por Waldemar Valente. Junto com ele foi fundado o Centro de Estudos
do Folclore dirigido por Mário Souto Maior: éramos gêmeos, fomos fundados na mesma hora.
Só que mesmo tendo-se fundado o Centro de Pesquisas sobre o Imaginário o mesmo não tinha
nem mesa nem cadeira. Eu ia e vinha com os livros debaixo do braço e o pessoal ria dizendo:
_ Lá vai o Centro.
Em 1976, foi realizado o 1o Ciclo de Estudos sobre o Imaginário. Jean Duvignaud, Nelson
Chaves, Marcelo Dascal, entre outros, participaram deste ciclo. Já tendia para o Congresso
internacional. Depois do Ciclo, a “montagem” dos anais foi feita com a técnica do “corta e
cola”, aprendizado adquirido na confecção dos livros das Edições Pirata.
Nove Ciclos de Estudos ocorreram na Fundação Joaquim Nabuco. Constam do histórico.
Entretanto um belo dia, chegamos de manhã, eu e Mário Souto Maior: havia um ofício na
mesa comunicando que tinham sido extintos os Centros de Estudos Sobre o Imaginário e de

Estudos Folclóricos. Depois de quinze anos resolveram extinguir o Centro. Na época eu já era
professora da UFPE, tinha sido anteriormente convidada pelo professor Roberto Motta, e
recebi o convite para reiniciar lá o meu trabalho de pesquisa. Era no início dos anos 90.
Na Universidade Federal de Pernambuco, a implantação do Núcleo demorou dois anos. Não
podia ser um Centro porque na universidade os centros são grandes (Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, por exemplo). Então o Centro se transformou em Núcleo. Foi o primeiro
núcleo da Universidade Federal. Depois de dois anos é que foi aprovado, em 1992. (Hoje o
Núcleo faz parte da rede de centros de pesquisas sobre o Imaginário do CNRS francês e é
Grupo de Pesquisas do CNPq). Depois de dois anos sem funcionar, começamos novamente as
pesquisas e a organização dos Ciclos de Estudo.
Lá foram organizados os quatro seguintes.
Todos os Ciclos foram igualmente significativos, mas foram adquirindo uma organização
melhor. O Ciclo ganhou mais contorno, ficou mais conhecido, me senti mais à vontade para
organiza-los. Fui adquirindo mais confiança e mais experiência.
Em um momento histórico em que a cultura ocidental, representada aqui pelos EUA, ainda
tenta desesperadamente – em uma perspectiva heróica do Imaginário – dividir para reinar
(incentivando no Brasil a criação de divisões entre brancos e negros em uma realidade
mestiça, por exemplo), é urgentíssimo, acredito, desenvolver uma ciência que valorize o
sonho, a poesia, aa artes, as emoções, os sentimentos. Isto para que seja possível recriar um
relacionamento com o outro e com a natureza que seja não mais de exploração, mas de
respeito, diálogo, amor.

(Danielle Perin Rocha Pitta – Publicado no livro Ritmos do Imaginário – Ed. UFPE – 2005)

l – APRESENTAÇÃO

AS DIMENSÕES IMAGINÁRIAS
DA NATUREZA
No Ocidente, nos dois últimos séculos, o afastamento entre homem e natureza tem sido
crescente. Por natureza entende-se aqui não somente o mundo dito natural, flora e fauna, mas
também corpo, biosfera, ecossistema.Se, nas sociedades ditas tradicionais, o homem e a
natureza formam um todo orgânico, nas sociedades industrializadas, tem-se evidenciado a
defasagem que configurou a situação atual. A Revolução Industrial e Tecnológica foi fator
determinante nesta cisão sem precedentes. Em seus estudos sobre a pós-modernidade,
Maffesoli constata que "o livre arbítrio introduzido pela Reforma, Descartes e seu ego
cogitante, o sujeito autônomo do Iluminismo, são essas, ao lado de muitas outras, as grandes
etapas que fizeram do indivíduo, o senhor e possuidor de si mesmo e da natureza". A idéia de
"progresso" aumentou esta separação, criando uma hostilidade entre homem e natureza,
evidenciada pelo modo de vida urbano no quadro de uma perspectiva mundana e
mercantil.Tendo em vista que a relação entre homem e natureza envolve dimensões culturais,
sociais e psíquicas, constata-se que, atualmente, esta é de exploração do homem e da natureza
pelo homem, o que conduz a uma preocupação urgente de repensar o futuro da humanidade e
de toda forma de vida. Faz-se necessário, então, analisar a diversidade de relações do homem
com a natureza em culturas diferentes para que se possa ter uma visão das possibilidades de
re-interpretação e subseqüente modificação da relação ora estabelecida no ocidente,
dominando o mundo, em detrimento do estabelecimento de um diálogo respeitoso com a mãe
natureza, em vista de se obter uma complementaridade que venha a promover uma nova
integração da humanidade. Cassirer, entre outros, mostra que o homem só apreende a natureza
através do símbolo. A mitologia, então,constitui fonte inesgotável de símbolos que dão
sentido à natureza. O conhecimento dos mitos de uma cultura permite compreender a maneira
específica e única desta cultura lidar com a natureza. Torna-se então urgente, a procura de
uma reaproximação verdadeiramente transdisciplinar, de uma troca dinâmica entre as ciências
ditas "exatas", as ciências ditas "humanas", a arte e a tradição, no sentido de elucidar
subseqüentes projetos políticos e econômicos. O estudo conjunto da natureza e do imaginário,
do universo e do homem, seria então a maneira mais direta para se introduzir um diálogo que
permita uma melhor atuação frente aos diferentes desafios de nossa época. Para tanto, todas as
áreas do saber estão implicadas. Assim, o XIV Ciclo de Estudos sobre o Imaginário tem por
objetivo abordar as dimensões simbólicas da natureza. O tema deverá será bordado em seus
aspectos arquetípicos, simbólicos e míticos. Trata-se para tanto de assumir posições
epistemológicas, metodológicas e teóricas inerentes aos estudos sobre o Imaginário.

Danielle Perin Rocha Pitta

II - PRÉ-CONGRESSO

CONFERÊNCIAS

A POETICA DO DEVANEIO E A NATUREZA
ARQUETIPAL EM BACHELARD
Maryvonne Perrot
(Centre Gaston Bachelard de Recherches
sur L'imaginaire et la Rationalité - Dijon - França)

Vou tratar da poética do Imaginário, do Imaginário da Natureza em Bachelard. Da sua infância no
interior Bachelard guardourelações privilegiadas com a natureza. Nascido num país de riachos e de
rios, Bachelard mantém, eu cito, que país natal é menos de que uma extensão é uma matéria, é um
granito ou uma terra, um vento ou uma seca, uma água ou uma luz.
A natureza é logo de saída, para ele, a queda plena, enraizamento original ou de origem que vai nos
dar o que ele chama da “nossa cor fundamental”. É para Bachelard, mais precisamente, a cor da água
verde e clara, a água que esverdeia os campos. As experiências infantis da natureza, necessárias para a
construção psíquica, e que tanto falta às crianças das cidades, vão dar conta da famosa intuição dos
diferentes tipos de imaginação ligados aos quatro elementos materiais: água, ar, terra e fogo, cuja
teoria bachelardiana será o desenvolvimento. Mas tudo acontece de forma como se, na obra de
Bachelard essas relações idílicas com os elementos materiais, com a natureza-matéria não fossem
suficientes face ao complexo de cultura que gera os sócios, o falso ser sócio-histórico responsável por
um verdadeiro mal estar de civilização. É finalmente o arquétipo, noção que Bachelard emprega de
Jung, que vai ter o papel de salvação. Assim o imaginário da natureza vai se metamorfosear ao longo
da obra de Bachelard. Partindo de uma natureza-matéria, de um enraizamento do devaneio, na
realidade de um mundo raiz, ligado à lembrança, Bachelard consegue atingir a uma natureza do
cosmos, expressão de uma infância cósmica ligada à memória - imaginação. É este caminho que
gostaria de seguir com vocês, através de seus minutos.
Partirei do estudo da natureza e dos elementos, a partir do que Bachelard nos diz do Espelho das
Águas e do pantalismo,é uma expressão de Bachelard, que significa tudo ébelo. É uma interpretação
muito pessoal de Bachelard do mito de Narciso, que vai nos revelar o papel verdadeiro da natureza,
em sua primeira filosofia do Imaginário, tal como ele a expressa na Água e os Sonhos (livro).
Bachelard chama atenção logo de início para a utilidade psicológica do Espelho das Águas. É que a
água que serve para “naturalizar a nossa imagem” e, ele escreve, eu cito, “os espelhos e os mitos, dão
uma imagem estável demais eles se tornam vivos e naturais quando eles podem ser comparados a uma
água viva e natural. Quando a imaginação é renaturalizada poderá receber a participação dos
espetáculos do rio. Pois para estar ligado a uma imaginação aberta, o sonho precisa de imagens
ancoradas na natureza”, eu cito ainda Bachelard, “não se sonha mais profundamente com objetos. Para
sonhar profundamente é necessário sonhar com a matéria”. O poeta, que começa pelo espelho, deve
chegar à água da fonte, se ele quiser dar a sua experiência poética completa. Quando Narciso vai à
fonte ele sente que ele é naturalmente duplo, ele estende os braços, ele mergulha as mãos na sua
própria imagem, ele fala a sua própria voz. Diante das águas, para Bachelard e ICO, não é uma ninfa
longínqua, ela vive no seio, no oco da fonte. Narciso tem então a revelação da sua própria identidade e
humanidade, numa só e única experiência, pois Narciso na fonte, não está entregue unicamente a
observação de si. Sua própria imagem é o centro de um mundo. Com Narciso é toda a floresta que se
vê, o céu todo que se vê e vem tomar consciência, citando Bachelard, “da sua grandiosa imagem”. É
porque o verdadeiro narcisismo para Bachelard, é um narcisismo cósmico e ao mesmo tempo o inicio
de pantalismo, já que escreve Bachelard, Narciso significa “sou belo porque a natureza é bela, a
natureza é bela porque eu sou belo”. A natureza existe para Bachelard, realiza a unidade da naturanaturança e da natura-naturata. Esta relação privilegiada do psiquismo com o mundo que Bachelard
percebe através de seu próprio elemento primordial, a água me permite compreender que os quatro
elementos são os hormônios da imaginação, assim a origem de toda criação e toda poïésis, é bem a
natureza, sob a forma dos quatro elementos fundamentais, mesmo se a imaginação é a faculdade de

deformar imagens fornecidas pela percepção,a faculdade de modificar as imagens e é o que permite
compreender que para Bachelard, natureza no sentido de realidade dá somente o impulso. Pois, e eu
cito: “o vocábulo fundamental que corresponde à imaginação, não é aimagem é o imaginário”. O valor
de uma imagem se mede pela extensão de sua aureola imaginária, graças ao imaginário, “a imaginação
é essencialmente aberta”, e eu cito outra vez, “ela é do psiquismo humano a própria experiência da
abertura, a própria experiência da novidade, mais do que qualquer outro poder, ela especifica o
psiquismo humano”. Assim, a natureza, que libera o poder imaginário, as potencias imaginárias, não é
a natureza percebida, mas o reservatório de “imagens imaginadas”, (é também um termo de
Bachelard), aos quais temperamentos oníricos têm acesso, graças aos quatro elementos. Entretanto, a
partir das poéticas e mais precisamente na poética do devaneio, a abordagem bachelardiana se quer
mais fenomenológica e a exigência fenomenológica em relação às imagens, nos leva a dar importância
aos seus valores de origem. E o que nos interessa aqui, para o nosso propósito, é que a natureza, que
aparecia até agora como sendo uma combinação dinâmica e dinamizante dos quatro elementos, vai
agora ser apreendida como uma totalidade, e como uma ordem, isto é, como um Cosmos. E também
como uma referência necessária, um antídoto à dimensão sócio-histórica do homem, que se torna cada
vez mais alienante. Na obra de Bachelard, o imaginário da natureza, repetindo sobre a virtude de
origem da imagem, de Bachelard, vai transpor a natureza em uma natureza arquetipal e essa natureza
arquetipal será então inseparável da reinvidicação do papel insubstituível da infância. Mas não de uma
infância individual, não da nossa própria infância, de cada um de nós, mas de uma infância que
Bachelard chama cósmica, aquela que nos fará tomar consciência, que antes de ser o filho do homem,
a criança é um filho do cosmos. E para Bachelard, saber se reencontrar, se perceber filho do Cosmos,
nos cura muitas vezes, nos cura de ter sido individualmente um filho ou uma filha dos homens. É o
que eu gostaria agora de mostrar, num segundo tempo aprofundando a noção de natureza arquetipal e
de memória – imaginação. A partir do trabalho consagrado a Lautréamonte na qual aparece a noção de
complexo de cultura, Bachelard vai aprofundar pouco a pouco, a disfunção do jogo natureza – história
e ver na referencia, não a um estado de natureza, como em Rousseau, mas a natureza arquetipal isto é,
a uma natureza anti-histórica: o germe da salvação possível. Pois o acesso à cultura modo de
socialização por excelência, utiliza muitas vezes montagens que são senão a concretização das
relações de poder, de ricochete, de violência e de auto mutilação, que visa a perpetuar o mecanismo
social, a ordem social que fixa estes modelos sociais. A experiência comum, aquela dos sócios, longe
de ser um fator de desabrochamento e de liberação, encontra aí muitas vezes uma alienação, o germe
do sufocamento do indivíduo. Essa idéia é bastante próxima da concepção junguiana, segundo a qual,
o peso da cultura e das normas sociais, tem uma ação deformante sobre o sujeito individual. É pois
também da obra de Jung que Bachelard vai tomar a idéia de uma infância atemporal, presente dentro
de cada um de nós, e que é necessário reencontrar, numa verdadeira busca da origem, que se confunde
com a procura da dessocialização e a colocação entre parênteses da história individual.
Trata-se, nos diz Bachelard, de negligenciar, de não dar atenção, de um passado socializado, para
reencontrar, dentro e pelo Imaginário da Natureza, a certeza de ser uma origem ou como ainda diz
Bachelard, para receber dela uma consciência de raiz.
São então os grandes mitos ligados à natureza e os grandes textos poéticos, que nos ajudam a
reencontrar em nós mesmos, essa infância que é menos a ser reencontrada pela memória do que a ser
imaginada. Eu cito Bachelard: “a memória é um campo de ruínas psicológicas, um quebra cabeça de
lembranças”. Toda nossa infância deve ser re-imaginada. E Bachelard vai insistir sobre o complexo
indissolúvel da memória e da imaginação e eu cito ainda: “imaginação e memória parecem
indissociáveis”, a gente as analisa mal, ligando-as à percepção.
O passado rememorado não é somente um passado da percepção, pois já que nós nos lembramos, o
passado se designa como valor de imagens. A imaginação colore os quadros que ela gosta de rever,
mais eu leio os poetas, mais eu encontro reconforto e paz, nos sonhos da lembrança.
Naturalmente o poeta não nos diz nada do nosso passado positivo, mas o poeta coloca em nós uma
nova luz. Nos nossos devaneios fazemos quadros impressionistas do nosso passado. Esse núcleo de
infância fora do tempo socializado, que se encontra no centro da psique humana, é ligado à natureza, o
que Bachelard chama “a solidão cósmica da criança”, e ele precisa que a solidão da criança é muito
diferente da solidão do adulto. A solidão do adulto, diz ele, se erige contra a sociedade. Ao contrário
da solidão da criança, que é uma solidão cósmica, aquela que a une ao mundo. E eu cito Bachelard:
“afastado do seu ser para os homens, se cria sobre inspiração do mundo, um ser para o mundo”.

Eis o ser da criança cósmica: os homens passam, o Cosmos fica. Esse núcleo de infância cósmica, está
em nós como uma falsa memória, parece que os devaneios da nossa infância nos fazem conhecer toda
uma perspectiva de antecedência de ser.
Essa nova metafísica que procura Bachelard, ele vai ancorá-la sobre a natureza, sobre uma nova
relação do homem com o espaço e o tempo. Pois, o que descobre Bachelard é que o psiquismo
humano está profundamente ancorado nos ritmos naturais. E eu cito: “não é mais o tempo dos homens,
nem o tempo dos santos, que marca a vida da criança, ou ainda o sofrimento dos pais; mas é o tempo
das grandes divindades do céu, das estações, lembrança pura não tem data, ela tem uma estação”. E
ele acrescenta “que sol ou que vento fazia naquele dia memorável”. Nossas grandes lembranças se
alojam assim no zodíaco da memória, de uma memória cósmica que não tem necessidade da memória
social para ser fiel. É a memória, ela mesma, do nosso pertencimento ao mundo. E é graças ao
devaneio poético, ao imaginário, que queríamos nós, não somente uma memória de história, mas uma
real memória do Cosmos. Bachelard vai então aprofundar a sua análise, precisando a noção de
arquétipo neste contexto da relação do homem com o espaço e o tempo. Se Jung via, principalmente
nos arquétipos, utensílios psíquicos, presentes em cada um de nós, e se ele fazia com que
desempenhasse um papel arquetipal no equilíbrio da psique, Bachelard vai ainda acentuar, se é
possível, a força dinâmica de unificação e de adaptação do arquétipo. Cada arquétipo, para ele, ‘’é
uma aventura para o mundo e até mesmo um convite para o mundo. E eu cito: que os arquétipos são
reservas de entusiasmo que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar o nosso mundo.
Por eles, tudo o que amamos no mundo, nós amamos desde a infância, a partir da infância. Para
compreender o nosso apego ao mundo é preciso acrescentar a cada arquétipo uma infância. Nós não
podemos amar a água, amar o fogo e amar a árvore, sem colocar neles um amor, uma amizade, que
remonta à nossa infância: “nós os amamos em infância”. (Expressão de Bachelard).
Todas essas belezas do mundo, quando nós o amamos agora no canto dos poetas, nós os amamos
dentro de uma infância reencontrada, dentro de uma infância reanimada, a partir dessa infância latente
em cada um de nós.
É por isso que Bachelard sugere, dar a poético-análise o papel que a psicologia ou a psicanálise
freudiana não saberiam dar: sua superioridade para a restauração do equilíbrio psíquico. Diz respeito a
sua ancoragem no Cosmos, a ancoragem das grandes imagens fundadoras que ela permite reencontrar.
É assim que se instaura o cogito do sonhador, que Bachelard vai opor ao cogito cartesiano, um cogito
que desde o início não existe senão pelo seu cogitato, pois dizer: eu sonho no mundo, então o mundo
existecomo eu o sonho. Não reenviano latente, a um idealismo ou a um solicismo, trata-se mais de um
antropocosmicismo.
Pela sua meditação completa, o homem que sonha aqui, sonha o que devaneia, habita realmente.
Citando Bachelard: “ele habita todo o volume de seu espaço”. Não é por nada que se diz comumente
que o sonhador está mergulhado no seu sonho. Cito Bachelard de novo: “o mundo não está mais face a
ele, o eu não se opõe mais ao mundo, no devaneio, não existe mais o não eu, no devaneio, o não, não
tem mais função, tudo é acolhida”.
Então o filosofo da ciência, esse mesmo que tentou escrever a Filosofia do Não, descobre, graças à
virtude do imaginário da natureza, que da primeira à ultima palavra da metafísica concreta, é a palavra
acolhida. E na Poética do Devaneio, Bachelard tem a intuição, de que as imagens imaginadas, as
imagens que reenviam à uma natureza arquetipal, são a fonte, não somente da harmonia entre o
homem e o mundo, mas também da harmonia entre os homens, já que tudo é acolhida.
Para que os sócios se tornem o próximo, é necessário passar pelos valores da acolhida, a qual reenvia
ao imaginário da natureza.
E assim concluindo: para Bachelard o Imaginário da Natureza têm bem um aspecto salvador. O
homem do século XXI, cego por essas imagens do desenvolvimento mal gerenciado e tentacular - o
que termina por criar mais problemas do que os resolve -, esse homem do século XXI, talvez tivesse
que meditar mais vezes sobre a missão de um filosofo das ciências.

O IMAGINARIO DO CLIMA NA TRADIçAO V0DOU NO
BENIN (AFRICA DO OESTE)
Jocelyne Pérard
(Centre de Recherchesde Climatologie
- Université de Bourgogne - França)

O imaginario do clima na tradição Vaudou no Benin

(Africa do oeste)
Vou falar do Imaginário do Clima na tradição Vodu no Benin, na África do oeste. Com efeito no
antigo reinado do Dahomeyao longo da Costa dos Escravos, onde é o golfo da Guiné atual, ocupado
hoje em dia pela Nigéria e pelo sul do Benin, nasceu a religião do Vodu ou Voduro, conjuntamente à
sua expansão no continente africano acompanhando as guerras, guerras de clã, racial.A religião Vodu
foi exportada durante séculos, vocês bem sabem, pelo comércio triangular, incluindo aqueles dos
cativos africanos.
O candomblé praticado na região de Salvador, na Bahia, por exemplo, emprega muito dessas crenças
do Vodu original, como mostraram Pierre Verger e grande número de outros brasileiros, notadamente
depois dele. No Benin, este culto tradicional, cujas regras devem ser conhecidas somente pelos
iniciados, continua sendo, ainda hoje, muito difundido em todas as camadas da sociedade. Ele é
praticado, na maioria das vezes, ao mesmo tempo que outra religião, cristã no sul e no centro do
Benin; mulçumana nas regiões mais ao norte. Como todas as religiões animistas, o vodu africano é
fundado sobre imagens arquetípicas, sustentadas pela natureza. A partir disso, os fenômenos
meteorológicos, todas as manifestações do clima, ocupam um lugar central em todas as crenças
tradicionais. Essas crenças condicionam também a economia do país, fundada essencialmente sobre
uma agricultura pluvial, ou ainda condicionam organizações das comunidades familiares, clãnicas e
étnicas.
O trabalho que vou apresentar aqui, se integra dentro de um programa franco-beninense de pesquisa
em etnoclimatologia, trabalho sustentado pelo Ministério Francês das Relações Exteriores. Esse
trabalho foi realizado a partir de pesquisas de campo que nós dirigimos desde os anos de início de
1980 até hoje. Pesquisas levadas para adiante por estudantes e pesquisadores do Benin, em língua
vernácula, essencialmente nas comunidades Fon e mais ao norte em Parakou da etnia Bariba. Vou
apresentar rapidamente a geografia do Benin, particularmente o seu clima, marcado por um forte
déficit pluvial, recorrente nos trinta anos passados. Descreverei em seguida, a riqueza dos mitos
fundadores da religião e a sua impregnação sobre os comportamentos individuais e coletivos e
sublinhando também o forte impacto dessas crenças sobre o meio ambiente e as modalidades de
desenvolvimento do país.
Primeiro a apresentação rápida do Benin. O Benin faz fronteira com o Togo no nordeste, com a
Nigéria a oeste... ele se estende entre as latitudes 6 e 12 na latitude norte. Ele conhece um clima
tropical, que comporta de uma parte e de outra do paralelo 9, duas nuances sensíveis: no sul do país,
onde dominam planaltos baixos e uma planície litoral estreita, ocupada por numerosas lagunas, mais
ou menos mangues, e zonas de deltas dos grandes rios do Benin, estão no sul do paralelo 9, onde
existe um clima subequatorial, com bastante chuva com uma divisão do ano em duas estações
pluviosas, de abril a julho e outubro a novembro para chuvas, e de duas estações secas, dezembro a
março e agosto a setembro. Essa divisão do ano é favorável a duas colheitas sucessivas, notadamente
colheitas de milho. Essa cultura introduzida no século XIX, forma agora, a alimentação de base dos
povos do Benin do sul. E nós vamos ver que ela ocupa também um lugar importante na religião Vodu.
Ao norte do paralelo 9 o clima é tropical, menos pluvioso, com duas estações pluviométricas distintas.
Neste domínio setentrional, onde domina também uma paisagem de planaltos baixos, cortada por
florestas secas ou savanas degradadas. Só existe uma cadeia de montanha importante: as montanhas de
Atakora que se prolongam no Togo e no Benin Aqui as religiões são fortemente marcadas pelo islã e
praticam-se agriculturas itinerantes, com queimadas para culturas de sobrevivência e também algodão
e criação de gado. Hoje ainda o Benin continua sendo essencialmente rural: 70% da população, mais
ou menos, menos de um terço da população, ocupa os principais centros urbanos do sul sobre o litoral,
principalmente na cidade de Cotonou, com o crescimento ligado a um forte êxodo rural. Essa

impregnação do ruralismo, assim como as ligações étnicas das famílias de pertencimento, etnias geram
falas em torno de mitos fundadores assegurando a permanência de tradições religiosas fortemente
ancoradas sobre a natureza, o clima particularmente, em todos os níveis da sociedade, e aí com estes
acontecimentos recentes, caracterizadas por umagrande irregularidade pluviométrica, desde a década
de 1970, comportaram ainda mais essas crenças e práticas.
O que nós iremos ver agora: em relação a essas crenças religiosas pode-se falar de um real panteão
meteorológico. Com efeito por todo o Benin, várias divindades maiores e outras secundárias, têm
relação imediata com os fenômenos meteorológicos e, eu digo, vão ser encontradas quase com os
mesmos nomes aqui.
A maior autoridade religiosa é de Mawu-Lissá e existem dois nomes segundo as etnias, que é Dadá
Segbô, Deus do universo. Sob a autoridade de Mawu reinam divindades ctonianas e particularmente
Sakpata, deusa da terra, da varíola e da seca.

Xebioso-Chango : éclairs,
tonnerre, pluie
(raios, o trovão e chuva)
Sakpata
terra, seca, variola

Encontram-se também duas divindades: Agbê que dirige o mar e Naeté, que dirige as águas doces.
Deuses também uranianos, talvez ainda mais reverenciados - que vocês conhecem bem - que se chama
Xeviosô, Xangô de Iorubá, deus dos raios, do trovão e da chuva.

Xebioso-Chango:
éclairs, tornnerre, pluie

Quando se vê um beninense com essas
escarificações no rosto, sabe-se logo que é
filho de Xangô.

Dan, reconhece-se aqui pela
forma do penteado.

Dan deus do arco-íris
se chama também Oxumaré

Esses grandes deuses são servidos por divindades subalternas que executam as suas vontades,
mediadores com os humanos. Por exemplo Zon, o fogo ligado a Sakpata ligado a terra, que é o
pequeno redemoinho que serve o deus do vento, o grande Topodum, que são serpentes aquáticas,
todos instrumentos de Dan que são executores das vontades dos deuses.
Outro exemplo: 41 So de Xevioso eles são 41. E 41 representa o número do infinito, é o número
sagrado marcando o infinito dentro do Vodun. Não irei citar os 41, mas por exemplo, Atena, deusa da
chuva produz as tempestades e as inundações, Jakatá envia as chuvas torrenciais, Akelê encarregado
de evaporar a água, etc., etc. Todos esses deuses têm a seu serviço os sacerdotes, reagrupados em
conventos freqüentados pelos iniciados. E a todos esses deuses se atribui plantas e animais fetiche. Por
exemplo, para Dan pode se citar o baobá, o pato, todas as serpentes e particularmente a serpente Píton,
e não é raro quando você passeia no Benin ver as serpentes Píton na beira da estrada, as pessoas vêm
falar com elas e dão de comer como se fossem animais domésticos. Posso citar também o milho, o
carneiro, o búfalo, o camaleão. O que é certo é que homem ou mulher cada um deve ser servidor de
um deus em particular, ao qual se é geralmente devotado desde o nascimento. E muitas vezes pelo fato
do clã ao qual se pertence. E essa atribuição se acompanha para o iniciado além da obrigação de se
manter o culto, de um certo número de interditos. Evidentemente o silencio sobre os rituais do
convento, não penetrar em certas zonas abertas somente aos sacerdotes, e que se chama de bosques
sagrados, e entre parênteses, (se vocês fizerem turismo na África nunca entrem em um bosque, pois
pode ser muito perigoso por causa desses interditos,) e não consumir os animais ou as plantas fetiches
dos deuses.
Para o camponês beninense aquele que transgride as leis do Vodu será não somente punido pela
divindade, como por exemplo, receber um raio na cabeça ou ser levado pelas águas pluviais, mas
também será punido por toda a comunidade dos adeptos e pode até ser vítima de morte. Por exemplo,
entrar em um bosque sagrado tem por conseqüência a sentença de morte imediata. Por vezes, também
um outro deus, que não aquele a quem a pessoa é devotada solicita o adepto, aí também é necessário
responder. Se por exemplo um homem de Dan morre afogado, isso significa que Agbê ou Naeté que
reinam sobre as águas que se apropriaram do adepto, em outras palavras é uma briga entre orixás. No
vilarejo, terá então duas cerimônias, para o enterro, uma para cada uma das divindades. Com efeito,
como para o deuses gregos, os deuses do Vodu têm entre se ligações estreitas de parentesco, de
amizades, de inimizades, por vezes conflitos herdados da cosmogonia tradicional e que muitas vezes
são resolvidas às custas dos humanos. Bem alémda anedota essas redes divinas pesam sensivelmente
sobre o comportamento individual ou coletivo. Por exemplo, Sakpata a terra, é a irmã inimiga de
Naité, as águas e de Xeviosô, a chuva. Assim, quando chove, os sacerdotes Sakpata não devem
circular sob a chuva, não devem atravessar a água. Em caso de obrigação, eles são cobertos, são
transportados sem contato com a água. Da mesma forma o ciclo climático anual, seu encadeamento de
estações secas e de estações úmidas, que condicionam os trabalhos agrícolas, é percebido pela maioria
dos camponeses como a tradução do combate entre Sakpata e Xeviosô e Dan, irmãos inimigos. Todas
essas divindades do Vodu são ambivalentes, simultaneamente homem e mulher, deus benéfico e deus
terrificante e justiceiro. Quando se representa os deuses sobre a forma de mulher ou de casal como
aqui:

Xebioso Casal

Dan em sua forma feminina,
pacífico, benéfico e pródigo.

São os benéficos invocados preferencialmente. Dan na sua forma feminina, é também benéfico, é
pacifico e pródigo. Na tradição Fon no sul do Benin, conta-se que quando há um arco-íris é Dan que
sai de sua morada subterrânea para dar um passeio, para procurar beber, para se banhar numa água
rica em répteis ou ainda repousar apoiada no baobá que é também o ninho favorito das serpentes (mito
e realidade). Diz-se também que pode se encontrar tesouros escondidos na base do arco-íris; na língua
Fon o dinheiro, a fortuna se diz Dan mi, tradução “cocô de Dan” ou riqueza de Dan. E o provérbio
diz: “tudo aquilo que se mexe, tudo aquilo que rasteja não deve ser nomeado Dan” – é o equivalente
ao nosso provérbio francês “nem tudo o que brilha é de ouro”. Dan é muito percebido no sul. No
norte, de clima mais seco, a tradição bariba proíbe olhar para esta serpente de chuva, maléfica, que
anuncia chuvas fracas e logo colheitas ruins. Para os marinheiros e pescadores do sul, Dan vive no
oceano, ele engole os navios, conserva as riquezas que ele restitui aos humanos na base do arco íris.
Em todos os relatos recolhidos, Dan tem por função, assegurar a regularidade dos movimentos
primordiais, movimentos cósmicos com o movimento da vida, assegurar a ligação entre os humanos e
os espíritos, entre o céu e a terra. O arco íris, seria somente a parte visível de um círculo, cuja outra
parte se encontra sob a terra. Mestre dos círculos imutáveis, o deus é muitas vezes representado pelo
oroborus, sempre a serpente, com as cores do arco íris, sendo que para os beninenses só existem cinco
cores.

Dan: Vent, tourbillon,
arc en ciel

Trata-se certamente de um mito solar na origem. Tomei o exemplo de Dan, mas uma riqueza tão
grande quanto essa caracteriza as outras divindades. A dualidade própria dos deuses se reencontra na
linguagem, na comunicação entre os beninenses. Quando o camponês beninense fala há duas palavras
expressas simultaneamente: a palavra úmida chamada também água úmida, que é o conteúdo aparente
da linguagem (aquilo que é dito) e a palavra seca ou água seca, que é o não dito, que pode ser: seja

uma mensagem que o deus faz passar pela boca do orador, mas também que aquele que fala deixa
também o seu interlocutor adivinhar. Quando se sabe disso no Benin, comunica-se muito melhor. Isto
também é utilizado como um teste para avaliar com quem se está falando, se a palavra é seca ou se a
palavra é molhada. Palavra seca, palavra úmida.
A mediação entre as divindades e os indivíduos, nas famílias das comunidades camponesas é
assegurada pelos poconon, sacerdotes adivinhos que consultam a pedido o oráculo, o Fá, paradecifrar
uma linguagem, para conhecer o futuro ou para interpretar os fatos a posteriori. Em todo caso, para
fazer saber como tranqüilizar e contentar os deuses com oferendas, cerimônias e rituais.
Particularmente, no caso de acontecimentos extremos, extraordinários ou de transgressão de interditos.
E observa-se que o veredicto transmitido pelo poconon muitas vezes dado na medida da posição social
de quem o recebe. Por exemplo, o chefe de vilarejo, vê em sonho Sakpata vivo, rodeado de seus
ajudantes, que se reconhece pela roupa que usam, se é um chefe de vilarejo, trata-se aí de um
presságio, de uma seca catastrófica para a comunidade que dirige. Se o sonho é de um simples
camponês, eles anunciam uma epidemia que vai acabar com a família dele. O presságio, o signo, a
manifestação dos deuses, acompanham a vida do camponês beninense.
A função primordial dessas divindades é de levar ao desenvolvimento harmonioso, normal, dos ciclos
naturais das estações é também de regular, integrar as relações entre os humanos e as relações entre os
homens e a natureza. Assim, todo fenômeno climático excepcional, é assimilado a uma punição
divina, que desenvolve comportamentos particulares e codificados, primeiro para interpretar o
acontecimento segundo para remediar o acontecimento. Compreende-se melhor, nestas condições,
porque a média, a norma climatológica, particularmente para as chuvas de locais importantes,
continua sendo a única norma tomada em conta emmuitos planos de desenvolvimento rural no Benin.
Compreende-se também porque, é por vezes difícil, para nós, por exemplo, climatólogos, de fazer
admitir e aplicar, mesmo por responsáveis de programas agrícolas, todo o conteúdo dos nossos
modelos matemáticos, numéricos, que são precisamente fundados sobre a variabilidade e as variações
climáticas e as estrelas do clima. Alguns exemplos para sublinhar este impacto: lembramos de início
que o calendário agrícola segue o ritmo normal, habitual das estações climáticas, já que este ritmo é da
responsabilidade dos deuses. Atentos assim, a toda manifestação, condicionando as colheitas ao que
pode também ser uma mensagem divina, os camponeses têm um bom conhecimento empírico do
clima. Assim, cada acontecimento pluvioso benéfico ou nefasto, simultaneamente religioso e agrícola,
leva o nome evocador e é identificado em função de provas biológicas como: a floração de certas
plantas ou migrações de pássaros que anunciam as chegadas ou fim das estações de chuvas. Por
exemplo: o kioco, que é um tipo de tucano, também o alinhamento das estrelas, também é marco
metereológico uma sensação de calor úmido, o vento de tal direção. Estes signos anunciadores que
devem ser confirmados pelos sacerdotes que propiciam os trabalhos agrícolas. Outro exemplo: Em
estações úmidas os bariba do norte do Benin sabem prever a partir da cor, da forma, da espessura e da
orientação das nuvens, o que eles chamam uma boa chuva, ligada a uma tempestade moderada,
distinguir estas chuvas das chuvas violentas, das tempestades e dos mini-tornados. Conseguem
distinguir essas diversas intensidades de chuvas. Esses mini-tornados, acompanhados muitas vezes por
granizo, com pés de ventos poderosos: diz-se que levam os velhos e as almas dos protetores.São
interpretadas como uma punição de Xebioso, mestre do raio, do trovão e do relâmpago.
O culto mantido em relação a Xebioso é o mais comum no Benin, e marca muito as sociedades
camponesas.
.

Xebioso com a água, com espiga de milho e o camaleão,
aí, na forma feminina, é sempre benéfico.

O culto mantido em relação a Xebioso é o mais comum no Benin, e marca muito as sociedades
camponesas. Xebioso com a água, com espiga de milho e o camaleão, aí na forma feminina é sempre o
benéfico.
Os interditos ligados a Xebioso são particularmente respeitados na primavera e no outono,
precisamente nas estações onde tem muitas tempestades. Na língua Fon o mês de setembro se diz
gosô, isto é mês de sô e a estação úmida se chama chosi a estação de Sô. Nesse momento, tem-se
medo de sua cólera, sua raiva. O castigo individual é de ser fulminado. Neste caso não se enterra a
vitima no quadrado que é da propriedade da família, onde são enterrados os antepassados e a família é
obrigada a pagar um tributo alto ao convento de Xebioso. O castigo coletivo pode ser tanto chuvas
torrenciais, com muitas inundações, como o atraso da estação úmida ou pior ainda a parada prematura
das chuvas, a seca agronômica, que queima as culturas e compromete as colheitas. Ao longo das três
últimas décadas os déficits de chuvas marcados, as secas repentinas, regionalmente muito severas,
foram percebidas como manifestações de Xebioso. A terrível seca de 1976, por exemplo, foi depois de
ser consultado Fá, o oráculo, interpretada pela população como uma punição de Xebioso contra o
estado marxista-leninista de então, que tinha feito no ano anterior uma campanha de repressão contra o
animismo, o estado tinha destruído o templo. Com os problemas de água e de dificuldades populares o
presidente do Benin, Mateus Kelicu, parou com as perseguições e se cercou de sacerdotes para colocar
um fim a calamidade climática. O ano de 1978 teve muita água, acaso ou não, houve muita água.
Porém quando sobrevêm essas anomalias climáticas, os sacerdotes de Xebioso com as suas
especialidades, seja de fazedores de chuva, seja de caçadores de chuvas, esses sacerdotes são muito
solicitados por particulares e muitas vezes por comunidades dos vilarejos, e outras vezes, as próprias
estruturas de estado os solicitam, por exemplo, para impedir uma tempestade que venha estragar uma
cerimônia familiar ou então um desfile oficial ou então um jogo de futebol. Por vezes o vilarejo que
vai jogar faz uma cerimônia para fazer chover no campo do adversário. Teve um ano em que o
embaixador da França no Benin ou melhor, a esposa dele, que queria fazer uma bela festa para 14 de
julho (festa francesa) escondida de seu marido, o embaixador, pagou os caçadores de chuva. E esse o
14 de julho foi realmente ensolarado.
Muito solicitados, respeitados e temidos, esses sacerdotes da chuva se tornam muitas vezes o objeto da
hostilidade popular, quando não realizam a sua missão. E eles foram assim bem abalados quando na
grande seca de 1984 ou nas grandes inundações em 1997 no sul do Benin, eles não puderam fazer
nada. O culto de Xebioso e das outras divindades, como Sakpata, tem impactos não negligenciáveis
sobre o meio ambiente e sobre o desenvolvimento econômico do Benin. O mesmo se vê ainda agora.
Nos anos recentes houve uma pequena mudança das mentalidades. Eis alguns exemplos para ilustrar
estes impactos: vemos que entre os interditos ligados a Xebioso está a interdição de se molhar as
plantas fetiches, as plantas fetiches só podem ser regadas pela água natural dos deuses, são quase
todas, culturas de subsistência, entre as quais o milho. Esta proibição não foi levada em conta pelos
planejadores encarregados do desenvolvimento agrícola e particularmente na exploração do milho. Os
franceses tinham decidido construir uma fábrica para o tratamento do milho, no norte de Cotonou, essa

fábrica deveria ter sido aberta em 1984. O milho era cultivado por pequenos camponeses adeptos de
Xebioso e quando a seca chegou eles nada disseram, mas não molharam o milho, assim, quando
abriram a fábrica só tinha 30% da produção. A fábrica novinha fechou definitivamente. De uma
maneira geral, pode-se interpretar a ausência de cultura irrigada no Benin, com exceção de algumas
culturas recentes, causada por essas crenças marcadas pela a água divina. Da mesma forma, o uso das
queimadas abrindo a estação do ciclo de trabalhos agrícolas no Benin: para estes povos as queimadas
têm uma conseqüência grave sobre o meio ambiente. Esses povos têm entre as suas motivações, uma
motivação religiosa, motivação agro-econômica: primeiro o fogo amolece a terra, segunda razão a
fumaça e as poeiras das fogueiras colocam a semente nas nuvens e assim trazem a vinda da chuva, é o
processo utilizado pelos fazedores de chuva, porque o fogo leva a semente para as nuvens. O
fundamento religioso, enfim. Os camponeses do sul do Benin, os Fon, com sua tradição, pensam que o
ciclo das colheitas somente pode ser fecundo com a condição de que Zon, o deus do fogo, cubra e
fecunde sua irmã a terra, Sakpata. É um fogo que é também ritual. Nestas condições compreende-se a
dificuldade que os agrônomos europeus encontram e fracassem na luta contra estes povos. Claro, são
somente aqui alguns exemplos, temos outros. As únicas zonas que continuam com florestas no Benin e
respeitadas são as florestas sagradas. Até as mudas de parques naturais são objetos de destruição, as
únicas que se mantêm são as florestas sagradas, os bosques sagrados. Trata-se de crenças e de práticas
de uma outra idade como pensam alguns cientistas climatólogos. No que me diz respeito, eu penso que
se trata de signos de uma forte ancoragem das comunidades rurais a tradição, uma tradição que
enquadra e protege os indivíduos, muitas vezes na ausência de estruturas de Estado apropriadas. Não
se pode, em todo caso, ignorar essa realidade africana. Deve-se, quando isso for possível, e é o que nós
estamos tentando fazer como climatólogos trabalhando cientificamente sobre o clima e sua
variabilidade, integrar essas crenças e os comportamentos por elas gerados nos planos de
desenvolvimento sustentável. Particularmente nos programas colocados na maioria das vezes sob
tutela estrangeira, programas que tratam da estimação e da luta contra os riscos climáticos. Ora, uma
das conseqüências atuais do aquecimento do planeta parece bem ser uma acentuação forte das secas
africanas, é o que nos chamamos pejoração climática (seca), degradação com condições humanas que
são dramáticas. Obrigada e desculpem ter demorado.
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III – CONGRESSO

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

INVAGINAÇÃO DO SENTIDO

Michel Maffesolli (Paris V / Sorbonne – França)

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a importância do Imaginário a fim de compreendermos
em profundidade aquilo que anima nossa sociedade e nossa cultura. Quando falo anima,
refiro-me a algo que dá sua alma à cultura e à sociedade, que passam a ter uma vida da qual
somos apenas uma cristalização. Retomando a fórmula do filósofo Schelling, que diz que a
alma do mundo é aquilo que move em profundidade, podemos considerar o Imaginário como
sendo, de certa forma, essa alma do mundo. Mesmo que haja, em relação a algumas coisas,
um outro movimento que atribui um surreal ao real. É dessa maneira que devemos
compreender.
Comecemos por prestar atenção a esta temática, embora não seja necessariamente a primeira
vez que assinalo este ponto, até porque sabemos que existe aqui uma função transversal.
Empiricamente, o que de fato podemos constatar, é que essa função transversal pode ser
considerada como a maneira pela qual o Imaginário vê as coisas, nos ajudando a compreender
a publicidade, o político, a geopolítica, o marketing, com a possibilidade de podermos
declinar ou agregar outros campos.
Comecemos por prestar atenção à importância do Imaginário, sobretudo quando se vê, na
longa duração das histórias humanas, que existe uma mutação; quando, stricto sensu, há uma
mudança de pele, quando tem uma ruptura na civilização. Vamos, então, partir do tema que
diz que a crise difusa certamente não é econômica, nem apenas cultural; também não é
cultual, e podemos, assim, continuar citando o que ela não é indefinidamente. Num dado
momento, como pode ocorrer numa carreira humana, a crise mostra que há uma ruptura que
nos leva a ter mais consciência daquilo que somos e a ganhar mais confiança neste aspecto.
Milan Kundera, centrado na leveza do ser, expõe a idéia na qual se funda e se confunde o
amor e a liberdade, mas isto se baseia numa representação, numa maneira que temos de
imaginar o mundo. Portanto, como eu dizia um pouco antes sobre a idéia de se dar uma alma
– então, qual é essa crise? Eu diria que se trata de um motivo laico.
No começo dos anos 70, eu via atentamente essa crise e um de meus primeiros livros –
“Violência totalitária”- já tinha uma boa parte dedicada a essa temática. E agora, eu quero
dizer que isto é algo que começa a se espalhar. Então, quando tenho uma crise, eu diria que
ela é mais vivida do que pensada, com relação àquilo que foi a grande idéia moderna. E, para
mim, quando digo – grande idéia moderna – quero dizer que a modernidade começa com
Santo Agostinho, com a grande tradição judeu-cristã. Tendo dito isto, é difícil ver e
compreender a crise, porque essa idéia não é mais atrativa, mesmo que ela continue a existir.
Vou falar de uma imagem simples: você vê a luz de uma estrela morta como mostra o
astrofísico. De uma forma global, sentimo-nos tocados por aquilo que podemos atrair pela
simplicidade e inteligência, quer sejamos jornalista, universitário ou político. De certa
maneira, continuamos a nos servir de uma doxa progressista. Quem ousaria dizer que não é
um homem ou mulher de progresso? Há um conformismo intelectual que se expressa como
políticamente correto, teoricamente correto ou moralmente correto. E podemos continuar a
dizer bastante coisa, tudo é progresso, cada um é progressista. Então, aquilo que é pensado
também deve ser progressista.

Eu vou tentar mostrar como isso ocorre já que estamos diante da realidade evidente. Na sua
constituição inicial, o pensamento sabe se colocou a opinião comum contra a doxa, ou se ela
tornou-se cada vez mais uma doxa. Na realidade, o conformismo intelectual traduz tal doxa.
Eu proponho, mesmo que isso possa parecer um pouco abrupto, dar uma palavra-chave para a
uniformização desse conformismo intelectual. O termo foi, na realidade, desenvolvido por
Max Weber, Piaget e Gilbert Durand. Cada um deles tem a sua própria maneira de mostrar
que aquilo que faz a especificidade de nossa tradição cultural é a substancialidade. Há coisas
que são substanciais como uma concepção estática do ser.
Outro autor, George Steiner, do mesmo modo que Heidegger, faz uma proposição desta
ordem que é, ao mesmo tempo, simples e bastante inspiradora. Ele mostra como, sabendo ou
não sabendo, o nosso cérebro reptiliano, é o que de fato teve um deslize. Há um substrato
dessa tradição cultural, um deslizamento do ser infinito para um ser nominal. Então, o ser
infinito é o verbo ser no infinitivo, o modus infinitivo, que é a definição gramatical. E como
esse ser, que encontramos em outras tradições culturais com orientes míticos, pode ser
englobante? Vamos nomeá-los, vamos designar alguém ou algo. Por exemplo, como é que a
deidade, algo que é tão vago, divino, sagrado, luminoso ou outra expressão dessa ordem;
como é que essa deidade, esse divino, vai se tornar algo tipificado, esse deslizamento do ser
infinito para o ser nominal?
Vou tentar mostrar a chave dessa substancialidade, na qual o conjunto leva àquilo que vai
servir de base para o que vou falar. Essa substancialidade é uma especificidade, uma exceção
cultural. É essa mesma substancialidade que, no fundo, vai justificar uma homogeneização,
que é o grande fantasma do monoteísmo. Deus é o monoteísmo que conduz ao deísmo.
Nietzsche tinha uma forma irônica para mostrar a relação monoteísmo-monoideísmomonotonoteísmo.
Tem algo de monótono nesta tradição cultural que coloca todas as coisas sob a unidade.
Correlativamente, também ocorre uma racionalização do mundo. Segundo Santo Agostinho, a
razão humana conduz à unidade. Como um eco desse pensamento, num discurso célebre 2000
anos depois, Bento XVI disse que o importante é a razão única. O tema da razão única afasta
qualquer pensamento que busque uma organização com relação ao mundo. Este é o substrato,
pelo menos para mim. Retorno, então, à imagem do sociólogo Sorokin, que diz que cultura é
aquilo que se tornou esclerosado, uma homogeneização do mundo. Uma cultura que é
correlativa à uma razão que, de certa forma, lhe dá sentido. Estas são as três palavras-chaves substancialidade, razão e unidade - que servem para nossa base, para nosso cérebro. Para
mim, essa é a organização das sociedades ocidentais. A partir daí, estamos diante do seguinte
paradoxo: o ser vai ser considerado como estável e, ao mesmo tempo, existe internamente um
movimento em relação à vida. Então, postulamos o ser como estável, enquanto constatamos
que se mexe. Esse movimento tende a uma finalização que é a justificativa do mito
progressista. Num certo sentido, o objetivo é o progressismo.
Apesar de haver certa banalidade, sempre que possível, é bom lembrar que, nas nossas línguas
neo-romanas, a palavra sentido significa direção, finalidade e significação. Aquilo que não
tem significado é insensato, e não podemos compreender um movimento da vida apenas no
sentido do objetivo, da finalidade. Com relação aos mitos progressistas e, segundo uma
genealogia rápida, que leva o título dessa banalidade de base, temos a figura do jardim de Eva
da nossa tradição cultural, o qual é cultivado com nosso trabalho, com nosso suor. E daí surge
a expressão bíblica para aquilo que tem a organização da vida para representar o mundo. É
essa expressão bíblica que, em certo momento, cristalizou aquilo que é o grande mito do
progresso. Ela mostra o que o homem deve fazer para se tornar mestre e possuidor da terra.
Em resumo, é essa linha que vai ser perseguida a longo prazo. É algo que resume o esquema
que eu acabo de mencionar e, no fundo, isso vai fundar o ascetismo, o trabalho em si e,
depois, o trabalho no mundo. É algo que, igualmente, e aqui eu tomo uma expressão de

Gilbert Durand, traz uma concepção esquizofrênica do mundo. Com esse termo, queremos
dizer que existe uma ruptura que vai se estabelecer, e tudo isso tem que ser conectado a uma
sistêmica com diversos elementos que se ligam e se completam uns com os outros. Como
ponto de vista,existe uma boa definição que é dada pelaEscola de Grandford, em especial,
quando ela mostra como a evolução desse processo chegou ao ponto em que a natureza se
tornou um simples objeto.
No sentido etimológico, objectum é aquilo que está lá na frente. Em alemão existe o termo
gegenstand, que significa aquilo que está diante de si e tem uma conotação hostil. De alguma
forma, essa é a primeira característica da genealogia desse jardim, desse paraíso não cultivado
e, talvez, seja isso o que leva a devastação ao mundo. Por que isso? Porque, no fundo, essa
devastação da natureza, a substancialidade que eu mencionei como palavra-chave, é stricto
sensu uma concepção metafísica no seu sentido mais simples - além da vida, algo que não é
tão importante. E não se pode estranhar que essa concepção metafísica chegue à idéia de
devastação. Evidentemente, o tema da devastação pode ser declinado de várias maneiras
porque diz respeito a coisas que testemunhamos todos os dias. Então, esse jardim é um jardim
devastado, por que isso? Porque, metafisicamente, esta é a segunda característica do cérebro
reptiliano: aquilo que nos move, aquilo que é o distante, o verdadeiro que é o bom, aquilo que
é bom, é para mais tarde. Novamente, em “Cidade de Deus”, é Santo Agostinho quem diz que
a vida verdadeira está em outro lugar. É uma idéia muito interessante porque traz implícito o
sentido de mundus est imundus.
É importante notar que, quando essa vida verdadeira está em outro lugar, aquilo que vivemos
aqui se torna a conhecida expressão “um vale de lágrimas”, que tem que ser percorrido
rapidamente. Ao longo dos séculos, essa concepção vai chegar ao fim do século XIX, levando
a idéia das teorias de emancipação de uma sociedade perfeita. Não é mais a Cidade de Deus,
mas eu diria que no mundo existe uma homologia estrutural entre essas perspectivas: apenas
as palavras mudam, mas a realidade é a mesma. Mas o que é essa realidade? É a tensão da
energia individual; é a tensão da energia individual e coletiva diante de um objetivo que deve
ser alcançado no futuro. Quanto à especificidade de nossa tradição cultural, é uma exceção
que não vamos encontrar em lugar nenhum; é uma concepção que vamos chamar de
soteriológica, que implica possivelmente uma salvação coletiva. Essa concepção soteriológica
tem a finalidade de aliviar, de curar a vida, o que leva também a se curar da vida. Em
conseqüência, passa a existir um desdém pela existência e, em particular, pela sua dimensão
natural.
A terceira característica do Jardim do Éden, aquela que prevalece ou fica distante, é um
processo de abstratização que, progressivamente, coloca o acento e a hierarquia no lado
cognitivo. Isso é o que pode ocorrer quando se fala da razão única que leva à unicidade.
Desarraigar ou extirpar a raiz é uma injunção pedagógica, por exemplo, para as pessoas da
minha geração. E quando se diz manter-se ereto, mostra uma diferença em relação à terra e
aos animais. Então, esse processo de abstratização vai culminar no modelo intelectual, pelo
menos até agora, e isso foi rapidamente lembrado por Danielle Rocha Pitta.
O modelo intelectual se expressa por uma palavra simples, que nos permite compreender a
nossa maneira de proceder intelectualmente e, ao mesmo tempo, encerra um conceito que é a
idéia de separação. Então, a frase inicial do Gênesis é “Deus se separou da penumbra e
organizou o mundo...” Quando eu falo de conceito, especialmente o grande conceito
hegeliano, refiro-me ao conceito da separação. O outro grande sistema intelectual elaborado –
o freudismo - tem a ver com algo que eu acho que marcou a ruptura que leva a essa
dicotomização do mundo, que é nossa maneira de proceder para com o corpo e o espírito, a
natureza e a cultura, o materialismo e o espiritualismo, e assim por diante. Essa
dicotomização tem a ver com a idéia de separação, com esse instrumento que é o nosso.
Mesmo sem prestar muita atenção e sem nos referirmos a tudo isso, nós o utilizamos, e ele

está na base de nossa análise, da nossa prática social que é a dialética, que é proceder por
tese, antítese e síntese, e é isso que podemos ver nesse termo simples de Aristóteles até Hegel.
Vamos, então, excluir o texto “Ah, não pode ser, não”. Então, esse é o termo que na realidade
resumiria tudo, que é algo que se utiliza sem prestar atenção. Lembro que, sobre isso, me
apoiei no filósofo Deleuze no seu livro “Le pli”, que mostra que a etimologia da palavra
explicar é tirar as pregas, as dobras.
Nesse olhar da razão, nada poderia fazer obstáculo àquilo que poderia ser o olhar abstrato
sobre si e sobre o mundo. Daí essa banalidade de base. Eu diria que Gilbert Durand coloca o
olhar, a luz, a razão, sob o regime diurno do imaginário. E mesmo que vocês conheçam bem
as figuras que ele emprega para definir o regime diurno na longa duração, há uma figura – os
objetos contundentes - que ele usa na literatura, na poesia, na escultura, na pintura, e nos faz
distinguir o verdadeiro do falso; e estes são os objetos que vão fuçar a terra. Então, todos os
objetos contundentes que dizem respeito ao termo erectus, são objetos que cortam e que têm
uma dimensão agressiva. A partir daí, podemos dizer, começou a atuar o substrato que se
espalhou pelo mundo. Eu mesmo o utilizei bastante. Tentei demonstrar que, no fim do século
XIX, tínhamos nessa base a performance para a ocidentalização do mundo. Eu lembro que o
historiador da ciência Thomas Kuhn dizia que a performance desse modelo europeu, ou dessa
ocidentalização, em relação aos modelos orientais – não falamos de Extremo Oriente, nem de
África, mas daquilo que não participa do modelo europeu - se fundou na via reta da razão, a
via ereta da razão. Ele lembra, por meio de um termo latino erectus, que deixou de lado toda
uma série de impedimentos ou de bagagem inútil e, entre isso, o imaginário. Esse é, mais ou
menos, o esquema que serve de base para essa tradição e para essa performance. Daí estarmos
confrontados num debate como esse, no colóquio que vai se seguir, que está começando hoje
e que, para mim, é um exemplo da inversão da polaridade.
Como eu disse antes, com relação a muitas coisas mais vividas do que pensadas, e em alguns
lugares muito mais do que em outros, é necessário que cada um de nós possa refletir sobre
essas coisas. Para mim, é isso o que está em jogo. Eu proponho, como modelo de
interpretação, algo que não nos é familiar. Trata-se de um termo cujo conhecimento eu devo a
Gilbert Durand, o primeiro e talvez o único, a traduzir Sorokin, o sociólogo da cultura.
Sorokin lançou uma temática, que vamos encontrar depois em Michel Foucault, quando este
reflete sobre os ciclos. Também vamos encontrar em Thomas Kuhn, que acabo de mencionar.
Este modelo é parte de diversos paradigmas que vamos encontrar em muitos autores que
pensam em ciclos. Isso nos mostra que, no fundo, vamos ao encontro daquilo que é o nosso
modelo judaico-cristão, no qual não há necessariamente uma criação do mundo. Mas, se há
uma criação do mundo, há também um fim do mundo, e isso é um modelo catastrofista,
digamos assim. É um modelo que tem uma impermanência, mas também, a continuidade da
vida. É algo que pode cessar o mundo, mas não acaba com ele. Pode ter um fim de mundo,
mas não o fim do mundo. E o termo que resume isto, e aqui eu proponho para vocês, é a idéia
de saturação. No fundo, podemos ver que essa é uma organização, no sentido de um corpo
químico que é saturado, mas que vai deixar lugar para outro corpo, a partir das mesmas
moléculas que foram tiradas desse primeiro corpo. Como é que isso ocorre? É um retorno
para além de algo que era puramente instituído, puramente abstrato, separado, dicotomizado.
O enfoque é colocado no cotidiano e, daí, há uma perspectiva transversal que finalmente
focaliza o preço, a variação das coisas e mostra, antes de mais nada, que a cultura é a
sedimentação de uma série de pequenas coisas que, como tal, não valem nada em si mesmas,
mas que no conjunto formam um mosaico.
Vendo através da perspectiva de Max Weber, temos aqui uma temática que mostra bem a
saturação da abstratização do mundo. É algo que podemos gostar nesse mundo e não
simplesmente idealizar. Leibniz mostrou que há uma idéia de appetitus (apetite, em latim), o
qual pode ter uma forma epistemológica. Eu diria a meus pesquisadores que essa questão

pode ter uma dimensão metodológica, que pode nos ajudar a pensar em como ter competentia
(competência, em latim) quando se tem appetentia (apetência, em latim), o que nos levaria a
uma distância da objetividade. Essa idéia de apetite me parece ser uma das expressões de
querer viver, que tem uma força primordial. Sobre isso, Nietsche dizia que essa era a marca
da cultura fundadora em relação a uma civilização que se expandiu.
É importante retomar essa distinção entre cultura e civilização. A cultura tem algo dessa força
primordial, algo da ordem do fervilhamento. O esquema que eu menciono seria o inverso
porque, no fundo, o enfoque que vai ser colocado em diversas coisas, essa abstração, num
dado momento cultural levaria à saturação de uma civilização. Eu diria, para ser breve, que a
nossa é uma civilização burguesa, ao mesmo tempo em que existe uma reafirmação dessas
coisas primordiais. O arquétipo tem uma expressão que é uma permanência de coisas para
além da mutação - o imaterial, o surreal - como os surrealistas nos ensinaram. Então, o real
não é reduzido à coisa. Na língua francesa e em outras línguas neolatinas, existe a expressão
referente à coisa, enquanto na língua alemã, há um termo mais rico, mais interessante e que eu
vou usar aqui – é a palavra streit – que significa aquilo que age, que cresce, no sentido de
expansão. Então, tem algo lá que está além do real, do reduzido, daquilo que é tangível.
Assim, estamos tentando entender a importância do imaginário, do imaterial.
Kassovitz, em sua teoria da constituição,afirma que existe uma analogia entre o poder
constituinte e os poderes constituídos. Ele mostra que essa relação entre a dimensão
constituinte, que é instituinte, e a dimensão constituída, que é instituída, sociologicamente
falando, é algo vivo, vital, dinâmico. Ele retoma a idéia de Spinoza - que vocês conhecem,
mas que eu lembro – que relaciona as expressões natura-naturance a natureza-naturata.
Nesta distinção, ele mostra que a natura-naturance e a natureza-naturata têm essa fonte
original, inesgotável em suas possibilidades. Essa é a força primordial que volta. Essa é a
fonte original da natureza-naturante. Eu insisto muito neste ponto porque isso é mais vivido
do que pensado, mais vivido do que verbalizado, mais vivido que conscientizado. Temos uma
outra maneira de falar sobre isso e eu me refiro a um termo de Gilbert Durand que já utilizo
há muitos anos - mundo imaginal. Imaginal é um neologismo que diz respeito a algo que é
estrutural, profundo, no imaginário, no simbólico - o mundo imaginário ou imaginal. Colbert
nos traz uma definição que diz que o mundo imaginário, que é o afetivo, engloba a razão. E
esta é a minha proposta de trabalho para hoje.
Aqui eu faço uma distinção, conhecida por alguns, entre o mito progressista, que é aquilo que
vai para algum lugar, e a atitude e o pensamento progressivo, que são ações integrativas que
complementam as partes. Trata-se de um pensamento de superposição, um pensamento que
conduz à implicação. Com isso, ficamos implicados no mundo, ficamos implicados na
natureza. Esse é o extrato que constitui o kryptos (oculto, secreto, em grego) da existência
individual e coletiva, da memória individual e coletiva, e podemos multiplicar esses exemplos
ao infinito. Eu gostaria de mostrar como o presente atual implica o começo, e que nesse
processo no qual está em jogo a implicação do começo, encontramos uma idéia parecida em
schritt zurück (voltar ao começo, em alemão), em Hegel, em Heidegger – aquilo que vai para
trás em direção ao começo. Como eu dizia, é preciso encontrar as palavras que traduzem tudo
isso, que enfoquem essa idéia de retroceder. Esses pensamentos progressivos vão parar em
algum lugar. Valéryescreveu sobre a imagem das ondas na praia, que vêm e vão, com a
dinâmica de retroceder, de regredir. Temos aqui a idéia de regrediência - um conceito usado
pelos psicólogos com essa idéia de regredir. Mas nosso modelo é linear, ao contrário do
modelo circular que volta para si. Tentei construir uma imagem que seria uma topologia em
espiral, mas não exatamente no mesmo nível.
Então, temos aí um ingressu (ingresso,em latim). Diferentemente do sentido que normalmente
se dá a este termo, ingresso se refere à entrada, acesso, começo. É uma energia que está nesse
mundo. Não temos termos com este sentido na língua francesa. Os italianos, os espanhóis e os

portugueses têm essa palavra que é utilizada com outro sentido. Eu a compreenderia no seu
sentido etimológico. Ingresso é uma idéia que se encontra mitologicamente na Divina
Comédia de Dante. Na mitologia grega há um semi-deus chamado Anteu, que renascia ao
tocar a terra e, cada vez que ele era ferido ou estando perto de morrer, ele tocava a terra e,
nesse momento, ele renascia. O mito de Anteu antevê a ordem desse ingresso; o ingresso que
tem o húmus do humano, algo que faz com que exista uma inteiridade, não do ser e não
simplesmente do racional e do cognitivo, mas algo que nos obriga a pensar.
No sistema que eu vou propor, não há pistas para se fazer o ingresso, e vai além do simples
desenvolvimentismo. Talvez precisemos estar atentos a tudo, por exemplo, prestar atenção à
pele, que é um envolvimento. O grão só existe porque tem uma película que o protege. Então,
o corpo não pode ser o que é, a menos que tenha uma pele, uma pele social que é a denegação
do mundo, que é o desgostar imenso do mundo. O ingresso pelo sentido é uma energia que,
no fundo, não é necessariamente finalizada e que não tem um objetivo preciso, mas que pode
se esgotar no ato. Aristóteles disse algumas coisas neste sentido. Então, uma energia que não
está em ação deve estar plena de appetitus, não em função de algo a atingir, mas como
repatriamento da eternidade do aqui e agora – o instante eterno. Esse instante eterno é como
encurtar tudo isso e encontrar as outras coisas, aqui e agora. Não sei como isso vai se modular
segundo nossas diversas culturas, mas convém lembrar que esse esquema talvez possa ajudar
a compreender a relação, a sinergia, aquilo que me toca empiricamente em nossa sociedade.
Os termos latinos senex e pueri, que são o senil e o pueril, mostram, de diversas maneiras, o
vai-e-vem contemporâneo, como foi o caso em outras épocas históricas entre essa relação. Eu
gostaria de saber como o candomblé brasileiro, irá falar do preto velho, do ibeji. A relação de
Cosme e Damião, unidos no panteão, mas que também têm uma ligação de sinergia, tem algo
a ver com o lúdico, com o lírico e com o imaginário - é um retorno ao arcaísmo.
Quando falo em arcaísmo, não me refiro ao primeiro, ao fundamental, que é o arkhé grego,
aquilo que passou. Refiro-me ao arkhé no sentido do substrato, da essência. Neste sentido,
vou citar muito o deus Dioniso. Trata-se de uma divindade que foi chamada de arbustiva, com
raízes, contrapondo ao panteão. É uma divindade ctoniana, autóctone, que tem a lama nos pés
- é um arcaísmo. A figura de Dioniso foi qualificada de forma anacrônica. A casa tem algo
desse aspecto dionisíaco, não uma casa distante lá na sociedade perfeita que vamos atingir um
dia, mas uma casa que vamos respeitar aqui e agora. Num de meus primeiros livros –
“Violência totalitária” – eu falei de extirpação, desarraigamento dinâmico, que tem uma força
específica. Com relação à extirpação dinâmica, vou citar um texto pouco conhecido de Gilbert
Durand, que é um comentário sobre a pesquisa do tempo perdido de Proust. Pensando sobre a
famosa “Madeleine”que o narrador da história mergulhou numa xícara com chá, e que lhe
trouxe muitas lembranças à mente. Durand se refere a este episódio como um tempo
einsteinizado, que é um tempo contraído no espaço e este contato com a “Madeleine” vai
declinar toda sua história. O que tudo isso quer dizer? Ele dá novamente importância à
espacialização, à figura ctoniana, ao espaço.
E aqui eu retomo uma imagem de Durand que nos remete ao imaginário noturno. Acho que
estamos entrando num regime noturno do imaginário e vocês sabem que essa figura do
noturno é o vazio, o corte. Estamos lá dentro desse mundo, como um conteúdo. Tendo em
mente esta imagem e fazendo esta análise, eu propus como título desta conferência - “a
invaginação do sentido”. Com isso quero dizer que a invaginação mostra que o sentido não se
projeta de maneira fálica, como prevaleceu na lei do pai ou no modelo patriarcal, eficaz e
performativo, ao menos no Ocidente. Mas a idéia da invaginação é que o sentido volta ao
ventre, ao conteúdo, à terra que é o espaço que nos serve de suporte. É sempre fácil falar
dessas mudanças epistemológicas, pois algo se passa nesta acentuação espacial.
Cada vez que eu falo a meus alunos, a meus pesquisadores, eu lhes digo que convém estar
atentos para poder perceber o deslizamento de algo que foi logocentrado. Esse logocentrismo

é a prevalência da idéia que corta, a prevalência da razão, que vai dar sentido ao espaço.
Novamente, eu não posso desenvolver, mas considero a importância do corpo, o
lococentrismo - o corpo que furamos, que vestimos, que tratamos, que construímos. Esse
corporeísmo é um bom exemplo e é isso que é o lococentrismo - é algo que vai enfatizar, no
espaço, a banalidade do cotidiano. Como eu disse antes, a palavra banal mostra que ainda
existe na França a expressão four banal, que era o forno que servia à comunidade e que agora
retornou para o dia da festa do pão comum. A idéia da união em torno do pão consubstancial
era, na realidade, aquilo que ele fazia verdadeiramente, o lococentrismo.
Então, eu vou propor um tema para reflexão - o doméstico. A palavra “doméstico” é um
termo que vai prevalecer no político, que se tornou distante, abstrato, e não interessa mais a
ninguém. O doméstico é algo diferente, é o velho domus. O domus, que não é simplesmente
as paredes da casa. O domus, no sentido latino do termo, é a fauna, é a flora, é o parentesco,
são os odores, é o sensível - todas essas coisas que enfocam a inteiridade do ser. É algo que
enfoca essa dimensão para ver como os animais, a fauna, a flora e os animais humanos se
respondem entre si. Então, retomamos isso na obra de Descartes, que pode traduzir o que é a
inteiridade - o estado de ser inteiro. É um processo de correspondência. Evidentemente,
alguns de vocês lembram o poema de Baudelaire que se intitula “A correspondência”,
mostrando que, no grande templo da natureza, o sentido e o mecanismo da correspondência se
inscrevem nesse lococentrismo. Por exemplo, quando eu falava do distante, essa Cidade de
Deus, que tem que ser atingida, esse distante se tornava mais próximo. Eu não vou
desenvolver muito essa idéia, mas vocês podem ver como os objetos do ter-se - do telefone à
televisão - podem aproximar o que está distante. Então, por meio da internet, por meio da
comunicação interativa, há uma aproximação desse distante e daí, no fundo, o que é o antigo e
o renovado fazem sentido no imaginário, naquilo que é importante. Esse mundo, que faz com
que a natureza seja, de certa forma, um corpo intermediário entre o microcosmo, que é o
indivíduo, e o macrocosmo, que é lá onde o indivíduo se situa. A natureza é quem faz a
ligação entre esses pontos. Eu acredito que essa idéia de cosmo intermédio é importante.
Como eu falava um pouco antes, a perspectiva cartesiana resume bem a idéia ocidental de que
o homem é mestre e possuidor da natureza. O homem age sobre o objeto que é inerte, um
objeto que é lançado adiante de si em termos de hostilidade. Há uma expressão que diz
respeito ao trajeto antropológico. Também lembro daquilo que foi dito nesse projeto, como a
subjetividade. Esses pontos não podiam ser compreendidos apenas a partir das intimações
objetivas vindas do nosso corpo ou do corpo da natureza, ou do ambiente no qual nos
situamos. É um tipo de intimação que não temos, necessariamente, que dominar. Em francês
não há termos adequados para traduzir essa idéia, então somos obrigados a fazer processos de
ajustes, processos de acordo, para irmos ao encontro do mundo. As conseqüências prováveis
desta atitude seriam aquilo que eu disse: ver o animal no humano, prever a pele, o corpo, o
odor. Faremos o caminho de volta por meio dessas modalidades que eu acabo de mencionar.
Então, para concluir, evidentemente isso nos conduz por oposição a.esse conformismo
intelectual, que é um pensamento fiel a terra, ao mundo. Eu sei que posso ser escandaloso,
mas o pensamento crítico é aquele que sempre diz não. É preciso purificar essa crítica. O
contrário do pensamento crítico é o pensamento fiel. E, talvez, nesse sentido, exista realmente
um problema epistemológico. Ser ou não um pensamento criticável é ser também um
pensamento radical, um pensamento de raiz, de subsolo, das regiões profundas do ser
individual e coletivo. Um pensamento radical que vai aprender a apreciar, a dar seu preço ao
mundo do odor, ao mundo abissal, ao mundo do barulho, ao mundo do gosto, ao mundo dos
humores que é, ele mesmo, abissal.
Este é o radicalismo que pode tomar em si essa naturalidade, que é arraigada. Vou resumir
essa questão numa expressão que foi o título de meu último livro – “O ritmo da vida”.

Os termos gregos rhéos e rhéia, trazem essa idéia de deslizar a partir de um ponto fixo, sem
um ritmo verdadeiro, pois o dançarino sabe que tem um pé bem fixado na terra. Aí tem algo
dinâmico, que tem movimento. E só pode haver movimento a partir de um local fixo, e este é
o retorno à matriz, à vitalidade, ao vitalismo. Isso permite um desenvolvimento simples, no
sentido de um crescimento a partir da raiz. Isto também vale para aquilo que eu já expliquei –
o que eu sei fazer aqui e agora, vai longe para ver lá trás e lá adiante, conforme eu lance o
olhar para trás ou para frente. Já mencionei isso várias vezes e espero poder ter mostrado
como se dá esse processo.
E, para terminar, deixo aqui as palavras do poeta que diz que, aquele que pensou mais
profundo, ama o mais vivente, e compreende a grande juventude, considerando esse paradoxo
entre senex, o idoso, e o pueri, a juventude, porque o senex que está sempre no ato tem
juventude eterna. Agradeço.
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I – L’Atlantide
Proposer un travail de recherche, fût-il modeste, en rapport avec le mythe de l’Atlantide
pourrait ressembler à un défi ou à une balourdise. Mon collègue et ami Ionel Buse, qui vient
lui-même de publier un article sur l’Atlantide de Platon1, déclare dans le Préambule qu’on
risque peut-être de le prendre pour un plaisantin. Cette précaution d’auteur, et qui sera aussi la
mienne, a une raison d’être. Depuis environ deux mille ans, le thème de l’Atlantide engloutie
par la mer a suscité une vague d’interprétation et d’engouement peut-être unique dans
l’histoire générale de la mythologie. À dire vrai, ce n’est pas une vague, c’est un véritable
tsunami qui a balayé l’univers des bibliothèques et des officines de l’ésotérisme occidental.
Une bibliographie de l’Atlantide publiée à Lyon en 1926 faisait état d’environ 1100 ouvrages
recensés. Ionel Buse parle carrément de 20000 titres, mais j’ignore où il a puisé ce nombre
assez fantastique. On est ici bien proche d’une sorte de délire mythographique, et un autre
commentateur a pu dire que l’histoire des interprétations de l’Atlantide constituait aussi, en
quelque sorte, une histoire de la folie humaine.
Quoi qu’il en soit, on se dit qu’un tel foisonnement ne peut pas ne pas véhiculer du sens.
D’abord est-on effectivement en face de ce qu’il convient d’appeler un mythe ? Si le mythe
est censé nous entretenir de ce qui a eu lieu aux origines, et si le mythe est d’abord
essentiellement véhiculé par une tradition orale, le thème qui nous occupe ne remplit pas
totalement les deux conditions ainsi avancées. Bien que la chose soit en principe connue, il
convient de rappeler que le récit de la destruction d’Atlantide se trouve très précisément dans
deux textes de Platon, et nulle part ailleurs : dans un fragment du Timée et dans la quasi
totalité du Critias. Ainsi nous voilà d’emblée devant une perspective fascinante : le mythe de
l’Atlantide se trouve dans des textes écrits, et qui plus est, écrits par un philosophe de
première importance. De plus les deux versions sont légèrement hétérodoxes. Enfin, élément
suprêmement insolite, le texte de Critias est inachevé. C’est à croire que Platon aurait voulu
jouer un bon tour à la cohorte de ses innombrables glossateurs et qu’il aurait presque
volontairement laissé ouvert un gigantesque point d’interrogation.
Si l’on s’en tient au récit du Critias, plusieurs éléments remarquables nous frappent. J’en
soulignerai ici essentiellement quatre : 1) Lors du partage originel dévolu aux dieux, Poséidon
reçoit en cadeau l’île Atlantide. Il épouse alors une mortelle, Clitô, avec laquelle il sera le
géniteur de cinq paires de jumeaux. J’écarte ici volontairement cette symbolique du nombre
cinq pour retenir surtout l’union avec une mortelle. L’île représente alors un trait d’union
entre le divin et l’humain, entre le ciel et la terre. Elle a une fonction médiatrice. 2)
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L’Atlantide est d’abord décrite comme une cité de l’ordre, du luxe, de la prospérité. C’est dire
qu’elle nous renvoie à la série des utopies. Elle est même, bien avant Thomas More, la
première utopie. 3) Cette situation de prospérité et de puissance n’est pas durable en
pérennité. Insensiblement une décadence va se produire au sein de la cité. En effet : l’île est
une composition et un mixte, et peu à peu, l’élément humain prend le pas sur l’élément divin.
L’hybris s’empare du corps de la cité. Platon : « Quand l’essence divine, par un continuel
mélange avec la nature mortelle, se fut de plus en plus amoindrie, quand l’humanité
l’emporta, alors, impuissants à supporter la prospérité présente, ils dégénérèrent». 4) Zeus
décide de châtier la cité impie et réunit le conseil des dieux. Toutefois le texte du Critias
s’arrête ici. On peut donc s’autoriser à lui adjoindre le passage correspondant du Timée.
D’après ce dernier, l’île est détruite par les tremblements de terre, puis par une submersion
généralisée.
Ce récit – et les circonstances particulières qui l’accompagnent – est propre à déchaîner
l’énergie des glossateurs. On peut distinguer trois ou quatre types d’interprétation : 1) Une
interprétation de type « evhémériste » : les deux récits de Platon rapportés par Solon et les
prêtres égyptiens auraient un fondement historique et naturaliste : une cité puissante aurait bel
et bien été engloutie dans un cataclysme. 2) Une interprétation purement mythologique : la
submersion de l’île serait un récit dramatique et fictif, s’enracinant dans un archétype puissant
de l’inconscient collectif. Le parallélisme avec le déluge révélé par l’Ancien Testament serait
alors quasiment patent. 3) Une interprétation allégorique et politique : en évoquant la lutte
ancestrale d’Athènes contre les Atlantes, Platon tirerait un vigoureux signal d’alarme à
l’égard de l’actuelle cité athénienne affaiblie par les sophistes, les ploutocrates, et les
démagogues. Dans ce cas, il y aurait cependant une difficulté à interpréter les deux images de
la cité véhiculées par le philosophe : celle de la vieille Athènes et celle de l’Atlantide
précisément. 4) Une interprétation essentiellement philosophique et platonicienne : devant les
apories incluses dans le thème du Démiurge, Platon chercherait par le biais du mythe à faire
surgir un élément médiateur entre le monde des Idées, et le monde d’ici-bas gouverné par la
catégorie du politique. D’où l’importance de la matière intermédiaire, le terme de matière
traduisant très imparfaitement le terme grec de khôra. C’est l’interprétation de Jean-François
Mattéi, exposée de façon critique par Ionel Buse dans l’article ci-dessus mentionné.
Bien entendu, c’est la première interprétation, evhémériste et réaliste, qui a connu le plus
formidable succès et engendré la dynamique déferlante que l’on connaît. Nous savons bien
que l’opinion, tout comme l’imagination primaire, sont foncièrement réalistes ou réalisantes.
De sorte que les thèses et les hypothèses ont fleuri sur le mode d’une quête métagéographique, dont les aléas ont été fonction des connaissances géographiques effectives de
telle ou telle époque, connaissances qu’il faut bien sûr associer à des représentations
politiques et religieuses, ou encore idéologiques au sens large2. Dans l’Antiquité déjà,
Diodore de Sicile, au cours du 1er siècle av.J.C., rapporte qu’en Afrique du Nord, les
amazones ont attaqué les Atlantes, « le peuple le plus civilisé de ces contrées » (Bibliothèque
universelle, Livre III, chapitre 54). Autre réaction curieuse : celle de Tertullien disant en
substance qu’on accuse bien à tort les Chrétiens d’être responsables de catastrophes
telluriques ; la preuve, selon lui, c’est qu’il y a eu des catastrophes avant la chrétienté, celle
de l’Atlantide par exemple ! (Apologétique, chapitre 40). De fait, c’est surtout à partir de la
Renaissance et de la découverte du Nouveau Monde que l’organisation des délires, souvent
très élaborée, va se mettre en place. La localisation de l’Atlantide va devenir une sorte de
quête du Graal, paradoxalement pétrie d’une apparente rationalité. Parfois avec un luxe
d’arguments qui semblent imparables au néophyte, on situera l’Atlantide dans la
Méditerranée, dans l’Océan atlantique, en Afrique du Nord, en Espagne, en Scandinavie et
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même au Moyen-orient. Bien entendu des débats philosophiques, politiques et idéologiques se
greffent sur ces interprétations et les déterminent. Signalons seulement, (parce que ce n’est
pas le lieu ici), que s’affrontent des couples d’entités antinomiques : la mer / l’océan ; le
nord / le sud ; l’est / l’ouest ; l’Europe / l’Afrique ; les civilisations arabo-berbères / les
peuples de l’Afrique noire ; enfin et surtout les sémites et les aryens. Par surcroît, on
n’oubliera pas le roman de Pierre Benoît, ni les aventures, en bande dessinée, du Professeur
Mortimer.
Ce n’est pas dans cette direction, celle d’une géo-politique fantastique, que je veux
m’aventurer. Parmi les quatre types d’exégèses proposés, j’avoue pour ma part être davantage
fasciné par la submersion finale de l’île Atlantide. Les textes de Platon sont austères et sobres
sur la question, et peut-être cette austérité même est-elle capable de susciter en nous une
importante pulsion imaginaire. Je suis tenté de lire la phase finale de l’histoire d’Atlantide
comme le déchaînement d’une lutte entre les éléments cosmologiques fondamentaux dont
Bachelard a proposé les diagrammes que vous connaissez : une lutte qui se trame
essentiellement entre l’Eau, La Terre, et le Feu (ce feu qui sera si présent dans l’histoire
archéologique de cette île de Santorin dont je vais bientôt vous parler). Le feu tellurique fait
irruption, la terre se déchire et l’eau finit par envahir totalement les séquelles d’une cité
prospère. Pour effrayante qu’elle soit, la mort par l’eau reste symboliquement une mort douce,
une eu-thanasie. L’eau est le linceul absolu et Bachelard a pu dire que l’eau nous aide à
mourir complètement. En préparant cet exposé j’ai découvert que Pierre Vidal-Naquet s’est
laissé récemment conquérir par une piste semblable. Le dernier chapitre de son livre
L’Atlantide est explicitement un hommage à Bachelard. Et Vidal-Naquet, dont l’inspiration
reste foncièrement rationaliste, avance l’idée que la méditation bachelardienne sur les quatre
Matières est susceptible d’apporter une certaine intelligibilité dans notre approche de ce fatras
mythologique qu’est le mythe de l’Atlantide. De sorte que rêver sur le mythe, c’est aussi
d’une certaine façon lui apporter un éclairage spécifique.
II – Santorin et la thèse de Galanopoulos et Bacon
En 1969, paraît à Paris la traduction d’un livre intitulé L’Atlantide, dont les auteurs sont A. G.
Galanopoulos et E. Bacon3. Cet ouvrage dont la tenue scientifique est extrêmement sérieuse,
fait remarquer dans sa conclusion que l’esprit humain est fasciné par le mystère et que
certains mythes ont tendance à perdurer d’eux-mêmes au sein de leur propre opacité, pour
autant qu’ils entretiennent une énigme résolument fascinante. Ce serait le cas du mythe de
l’Atlantide. Or, déclarent les auteurs, nous disposons pourtant d’une solution simple.
L’Atlantide peut et doit être localisée sur l’Île actuelle de Santorin, dans le sud de la mer
Egée.
L’ouvrage est très sérieusement argumenté (nous nous contenterons ici d’un condensé). Les
auteurs passent à nouveau le texte de Platon au crible, et défendent la thèse « réaliste ». Si
l’anachronisme est patent dans le texte de Platon (selon ce dernier, la catastrophe aurait eu
lieu 9000 ans auparavant), il reste à éclairer le problème de la localisation géographique.
Avant d’en arriver là, les auteurs font remarquer que la découverte du Nouveau monde a fait
jaillir une étonnante explication : « L’Atlantide (…) serait la source de toutes les civilisations
méditerranéenes, celle de l’Egypte, de Mycènes aussi bien que celle de l’Amérique centrale et
de l’Amérique du sud. Ils (les auteurs de la Renaissance) la rangent en fait sur le même plan
symbolique qu’Ogygie, que le paradis terrestre et le jardin d’Eden»4.
Vers 1866, des archéologues français s’intéressent à Santorin et y découvrent des vestiges
importants, enterrés sous trois mètres de cendre volcanique près du village d’Akrotiri. Dès
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cette époque Louis Figuier identifie Santorin à l’Atlantide. On va voir que la conclusion de
nos deux auteurs est un peu plus sophistiquée. Dans l’Antiquité classique, l’île s’appelait
Théra (du nom de Theras un chef spartiate qui aurait occupé l’île). Hérodote précise que
primitivement elle s’appelait Stronggylé (l’île ronde), et plus tard, Kallisté (la très belle). Sur
le plan géologique, nous savons de source sûre que l’actuelle Santorin a été dévastée vers
1540 avant-Jésus-Christ par une éruption volcanique d’une puissance considérable. Une
grande partie de l’île s’est effondrée dans la mer – et nous voilà proche du texte de Platon processus qui a été suivi d’un raz-de-marée (tsunami) capable de détruire une partie de la côte
nord de l’île de Crète. Nous disposons d’ailleurs pour étudier ce phénomène non seulement
des ordinateurs, mais d’un modèle réel : la destruction en 1883 de l’île indonésienne du
Krakatau. Selon les auteurs du livre, Galanopoulos et Bacon, l’éruption de Santorin survint au
cœur d’une civilisation développée, la civilisation minoenne, et dans un lieu relativement
peuplé pour l’âge du bronze. Après la mise à l’épreuve d’un certain nombre d’hypothèses et
de questions, ils concluent de façon quasiment péremptoire : la théorie qui assimile le désastre
de Strongyllé-Santorin à la submersion de l’Atlantide est d’après eux fondée sur des preuves
extrêmement convaincantes, qui montrent aussi que Santorin n’était autre que l’antique
Métropole de Platon (qu’il faut distinguer de l’Ile d’Atlantide elle-même). En outre, puisqu’à
l’époque où l’île s’effondra, une terrible catastrophe s’abattait sur l’empire minoen,
l’assimilation de l’Atlantide et de la Crète « semble irréfutable »5.
Vous noterez l’expression : « semble irréfutable » !
À partit de là nous allons essayer de nous transporter sur l’île actuelle par un effort
d’imagination. La thèse de Galanopoulos est vraisemblable, mais je ne dirai pas qu’elle soit
irréfutable. En revanche, ce qui est véridique, c’est que l’île de Santorin exerce une
fascination spécifique sur la plupart des voyageurs qui la visitent. Elle constitue, à part
entière, une monade extraordinaire, elle suscite chez le visiteur une émotion complètement
métaphysique, le sentiment complètement grec de l’apeiron. De telle sorte qu’elle peut nous
apparaître comme l’incarnation d’un mythe, ou pour mieux dire, qu’elle tire une partie de sa
magie visuelle d’un fonds mythologique que le visiteur retrouve à son insu, quand bien même
il serait ignorant du mythe ancien de l’Atlantide et de la thèse de Galanopoulos. Nous voici
complètement dans le cadre de ce colloque !
Géographiquement elle est située à l’extrême sud de l’archipel des Cyclades à la même
latitude que l’île d’Anafi. Vers le sud elle regarde du côté de la Crète – lieu mythologique par
excellence ! – et au-delà, vers les côtes et le désert de Lybie. Sa morphologie est extrêmement
curieuse. Elle a bel et bien la forme d’un cercle tronqué et déformé par le cataclysme de 1540
avant J.C. La partie principale a la forme d’un croissant de lune, ou d’une gueule ouverte, qui
s’accorde à peu près avec la petite île de Terasia qui lui fait face et qui fait intégralement
partie de la monade originelle. La partie maritime centrale est appelée la caldeira, d’un terme
qui signifie le cratère, la cheminée. C’est précisément le lieu d’effondrement de l’île au
moment de l’éruption. Au centre de la caldeira figurent deux îlots inhabités, et pour cause !
L’un d’eux, Palea Kameni, est un volcan éteint. L’autre, « Nea Kameni » est un volcan en
activité. Or ces deux ilôts ont « poussé » sur les fondations englouties du volcan originel ! De
sorte que nous sommes confrontés à une variante quasi « végétale », ou même
anthropomorphique, du mythème volcanique : de même qu’un arbre séculaire abattu par les
bûcherons ou par la foudre peut à la longue se reconstituer à partir des racines profondément
enterrées dans le sol. L’activité du volcan actuel est faible mais peut donner lieu néanmoins à
une éruption spectaculaire comme en 1926.
Le voyageur qui arrive à Santorin par voie maritime est commotionné par une expérience
tellurique et thalassale peu ordinaire. S’avançant dans la caldeira il est entouré de
5
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gigantesques falaises volcaniques qui sont les parois de l’ancien volcan découpé par
l’explosion. Vues d’en haut, il s’agit d’abîmes vertigineux, représentant d’ailleurs une
véritable étude, sur le terrain, des différentes strates géologiques empilées dans le corps de
l’ancien volcan. De telle sorte que la géomorphie de Santorin est aussi et en même temps une
exploration dans le temps, une longue rêverie, stupéfiante, sur le passé. Il faut ajouter que les
couleurs des roches volcaniques constituent un élément important dans la perception visuelle
de cet ensemble. Le noir, l’ocre, et le fauve dominent : et sur l’ilôt volcanique actuel, celui de
Nea Kameni, la couleur noire brille cruellement à la manière de quelque métal précieux.
D’autres couleurs, quasiment fantastiques, surgissent parfois, et notamment sur la pointe sud
de l’Ile, non loin d’Akrotiri, où les falaises, et je ne l’invente pas, se teintent de vert, de rose et
d’orange. Comme les villages sont souvent regroupés au-dessus de la Caldeira, et que les
maisons sont d’une blancheur presque artificielle, vous penserez peut-être que j’exagère en
vous disant qu’on croit fréquemment percevoir de la neige. Impression d’autant plus
intéressante qu’on n’y croit pas une seconde et qu’elle persiste cependant !
On ne se lasserait pas de se laisser aller à une phénoménologie de cet archipel – et je prends
phénoménologie non pas dans son sens savant et husserlien mais dans son sens strictement
étymologique : ce qui apparaît, ce qui se montre, ce qui se donne à voir. Santorin, l’antique
Théra, est d’abord un île complètement grecque et structurée par une cosmologie
empédocléenne parce qu’elle est un véritable carrefour des Eléments primordiaux ou des
Matières fondamentales. L’eau est partout ! je ne sais pas s’il existe un lieu de l’île d’où on ne
puisse la voir. La présence de la terre est d’une brutalité rarement égalée, avec les abîmes, les
rochers noirs, les plages rouge sang, l’îlot de Nea kameni totalement désert. L’air aussi nous
submerge avec le vent du nord qui souffle très souvent en été et atteint sur les hauteurs une
vitesse dangereuse pour les promeneurs. Enfin le feu est doublement efficient : feu du ciel et
feu de la terre confrontés en un tension dramatiquement splendide. Santorin réalise sous nos
yeux une sorte d’épure de la cosmologie d’Empédocle –même si, je le rappelle, Empédocle a
œuvré en Sicile et non en Grèce.

III – Le mythe comme condition d’habitabilité de la nature.
Il me semble que la fréquentation de l’île de Santorin constitue une véritable expérience
métaphysique, dont le contenu s’adosse précisément au mythe – pourtant hypertrophié – de
l’Atlantide. La question n’est pas de savoir si Galanopoulos et Bacon ont raison de situer
précisément en ce lieu l’origine du mythe. Leur thèse est vraisemblable, mais elle n’est
certainement pas définitive. Du reste, et d’une façon générale, il n’est pas certain qu’il nous
faille rechercher l’origine d’un mythe, quel qu’il soit. Le mythe en général, qui nous parle
essentiellement des origines, est lui-même sans origine assignable. Par essence le mythe est
de nature abyssale : ce dont il nous parle échappe au principe de causalité et au principe de
raison suffisante. Vous vous souvenez de la parole incantatoire de Parménide : « L’Etre est».
Si très sommairement on l’interprète comme la reconnaissance d’une permanence
ontologique, cela ne signifie pas nécessairement que le monde se repose dans une sorte de
fixisme : cela signifie que la notion même d’origine constitue une illusion transcendantale
radicale. En cela nous n’oublierons pas qu’une illusion est fondée sur un désir inconscient et
que comme telle, toute illusion est indéracinable. Donc le mythe met en scène cette aporie : il
nous raconte l’origine de ce qui n’a pas d’origine.
Du même coup, la fréquentation du mythe conjointement à celle d’une nature en quelque
sorte sur-présente (c’est le cas sur l’île de Santorin notamment) lève une partie du voile sur ce
qu’on pourrait appeler la compréhension du sacré. L’expression peut heurter celui qui est
immergé dans le sacré lui-même, mais elle a un sens légitime pour celui qui aborde la
question de la sacralité avec les outils modestes de la rationalité philosophique.
C’est au fond le cas de Heidegger lorsqu’il écrit ce texte délibérément étrange qui s’intitule
La chose 6. Bien qu’il soit sans doute aventureux de citer ce philosophe dans une langue autre
que l’allemand, je voudrais ici évoquer ce passage fascinant (et cela, que l’on soit ou non un
lecteur averti de Heidegger). Cette parenthèse ne nous éloigne qu’en apparence de la question
de l’Atlantide. Le philosophe médite sur le rite ancestral de la libation, qui consiste à verser
solennellement de l’eau ou du vin ou un liquide autre sur un espace qui par ce geste même est
investi de sacralité. Geste grec, bien entendu, mais certainement présent dans de nombreux
espaces culturels. Or la thèse de Heidegger – qui n’est pas une thèse au sens philosophique
ordinaire – est que le geste de verser le contenu de la cruche fait paraître, ici et maintenant, et
conjointement, les noces de quatre entités ontologiques, différentes des quatre éléments
propres à la pensée d’Empédocle, et cependant isomorphes à eux : la terre, le ciel, les divins et
les mortels. Il insiste sur ceci que les quatre protagonistes sont pris ensemble dans un
« quadriparti unique ». Si trois termes ici proposés, la terre, le ciel, les mortels, peuvent être
entendu dans leur sens quasiment patent, il n’en va pas de même du quatrième. Enigmatique
est la manifestation des divins : « les divins sont ceux qui nous font signe, les messagers de la
divinité. De par la puissance cachée de celle-ci, le dieu apparaît dans son être qui le soustrait à
toute comparaison avec les choses présentes »7 . Si je peux m’autoriser à esquisser une
interprétation de ce passage, il signifie que le rite de libation, qui est aussi une copulation de
l’eau avec la terre en présence de mortels, manifeste en même temps la présence cachée du
divin. Ce qui veut dire aussi que la sacralité surgissant dans le rite lui-même (et toute
l’anthropologie nous enseigne la corrélation étroite existant entre le rite et le mythe) est la
manifestation même du monde dans une sorte de sur-présence. « Ce jeu qui fait paraître, le jeu
de miroir de la simplicité de la terre et du ciel, des divins et des mortels, nous le nommons le
monde. Le monde est en tant qu’il joue ce jeu »8. Une telle interprétation a le mérite d’éclairer
Martin Heidegger, in Essais et conférences, traduction André Préau, préface de Jean Beaufret, Gallimard,
1958.
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– dans la pénombre – le sacré lui-même sans que nous quittions complètement le terrain de la
rationalité, une rationalité certes élargie, assouplie, ouverte à ce qu’elle ne peut réduire. À
savoir : la puissance débordante de l’être-là des choses dans leur conjonction puissamment
énigmatique.
Ce n’est pas à Santorin, mais sur l’île de Délos que Heidegger nous confie, dans un
passionnant journal de voyage avoir saisi in situ ce surgissement étourdissant du sacré. En ce
qui nous concerne nous allons rester fidèle à Santorin qui aujourd’hui nous a servi de lieu de
voyage, et revenir pendant quelques instants plus précisément au mythe de l’Atlantide. À
Santorin, avec ses falaises abruptes, sa mer abyssale, ses rochers polychromes, son volcan
encore vivant, nous pouvons bien avoir parfois le sentiment puissant d’être au cœur même de
l’Atlantide submergée, et sauvegardée tout à la fois. Cependant un rationalisme conséquent ne
cédera pas à la tentation evhémériste, c’est-à-dire à la tentation de relier un mythe à un
événement qui se serait réellement déroulé dans le temps historique ou protohistorique (cette
tentation engendre la prolifération quasi infinie des thèses qui prétendent situer l’Atlantide en
un lieu déterminé). Dans le cas des deux textes de Platon, je pose que leur origine, si origine il
y a, est indécidable. Toutefois cela ne signifie pas non plus que le mythe soit une pure forme
qui serait justiciable d’une analyse de type structural, syntaxique ou même psychanalytique.
Lorsque Roger Caillois écrit que le mythologue moderne est passé d’une lecture réaliste à une
lecture formaliste, il n’a pas tort, mais il faut pousser plus loin cette dialectique et en quelque
sorte la replier sur elle-même, lui donner une forme circulaire. Car le mythe est aussi un
discours qui s’articule sur la nature en ce sens qu’il nous autorise à nous réapproprier la nature
comme condition a priori d’habitabilité. Exister, c’est habiter, c’est-à-dire nourrir des
rapports, à la fois concrets et symboliques, avec des matières (je prends ce mot au sens de
Bachelard mais je me refuse à limiter à quatre les grandes matières fondamentales). L’homme
coupé de la matière vivante, c’est-à-dire aussi de la nature, est un homme qui jargonne : c’est
l’homo loquax de Begson. C’est le ratiocinateur. À Santorin, et parce que nous cheminons
dans cette île avec la présence lancinante en notre inconscient, du mythe de l’Atlantide, nous
sommes saturés par la prolifération des discours. Il faut donc opérer une véritable mise entre
parenthèses et métamorphoser notre regard, le rajeunir en quelque sorte. Alors se donnent à
nous, comme en des intuitions prodigieusement épurées, ces couples d’entités fondamentales
que sont : l’espace et le temps, l’eau et le feu, l’un et le multiple, le sexe et la mort, le
déterminé et l’indéterminé.
Sur l’île de Santorin, le mythe de l’Atlantide est le filigrane et le corrélat culturels d’un site en
lui-même prodigieux. Inversement le mythe dessille notre regard sur l’île et nous fait voir
partout que les noces de l’eau, de la terre et du feu couvent en leur destin une possibilité
absolue de catastrophe. Destin des mortels et destin du monde tout à la fois. Dans un très beau
texte, Olivier Boura auteur d’un livre de recension sur Les Atlantides nous propose cette
méditation forte : « L’Atlantide mutilée, où donc la placerons-nous ? (…) La mer est une nuit
matérielle, vivante, qui sur elle-même roule et s’écroule. Elle est le chaos, un chaos phénix.
L’ordre qu’on peut mettre en elle ne dure pas : la nuit se referme sur la lueur des lampes
torches. Parce que la mer est l’inconscience du monde, et des hommes. Parce qu’elle est le
sommeil et la mort, sans doute - et l’Atlantide s’enfonce dans le sommeil et la mort -, pas
seulement sa mort, son sommeil, ni même celui du monde, mais la mort, le sommeil que
chaque homme porte en lui ».
Un peu plus haut, j’ai inscrit dans un même ensemble des entités abstraites, habituellement
annexées par les philosophes (l’un et le multiple), et des matières tangibles (l’eau et la terre),
dont Bachelard fait des substances poétiques. Cet assemblage hétérodoxe risque fort de
froisser les philosophes. C’est bien pourquoi ces derniers sont, hélas, si souvent
condescendants à l’égard des mythes, dans lesquels ils voient se déployer une logique molle
et une métaphysique caricaturale. Claude Lévi-Strauss, qui parfois n’échappa pas à leurs

travers, les a cependant rappelés à l’ordre en une formule qu’on pourrait résumer
péremptoirement : philosophes, ne froissez pas les mythes !

OIKÓS: TOPOFILIA, ANCESTRALIDADE E ECOSSISTEMA
ARQUETÍPICO

Marcos Ferreira Santos9
(LAB_ARTE /CICE/USP)
PoemasRupestres (Manoel de Barros, 2004)
Por viver muitos anos dentro do mato
Moda ave
O menino pegou um olhar de pássaro –
Contraiu visão fontana.
Pela forma que ele enxergava as coisas
Por igual
Como os pássaros enxergam.
As coisas todas inominadas.
Água não era ainda a palavra água.
Pedra não era ainda a palavra pedra.
E tal.
As palavras eram livres de gramáticas e
Podiam ficar em qualquer posição.
Por forma que o menino podia inaugurar.
Podia dar às pedras costumes de flor.
Podia dar ao canto formato de sol.
E, se quisesse caber em uma abelha, era
Só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela.
Como se fosse infância da língua.

Onde se escondem nossas matrizes de alma e pensamento? Creio que esta seja a questão-guia
que me pauta nestas reflexões. Localizar na paisagem ancestral da alma brasileira e ameríndia
as suas próprias bases. Buscar a infância da alma, da terra, da paisagem, infância da língua.
Como se fosse “infância da língua”... Assim o nosso poeta pantaneiro demarca o tempo e
espaço desta visão de pássaro que “pega” o menino: “visão fontana”... portanto, visão
primeira, visão borrifada de água fresca de fonte que jorra, próxima da origem, primeva e,
assim, “livre de gramáticas”. Libertária, a palavra pode assumir qualquer posição e ajudar o
menino a inaugurar – augurar o início, cantar o mito de origem10. Assim, se pode dar às
pedras um costume de flor e florescer nas pedreiras. O canto assume, de imediato, um formato
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de sol. O imperativo poético e metafísico em manoelês arcaico é abrir a palavra e entrar
dentro dela. Habitar a palavra. Fazer dela, a casa primeira: oikós, o abrigo do ser, expressão e
condição de ser. Não apenas “dizer” como se diz das coisas cotidianas sem muito cuidado
nem atenção, mas, na lição guaranítica, re-lembrar que a alma-palavra (nhe’e) é o próprio Ser
em floração (poty). Que responsabilidade e que carinho comportam esta atitude anímica que,
de linguagem e gramática, se converte em canto. Com formato de sol... Talvez em sol maior...
um caramujo-flor11...
1. As razões da casa (oikós) ancestral: ecologia dos referenciais filosóficos
Uma bela canção da dupla basco-hispana, Amaral (Eva Amaral y Juan Aguirre), já nos sugere
neste sentido: “Sinto que chegou nossa hora... porque creio que este é o momento de esquecer
o que nos separou e pensar naquilo que nos une” (2005)12.
Podemos entender, então, preliminarmente, arqueofilia (Ferreira Santos, 2006a), como sendo
a paixão pelo que é ancestral, primevo, arquetipal e que se revela, gradativamente, na
proporção da profundização da busca.
Um exemplo nas memórias de Jung, nos esclarece a pregnância arqueofílica:
“- Mas em que mito vive o homem de nossos dias?
- No mito cristão, poder-se-ia dizer.
- Por acaso vives nele? Algo perguntou em mim.
- Respondendo com toda a honestidade, não! Não é o mito no qual vivo.
- Então não vivemos mais um mito?
- Não. Parece que não vivemos mais um mito.
- Mas qual é o mito para ti, o mito no qual vives?
Sentia-me cada vez menos à vontade e parei de pensar. Atingira um limite.”
(Jung, 1995, p.152).
Desta forma, a paixão, amizade e/ou desejo (philia) pelo ancestral (arché) é, em si, um
mitema iniciático (ao qual retornaremos): engendrado pela busca de compreensão de si
mesmo e do mundo a sua volta, a pessoa utiliza (ainda que, racionalmente, naquilo que sua
consciência comporta) métodos, ferramentas, caminhos, ciências, epistemologias, estratégias
para “cavocar” (deliciosa expressão interiorana de grande alcance etimológico e metafísico13)
nas entranhas da terra ou da psique, indícios de respostas. No processo, proporcionalmente, à
gradação de profundidade da busca, as transformações se sucedem no próprio Ser. A
reconciliação de seu espírito (racionalidade) com sua alma (subjetividade), se dá na mesma
proporção em que se revolve a terra (ou a psique) à procura de vestigium. As peças
arqueológicas encontradas ou as fixações comportamentais já não importam quando
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reconstituímos a paisagem pré-histórica ou a paisagem psíquica e, então, perlaboramos e
melhor compreendemos.
Ao utilizar a expressão “perlaboração” – pertencente à tríade “recordar, repetir, perlaborar”,
como nos sugere Freud (1974), lembremos a definição clássica segundo Laplanche, para
perlaboração (Durcharbeitung ou Durchabeiten) que é:
"O processo pelo qual a análise integra uma interpretação e supera
as resistências que ela suscita. Seria uma espécie de trabalho
psíquico que permitiria ao sujeito aceitar certos elementos recalcados
e libertar-se da influência dos mecanismos repetitivos. A
perlaboração é constante no tratamento, mas atua mais
particularmente em certas fases em que o tratamento parece estagnar
e em que persiste uma resistência, ainda que interpretada.
Correlativamente, do ponto de vista técnico, a perlaboração é
favorecida por interpretações do analista que consistem
principalmente em mostrar como as significações em causa se
encontram em contextos diferentes." (1992, pp. 339:341).
O saudoso Lyotard (1988, p. 35), em sua análise da pós-modernidade, nos atualiza a idéia de
perlaboração, numa perspectiva muito mais “criativa” (mais próxima do diálogo junguiano)
do que “repressiva” (no quadro mais freudiano), da qual nos nutrimos nestes diálogos:
"À diferença da rememoração, a perlaboração se definiria como um
trabalho sem fim e portanto sem vontade: sem fim no sentido de que
não é guiado pelo conceito de objetivo, mas não sem finalidade. E
neste duplo gesto, para frente e para trás, que reside sem dúvida a
concepção mais pertinente que nós podemos ter da reescritura."
(Lyotard, 1988, p.39).
É, precisamente, este movimento “para frente e para trás”, que a perlaboração nos permite
compreender melhor a busca arqueofílica para realizar a compreensão do presente e abrir
sendas para o devir. Re-escritura que, de maneira ainda mais simbólica (e próxima de nossas
concepções) nos sugere Labriola (2005):
“O importante é acompanhar cada psique, sua ressonância e sua
recorrência de imagens que apresentam uma trama mítica particular,
na qual o passado (arché) e o presente se articulam num receio e num
desejo de futuro (télos), de realização e transcendência.” (p.122).
Esta re-escritura e, ao mesmo tempo, re-inscrição do Ser na própria pessoa e em seu mundo,
ganha alma, sabedoria sofiânica, se re-anima para prosseguir seu próprio percurso formativo
como processo simbólico.
Se atentarmos para a sua natureza simbólica, o símbolo tem sempre duas faces
interdependentes. Em alemão, o termo é bastante didático para lidarmos com esta natureza
dupla do símbolo: sinnbild.
Aqui a partícula sinn significa “sentido” e a partícula bild significa “forma”. Todo símbolo
teria essa dupla injunção de uma forma, isto é, de uma casca superficial de seu aspecto mais
visual, icônico que comporta e conduz um determinado sentido, e esse sentido (ao contrário

da casca superficial descritível) nem sempre é explícito, nem sempre é dizível. Este sentido é
vivenciável, mas, dificilmente, dizível. A imagem conduz e engendra a imago.
De outra perspectiva, o radical grego para símbolo provém de “sym” (encontro, reunião,
articulação) e “bolos” (partes, fragmentos); de onde, podemos inferir o caráter religante de
todo pensamento e produção simbólica: juntar as partes... Ao contrário, o diasparagmós
(separação, desfacelamento, fragmentação) se dá num pensamento e produção que sejam
pautados por uma ação em “diá-bolos”. Santos (1963) ainda nos esclarece que symbolon
grego, neutro, provém de symbolé “que significa aproximação, ajustamento, encaixamento,
cuja origem etimológica é indicada pelo pelo prefixo syn, com, e bolê, donde vem o nosso
termo bola, roda, círculo” (p.10). Neste aspecto, o símbolo evidencia a sua natureza
concêntrica, nos remete a um centro através da atividade religante. Daí a célebre assertiva de
Durand: “o símbolo é a epifania de um mistério” (apud Lima, 1976, p.17).
Portanto, a natureza polissêmica do símbolo dialoga com o momento existencial do
hermeneuta, com aquilo que ele é capaz de perceber naquele momento. O símbolo dialoga
com um substrato mais profundo, com o momento mítico de leitura do intérprete (diria
Gilbert Durand). Mas, aqui precisamos esclarecer o que concebemos como mito: a partir do
grego mythós: “aquilo que se relata”, “o mito é aqui compreendido como a narrativa dinâmica
de imagens e símbolos que orientam a ação na articulação do passado (arché) e do presente
em direção ao futuro (télos). Neste sentido, é a própria descrição de uma determinada
estrutura de sensibilidade e de estados da alma que a espécie humana desenvolve em sua
relação consigo mesma, com o Outro e com o mundo, desde que, descendo das árvores,
começou a fazer do mundo um mundo humano. Daí a importância também das metáforas,
como meta-phoros, um além-sentido que impregna a imagem e explode a sua semântica.
Diferente, portanto, das concepções usuais de "mito" como algo ilusório, fantasioso,
falacioso, resultado de uma má consciência das coisas e das leis científicas” (Ferreira Santos,
1998).
Desta forma, na relação com a natureza dupla do símbolo, estamos sempre lidando com um
aspecto que é patente, da sua forma, da sua estrutura. Podemos classificá-lo, podemos
decompô-lo, mas o seu sentido não. O seu sentido (na dimensão latente) só vai ser captado
nesse intercâmbio vivencial, convivial, existencial da jornada interpretativa sob as nuances da
trajetória mítica (consciente ou não).
Num sugestivo trabalho, Lacoue-Labarthe & Nancy (2003), afirmam que a arqueofilia que
tem em Freud a expressão ocidental talvez mais conhecida (Freud’s archeophilia) findou por
se fixar na compulsão repetitiva. Isto porque, uma vez identificada a “horda assassina” –
sobretudo em “Moisés e o Monoteísmo”, o assassínio do pai seria o mitema original ou ainda
o mito de origem da identidade judaica e, portanto, sua destinação seria o re-encontro com o
Pai (animus da base patriarcal). Nestes termos, o freudismo se pauta muito mais pelo
princípio de thanatos, repressivo e recalcador (apanágio da “falta”)14. Um exemplo dos
desdobramentos deste assassínio seria a proibição das imagens (iconoclasmo como interdição
e retorno do reprimido com supremacia do “discurso”). Aqui temos, simbolicamente, o
privilégio dado à concretude das armas: princípios, conceitos, normas, teorias, métodos,
técnicas.
De outro lado, optamos aqui por permanecer com a anima (base matrial) dos diálogos e
ampliações de tradição junguiana, onde a realização do Self - arquétipo da totalidade e da
centralidade - passa a ser a destinação da espécie. Neste caso, ao contrário da tradição
freudiana, é o nascimento o mitema original. Pautados pelo princípio de Eros (amante e
criativo), a conjução ou religação à Grande Mãe é a destinação revelada pela arqueofilia
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anímica que funda e alarga a noção principal de arquétipo (apanágio da plenitude). Um
exemplo dos desdobramentos deste nascimento é a pletora das imagens e suas amplificações
simbólicas (prática iconofílica como sublimação criativa: livre associação, imaginação
criativa, escrita automática, produção artística com supremacia das imagens). Aqui temos,
simbolicamente, o privilégio dado à taça (vaso alquímico) da conjunção líquida: alma,
diálogo, expressão, pertença, compreensão.
Otto Rank em seu clássico estudo sobre o nascimento (1909) destaca a predominância do
mitema da água no nascimento do herói, por sua vez, equivalente simbólico do mar thalassal
apontado por Sandor Ferenczi como vivência simbólica do líquido amniótico do útero
materno. Inclusive no próprio mito de origem mosaico, Moisés tem também, assim com em
várias outras narrativas míticas de origem, este duplo nascimento. Para sua morte “simbólica”
é colocado num cesto ao rio. Será a princesa egípcia que o recolherá e será sua nova mãe. A
pertença da princesa ao rio que será seu útero, marca o renascimento do herói de dupla
identidade, hebreu e egípcio. Curiosamente, tanto na tradição psicanalítica como na tradição
de Midrash (hermenêutica judaica da Torá), as grandes mulheres da tradição hebréia ficam em
segundo plano pela prepotência patriarcal. O mesmo, me parece, se sucede na história da
psicanálise. Ainda que seja necessário marcar a importância de Freud (no quadro ocidental)
ao nomear a existência do inconsciente.
Mas, aqui cabe uma ressalva aos diletos guardiões da filosofia da ciência experimental,
empírica, mais ou menos positivista ou estruturalista. Tais atitudes de investigação para
compreender determinados fenômenos não são “ciência”. Nem mesmo, há pretensão
cientificista. O exercício aqui é, assumidamente, filosófico no que tem de mais radical: chegar
às raízes da experiência através do questionamento constante e da visão mais integradora e
interdisciplinar possível.
“Não é importante saber que esta ou aquela cosmologia mítica foi
‘cientificamente’ verificada ou rejeitada, pois essas cosmologias e
cosmogonias são componentes de uma linguagem simbólica. Galileu
não tem importância para o simbolismo do nascimento e do por-dosol; o sistema de Ptolomeu e o sistema planetário provam mais
enquanto alfabeto simbólico encerrado em sentidos hermenêuticos
usados para a meditação de todas as religiões do que a astronomia
‘em expansão’ dos nossos observatórios modernos e seus
astrônomos.” (Durand, 1995, p.160)
Esta radicalidade nos direcionou a desenvolver reflexões sobre um conhecimento crepuscular
desde nossa tese de doutoramento, Práticas Crepusculares: mytho, ciência e educação (1998),
efetuando, de maneira ousada, uma “pequena correção” ao mestre Gilbert Durand, tentando
evidenciar o caráter específico de um terceiro regime de imagens, o Regime Crepuscular
(hermesiano), aliados ao Regime Diurno (apolíneo) e Regime Noturno (dionisíaco) das
imagens. Exemplifiquei com as narrativas míticas, as estruturas de sensibilidade (heróica,
mística e dramática) que Durand esboçava em sua arquetipologia precursora (nos idos de
1960) a partir do movimento das imagens (Durand, 1981).
Naquela oportunidade já esboçávamos uma mitohermenêutica sobre os espaços e estilos
arquitetônicos no Instituto Butantan procurando entender as marcas míticas na formação das
lideranças científicas, bem como os primeiros exercícios mitohermenêuticos relacionados
com a topofilia: expressão adotada por Gaston Bachelard ao longo de sua obra para indicar a
“paixão pelo lugar” (topos + philia). Em A Poética do Espaço, ele nos esclarece:

“queremos examinar, de fato, imagens muito simples, as imagens do
espaço feliz. Nossas análises mereceriam, nesta perspectiva, o nome
de topofilia. Visam determinar o valor humano dos espaços de posse,
espaços proibidos a forças adversas, espaços amados (...) O espaço
compreendido pela imaginação não pode ficar sendo o espaço
indiferente abandonado à medida e reflexão do geômetra. É vivido. E
é vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da
imaginação” (Bachelard, 1978, pp. 195-196).
A topofilia seria o sentimento intenso de pertença e/ou freqüentação amorosa a um espaço,
região, território que está na base do respeito ao equilíbrio de suas forças naturais, ao qualo
ser humano, se integraria numa concepção mais harmônica (o que não quer dizer que seja
isenta de conflitos).
Este processo de equilibração ou harmonia conflitual caracteriza o que denomino de
“ecossistema arquetípico” (Ferreira Santos, 2005b e 2006a), ou seja, o universo das relações
dialéticas e recursivas entre a ambiência (umwelt) e a corporeidade humana que resulta em
atitudes e significações subjetivas matriciais, isto é, que vão modelar respostas existenciais
comuns que podem ser expressas em uma narrativa ancestral (mito).
Neste aspecto, a topofilia proporciona aquilo que José Rodrigues Brandão indica na
Ameríndia como sendo “o melhor convite: sermos segundo os nossos termos e apenas
mudando o essencial em nossos modos de vida e sistemas de pensamento, não mais senhores
do mundo, mas irmãos do universo” (Brandão, 1994, p.41).
Tanto o ecossistema arquetípico como a topofilia os constatei in loco avançando em outros
terrenos míticos como a paisagem basca e ameríndia (quechua e guarani), nas teses seguintes
do pós-doutoramento (2003) e da livre-docência, Crepúsculo do Mito (2004), ambas pela
Faculdade de Educação (USP); bem como no livro, Crepusculário: ensaios sobre
mitohermenêutica e educação em Euskadi (2004 e 2005a).
Mas, a inspiração deste conhecimento crepuscular, cognitio matutina em Agostinho
(conhecimento de si através do conhecimento do Sagrado), já está dado nas reflexões do
próprio mestre Gilbert Durand (1995, pp. 83, 106-110), ao se debruçar sobre o estatuto
gnóstico da A Alma do Mundo, isto é, o conhecimento do mundo interior através do interior
do mundo, mediado pela figura feminina do saber, Sofia, como alma (anima) do mundo.
Nos diálogos com Andrés Ortiz-Osés que, juntamente com Gilbert Durand, é um dos últimos
rebentos do Círculo de Eranos15,destacamos o caráter crepuscular daquilo que passamos a
denominar de filosofia latinomediterrânea, como espírito e espectro distinto das tradições
germânico-anglo-saxônicas de uma filosofia analítica ou lógica. Exceção feita a todo
movimento romântico alemão que se aproxima do espírito latinomediterrâneo. Trata-se da
sensibilidade muito particular e específica que se comunica pelos vasos comunicantes
simbólicos entre aqueles que são matriciados pelo mar mediterrâneo (o mar no meio da terra)
e aqueles que são matriciados pelo Atlântico e pelo Pacífico (a Ameríndia como terra no meio
dos mares).
A título de síntese poderíamos destacar a recorrência do humanitas (personalismo latino)
como afirmação da potencialidade humana (correlato do anthropos grego) que se atualiza na
existência concreta, mas sempre dependente de um encontro iniciático com um iniciador(a)
que, de maneira maiêutica (parideira), auxilie a pessoa a exteriorizar-se e realizar-se na sua
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própria busca, que a ajude a dar à luz num segundo nascimento. A rigor, esta é a base de toda
prática educativa (ex ducere) latinomediterrânea.
Este “axioma” da humanidade potencial, humanitas, a realizar-se, exige o exercício do sensus
(sensibilidade e sensualidade) atestando o ponto de partida corporal de nossa organização
cosmológica. Não se reduz a uma concessão empirista-sensorial, mas sinaliza a importância
da vivência corporal como substrato anterior de toda, posterior, reflexão de caráter racional.
Vive-se à flor-da-pele no mais aferrado exercício mamífero do privilégio da pele, do tato, do
abraço, das mãos dadas, do afeto. Numa revisão do imperativo do cogito cartesiano, diríamos,
“sinto, logo existo; depois penso sobre...”
Esta centralidade afetual faz do coração (cordis), o órgão principal da vivência corporal, o
centro decisor e organizador da vida cotidiana naquilo conhecido como pensamento cordial:
“pautar-se pelo coração” (ainda que seja necessário mais uma vez destacar que esta
característica não se relaciona com a possível – mas secundária e redutora – análise
sociológica do mascaramento dos conflitos sociais que, como o reducionismo freudiano,
também parte da teoria da conspiração e dos ocultamentos).
Esta maneira de ver e de se posicionar frente ao mundo exige também uma partilha com o
universo simbólico das tecelãs que compõe os fios da vida e do destino nas tramas e urdiduras
do tecido social. Daí a noção corrente e menos escandalosa (entre os latinomediterrâneos) do
complexus (tecido, em latim), índice da aplicação de um pensamento, cotidianamente,
complexo da conciliação de contrários que não se apagam, nem se diluem em alguma
“síntese” hegeliana ou marxista. Ao contrário, mantém sua tensão constante que é o motor do
dinamismo vital, o desafiante exercício de uma dialética-sem-síntese (como em MerleauPonty ou Mounier).
Daí, também o apelo comum ao universo das mediações e ao caráter medial que os pólos
todos suscitam. Há uma aplicação – quase que “natural” – ao recurso de um tertium datum –
mais um escândalo lógico para outras tradições ocidentais (aristotélico-cartesianas)- ,
protagonizado por um psicopompo (condutor, mediador).
A base desta triangulação cosmológica está na valorização da amicitia (equivalente da philia
grega) ou simplesmente, a amizade. Lembremos que Empédocles de Agrigento, na
antiguidade clássica grega, por volta do sec. V a.C., definia a teoria (theorien, hipótese das
ações de deus) dos quatro elementares: água, ar, terra e fogo (esplendidamente atualizada por
Gaston Bachelard) que seriam movidos por duas forças básicas contraditórias e
complementares: philia (amor, paixão, amizade) e neikós (a discórdia). Em Freud, estes dois
moventes serão denominados de Eros (a pulsão de vida – a libido) e Thanatos (a pulsão de
morte – a destrudo).
O senso comunitário de um anarquismo comunal-naturalista se funda nesta base afetual dos
laços fraternais. Ainda que a infiltração burguesa-ocidentalizante-capitalista coloque em
xeque o exercício desta fraternidade com suas pulsões consumistas e compulsões
globalizantes, ameaçando a vida e o equilíbrio da casa primeira (oikós). A coagulatio
latinomediterrânea resultante do embate constante entre a herança matrial (da terra-mãe) e a
herança patriarcal (Estado-nação) está, precisamente no arquétipo da alteridade: o fratello, o
hermano ou hermana, na “maninha”. Diz uma canção popular nortista: “Medo... meu Boi
morreu, manda buscar outro, maninha, no Piauí”. É desta pertença simbólica que as redes de
solidariedade espontânea se constelam, cotidianamente, nas situações-limites, e nos mostram
o indício mais evidente da profundidade desta característica latinomediterrânea: anarquismo
comunal-naturalista.
Tal solidariedade se desdobra no seu equivalente epistemológico: a intellectus amoris
(intelecção amorosa).

Não há empenho, nem engajamento epistemológico ou cognitivo que dispense a relação
amorosa com o pseudo-objeto da relação eu-outro-mundo16. Muito antes de conhecer algo, se
ama este “algo”, e por isso mesmo, a participação mística é ponto de partida da relação
epistêmica e não seu ponto de chegada. Trata-se do privilégio da empatia e simpatia como
convergência dos pathós.
“Quando Kant negava a possibilidade de um conhecimento do
noumeno, restringindo aquele apenas ao fenômeno, ao que parece, a
sua afirmativa era de certo modo positiva, pois para conhecermos as
coisas, em tudo quanto elas são, teríamos que nos fundir com elas.”
(Santos, 1963, p.21)
Se de um lado, isto representa um problema para a ruptura epistemológica – nos termos do
Bachelard filósofo da ciência -, de outro lado, é o ponto de inflexão para a ruptura da ruptura
que se verifica na radicalização do racionalismo. Esta radicalização aponta para um
racionalismo poético, no mergulho ao interior da substância para, poieticamente, recriar o
próprio mundo (nos termos do Bachelard, amante da literatura e da imaginação, em que o
conhecimento da intimidade da substância é, imediatamente, um poema). Nesta direção
afirma Sérgio Lima (1976, p.87) a possibilidade de um “pensamento como conhecimento
sensível” ou ainda como na sugestão de Maffesoli: “Assim como foi para o barroco, é preciso
sensualizar o pensamento” (1996).
Aqui, na paisagem latinomediterrânea, trata-se de um racionalismo já poético em sua origem,
exercido e pouco refletido academicamente. Neste sentido, as “modernidades” ousadas do
velho pensar cartesiano europeu encontram ecos e ressonâncias em nosso espírito, não pela
semelhança do caminho epistemológico, mas, por ser esta a configuração do nosso ser
primevo, ambiência de nosso entorno natural, de nosso oikós. Por isso, a necessidade de uma
ecologia dos referenciais teóricos para um diálogo mais frutífero com outras áreas de
conhecimento.
E, então, já nos instalamos no âmbito da razão sensível (afectiva) que norteia o espírito
ameríndio e mediterrâneo daqueles que tem, no mar e nas montanhas, a direção a seguir e a
casa natal para onde retornar. Ortiz-Osés, belamente, explicita este universo na sua
possibilidade semântica no espanhol como Co-razón: a razão dupla e mestiça que concilia
razão e sensibilidade, coração e intelecto, num horizonte humanizante, úmido e repleto de
húmus fertilizante.
É evidente que não negligenciamos aqui as sombras que se projetam desta filosofia
latinomediterrânea em seus problemas mais cotidianos e bem conhecidos: “a escolástica
jurídica, o dogmatismo inquisitorial, o realismo cósico, o sentido comum alienado, o
imperialismo, o fascio e as ideologias violentas, a máfia e o amiguismo, a chapuza, o
machismo donjuanesco, o picaresco e o chauvinismo, etc.” (Oritz-Osés, 2005, p.9; e 1995).
No entanto, revalorizar seus fundamentos auxilia na re-fundação de novos momentos.
Mas, aqui já estamos em pleno estilo mitohermenêutico que adoto, isto é, o trabalho filosófico
de interpretação simbólica, de cunho antropológico, que pretende compreender as obras da
cultura e das artes a partir da noção de vestígio (vestigium) - traços míticos e arquetipais captados através do arranjo narrativo de suas imagens e símbolos na busca dinâmica de
sentidos para a existência. Tal estilo se instala e é herdeiro desta filosofia latinomediterrânea e
ameríndia..

Aqui o adjetivo “pseudo” se faz necessário, pois nosso estilo mitohermenêutico e existencial se filia também à
escola fenomenológica que é seu desdobramento metodológico e que, portanto, coloca em suspenso a dicotomia
sujeito-objeto clássica no pensamento cartesiano que caracteriza a epistemologia ocidental.
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Neste sentido, a provocação é pensar a cultura de um modo mais processual e que privilegie
seus processos simbólicos. Portanto, entenderemos cultura como esse universo simbólico
com, no mínimo, quatro processos que eu destacaria. A cultura, então seria vista nesta
perspectiva mais simbólica, como o universo da criação, da transmissão, da apropriação e da
interpretação dos bens simbólicos (Ferreira Santos, 2005) e das relações que se estabelecem.
Nesse conceito mais processual de cultura há alguns desdobramentos que gostaria de
ressaltar: em primeiro lugar, temos que o ser humano é um ser criador, não apenas um
reprodutor ou criador inicial, mas um ser que cria constantemente. Se ele cria, ele também
pode transpor essa sua criação para determinadas formas e comunicar essas criações e,
portanto, transmitir ao outro, ao diferente, às novas gerações, enfim, dar comunicabilidade ao
que foi criado.
Se eu posso transmitir isso que foi criado, outro processo, que seria característico desta
concepção processual de cultura, é a possibilidade de eu me apropriar de algo existente,
daquilo que foi criado e me foi transmitido. Tornar meu, não somente aquilo que é produzido
pela minha cultura, mas apropriar-me também daquilo que é criado e transmitido pelas várias
culturas na medida em que sou impregnado simbolicamente por estas culturas. Pregnância em
seu sentido mais etimológico destacado por Ernst Cassirer: como gravidez de um sentido,
engendramento interior da humanitas.
E se eu posso criar, se eu posso transmitir, se eu posso me apropriar; aparece aí um quarto
processo que, me parece, tão importante quanto os outros precedentes: buscar sentido para
essas coisas, portanto também interpretar aquilo que foi criado, foi transmitido, apropriado e
sentido. Perguntar “o que isto significa?”. Ou ainda na sugestão do poeta e músico, Arnaldo
Antunes: “o que swing-nifica isso?” sinalizando a necessidade de acompanhar a dança
dinâmica dos sentidos que nos exige “swing” para evitar as armadilhas do congelamento dos
sentidos estáticos e significados classificáveis (portanto, mortos).
Se eu me pauto por essa concepção mais processual de cultura, conseqüentemente, já não faz
muita diferença o suporte material ou não desses processos, precisamente, por que eu acabo
privilegiando o processo.
A sua criação, a sua transmissão, a sua apropriação e a busca de sentido na interpretação,
como processos simbólicos privilegiados no fenômeno cultural - que podem ter uma
expressão material ou não – nos auxiliam na postura que passa a dar um tratamento menos
“exótico” para a cultura imaterial e sua fruição a partir da materialidade da cultura. Por isso, a
semelhança do trabalho arqueológico e do trabalho junguiano, mobilizados pela mesma
arqueofilia que nos ajuda a configurar o oikós: a paisagem da alma em sua casa primeira.
Onde isso vai nos levar?
Primeiro, há uma idéia não mais de zonas de investigação, de sítios arqueológicos a serem
escavados, mas de paisagem cultural, ou seja, de um intercâmbio muito intenso entre essas
pessoas que, portanto, criam, transmitem, comunicam, se apropriam, interpretam e que vão
fazer tudo isso, num determinado lugar, numa determinada paisagem onde o intercâmbio
entre essas pessoas e o entorno (ambiência)17 é, senão determinante, “quase” determinante.
Pois é esse entorno concreto que vai nos dar, inclusive, sinais desses sentidos construídos ao
longo dos séculos e milênios. Lembrando o filósofo e hermeneuta personalista, Paul Ricœur
(1994, p.309), “necessitamos do olho do geógrafo, do espírito do viajante e da criação do
romancista”.
Nesse sentido, para se lidar com essa paisagem cultural é necessário aguçar o olho do
geógrafo, o olho daquele que presta atenção ao entorno material: ao relevo, depressões, às
frestas, grutas, brisas, estações...presta atenção ao ecossistema arquetípico que a paisagem
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Ambiência (Umwelt, segundo Edmund Husserl): mais que “ambiente” onde as partes estão dispostas num
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como “ecossistema” sua complexidade e recursividade.

natural revela (homo lumina). Mas eu alio esse cuidado geográfico da paisagem com o
espírito do viajante em sua atitude (homo viator): aquele que deixa o seu lugar – cômodo e
tranqüilo gabinete - para mergulhar no lugar do outro, para investigar aquelas frestas, para
olhar naquelas grutas, para descer, subir, entrar nos vales, caminhar e ir atrás das pessoas. O
viajante fotografa com seu olhar os instantâneos significativos e deixa revelar em sua alma as
imagens em seu movimento próprio, sendo fiel às imagens dinâmicas. Lima sugere que “é
preciso escutar a vegetação” (Lima, 1976, p. 67), numa perlaboração e compreensão da
ecologia arquetípica (Hirata, 2005) ou ecossistema arquetípico, dos quais, o poeta Manoel de
Barros, no meu entender, é o arauto poético:
“Quando meus olhos estão sujos da civilização,
Cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves.
Tenho gozo de misturar nas minhas fantasias
O verdor primal das águas com as vozes civilizadas.
Agora a cidade entardece.
Parece uma gema de ovo o nosso pôr-do-sol do lado da Bolívia.
Se é tempo de chover desce um barrado escuro por toda a extensão
dos Andes
E tampa a gema.
- Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem – o menino
falou.
Há vestígios de nossos cantos nas conhas destes banhados.
Os homens deste lugar são uma continuação das águas.”
(Manoel de Barros, “Livro de Pré-Coisas”, 1997, pp.12-13)
Essa atitude de viajante, curiosamente, na sugestão de Ricoeur, se desdobra também em
direção ao romancista. Não basta apenas fazer, tão somente, a descrição etnográfica de
maneira isenta, neutra, imparcial (aliás, o que é impossível). O romancista, então, pela sua
potência poiética, é aquele que recria sua experiência (homo criator) e com o apuro das
palavras re-organiza a experiência para que o Outro tenha a possibilidade de vivenciar o
encontro tido através da narrativa: “minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem” (Barros,
1997, p.59).
O olho do geógrafo, para eu entender as relações que essas pessoas estabelecem com a
ambiência (umwelt), aliado a essa atitude do viajante e, se possível, essa generosidade do
romancista: tríplice desafio para penetrar no coração da gesticulação cultural.
Se percebermos a corporeidade como o nó de significações vivas e vividas (seguindo as
indicações de Merleau-Ponty), a gesticulação cultural é a expressão dessa corporeidade: a
dança, a forma de contatar, a hesitação, a postura, o tato, o abraço, todas essas expressões do
próprio corpo. Neste sentido, uma educação que lide com a alteridade e não tente eliminar
essa alteridade, tem o corpo como uma premissa básica. Sua materialidade é corporal,
sensível, aberta à aprendizagem mestiça onde a educação exibe sua matriz antropológica.
Essa corporeidade, esse nó significativo vivido, cruzamento da carne do mundo com a minha
própria carne, sinalizam o caráter dinâmico da cultura como processo simbólico. Percebemos,
então, que a base imaterial da cultura, de maneira paradoxal, é uma base corporal, assim como
nos cantos populares ou iniciáticos, na base rítmica do canto de pilão, no ritmo das pernas e
braços da dança comunitária: amenizar a arte da vida desse socar de palavras, ritmados no
canto, na organização do tempo, na comunicação das almas...
Esse ato, esse gesto, portanto, mais que uma expressão, é a própria corporeidade. Na canção
do pescador, do ferreiro, no canto da terra temos sempre uma base corporal, uma vivência

corporal que produz essa expressão imaterial: o canto, os ritos, a forma de organização, as
histórias, a memória, os cheiros, uma configuração da paisagem.
Os vestigia no sítio arqueológico dizem desta vivência. Silenciosamente. Também o silêncio
do corpo e da fala numa paisagem arquetípica obstruída.
Evidentemente, isso já não é pura descrição, já não permanece ao âmbito mais específico da
produção científica, já não se limita a procedimentos estatísticos aristotélico-cartesianos.
Trata-se de uma hermenêutica, uma forma de interpretação. Bachelard nos sugere: “Mais
profunda que a biografia, a hermenêutica deve determinar os centros de destino,
desembaraçando a história de seu tecido temporal conjuntivo sem ação sobre o nosso destino.
Mais urgente que a determinação das datas é, para o conhecimento da intimidade, a
localização nos espaços de nossa intimidade.” (1978, p.203). E dentre as várias escolas de
interpretação (cuja gênese, história e desenvolvimento me isento de percorrer nesta
oportunidade), me situo no esteio de uma hermenêutica simbólica, mais precisamente, na
mitohermenêutica (Ortiz-Osés, 2005; Ferreira Santos, 2005).
No âmbito do mundo do texto (Ricœur, 1988), todas as narrativas – sejam elas narrativas
textuais, sejam narrativas plásticas, imagéticas, narrativas sonoras – pressupõem algo que se
revela – não nas entrelinhas do texto, oculto no texto, atrás ou escondido sob o texto (na velha
teoria da conspiração ou do recalque). O que se revela, se revela diante do texto – isto é, é o
próprio hermeneuta que se revela na interpretação, na sua tarefa hermenêutica. Isso não
representa um obstáculo à compreensão do mundo, mas a sua própria possibilidade, pois não
se trata de advogar alguma Verdade, mas de testemunhar as minhas experiências com a
verdade, diria Mahatma Gandhi. E quanto mais diferentes interpretações (segundo o matiz da
formação de cada hermeneuta), mais rica passa a ser a nossa leitura do fenômeno, obra ou
pessoa em questão.
Não dizemos aqui de uma técnica de interpretação que possa ser utilizada de maneira
instrumental, sem nenhum comprometimento ontológico. Dizemos aqui de uma jornada
interpretativa (Ferreira Santos, 2005a, 2005b, 2006a e 2006b), ou seja, um percurso formativo
de busca de sentido, centramento e plenitude existencial a realizar-se, seja no processo de
individuação (Jung) ou no processo de personalização (antropologia personalista) que me
permite uma determinada leitura provisória do mundo.
Portanto, uma empreitada onde, seguindo aquela sugestão de Ricoeur, saio de meu lugar
tranqüilo e deixo meus “pré-conceitos” e “pré-juízos” (a epoché fenomenológica) e vou
buscando o sentido nessas obras da cultura e da arte. Mas, curiosamente, essa jornada
interpretativa (que me leva para fora) também me remete para o mais específico, para o mais
interior das minhas descobertas. Paradoxalmente, no mais estranho, no mais exótico, no mais
distante... eu me reencontro. É a temática exposta por Heidegger no círculo hermenêutico: ao
buscar o sentido nas coisas percebemos que somos nós que, reciprocamente, atribuímos
sentidos às coisas. Não são aspectos somente antagônicos, mas, sobretudo, complementares
da jornada interpretativa. O dilema passa a ser não, propriamente, como entrar no círculo
hermenêutico, mas como sair dele.
De meu ponto de vista, a forma privilegiada de sair do círculo hermenêutico, na troca
incessante de sentidos (no momento poiético do círculo), é a percepção do Outro em seu
tempo próprio, em sua otredad (Octávio Paz apud Almeida, 1997, p.64):
“Há dois tipos de silêncio: o que se situa antes da palavra e o que está depois dela.
Transcendendo a afirmação e a negação, o silêncio de Buda diz o mais além e por isso o mais
próximo: a vacuidade é a plenitude, a negação do mundo é também regresso a ele, e o
ascetismo se resolve numa volta dos sentidos. Esses breves momentos em que o vazio e pleno
coincidem são instantes de desprendimento, de desconhecimento. Estão além do tempo e da
história – numa ‘outra idade’.”

Por isso, minha necessidade de reafirmar essa hermenêutica como jornada interpretativa em
que a pessoa é o início, o meio e o fim da jornada e que suscita um engajamento existencial.
Não como técnica de interpretação de alguém sentado, confortavelmente, em seu gabinete
com seus dicionários, nos seus cemitérios de palavras-sem-alma, e os utiliza para a exumação
dos sentidos. Para mim, a maioria dos dicionários de símbolos e de mitologias é um
cemitério18. O verbete é uma cova num cemitério de sentidos, pois ele foi retirado de seu
contexto e se converte em palavras mortas dispostas em um esqueleto esquálido de ações
desprovidas de sentido. Pode ser qualquer coisa, pode aplicar-se a qualquer prática ao bel
prazer de qualquer propósito e, ao mesmo tempo, nada significar. Perde sua pregnância
simbólica, perde esta característica própria de quem fecunda sentidos em uma gravidez de
Ser. É importante lembrar, cotidianamente, que a pregnância vai de par com a maiêutica,
assim como a humildade vai de braços dados com a sabedoria. Isto é, gestar no interior do
outro (fecunda-lo na busca de sentidos) implica na disponibilidade e afetividade em ajudá-lo
no parir de si mesmo como segundo nascimento.
A jornada interpretativa é, precisamente, esse momento antropológico em que eu largo o
gabinete, a comodidade do lugar-comum, o meu lugar, o meu locus et domus e, então, viajo.
Vou contemplar essa paisagem no interior da própria paisagem, vou dialogar com as pessoas
concretas em seu próprio espaço-tempo. E aí então, nessa explosão de sentidos, é que se dão
as descobertas da constituição de nossa alteridade, me levam ao caminho de mim mesmo, ao
mais específico de mim, numa reconstituição pessoal de sentidos.
O espaço crepuscular (Ferreira Santos, 2005b) é um espaço-tempo do entremeio, da
trajetividade, do pervagar entre os pólos distantes de uma jornada interpretativa, a caminhar.
Tempo de percurso e espaço que se abre sob o caminhar do peregrino que, como o poeta
espanhol, Antonio Machado, diz ao caminhante que não há caminho: se faz caminho ao
andar... golpe a golpe, verso a verso... Não se trata apenas do heroísmo do furor combativo e
da vigília eterna, nem tampouco apenas da poeticidade criativa ex nihilo (se é que ela é
possível)... Mas, a complementaridade entre aquele que avança afrontando o mundo com sua
presença, mas presença criadora, presença de poesia. Esta é a consciência do claro-escuro da
consciência de que trata o mestre Bachelard (1989b).
De uma ek-sistência, decompondo o termo “existência”, como nos sugere a lição
heideggeriana: consistência vivida que nos arremessa para fora, ao mundo concreto, ao Outro.
Numa palavra: jactância. Jorro vívido de uma existência, a um só tempo, que escorre e dura;
ocupa um espaço e um tempo crepusculares.
Na filosofia andina, especificamente: “o vocábulo quéchua pacha19 significa (entre outros)
simultaneamente ‘espaço’ e ‘ tempo’; não existe um vocábulo exclusivo para ‘tempo’ (hoje se
utiliza a palavra espanhola quechuizada ‘timpu’). Isto nos dá um dado acerca da experiência
andina da temporalidade. O cosmos (pacha) é tetradimensional, uma rede interconectada de
relações espaço-temporais. Por isso, o tempo andino está estreitamente ligado a fenômenos
pachasóficos de tipo astronômico e ecosófico.” (Estermann, 1998, p.179). Neste aspecto, tal
concepção converge muito mais para a noção grega aproximada de kairós (atemporal) e,
completamente, distante da linearidade cronológica do tempo cronos ocidental.
Sugere Bachelard que fiquemos mais com a fantasia das imagens da intimidade (espaçotempo em anima) do que na inteligência dos sonhos estudados (em animus): “comunhão do
tempo de anima com o tempo de animus. Gostaria de sonhar com o tempo, na duração que
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Salvo honrosas e poucas exceções, como por exemplo, o saudoso mestre mitólogo, Junito Brandão, em seu
Dicionário Mítico-Etimológico de Mitologia Grega (Editora Vozes, 2 vols, 1993) em que cada verbete resgata
sua narratividade e suas vertentes em várias e generosas páginas.
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Também “pacha” como terra, lugar e tempo natal, que se explicita na divindade principal da cosmologia
andina: Pachamama (mãe-terra ancestral) correlata da Ñandecy guarani.

escorre e na duração que voa, se eu pudesse reunir em meu cubículo imaginário a vela e a
ampulheta” (1989, p. 30).
De um lado, o trabalho árduo e criador de um operário, um ferreiro, talvez, Hefaísto (animus).
De outro, sua grande paixão, Palas Athena (anima), a deusa dos olhos glaucos20, portadora da
luz âmbar das ânforas de azeite e das lágrimas da resina das velhas oliveiras, mães primeiras:
anima mundi dos religadores, Sophia dos filósofos, Grande Mãe dos agro-pastoris:
Pachamama andina ou ainda Ñandecy guarani.
Então, percebemos que a natureza processual, simbólica e dinâmica da cultura ressoa na
jornada interpretativa e a constitui, igualmente, processual, simbólica e dinâmica. A cultura,
tanto como a jornada interpretativa, pode ter uma expressão material ou não.
Aprofundando a análise, os dois pólos estão, extremamente, vinculados um ao outro. A
moderna tradição ocidental (séc. XVI) é que os separa; ao contrário da velha e milenar
tradição latinomediterrânea e da tradição ameríndia.
Portanto, temos uma cultura material expressa em objetos, mas, igualmente, uma dificuldade
moderna em lidar com o aspecto imaterial, porque este se relaciona com os dados da
sensibilidade e suas lógicas internas. O parar para ouvir o canto, para recobrar a memória,
lembrar cheiros, enfim, para acessar o mundo e freqüentá-lo por outras vias que não só,
necessariamente, o reflexivo. Mergulhar, através da jornada interpretativa, na paisagem
cultural da otredad.
Como estâncias mitohermenêuticas (Ferreira Santos, 2005b, 2006a; 2006b) desta jornada
interpretativa – no sentido de que nos detemos um momento a mais em alguma estância
enquanto observamos ou nos deixamos levar por um aspecto em particular, como miradores
privilegiados, belvederes, mirantes (mas sem denotar em nenhum caso uma possível
seqüência metodológica linear) – podemos exemplificar as formas de investigação e reflexão:
 Ressonância
trata-se do arranjo pré-compreensivo dos símbolos na medida em que temos uma apreensão
intuitiva do fenômeno ou obra dada pela ressonância profunda de seus símbolos e imagens em
nossa estrutura de sensibilidade naquele momento mítico de leitura.
 Estesía
diz respeito ao arranjo estético-narrativo das imagens na sua contemplação tal como se
apresenta ao campo perceptivo do hermeneuta usufruindo do gozo sensível do movimento das
imagens e símbolos em sua dinamicidade e materialidade e que se amplifica ao exercitar a
reversibilidade dos sentidos (escutar um cheiro, sentir o agridoce de um tom de amarelo ou
de um lá menor, etc...)
 Diacronia
é o cotejamento do arranjo lógico interno da narrativa, tal como se apresenta, na seqüência
temporal de sua própria constituição, no fio cronológico da narrativa, apreendendo seu modo
de acontecimento: “representado por uma seqüência de imagens, comparável à sucessão
rítmica da fuga musical” (Jung, 1991, p.9)
 Etimologia
é o correlato das perguntas infantis sobre a origem dos nomes (lembraria Sandor Ferenczi), ou
seja, investigar o arranjo semântico captado na nomeação dos personagens, lugares, deidades
que deixam captar sentidos mais profundos em sua função apalavreadora: o diálogo com a
palavra-alma: “se a palavra não consegue capturá-lo, é pela palavra que ele se insinua. Essa
20

Athena dos olhos glaucos: aquela que tem os olhos como os da coruja e, assim, enxerga na escuridão da noite.
Além da beleza do olhar possui a capacidade de ver muito além do que é visível. Guénon nos ensina que: “diz-se
ter ela saído do cérebro de Zeus e possuir por emblema a coruja, a qual, por seu caráter de ave noturna, liga-se
também ao simbolismo lunar. Sob este aspecto, a coruja se opõe à águia que, por poder olhar a face do Sol,
representa com freqüência a inteligência intuitiva, ou a contemplação direta da luz, inteligível.” (1989, p.374).

palavra, tal como a palavra do aedo na Grécia arcaica, é portadora dos disfarces, das
distorções, do engano, mas é também portadora da aletheia, da verdade. É pela palavra que
o real faz sua irrupção na ordem simbólica, denunciando que essa ordem possui um umbigo,
que ele nos remete ao insondável e ao silêncio” (Garcia-Roza, 1987, p.124).
 Núcleos mitêmicos e arquetipais
se referem ao tratamento sincrônico das redundâncias e recorrências captadas na narrativa,
como constelações de imagens e símbolos no leit motiv do fenômeno ou obra. É o equivalente
do trabalho mitodológico de Gilbert Durand (1981) na mitocrítica (leitura dos mitos latentes e
patentes numa obra ou autor) e mitanálise (leitura dos mitos latentes e patentes num conjunto
mais amplo de obras ou de determinadas sociedades num espaço-tempo mais amplos).
Evidentemente, não se trata de substituir a mitodologia do mestre Durand tal como vem sendo
realizada e ampliada desde os anos 1960 nos vários Centres de Recherche sur l’Imaginaire
(CRIs), em várias partes do mundo, mas de adaptar o espírito herdeiro de Eranos a um quadro
mais filosófico de questionamento hermenêutico em sua riqueza simbólica, compromisso
antropológico e liberdade estilística, sem ceder tanto às amarras metodológicas da
investigação acadêmica em sua dinâmica natural de racionalização e escolarização
metodológica (o equivalente à “contenção das margens”, momento da dinâmica de mudança
do imaginário na metáfora (hídrica e) potâmica utilizada por Durand na noção de “bacia
semântica”).
Se há um mito diretor na dimensão patente da sociedade, há outro mito diretor na dimensão
latente e que deixa indícios nas obras emergentes que acompanham as contradições do
instituído. Neste sentido, uma cultura dionisíaca se expressa nos modernismos literários, no
surrealismo plástico e nas formas anárquicas de autogestão; e acompanha, marginalmente, o
reino apolíneo e prometeico da revolução industrial-tecnológica e do apogeu da administração
“científica”. O movimento de um pólo ao outro é conduzido por Hermes, o deus grego
psicopompo mediador, condutor.
2. Topofilia, topografia poética e ecossistema arquetípico – no encalço dos vestigia
Com o lastro destas referências reflexivas e vivenciais, percebemos que, nesta perspectiva de
um espaço crepuscular, a preservação e fruição do patrimônio nos lembram que “o passado
tinha um futuro...” (Ricoeur apud Ferreira Santos, 2003) na medida em que somos os
herdeiros de um passado que não estava encerrado em si mesmo, senão que, como jactância,
se abria a um devir a realizar-se.
Somos nós o futuroao que este passado se abria. Isso nos envia à concepção muito heurística
da hermenêutica de Ricoeur, segundo a qual, temos um “endividamento” com este passado. E
este endividamento histórico é a realização de nós mesmos. Não se trata de prender-se ao
passado como o faz Orpheu ao olhar para trás e, assim movido pela dúvida, perder sua amada
Eurídice para sempre e ser devorado pelas ménades (bacantes). Mas, de nutrir-se da fonte
fresca de Mnemosyne, a Memória, mãe das musas, para seguir caminho. Caminho amado,
topofílicamente.
O termo topofilia, além da perspectiva bachelardiana, é explicado pelo geógrafo chinês, Yi-Fu
Tuan como: “um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. A palavra
topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, incluindo todos
os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material'' (Tuan, 1980, p.107).
É precisamente este mecanismo topofílico que transforma o espaço vivencial em um
desdobramento da vivência subjetiva, na medida em que sua pertença ao espaço, amplia o
alcance simbólico de suas experiências. Ainda segundo Tuan (1980): “(...) faz-se de
experiências, em sua maior parte, fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através
dos anos. É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos

naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. (...) É um tipo
de conhecimento subconsciente. Com o tempo nos familiarizamos com o lugar, o que quer
dizer que cada vez mais o consideramos conhecido. Com o tempo uma nova casa deixa de
chamar nossa atenção; torna-se confortável e discreta como um velho par de chinelos”.
Esta filia se expande da convivência das pessoas, objetos, lugares para a casa e seu entorno. O
sentimento de pertença faz com que deixe de ser apenas um “ocupador” do espaço-tempo para
ser, a própria pessoa, parte da natureza ambiente em sua fusão cognoscente e simbólica. O
etnólogo Strehlow (apud Tuan, 1980, p. 115), se debruçando sobre os aborígenes australianos,
nos informa que o nativo:
“se apega ao seu chão nativo com cada fibra do seu ser (...)
aparecerão lágrimas em seus olhos, quando se referir ao lugar do lar
ancestral que algumas vezes foi involuntariamente profanado por
usurpadores brancos do território do seu grupo. O amor pelo lar, a
saudade do lar são motivos dominantes, que reaparecem
constantemente, mesmo nos mitos ancestrais totêmicos (...) Ele vê
gravada na paisagem circundante a história antiga das vidas e as
realizações dos seres imortais que ele venera; seres que por um curto
tempo podem, uma vez mais, assumir forma humana; ele conheceu
muitos deles, como seus pais, avós e irmãos e como suas mães e
irmãs. O campo todo é uma milenar árvore genealógica viva”
Nesta região crepuscular das reminiscências (memória do espaço-tempo) ocorre o
imbricamento, triplamente, poiético: construção do olhar, construção espaço-temporal,
construção poética. “Cada peça dos móveis herdados, ou mesmo uma mancha na parede,
conta uma história” (Tuan, 1980). Assim é que nos servimos do liame da topofilia à
topografia poética, como sugerido por Fabrini (1995, pp.158-159) ao penetrar na alma
octaviana:
“Distâncias... passos de um peregrino, som errante sobre esta frágil
ponte de palavras, a hora me suspende, fome de encarnação padece o
tempo, mais além de mim mesmo, em algum lugar aguardo minha
chegada [Octávio Paz em “El Balcón”]... Esteja isto no ângulo do
porão de uma casa na Rua Garay, Argentina, ou num balcão em
Delhi, Índia. O Aleph, de Borges. O Balcão, de Paz. Dissipação de
todas as fronteiras – um poente em Queretaro, quiçá refletindo a cor
de uma rosa em Bengala – espaços geográficos-textuais vazando uns
para os outros. A topografia indiana cruzando o imaginário dos
poetas latinoamericanos: a muçulmana Delhi com suas vielas,
pracinhas e mesquitas; Mirzapur e sua vitrine ostentando um baralho
espanhol (ah, essa Espanha moura nas lembranças de Paz e
Borges...). Debruçar-se no balcão e ser colhido pela memória e suas
vertigens; descer as escadas que levam ao porão e vislumbrar o
infinito igualmente vertiginoso. No centro do torvelinho, o dinamismo
da forma crescente: ‘isto que vejo, isto que gira’, diz Octávio Paz.”
Deste ponto de vista, mais que a manutenção e preservação do patrimônio histórico e
ambiental, o que se coloca como questão crucial – ao menos no plano simbólico – é a fruição
do ambiente e do patrimônio, vertiginosa fruição. É aquilo que atualiza a potencialidade das
suas estruturas, alicerces e usos. Então, percebemos que o espaço se abre como região

atemporal – que atravessa os séculos e os modos de ser, arquitetando a sensibilidade e
valorizando esta fruição sensível que anima os espaços-tempos históricos da cidade, os
recheia de alma (no seu sentido etimológico). Assim é que podemos tratar de uma ecologia
arquetípica (Hirata, 2005), entendendo as relações dialéticas e recursivas entre a ambiência
(umwelt) e a corporeidade humana quando nos damos conta do caráter poiético desta
topografia.
Cada elemento natural (que não se distingue da própria pessoa) é freqüentado, vivido e
significado num processo de “participação mística” que resulta em atitudes e significações
subjetivas matriciais propiciadas por estes elementares (água, ar, terra e fogo e seus viventes).
Isto é, estas relações vão modelar respostas existenciais comuns aos problemas postulados
(estéticos, afetuais, de sobrevivência, de intelecção, etc) que podem ser expressas em uma
narrativa ancestral. O que equivale a dizer que o mito arranja de maneira narrativa a dinâmica
vivenciada destas respostas existenciais, articulando no presente, a constelação destes
símbolos e imagens, com o passado ancestral e abrindo possibilidades, devires,
contingências...
Em outra oportunidade (Ferreira Santos, 2000), ao refletir sobre a arché-tessitura21do
fenômeno estético (estesia) na música e na literatura como condição de possibilidade de uma
experiência numinosa,como Sagrado vivenciado, postulei uma tríade mitohermenêutica para
profundizar esta experiência. Trata-se de perceber a ação de uma vertigem, voragem e vórtice.
A vertigem diz respeito ao momento de entrada no espaço-tempo da própria obra em que nos
“desligamos” do espaço (geométrico cotidiano) e do tempo linear (cronológico). Ao dialogar
com a obra e freqüentar a sua própria paisagem, se dá o processo de voragem recíproca, na
medida em que, tanto eu degluto a obra como a obra me absorve. O momento mais
significativo e, possivelmente, numinoso é o “olho do furacão” - cinestésico por princípio, já
que mobiliza toda a nossa corporeidade (por vezes, expresso no calafrio, arrepiar de pelos,
sudorese, etc) – que denominei de vórtice. Aqui é que o impulso criador contido na obra
dialoga e mobiliza o meu próprio impulso criador. É o torvelinho em Octávio Paz ao descer
pela sua topografia poética. Equivale a dizer: suas memórias e vertigens, no plano pessoal. No
plano coletivo, o mito e seus vestigium.
A fruição possibilita que o mito receba o hálito que o revigora. A tradição se remoça, pois a
fruição põe em movimento o complexo de cultura, nos termos de Bachelard: “as atitudes
irrefletidas que comandam o próprio trabalho de reflexão (...) em sua forma correta, o
complexo de cultura revive e remoça uma tradição. Em sua forma errônea, o complexo de
cultura é o hábito escolar de um escritor sem imaginação (...) por que um complexo é
essencialmente um transformador de energia psíquica” (Bachelard, 1989b).
Precisamente, por se tratar de um transformador de energia psíquica, é que o mito (ou o
complexo de cultura, na concepção bachelardiana) necessita da fruição no conjunto
arquitetônico do patrimônio histórico-ambiental, ou arqueológico, ou psíquico. O seu passado
alarga ainda mais o presente na medida em que nos insere nos meandros e centros
subterrâneos da produção de sentidos. O tempo dilata-se pois que o espaço se abre. O mesmo
se aplica à paisagem arquetípica de nossa subjetividade.
Quanto mais intensa a fruição na arquitetura simbólica dos espaços (suas disposições,
símbolos, grafias, usos, marcas e superfícies gastas) mais o tempo se profundiza no diálogo de
ressonâncias míticas, em sua arché-tessitura.
É neste quadro simbólico que podemos tentar entender a resistência ao futuro na dialética
entre a preservação e a degradação que geram os muros e muralhas na tentativa de
Arché-tessitura: neologismo para designar o caráter ancestral e arquetípico (arché) da composição musical
(tessitura) dos elementos, numa harmonia conflitual, que constituem a condição de possibilidade de diálogo
entre a obra e a pessoa, entre a pessoa e a coletividade, entre o sonho e o mito ao modo de uma arquitetura
flexível.
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circunscrever o patrimônio. De um lado, a atitude isolacionista com a argumentação da
preservação (subtraindo a fruição das pessoas) e de outro a usura consumista e frenética
depredação de quem estabelece os muros e muralhas dentro de si como forma de “protegerse” das ressonâncias: o sentir-se mal, as vertigens, o cheiro de velharia, fungos e pó, cacos de
um passado que “deveria ficar no passado” ou de uma natureza a ser melhor transformada e
submetida às leis e processos de maior “produtividade” para um “progresso” suspeito. Entre
uma postura e outra, os muros e muralhas revelam mais que o isolamento e obstáculo,
revelam também as zonas de contato, a membrura (diria Merleau-Ponty) – híbrido de
membrana-juntura que protege e isola, mas que também junta e toca: à flor-da-pele....
Parece-me que, na base do desejo arqueofílico, à flor-da-pele da membrura estaria na noção
de vestigium.
A saber, vestigium, no latim designa a planta ou sola do pé, a pegada de homem ou animal:
que reconstitui o caminho percorrido. Ao mesmo tempo, o sinal, a impressão, a marca pela
pressão de um corpo – tal como a impressão quase-digital de um corpo sobre o lençol
desarrumado de uma cama reconstituindo a memória de quem ali dormiu. Nesta polifonia
semântica, vestigium também designaria o instante, o momento, o resto, o fragmento, assim
como o lugar: arché-tessitura da própria epifania do vestigium. Parece-me não ser exagero
tratar do aparecimento dos vestígios (seja na arqueologia, seja na analítica junguiana) como
epifania, já que em ambas as buscas arqueofílicas, o encontro do fragmento sublima o instante
e demarca o lugar na tarefa de reconstituição da paisagem.
O radical, vestigo, denota as ações de seguir o rastro de algo. Ir à procura de alguma coisa. Ao
mesmo tempo, descobrir, encontrar...
Neste sentido, todo vestigium, não indica apenas o caminho ou a presença de algo pelos
traços que evidencia, mas trata também da busca e do encontro. Deparar-se com o vestigium
é, desta forma, duplamente, des-velar... Complexo e dinâmico, o vestígio tem um suporte
material (ou não) e nos remete à reconstrução da paisagem, a depender sempre do nosso
momento de leitura. A similitude entre aquilo que se busca e aquilo que se encontra – que está
na base do processo de analogia, inferência, dedução, indução ou abdução – é o que permite
uma per laboração capaz de ser assimilada à consciência. Se o conteúdo de tal experiência não
for suportado, o próprio inconsciente se utiliza de procedimentos (resistência, esquecimento,
bloqueio, etc.) para salvaguardar a consciência:
“Eis porque assistia razão a Goethe quando dizia que se somos
capazes de ver aquela estrela distante, é porque entre ela e nós deve
haver um ponto de identificação. O conhecimento está a afirmar esse
ponto, do contrário, ele seria impossível. Em todo conhecimento há
uma assimilatio, e como pode dar-se o simul ou o similis, sem o
simultâneo e o semelhante? E se há algo semelhante, há, por distante
que seja, um ponto de identificação no Ser. Nós somos, estamos no
ser, e somos do Ser, e como seres temos o ser em nós (...) Essa fusão
antecede ao tempo e às circunstâncias. E se não captamos o
noumeno por intuição intelectual, captamo-lo afetivamente, e o
somos existencialmente. Este ponto de magna importância para a
Noologia dará ainda seus frutos,e, na Simbólica, auxilia-nos a
compreender melhor o itinerarium mysticum que nos oferece o
símbolo, pois a mística é uma estética, um sentir afetivo do
simbolizado, como a estética é uma mística do símbolo.” (Santos,
1963, p.22)

Por isso, não há resposta definitivas, nem provas suficientes na paisagem cultural. Nem no
sítio arqueológico nem na paisagem psíquica. O itinerarium que o vestigium aponta é a
exteriorização da jornada interpretativa. Mas, o exercício da integração de novas experiências
para a compreensão de si e do mundo, nos mobilizam para a busca. Assim é que a arqueofilia
se abre a uma dimensão teleológica.
As semelhanças entre a prática arqueológica, a prática junguiana e mitohermenêutica se dão,
neste aspecto arqueofílico, no trabalho de reconstituição da paisagem a partir dos vestigia. De
um lado, a reconstituição da paisagem pré-histórica pelo trabalho arqueológico; e de outro, a
reconstituição da paisagem arquetípica pelo trabalho analítico e simbólico.
A forma de trabalho vestigial, no primeiro caso, se dá na escavação em pleno terreno do sítio
arqueológico, valorizando e utilizando as ferramentas da antropologia material. No segundo
caso, o trabalho vestigial se dá na amplificação das imagens que se pauta pela antropologia
simbólica, numa abordagem hermenêutica.
Curiosamente, o trabalho de ambas as especificidades (arqueológica, analítica junguiana e
mitohermenêutica), revelam o extremo cuidado com seu campo investigativo. Este cuidado,
zelo, carinho, parece ser o resultado das metamorfoses de Eros (filia) no trato com a
ancestralidade (arché).
Podemos verificar nas fotografias de trabalhos de escavação22 o cuidado com a escovação do
terreno e dos objetos ou fragmentos em que se elimina a poeira e acúmulo de terra, o manejo
das ferramentas, a atenção e o cuidado táctil. Por exemplo, as fotografias de trabalho
arqueológico no cemitério tupinambá (norte da Bahia) ou as escavações na Lapa Vermelha IV
(MG) onde foi encontrado o esqueleto de Luzia.
Nestes termos a intervenção arqueológica se dá como “possibilidades de resgate do passado
através de técnicas e métodos da Arqueologia (...) a estratigrafia do solo – em que é possível
verificar a cronologia -, as transformações da paisagem, indícios de assentamentos humanos,
restos materiais como ferramentas e utensílios, vestígios ósseos de animais e humanos, além
de todo tipo de alterações pelo tempo.” (Loures Oliveira, 2004, p.10)
O cotidiano da tarefa, desmistificando os estereótipos de gênero indiana-jones, veiculados
pela mídia, revelam a penosa e árdua rotina de expectação e expectativa, refinando a
sensibilidade para a detecção do mais imprevisto vestigium: ossos, pedaços de cerâmica,
concentrações de terra-preta evidenciando depósitos de materiais de ocupação humana,
fragmentos de utensílios, alimentos, armas, objetos rituais, pinturas etc.
“tão logo seja detectado o primeiro vestígio no solo (...) através da
observação das estruturas, a equipe de Arqueologia pode inferir a
respeito do modo de vida dessa população. Essas inferências podem
ser realizadas, em alguns casos, por meio de analogias comparativas
de aspectos da vida de sociedades indígenas contemporâneas,
considerando-se a temporalidade e a semelhança dos vestígios.”
(Loures Oliveira, 2004, p.10)
Curiosamente, o berço de informações e interpretações novas reconstituindo a paisagem préhistórica, os sítios arqueológicos mais reveladores, são os espaços funerários: túmulos,
vasilhas fúnebres. A morte anuncia a vida.
Um exemplo apaixonante são os sambaquis no litoral sul em Santa Catarina. As fotos da
estratigrafia revelam o corte transversal em que os depósitos de material oriundos de
ocupação humana revelam muitas surpresas. Estacas entre depósitos de conchas, juntamente,
com formações ósseas humanas, sinalizam o uso ritual funerário destes sambaquis, e não
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como se aventava, classicamente, local de partilha de alimentos pela associação direta com as
conchas depositadas. A vida emerge, na reconstituição da paisagem pré-histórica, dos
túmulos. Pura arqueofilia.
Fotos de sitos amazônicos Iranduba, Açutuba (Rio Negro), Lagoa Grande
(Rio Solimões), revelam o laço afetivo topofílico do arqueólogo com o sítio. Não se limitam a
trabalhar, mas a posarem para a fotografia dentro da própria escavação, vestigium da pertença
topográfica na busca arqueofílica.
Neste sentido, na Serra da Capivara (município de Raimundo Nonato, Piauí), o maior
conjunto de pinturas rupestres do mundo, possui um trabalho arqueológico sustentado muito
mais pela determinação da equipe. Abandonado pelo governo federal pois “nós vivemos aqui
um regime coronelista (...) uma vez perguntei por que os políticos protegiam assassinos.
‘Porque morto não vota e o assassino continua votando’. Acho que não é possível o Brasil
continuar perdendo tudo o que ele tem. O país não liga para o seu patrimônio. A
modernização do Brasil se transformou em favelização. Eu acho que vamos perder mesmo,
não tem jeito. Porque eu estou ficando velha, estou enjoada, já me aborreci (...) Nossa região
é riquíssima em arqueologia, mas toda a plantação de soja ao sul foi feita sem que nenhum
arqueólogo passasse antes para ver se tinha algum sítio (...) Soja tem no mundo inteiro. A
Serra da Capivara só tem aqui.” (Guidon, 2005, p. 45).
No trabalho vestigial da analítica junguiana se faz a amplificação dos
símbolos apontados pelos vestigia num exercício hermenêutico.
Entenda-se: “alargamento e aprofundamento de uma imagem onírica
por meio de associações dirigidas e de paralelos tirados das ciências
humanas e da história dos símbolos (mitologia, mística, folclore,
religião, etnologia, arte, etc.) mediante o que o sonho se torna
acessível à interpretação.” (Aniela Jaffé apud Jung, 1995, p. 351).
Nesta direção, toda busca arqueofílica se dá na busca de vestigium nas memórias, sonhos,
reflexões da pessoa. Outra possibilidade é o acesso a conteúdos inconscientes através do ego
nas produções artístico-expressivas da pessoa. Labriola exemplifica, de maneira muito
significativa em nossas reflexões, este recurso no contexto do Sandplay (caixa de areia para
composição de paisagens): “em geral, a movimentação e a coagulação de imagens na areia
ativam novos movimentos da psique, mudam o eixo de um ego heróico que se apóia nas
categorias de pensamento, para um ego imaginal que se apóia nas categorias de imaginação
ou da sensação intuitiva, o que banaliza a literalização e amplia naturalmente o acesso a
metáforas. Amplia-se o campo psicológico, cria-se acesso ao simbólico e, além de oferecer
maior oportunidade para um rompimento com a escravização e literalização dos sintomas, dáse início a novas possibilidades terapêuticas.” (2005, p.127).
Labriola explicita, no setting terapêutico, a dinâmica desta busca arqueofílica num trabalho
vestigial que permite à pessoa reconstruir a sua paisagem arquetípica. O sandplay, neste
exemplo, é o sítio arqueológico da escavação inversa da psique exteriorizada sobre a areia:
materialização das imagens e sua dinâmica.
Neste sentido, a Luzia, de que tratávamos anteriormente, esqueleto feminino (circa 11.500
anos), descoberto no sítio arqueológico de Lagoa Vermelha (MG) pela arqueóloga francesa,
Annete Laming-Emperaire, em 1972 e, assim batizada pelo arqueólogo e biólogo, Walter
Neves, vinte anos depois, vem trazer algumas luzes. O crânio apresenta uma morfologia
australo-melanésia, ao invés da morfologia mongolóide (sinodonte) predominante na
morfologia paleoamericana Ameríndia. Ainda que, do ponto de vista arqueo-antropológico,
haja várias dúvidas e dissensos, a presença de Luzia nos ajuda a perceber que o ameríndio

pré-histórico (e, portanto, também brasileiro) possui liames simbólicos com seus ancestrais
negróides mais antigos que com os ancestrais e contemporâneos sinodontes (de morfologia
mongolóide).
Na amplificação desta presença de Luzia diríamos, simbolicamente, que a chegada dos
escravos negros vindo de África re-encontraram uma paisagem ancestral familiar. Neste
aspecto, as mestiçagens com as tradições indígenas reforçam todos os elementos matriais de
nossa arque-psique. A descoberta de um esqueleto feminino negróide é vestigium mais que
aleatório e contingente. Diz alguma coisa que ressoa em nossas buscas arqueofílicas.
Poderíamos exemplificar o mesmo com a pintura rupestre da Serra da Capivara, sítio Toca do
Pinga do Boi (Pessis, 2005a, p.49), utilizada como identidade imagética do XIX Moitará em
seu material de divulgação. Na publicação de divulgação científica, curiosamente, há menção
a “representação de cenas envolvendo violência e sexo”.
A bela e acertada imagem escolhida possui a estrutura arquetípica do hierogamós primordial
como conjunção, conciliação de contrários, casamento alquímico de princípios antagônicos
que se complementam: “coincidentia oppositorum” para retomar a genial definição de Nicolas
de Cuse. A consciência é, por natureza, “conjugal” (Berdyaev, 1936, p.123).
Distante da conotação de violência a imagem sugere um ritmo, “metáfora amorosa” (Lima,
1976, p.125). Este ritmo se amplifica em dança. Como diria o poeta Malcom de Chazal, “a
dança só atinge sua sublime perfeição apenas quando os gestos das pernas se sublimam em
movimentos etéreos (braços e pernas conjugando-se em quádruplos braços no movimento, e
formando como que múltiplas pétalas à rosa da região do sacro, corolando-a mais abaixo na
carícia enlaçante da pélvis, o que transforma o corpo em dança-flor do absoluto.” (apud
Lima, 1976, p.201).
Nesta pintura rupestre temos esta dança hierogâmica – coito em que a figura masculina à
esquerda, com falo ereto, vai em direção à figura feminina de pernas e braços abertos, num
movimento quádruplo (rosa sacral na pelvis). Mas, há que se destacar a atitude da figura
masculina que alça seus braços mais acima em direção a uma outra conjunção astral: uma
circunferência vazada e outra plena que se aproximam. A referência simbólica ao eclipse me
parece, hermeneuticamente, evidente.
“apoio de toda dança é o equilíbrio entre o ventre e os quadris (...) é
essencialmente o poder universal inerente à união de pólos opostos
mas complementares. Estes opostos são dois aspectos da mesma
realidade única. O aspecto masculino, chamado ‘purusha’, é
consciência pura, imanifestada. O aspecto feminino, conhecido como
‘prakrti’ e encarnado em Shakti (o que quer dizer que está encarnado
em todas as mulheres), é a energia fundamental e suprema, o poder
de transformação. Nenhum dos dois pode existir sem o outro. Sem sua
Shakti, ou consorte, Shiva seria Shava – um cadáver. E Shakti,
separada da consciência cósmica, o pólo estático de Shiva, seria uma
força cega e incontrolada.” (Garrison apud Lima, 1976, p.19).
Mas, engana-se a abordagem, puramente, astronômica da obra de arte rupestre. Pois, como
adverte o mestre Guénon:
“os símbolos ou os mitos jamais tiveram a função de representar o
movimento dos astros; a verdade é que se encontram muitas vezes
figuras inspiradas nesses movimentos, mas destinadas a exprimir de
modo analógico alguma outra coisa, pois as leis do movimento dos
astros traduzem fisicamente os princípios metafísicos dos quais eles

dependem. O inferior pode simbolizar o superior, mas o inverso é
impossível. Além disso, se o símbolo não estiver mais próximo da
ordem sensível, como poderá cumprir a função a que se destina?”
(1989, p.11).
O casal hierogâmico celebra na dança copulativa a conjunção cósmica dos opostos, expressos
também, simultaneamente, no eclipse da conjunção de Sol e Lua. Ambos obedecem a um
princípio maior. A cena não possui uma conotação ritual, mas é o próprio ritual, pois que não
há prática ancestral que não seja conforme a um padrão ritualístico. Como nos lembrando Mia
Couto (2003), a vida toda é uma reza quando se percebe o caráter sagrado do mundo.
Enigmática é a terceira figura que aparece na mesma cena, bem como os animais (veados
campestres da Serra da Capivara?) em fuga. O animal à esquerda tem uma linha desenhada
que se projeta da tala de seu pescoço. Se atentarmos para a continuidade dinâmica da cena,
parece ser a sobreposição de dois momentos de conjunção. Um se dá na coreografia
copulativa do hierogamós. O outro é o momento da caça que obedece também ao mesmo
princípio ecosófico da conjunção pelo laço.
Vejamos, uma vez mais, em Guénon, na aproximação ao simbolismo do “buraco da agulha”:
“O buraco da agulha é designado em páli pela palavra
pâsa[atravessado por um buraco ou por um olho]. Este termo é o
mesmo que o sânscrito pâsha, que possui originalmente o sentido de
nó ou laço (...) no simbolismo hindu, um nó corredio ou um laço que
serve para apanhar animais na caça; sob essa forma, é um dos
principais emblemas de Mrityu (morte) ou de Yama (deus dos
mortos), e também de Varuna; e os animais presos por meio desse
pâsha são, na realidade, todos os seres vivos (pashu). Daí o sentido
de vínculo (...) ‘passar pelo buraco da agulha’ ou escapar ao pâsha,
para designar toda passagem de um estado a outro, sendo sempre tal
passagem uma ‘morte’ em relação ao estado antecedente, ao mesmo
tempo em que é um ‘nascimento’ em relação ao estado conseqüente”
(1989, pp.297-298).
A similitude com a paisagem hindustani é bastante reveladora. O laço do animal na cena de
caça trataria da obediência ao mesmo princípio de conjunção. O hierogamós como prática
erótica (princípio da vida - libido) e a caça como prática de sobrevivência pelo abatimento da
presa (princípio da morte - destrudo) como sobreposições da mesma conjunção, também
espelhada no plano celeste (correlação do macrocosmo com o microcosmo). As três cargas
simbólicas, pela mediação do movimento e da dança, nos revelam o drama iniciático da
passagem.
Com a generosidade simbólica do emprego da imaginação ativa (Ferreira Santos, 2005b e
2006d), quase podemos ouvir o canto que se projeta das paredes no traço humano ancestral
aqui preservado na pedra. A pedra, herma para os gregos, é símbolo de dupla conotação: de
um lado pode (assim como o bétilo) designar em seu formato ovóide, a Grande Deusa
(Cibele, Kubaka, Astarte, Ishtar, etc...); como também pode designar, como omphalos, o
umbigo do mundo. A potência desta imagem se constela, imediatamente, pela potência
masculina, com o vajra, raio (no simbolismo tibetano) e, ao mesmo tempo, falo. Novamente,
na amplificação simbólica temos a recorrência do mitema da conjunção, morte e
renascimento.

Apaixonante, então, verificar como a ressonância destes vestigium age sobre nossas
subjetividades até à proposta, no âmbito do encerramento do Moitará (Ferreira Santos,
2006a), da musicóloga, Magda Pucci, diretora musical do grupo Mawaca, em executar com
todos os ouvintes esta música que ouvimos, silenciosamente, das pinturas rupestres da Serra
da Capivara, adotando as figuras como partitura. Até mesmo a adoção de o simples bater
percursivo das pedras no tratamento rítmico da improvisação musical, vai no mesmo sentido
simbólico que apontamos aqui.
“o poeta não me confia o passado de sua imagem e no entanto sua
imagem se enraíza, de imediato, em mim.” (Bachelard, 1978, p.184).
Necessário se faz enfatizar que a qualidade musical e a competência de pesquisa musical,
tanto de Magda Pucci, como do grupo Mawaca, permitiram a vivência do vórtice da
experiência estética musical no diálogo mais autêntico entre o impulso criador das pessoas
presentes e o impulso criador que emana das pinturas rupestres da Serra da Capivara.
Estacircularidade, ou mais precisamente, espiralidade, não é apenas um aspecto coincidente e
aleatório, mas é, segundo nossas investigações, uma das características principais do
matrialismo comunal-naturalista da arque-psique ameríndia pré-histórica e base simbólica
para compreensão da arqueologia de nossa psique.
Neste sentido, podemos observar em vários objetos expostos em“Brasil: 50 mil anos – uma
viagem ao passado pré-colonial” (MAE, 2001), concepção e proposta científica de Paulo de
Blasis e Érika Robrahn-González, a recorrência desta circularidade: almofariz, cabaça, cocar
bororo, zunidor bororo, itaiçá (machado circular), machado semi-lunar, mbaracá, puçá (rede
de pesca de boca circular), conchas seccionadas, seixo redondo furado com inscrições em
forma circular.
Este não é apenas uma recorrência material que se pode constatar nos vários objetos, mas uma
forma simbólica predominante na vida subjetiva e coletiva ameríndia. Há uma disposição
circular das aldeias de maioria das nações ameríndias no Brasil reforçada pelos desenhos de
crianças da nação Maxakali (MG). Nestes desenhos, em especial, há a ênfase no caráter
circular da vivência espaço-temporal (resultado da pesquisa de doutorado de minha
orientanda, Luciane Monteiro Oliveira (2006) sobre a “razão e afetividade na iconografia
maxakali”), bem como o caráter circular do grafismo corporal nas mulheres desta e de outras
nações ameríndias.
Lembrando o marxista insuspeito, Walter Benjamin: “À diferença da informação, o relato
não se preocupa em transmitir o puro em si do acontecimento, ele o incorpora na própria
vida daquele que conta, para comunicá-lo como sua própria experiência àquele que escuta.
Dessa maneira o narrador nele deixa seu traço, como a mão do artesão no vaso de argila.”
Podemos dizer que o pensamento ameríndio é circular, assim como sugere o amigo, Daniel
Munduruku, ao longo de sua obra.
Mas, este matrialismo latente se choca com herança sócio-política da matriz européia,
ocidental e capitalista (Ferreira Santos, 2006c), expressa, sobretudo, nos:
-

patriarcalismo adultocêntrico
hierarquização social e política
igualdade jurídica formal
discurso esquizofrênico
abstracionismo econômico

Então, ao relembrar Merleau-Ponty: “maldita toda tradição que esqueceu suas origens”, fica
a pergunta: como não esquecer das origens?

“Com a primeira visão, o primeiro contato, o primeiro prazer, há
iniciação, isto é, não a proposição de um conteúdo, mas abertura de
uma dimensão que não poderá mais ser fechada, estabelecimento de
um nível que será ponto de referência para todas as experiências
daqui em diante...” (Merleau-Ponty, 1992).
Aqui a arqueofilia se abre para além dos contextos arqueológico, junguiano e
mitohermenêutico para provocar uma educação de sensibilidade, fazedora de alma...
3. A apologia do canto - O mito órfico como formação de sensibilidade
É que há um “mestre” (no sentido ancestral do termo) que nos apresenta as várias
possibilidades de ser, numa “apresentação do mundo” : reconstituição da paisagem e do
ecossistema arquetípicos (ou ancestrais) e, ao mesmo tempo, sugestão ao engajamento
existencial e comunitário.
E qual o lugar do mestre no ecossistema arquetípico?
Nas encruzilhadas, nas curvas do rio, iniciando ao respeito e sempre movido pelo afeto ou
pela palavra proibida: o amor.
Aqui não há discussão curricular ou metodológica que possa suprir a presença ancestral deste
apresentador ou apresentadora do mundo que nos mobilizará na busca arqueofílica de
compreensão.
Uma área interdisciplinar que tangencia tanto a arqueologia, como a antropologia, a
hermenêutica simbólica como a educação patrimonial são as práticas de educação ambiental.
Elas próprias, filhas do espírito do tempo (zeitgeist), podem ser entendidas dentro da noção
mais geral de ambientalismo:
“ambientalismo é, ao mesmo tempo, uma utopia, uma ética e uma
cultura. Ambientalismo supõe tanto examinar os chamados
comportamentos destrutivos, da predatória sociedade industrial e
pós-industrial, como também instalar uma concepção preservadora e
preventiva que repense os usos e costumes da modernidade e seu
impacto no futuro da vida humana e da natureza.” (Sposati, 2001,
p.15).
Em educação patrimonial, num vínculo muito frutífero entre a arqueologia e a hermenêutica
simbólica, se pode verificar nas experiências na Zona da Mata Mineira, como expõe Monteiro
Oliveira (2004) ao trabalhar, com as crianças da região, as técnicas de modelagem em argila,
desde a sua coleta, preparação, modelagem e queima:
“Essa intervenção se justifica na medida em que nossa intenção era a
de ressaltar a herança cultural legada pelos povos indígenas, antigos
habitantes da região (...) com o corpo, em especial as mãos, os alunos
tiveram contato com a materialidade, provocando sensações de calor,
textura, densidade, volume, cheiro, enfim uma experiência estética
inicial que conduziu às primeiras imagens da matéria, expressas mais
tarde nas formas elaboradas. Isso porque a manipulação da matéria
implica em uma força-ação da mão que recebe uma resposta de
resistência e força-concreta da argila. É nesse embate do corpo com

a matéria que a criação primordial se manifesta, recriando os
significados atribuídos ao domínio da natureza pelo homem.”
(Monteiro Oliveira, 2004, p.148).
Nesta reconstituição da paisagem cultural, de natureza arquetípica, mas com evidentes
desdobramentos educacionais, nossa pesquisadora avança e, ainda que um pouco longa a
citação, me parece, altamente, iluminadora a convergência entre as duas práticas
(arqueológica e simbólica) na reconstituição da paisagem arquetípica e cultural, na poiésis
(criação) dos vestigia em Monteiro Oliveira:
“Refletimos e questionamos com os alunos sobre os sentimentos que
teriam se suas obras fossem destruídas e perdidas. Ou seja, todo o
esforço de projeção, criação, ideação, realização, possuía um
significado particular para cada um, e que na coletividade também
possuía o significado de partilha de vivências e prazer. A questão era
se tudo isso fosse perdido ou destruído. As respostas foram unânimes
sobre o sentimento que isso causaria em seu íntimo, de dor, de revolta
por não respeitar o que foi feito, de indignação, de decepção, etc.
Salientamos que o dano representa uma perda afetual e que o
patrimônio, quando nos identificamos com ele, representa essa perda
do que somos e fazemos no presente e provoca um vazio e uma
incerteza do que seremos e faremos no futuro (...) É justo nesse
momento que a educação de sensibilidade se mostra rica, pois não
parte de conceitos e noções. A consciência se faz na vivência, e não
na aquisição de conhecimentos teóricos e abstratos. Em nosso
entender, o sentimento é uma das entradas para a consciência que,
numa teia de afetos e vivências, possibilita a recriação e a atribuição
de novos significados. Essa prática simbólica de ser e estar no mundo
só é possível na relação com o outro. O outro dessa ação estava
presente no interior das narrativas orais, nos dados da História local
e nas técnicas de confecção da cerâmica e da queima (...) Logo, o
patrimônio arqueológico, histórico e cultural é a materialização
desses saberes e memórias da coletividade. Por isso, é fundamental
que o conhecimento seja realizado em parceria com a comunidade
local.” (Monteiro Oliveira, 2004, pp. 150-151).
Nesta perspectiva de formação de sensibilidades como modalidade de organização do campo
perceptivo e um estilo de configuração dos sentidos, Monteiro Oliveira exemplifica o que
concebemos, dinamicamente, como cultura emancipatória: a prática da cultura (no sentido
agrário) das culturas (diferentes tradições) para a Cultura numa prática educacional libertária
que se organiza sobre a vivência plural, valorizando-a como pilar de sustentação de uma
convivência solidária.
Tais práticas se pautam como respostas e alternativas de vivência plural frente ao
etnocentrismo como expressão do fundamentalismo étnico. Vivência ecológica frente à
intolerância e xenofobia como expressão do fundamentalismo religioso. Vivência poética
frente ao cientificismo como expressão do fundamentalismo racional. Vivência de
Imaginação e Experimentação frente à alta tecnologia como expressão do fundamentalismo
da racionalização. Vivência reflorestal frente à desertificação como expressão do
fundamentalismo urbano.

Tais práticas se pautam, ainda, como respostas e alternativas de vivência cooperativa frente ao
capitalismo tardio de acumulação “ampliada” de capital (humano ou não) como expressão de
um fundamentalismo econômico. Por fim, vivência comunitária frente à despersonalização
como expressão última do fundamentalismo social.
“A técnica ignora toda comunhão, ela representa a foram extrema de
objetivação da existência humana. O carro, o avião, o cinema, etc.,
são, sem dúvida, da maior importância por possibilitar a
comunicação entre os homens; por seu meio um homem deixa de
estar encarnado num ponto determinado do globo e se encontra
arremessado à corrente da vida mundial. Mas a prodigiosa difusão
da comunicação universal se mostra contrária à proximidade e à
intimidade que caracteriza a comunhão: ela deixa o homem
prodigiosamente só.” (Berdyaev, 1936, p.193)
Diz a arqueóloga, Anne-Marie Pessis, professora da UFPE:
“Tenta-se recuperar a ética extraviada no caminho da história e da
cultura, da solidariedade entre as diferentes espécies e a renovação
de um pacto rompido com a natureza.” (Pessis, 2005b, p.11)
A renovação deste pacto rompido com a natureza faz parte de nossa utopia, de nosso
ambientalismo, num sentido ainda mais amplo que abarca o ecossistema arquetípico,
portanto, que valoriza a solidariedade que procura remontar a unidade (na diversidade) que a
busca arqueofílica sinaliza.
“A educação ambiental inspira-se na utopia de um mundo solidário.
Claro que devemos sonhar com a força de nossos desejos, pois, como
educadores e educadoras, como criadores de mundos possíveis, de
idéias por realizar (...) para tanto, uma das possibilidades é a idéia
de não linearidade dos sistemas complexos e que, portanto, ao
contrário da concepção linear, uma pequena causa pode produzir um
grande efeito na sua recursividade organizacional. Assim, é preciso
aderir aos processos educativos abertos e imprevisíveis que aceitem
as diferenças, considerem as subjetividades, as diferenças de estilos
das culturas para produzir e compreender novos conhecimentos, para
enriquecer ou transformar as narrações herdadas.” (Tristão, 2005,
pp. 262-263).
Curiosamente, é este elemento (as narrações herdadas) que nos re-envia à narrativa de
Orpheu.
Orfeu é a expressão greco-ocidental de um mito ancestral de origem trácia que teria chegado à
Grécia através do contato com povos do oriente e da África. Além da base arquetípicoancestral comum destas narrativas míticas, já que é sabido o contato comercial e cultural dos
gregos com povos egípcios, etíopes e de outras nações africanas (Durand, 1989).
Orfeu é o cantor que nos canta as histórias ancestrais. Em África, o termo em malinké
(língua do Império Mali) é jeliyaque significa “aquilo que é transmitido pelo sangue”. O
termo mais conhecido na literatura é a expressão francesa “griot”, transliteração guiriot da
palavra portuguesa: “criado”. É o bardo africano, o negro Orfeu que nos canta a
ancestralidade.

Neste aspecto, Luzia, de Lagoa Vermelha é a reconstituição desta jeliya que sai de seu sono
funerário para nos cantar algo mais...
Os jeliya ou griots (em especial na Gâmbia e Senegal – tradições Bambara, Senufo e Mali que
dialogam com as tradições Bantu e Dahomey), procuram uma árvore para, aos seus pés ou na
sua copa, cantar. Um de seus principais instrumentos é a kora – ancestral da harpa ocidental
ou da lira grega, possui 21 cordas feitas com linha de pesca e utiliza uma grande cabaça como
caixa de ressonância, cuja forma se assemelha a uma mulher grávida. Pode ter um ou dois
braços onde as cordas são estiradas e afinadas (com estrutura semelhante ao nosso berimbau,
embora, neste caso, a cabaça seja bem menor).
No caso do Orfeu grego, sua lira é um presente do deus Apolo que, por sua vez, havia
recebido de seu inventor, Hermes – o deus dos caminhos e das mensagens, interlocutor
divino, espécie de Exu grego, que a havia construído sobre a carapaça de uma tartaruga. Na
morte do Orfeu grego, devorado pelas bacantes, sua cabeça rola pelo monte e sua lira vai
parar na ilha de Lesbos. Daí a fecundação poética que se concretiza na versão grega feminina
da potência do canto-poesia em sua principal poetisa, Safo.
Um mito nos diz da origem da kora: um caçador e seu cão procuravam algo para comer e de
deparam com uma grande árvore que, aos seus pés, estava depositado o estranho instrumento.
Ouviram uma doce melodia ecoando do instrumento quando passa um homem (um espírito
disfarçado). O caçador lhe pergunta se sabe de quem e o que é. O homem lhe responde: “É
minha e é uma kora!”. Então, o estranho lhe ensinou como tocar e lhe disse: “Leve para casa,
toque-a e eu te mostrarei muito mais!”. O caçador voltou à aldeia e tocou para a sua aldeia
que ficou fascinada com a beleza das melodias. O caçador não esquecia do homem que
encontrara no meio do caminho (ele não sabia que se tratava de um espírito) e em seus
sonhos, o homem lhe mostrava lugares nunca vistos, como compor melodias e como construir
outras kora.
As ressonâncias ancestrais não são coincidências, mas são a fidelidade a um trajeto iniciático
de auto-conhecimento através do conhecimento do mundo. O percurso envolve uma descida
ao centro desconhecido de nós mesmos (simbolizado em país dos mortos, gruta, sonhos,
poço, porão) e, depois de refrescada a memória (re-ligados), retornarmos com nossa alma
(anima), re-animados, subindo para nossa aldeia novamente, re-nascidos. É o drama vegetal
vivido pelos povos agrários, a ambigüidade da semente que, morta e enterrada na terra, é
fecundada, depois germina e brota. Comum aos povos agrícolas, tal jornada mítica iniciática é
chamada pelos gregos de mistérios órficos.
A presença simbólica da árvore na origem do jeliya também responde à mesma constelação
de imagens.
Orfeu (em grego, o órfão23), apaixonado se casa com a bela ninfa dríade (que habita o
carvalho), Eurídice – em grego, “aquela grandemente justa” (correlato simbólico de Iansã,
no panteão yorubá). Como dríade, Eurídice, é, precisamente, a alma que habita a árvore: alma
da mãe-ancestral. Eurídice é filha de Calíope – a musa do belo canto. Dessa forma, se juntam
as imagens do canto e do pássaro (o ser que habita as árvores e que leva a alma das árvores
para o cantor, e é a própria pomba de Iansã). Daí, podemos compreender melhor o motivo da
presença da árvore no aparecimento do instrumento, a kora, do griot. Cabe lembrar que as
musas são as filhas da Memória, Mnémosyne, aquelas que ajudam ao ser humano, através das
artes, a se lembrarem de quem são e o que procuram, já que o ser humano é um “grande
esquecedor”, Al-Insan – em árabe.
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É importante ressaltar a pregnância mítica e simbólica desta condição expressa na etimologia do nome: todo
órfão busca encontrar sua mãe ou pai, encontrar sua linhagem, sua ancestralidade, seu complemento para
preencher este vazio ontológico que lhe constitui. Por isso, torna-se cantor. Através do canto, espalhado aos
quatro ventos, busca – no encantamento – re-encontrar seu próprio princípio. Numa palavra: arqueofilia.

Eurídice perseguida pelo apicultor, Aristeu, pisa sobre uma serpente que a pica e assim morre,
descendo ao país dos mortos, o Hades. Orfeu, inconformado com a perda de sua alma, desce
ao Hades para resgatá-la (este é o movimento de descida – catábase – ao desconhecido de
nosso ser). O casal que preside o Hades, Plutão e Perséfone, fica fascinado com o canto de
Orfeu e permite que ele leve sua amada de volta à vida com a condição de que não olhem para
trás. No entanto, Orfeu acometido de dúvida e póthos (saudade), antes de completar seu
retorno, subindo à vida novamente (sua anábase – a subida de retorno)resolve verificar se
Eurídice permanece caminhando atrás dele. Ao contrariar as ordens dos senhores do mundo
dos mortos, ele perde Eurídice para sempre. Ainda tenta mais uma vez, mas o barqueiro,
Caronte, que transporta com sua barca as almas que vão e vem do Hades, pelo rio Tártaro, lhe
proíbe a nova passagem.
Este é o mito que reveste a busca arqueofílica tanto na prática arqueológica como na prática
analítica junguiana, e a rigor, de todo hermeneuta.
O exercício da memória (ancestralidade) é um outro elemento importante destas narrativas.
Orfeu antes de encontrar Eurídice no país dos mortos se defronta com uma bifurcação: de um
lado o rio Lete (o rio do esquecimento). Ali poderia esquecer tudo e retornar à vida sem
maiores sofrimentos e iniciar tudo de novo, sem mesmo saber quem é. De outro lado, uma
árvore branca que sinaliza a fonte de Mnémosyne. Ao beber da fonte da memória, se refresca
e pode continuar a viagem. No entanto, ao contrariar as ordens de “não olhar para trás”
(muito comum na maioria dos rituais e narrativas ancestrais), se prende ao passado e perde
sua alma (Eurídice). A partir daí, sem destino e confuso, causa a irritação das bacantes
(sacerdotisas de Dioniso) que lhe querem seduzir. Então, as bacantes devoram Orfeu, restando
apenas a sua cabeça que rola pela montanha. Os camponeses levam a cabeça de Orfeu e,
assim, a depositam no templo iniciando os cultos órficos.
Não é curiosa a divulgação das investigações arqueo-antropológicas da Lagoa Vermelha com
a sucessiva exposição da cabeça de Luzia?
O cantor, Orfeu negro, jeliya ou griot, é precisamente, aquele que nos lembra nossa origem e
ancestralidade, animado pela alma das árvores – mães-ancestrais – de onde extraem seus
instrumentos e tambores. Neste sentido, a música não é, totalmente, humana.
“Henry Corbin sublinha a importância filosófica do ‘modelo
musical’, insiste na noção de ‘perspectiva sonora’ que permite o
fenômeno da reversão, da recondução de um simples fenômeno à sua
amplificação ‘à oitava’... A música como manifestação da harmonia
da Alma do Mundo. A lira berbere é um altar simbólico que une o céu
e a terra. ‘Fazer vibrar a lira é fazer vibrar o mundo’. Em outros
lugares, a harpa é o emblema da palavra de Brahma - Sarasvati. A
harpa de sete cordas foi inventada pelo mensageiro Hermes;é o
instrumento de Orfeu... E de Davi.” (Durand, 1995)
Mitologicamente, é preciso descer ao interior de si mesmo para re-animar-se de
ancestralidade para vencer os obstáculos. Este processo é doloroso e hesitante. Por isso, a
ambigüidade dos caminhos que levam à tradição ou à modernidade. A manutenção do vivido
ou a inauguração do novo. Mas, a oposição aparente (para o Ocidental é mais difícil perceber
a complementaridade dos caminhos) se resolve em momentos diferentes de uma mesma
jornada interpretativa. É preciso, modernizar através da tradição. Ao inaugurar um novo
modo, nas rupturas, se encontra aquilo que nunca nos deixou: os valores permanentes e o eixo
central (axis mundi – a árvore do mundo) da ancestralidade: a saber: traço, de que sou
herdeiro, que é constitutivo do meu processo identitário e que permanece para além da minha
própria existência… que possibilita minha religação com minha própria comunidade (e

através dela com a humanidade) e possibilita minha re-leitura do mundo, dos outros e de mim
mesmo.Numa só expressão: religare et relegere…
“Importante não é a casa onde habitamos.
Mas, onde, em nós, a casa habita.”
(Couto, 2003)
Por tudo isso, nos adverte Berdyaev: “O mundo não penetra em mim sem que minha
atividade o solicite, pois ele depende de minha atenção, de minha imaginação, da intensidade
de minha consciência; e esta intensidade não vem de fora, senão que dentro.” (Berdyaev,
1936).
Assim como vaticina Jung com grande clareza:
“O conhecimento de si-mesmo implica uma responsabilidade no
sentido etimológico da palavra, isto é, na exigência de uma resposta
‘pois quem não sente nestes conhecimentos a responsabilidade ética
que comportam, cedo sucumbirá ao princípio do poder’” (Jung,
1995)
E, então, encerramos como iniciamos com o imperativo poético e metafísico em manoelês
arcaico que propõe abrir a palavra e entrar dentro dela. Habitar a palavra: casa primeira, o
oikós, o abrigo do ser, expressão e condição de ser. Palavra libertária, que pode assumir
qualquer posição e ajudar o menino a inaugurar – augurar o início, cantar o mito de origem.
Assim, se pode dar às pedras um costume de flor e florescer nas pedreiras. Mais que
imperativo poético, hoje também imperativo eco-pedagógico de um ambientalismo outro. O
canto assume, de imediato, um formato de sol. Retornamos ao fazer do canto, não apenas
“dizer” como se diz das coisas cotidianas sem muito cuidado nem atenção, mas, na lição
guaranítica, re-lembrar que a alma-palavra (nhe’e) é o próprio Ser em floração (poty).
Imagem.
“Non est umbra tenebrae: sed vel tenebrarum vestigium in lumine.
Vel luminis vestigium in tenebris. Vel particeps lucis et tenebrae”24
Giordano Bruno,
De Vmbris idearvm, capitulum secundum, séc.XIV.
Vimos a responsabilidade e o carinho que comporta esta atitude anímica que, de linguagem e
gramática, se converte em canto. Com formato de sol... Talvez em sol maior...um caramujoflor sonoro ou cigarra que retorna, ressuscita, para seguir cantando....
Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí,
Sin embargo estoy aquí resucitando.
Pero si estoy a la desgracia
y la mano con puñal
por qué mató tan mal, y seguí cantando.
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“Não sejas a sombra tenebrosa: sê o vestígio da sombra na luz. Ou o vestígio luminoso nas trevas. Ou ainda
participai, ao mesmo tempo, da luz e das trevas.”

Cantando al sol como la cigarra
después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desparecí,
a mi propio entierro fui sola y llorando;
hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después
que no era la única vez y seguí cantando.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás,
cuántas noches pasarás desesperando.
Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad
alguien te rescatará para ir cantando.
(Como la cigarra, María Elena Walsh)
Sob os auspícios da louca santa musical,
dedicado ao acolhimento sensível de quem
ouviu um destoante canto mítico na academia e abriu-me
às antífonas cigarreiras do Imaginário,
Com carinho e gratidão
à
Maria Cecília Sanchez Teixeira
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

A NATUREZA RECUPERADA

Edgard de Assis Carvalho
(PUC/SP)

A recuperação da natureza só se efetivará se conseguirmos exercitar a solidariedade. Para
redescobri-la é preciso consumar e manter o diálogo ativo e permanente.Para dialogar, é
necessário que as partes envolvidas suspendam, mesmo que temporariamente, suas crenças,
pressupostos e preconceitos, para que a comunicação e o fluxo das idéias se efetivem e se
movimentem. Ao observarmos nosso cotidiano escolar, familiar, e até mesmo amoroso,
constatamos que perdemos essa condição tão fundamental para a ética da vida. Vivenciamos,
sim, um diálogo de surdos, em que uma parte quer fazer valer, a qualquer custo, seus pontos
de vista, quaisquer que sejam eles.
Um efetivo diálogo de solidariedades deve, portanto, fazer comunicar, pôr em movimento e
em simbiose todos os componentes da sociedade-mundo planetária: ricos e pobres, excluídos
e incluídos, alfabetizados e analfabetos, homens e mulheres, heteros e homossexuais,
cientistas e poetas. O objetivo mais amplo dessa rede implica a transformação das estruturas
de dominação, exploração, desigualdade e exclusão hoje dominantes no comando da Terra.
Apesar da visibilidade de injustiças, intolerâncias e ódios, o caráter da revolta permanece
homeopático e bem-comportado demais.
A solidariedade de que falo aqui diz respeito a nossa responsabilidade ético-política diante da
violência do capitalismo global e do caráter abjeto de seus efeitos sobre milhões de pessoas a
quem subjuga sem distinção de latitude ou longitude, norte ou sul. Slavoj Zizek, filósofo,
esloveno, pensador radical defende a idéia de que a política deve ser sempre “politicamente
incorreta”, ou seja, concentrar-se na crítica aos princípios organizatórios do capitalismo
liberal global. A violência político-discursiva do capital é de tal monta que os “estarrecidos do
planeta”, expressão de Jan Patocha, devem procurar subverter excessos ingovernáveis e
investir na busca de um universalismo político capaz de dialogizar igualdade e liberdade.
Como ponto de partida, três princípios, ou bases para o diálogo precisam ser construídos e
assumidos por todos, a saber: Sustentabilidade, Responsabilidade e Esperança. Na verdade,
constituem-se como idéias-guia cuja função é impregnar o cenário planetário, superar o
sentimento de impotência, deflagrar uma ecologia da ação voltada para a regeneração
biocultural.
Afirma-se que uma sociedade é sustentável quando ela se empenha em garantir para as
gerações futuras a satisfação de suas necessidades básicas e níveis de vida íntegros e dignos,
sem que as gerações presentes se prejudiquem com isso. Em conseqüência, seria estranho que
um mundo sustentável elegesse como prioritários o crescimento econômico e a dominação da
natureza. A sustentabilidade volta-se para a construção de um modelo cultural que garanta a
continuidade e a preservação das espécies vivas.
O primeiro passo a ser dado para enfrentar esse desafio reside na alfabetização ecológica em
todos os níveis da educação, do ensino fundamental à universidade. Tal iniciativa requer uma
mutação na compreensão da cultura. Conceito-esfinge para Edgar Morin, a cultura passa a ser
considerada o centro nervoso da vida, práxis cognitiva planetária cuja origem remonta à

filogênese e à ontogênese da espécie. Essa pedagogia complexa articula modalidades lógicoracionais a expressões mítico-imaginárias. Em outras palavras, razão, determinação,
repetição e objetividade não sobrevivem sem sensibilidade, incerteza, criatividade e
subjetividade.
Em decorrência disso, não constituímos jamais um sujeito transcendental diante de um objeto
inerte; no cotidiano exercitamos modalidades arlequinadas de subjetivação articuladas a
topologias multicoloridas de objetivação imersas em relações de oposição e
complementaridade. Seres humanos que somos, estamos prontos a desenvolver e recriar
formas de objetivação diante de objetos cada vez mais plurais, globalizados, efêmeros.
Terra tão-somente. Terra.
Terra para as toalhas adormecidas.
Para a pupila viciosa da nuvem,
Para as feridas recentes e o úmido pensamento.
Terra para tudo o que foge da terra.
(Federico Garcia Lorca)
“O mundo precisa ser mais feminino”, slogan muito repetido em reuniões de ecologistas, não
é uma palavra de ordem inútil, panfletária, mas algo apropriado para fundamentar a idéia de
um mundo sustentável, sem dúvida menos androcêntrico e arrogante.
Ser alfabetizado ecologicamente implica preservar nosso lar-terra de qualquer tipo de
agressão, venha de onde vier. Todos os componentes desse lar, como se fossem aqueles de
nossa própria casa, encontram-se interrelacionados, cada parte se junta com a outra.
Constituem, portanto, um sistema, mesmo instável, caótico e indeterminado. Para assumir
que coisas semelhantes ocorrem em ecossistemas naturais e culturais, porque os princípios de
organização são os mesmos para todos os sistemas vivos, é necessário entendê-los como
elementos de uma rede solidária. No mundo vivo, nada se perde. O que sobra e se
desorganiza de um lado, reaparece e se reorganiza do outro.

A vida é muito discordada. Tem partes. Tem artes. Tem as neblinas
de Siruiz. Tem as caras todas do Cão e as vertentes do viver… A
lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um
com seu signo e sentimento, uns com os outros, nem não misturam.
(João Guimarães Rosa)
Vida e morte não se negam, mas se complementam sempre, onde quer que nos encontremos,
no plano material ou espiritual. Se podemos acreditar, com certo grau de certeza, que o início
da vida ocorreu há três bilhões de anos, a continuidade que hoje presenciamos foi, certamente,
produto de uma cooperação muito ampla ocorrida entre espécies naturais e humanas. Por isso,
não seria nada estranho que a imagem de uma competição sangrenta pela sobrevivência venha
a ser substituída por uma parceria pacífica pela continuidade. Aqui reside o ponto central que
rege e orienta a mudança do paradigma, cuja definição já foi feita anteriormente.
A terra emergiu como uma montanha, e ao redor de seus picos o
vento sussurava incansável, formando uma nuvem atrás da outra. Das
nuvens caiu mais chuva, mas, desta vez, mais forte ainda e carregada
de sal; daí se originaram os grandes oceanos do universo. O centro
do universo é uma montanha de quatro caras, feita de pedras

preciosas e cheia de coisas maravilhosa com muitas espécies de
árvores, frutos e plantas. A montanha é também a morada dos deuses
e dos semi-deuses. (Conto popular tibetano)
A idéia da sustentabilidade planetária requer a eleição de prioridades. É quase certo que o
desenvolvimento e a velocidade da tecnologia terão de ser repensados, sem que isso envolva
qualquer tipo de retorno à idade da pedra. O caráter prometéico da ciência precisa ser
criticado, relativizado mesmo, para que a sustentabilidade deixe de ser um discurso
oportunista de estados cínicos e passe a governar sentimentos e ações de todos. Algumas
perguntas dirigidas a todas as sociedades poderiam representar um bom ponto de partida para
nos conscientizássemos mais sobre essa necessidade histórica. Todos os humanos poderiam
questionar se o excesso da tecnociência, a velocidade da comunicação, a estimulação do
consumo propiciam estilos de vida mais integrativos, cooperativos e felizes para as atuais e
futuras gerações.
Formulado por Hans Jonas, o princípio-responsabilidade é prioritário e inadiável. A
responsabilidade deve impregnar não apenas indivíduos e nações, mas organismos
internacionais, instituições públicas e privadas, empenhados na construção de uma harmonia
planetária que respeite simultaneamentea diversidade e a unidade dos processos civilizatórios
sem esquecer, porém, que humanidade e animalidade, natureza e cultura, constituem
patrimônios histórico-culturais a serem preservados a qualquer custo.
Tornar-se responsável envolve necessariamente a visão de um futuro pacífico, a combinação
de fatos com idéias, de palavras com coisas, de estratégias com ações, a proposição de uma
cidadania planetária comum a todos. Mais que isso, exige educação ecológica constante, para
que as novas gerações sejam alertadas dos perigos que as esperam e tomem consciência disso,
mudando seus pontos de vista perante a vida pessoal e coletiva. Afinal de contas, a vida se
constitui sempre de uma pluralidade de planos, vínculos, perspectivas, utopias.
Uma cidade não é mesma cidade se vista de longe, da água: não é
sequer cidade: falta-lhe perspectiva, profundidade, traçado e
sobretudo presença humana, o espaço vivo da cidade. Talvez seja um
plano, uma rampa, ou vários planos e rampas que formam ângulos
imprecisos com a superfície aquática.
Milton Hatoum.
Pode-se afirmar que a responsabilidade começou desde que o primeiro humano apareceu no
planeta. Por vezes, exige que nos revoltemos e, simplesmente, deixemos de nos submeter ao
que não achamos justo e prudente. Por outras, admite conciliações e, mesmo recuos, desde
que não se perca de vista que nossa comunidade de destino, nossa Terra-Pátria é algo
inegociável. A responsabilidade se efetiva com a liberdade de fazer escolhas e tomar decisões
que propiciem o bem-comum, a salvaguarda do equilíbrio dos sistemas naturais e a
fraternidade de todos os povos e culturas.
Num de seus ensaios, Montaigne (1533-1592) soube definir com precisão esse objetivo
quando afirmou ser preferível ter uma cabeça bem-feita, ou seja, aquela capaz de religar e
contextualizar, do que uma cabeça cheia, a que apenas amontoa conteúdos dispersos, que
nunca se comunicam. (Montaigne, 1987)
Houve uma vez um homem que, depois de viver quase cem anos em
estado de hibernação, voltou um dia a si e ficou perturbado pelo
assombro de tantas coisas insólitas que via e não podia compreender:
os carros os aviões, o telefone, a televisão, os supermercados, os

computadores... Caminhava atordoado e assustado pelas ruas, sem
encontrar referência alguma com sua vida, sentindo-se como um
ramo desgalhado do tronco da vida, viu um cartaz que dizia:
ESCOLA. Entrou e ali, por fim, pode reencontrar-se com seu tempo.
Praticamente tudo continuava igual: os mesmos conteúdos, a mesma
pedagogia, a mesma organização da sala, com a escrivaninha do
professor, a lousa e as carteiras enfileiradas para impedir a
comunicação entre os alunos e fomentar a aprendizagem centrada na
individuação e no individualismo. (Antonio Perez Escalarem).
De nada adianta insistir no modelo da escola fragmentada, cujo marcador epigenético reside
nas estruturas da repetição, mas, isso sim, buscar nas potências da criatividade, o exercício da
autonomia incondicional do sujeito, a aceitação de que nossa qualidade de humanos,
demasiadohumanos talvez, nos faz responsáveis diante de nossos atos. Por onde começa a
criatividade?
Ao topar coordenar o projeto da reforma do ensino médio francês nos estertores do finado
século XX, que acabou por não se efetivar, assim como as iniciativas deflagradoras da
Universidade do Mundo Real em Hermosillo, México, nesses anos iniciais do XXI, Edgar
Morin deixou claro que a religação dos saberes e a reconstrução de meta pontos de vista sobre
a vida, a terra, o cosmo, a humanidade, as culturas adolescentes e o próprio conhecimento
constituem pontos de partida irrevogáveis para políticas acadêmicas da dita sociedade do
conhecimento que nos aguarda (Morin, 1999).
Naquela ocasião, mais precisamente em 1997, perguntaram ao poeta Yves Bonnefoy porque
ele considerava fundamental o ensino da poesia nas escolas numa eventual reforma das
condições do ensino fundamental. Sua resposta foi direta e incisiva. Disse ele que a poesia
propiciava a prática da liberdade para com as palavras e a vivência da responsabilidade com
um mundo melhor, com o sentido da vida.
Para o pensamento bom, encarnado, transparente, nômade, poesia e literatura constroem
imagens amplificadoras, criam uma fantástica reserva de emoções, abrem janelas para o
mundo, acionam níveis de realidade não percebidos pela linguagem monocórdica dos
conceitos. Da mesma forma que o conceito de pássaro se explicita mais na modulação do
canto, na riqueza das plumagens, nos mistérios do acasalamento do que em seu mero
enquadramento numa ordem classificatória formal, quando se aprende um poema de cor, ou
se lê um romance pela décima vez, essas narrativas permanecem para sempre em nossa mente
como uma reserva de memória, fiéis companheiros que nos convidam a encarar a miséria do
mundo de modo menos pessimista e a seguir em frente diante da irreversibilidade do tempo.
Alguém lembra deste poema...
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida
Da minha infância querida
Que os anos não trazem, mais!
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto azulado,
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d'amor!
O céu bordado d’estrelas
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!

Em vez das mágoas de agora,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

(Casimiro de Abreu, Meus oito anos).
Ciência e imaginação, ciência e arte nunca se excluem, mas se complementam, empenhadas
que estão em decifrar o sentido e significado da vida. Não é mais possível que o século XXI
mantenha a separação entre a cultura científica e a cultura das humanidades. Devemos, sim,
navegar livremente por todos os saberes que a cultura é capaz de colocar a nosso dispor, para
que seja possível acessar a grande narrativa de todos os sistemas vivos. Pelas injunções da
historialidade, nos tornamos seres esquecidiços – homo sapiensobliviosus - , ou seja, nos
esquecemos de tudo e de todos, embora palavras, acontecimentos, mutações constituam
marcas indeléveis da narrativa da vida. (Serres, 2005)
A recuperação dos mitos é crucial para retroalimentar o real, algo que só se efetivará pela
transgressão das normatividades institucionais e pela potência da descoberta presente no
imaginário radical. E por quê? Porque os mitos são auxiliares cognitivos que decifram
sentidos ocultos recalcados, relembram tempos pretéritos em que natureza e cultura viviam
em simbiose, adiantam tempos futuros nos quais a felicidade voltará a reinar sobre a face da
Terra. Resolvem contradições que a ordem vivida não sabe enfrentar e, muito menos,
solucionar. São operadores simbólicos que ampliam a criatividade, magmas complexos que
rejeitam o caráater linear do tempo e do espaço.
“Sol e lua desceram outrora à terra. Eles queriam se casar, pois sua
velha mãe estava cada vez mais debilitada. Lua pretendia escolher
uma esposa entre as “debulhadoras de milho. Sol protestou que as
humanas só tinham um olho e franziam o rosto ao olhá-lo, enquanto
as sapas voltavam em sua direção lindos olhos azuis. “Pois bem,
disse Lua. Você se casará com uma sapa e eu com uma mandan”
(Mito Mandan, [460] narrado por Claude Lévi-Strauss em
Mitológicas 3, a história dos modos à mesa)
Como Sol e Lua desse mito 460, tergiversamos sobre nossos desejos, nos resignamos diante
do óbvio e do efêmero. Distraídos pela informação e pelo mercado, esses dois paradigmas que
regem o mundo das palavras e das coisas, vivemos de modo prosaico como se fôssemos
adultos replicantes, damos as costas para as narrativas míticas, passando a entendê-las como
elocubrações descerebradas de um mundo sem história, primitivo, outro. Megulhados no
sistema-mundo, perdemos a identidade da terra-pátria, esquecemos o caráter transcendente de
nossas temporalidades, mergulhados na mediocridade de um cotidiano cada vez mais pobre
em significações cosmopolitas..
Para reverter esse quadro adverso e garantir uma possibilidade hominescente, é necessário
impor limites à racionalidade e à racionalização, à objetividade da verdade plena, assumir que
o acesso ao conhecimento pode-se dar por múltiplas vias. Essa biopedagogia é essencial para
a construção da responsabilidade intercultural e para a consolidação da esperança, terceira e
última idéia-guia a ser explicitada.
Se, como vimos, responsabilidade e liberdade encontram-se intimamente ligadas, esperança e
solidariedade constituem um par inseparável. Para se ter esperança é preciso colocar a mão na
massa, cair na real sem se despregar do real-imaginário, ter vontade de mudar o status quo,
não se deixar contaminar pelo sentimento de resignação, apatia e, muito menos, de
passividade.

Em primeiro lugar, é preciso acionar as comportas da revolta, canalizando-a para os objetivos
éticos da solidariedade. Para isso partamos, inicialmente, da constatação de quantos somos no
planeta: com certeza muito mais de seis bilhões de humanos, cifra que aumentará nas
próximas décadas. No planeta por volta de 1,2 bilhões de pessoas sobrevivem com menos de
um dólar por dia e outro 1,5 bilhões com menos de dois dólares por dia; 80% do PIB mundial
provém de 1 bilhão de pessoas que vivem nos países ricos. Os 20%restantes são divididos
entre 5 bilhões de indivíduos que vivem nos países em desenvolvimento; em 2015 a
população mundial contará com mais do que 7 bilhões de pessoas.
Sensibilizar-nos com essas cifras é um bom começo. Diante delas a única a esperança que nos
resta e nos anima consiste na tentativa de reverter esse quadro com os argumentos
comunicativos que possuímos, o que exige uma revolta programada dirigida aos detentores do
poder.
É conveniente não esquecer que, originalmente,a palavra “revolta” podia significar
interrogação, renovação, renascimento. Se meditássemos profundamente sobre esses três
significados, poderíamos começar a gritar nas ruas, praças, e nossas casas e escolas: “Eu me
revolto, logo nós somos” Esse dístico criado foi criado em 1951 por Albert Camus (19131960). (Gay-Crosier, 2002) Ele indica que a revolta é, simultaneamente, um sentimento
individual e um anseio coletivo, algo que liberta nossa mente para ter esperanças de que nem
tudo está perdido, de que somos capazes de pôr em movimento ações e atitudes cotidianas,
por menores que sejam, armas de uma Guerra civil pacífica, sem armas, contra desigualdades
e exclusões. A vida simples e o pensamento autônomo não são horizontes intransponíveis,
vazios, inalcancáveis. Basta olhar nosso entorno para nele identificar uma imagem, ou
melhor dizendo, uma projeção de nós mesmos e, diante disso, partir para o confronto.
Gente Humilde
Tem certos dias em que eu penso em minha gente
E sinto assim todo o meu peito se apertar
Porque parece que acontece de repente
Como um desejo de eu viver sem me notar
Igual a como quando eu passo no subúrbio
Eu muito bem vindo de trem de algum lugar
E aí me dá como uma inveja dessa gente
Que vai em frente sem nem ter com quem contar
São casas simples com cadeiras na calçada
E na fachada escrito em cima que é um lar
Pela varanda flores tristes e baldias
Como alegria que não tem onde encostar
E aí me dá uma tristeza no meu peito
Feito um despeito de eu não ter como lutar
E eu que não creio peço a Deus por minha gente
É gente humilde – que vontade de chorar
Vinícius de Morais e Chico Buarque de Holanda

Originalmente formulado por Ernst Bloch, o princípio esperança é otimista e pessimista ao
mesmo tempo. Otimista porque tem como horizonte um planeta em que as culturas venham a
conviver e colaborarar numa espécie de troca generalizada de seus modos de fazer, interagir e
imaginar; pessimista, porque se sente impotente diante das condições simultaneamente
includentes e excludentes da globalização, como se não soubesse por onde começar, ou
mesmo contra quem se revoltar. É exatamente esse caráter ambíguo da esperança que anima
todos os que situam na contracorrente dos dominadores, ao lado dos quatro bilhões de
humanos que não conseguem usufruir benefícios mínimos da mundialização, por mínimos
que sejam.
Por incrível que pareça, o Brasil, que sempre ocupa baixas classificações no que se refere ao
desenvolvimento humano, não se sai tão mal no tocante a preservação de suas áreas verdes,
anunciada no recente Fórum Econômico Mundial, considerado por muitos como algo
diabólico, oposto ao Fórum Social Mundial, esse sim, fraterno e angelical. Alias, essa
oposição entre economia e sociedade pertence ao velho paradigma. Ambas compõem o
mosaico da cultura, devem, portanto, dialogar entre si, imaginar resistências criativas que
permitam expandir os significados da solidariedade.
Não se trata de tarefa fácil, mas não é de todo impensável pô-la em prática num futuro
próximo.
Por dados de 2005, o Brasil passou a ocupar o 11º lugar no índice de sustentabilidade
ambiental – ISA -, medido pela combinação de 21 indicadores, dentre eles biodiversidade,
qualidade do ar e da água, iniciativas para a redução de poluição, saúde e governança
ambiental e participação em esforços internacionais colaborativos. Uma análise mais detida
do ISA constata que são exatamente os países desenvolvidos que não contribuem
adequadamente para a preservação e sustentabilidade da biodiversidade planetária. Abaixo de
nós brasileiros figuram a França, os EUA, o Japão, os Emirados Árabes Unidos.
No sobe-e-desce dos índices, permanecemos num medíocre 72º lugar no tocante à
escolaridade, de acordo com dados da Unesco em 2006, melhoramos ligeiramente na
preservação da natureza. Não nos animemos demais com cifras positivas, pois o Brasil
conseguiu, nos últimos anos, destruir 70 mil km2 da floresta amazônica, sem falar da
biopirataria, contrabandos de espécies animais e vegetais, concessões de zonas florestais pelo
prazo de 30 anos a empresas privadas para exploração de terras, tudo isso sob o olhar
complacente e conivente de governos, partidos e intelectuais.
Ao nos depararmos com o mapa do mundo, verificamos, com grande desapontamento, que as
apregoadas metas do milênio previstas pela ONU estão longe de serem cumpridas. O acesso à
água potável, à educação primária, a superação das mortalidades infantil e maternal, a
extinção de pandemias como a AIDS, a elevação do nível de vida (só na África subsaariana
44 % de pessoas vivem com menos de um dólar-dia) não se efetivaram. Os objetivos do
desenvolvimento do milênio – é sempre bom lembrar a sigla ODM – foram subscritos por 189
chefes de estado do mundo inteiro; prescriviam o tempo-limite – 2015 - para a superação
desses dados assustadores e vergonhosos.
Se a carência e a servidão caracterizavam as sociedades anteriores, é
a opulência e o liberalismo que marcam a nossa chegada à fase
terminal. É a isso que sucumbimos. … É por isso que enfrentamos
hoje, não mais uma revolução histórica, mas uma mutação
antropológica. (Jean Baudrillard)
É verdade que pensadores independentes e transdisciplinares ousam dizer a verdade aos
poderes instituídos, tentam mostrar-lhes que a utopia de um mundo novo não constitui tema
de poetas, romancistas e cineastas. Se só dispomos de palavras para prescrever nossas

opiniões, nunca é tarde para reiterar que sustentabilidade, responsabilidade e esperança
constituem, um sistema aberto, pleno de brechas, bifurcações, desvios e dissipações. Um não
existe nem se efetiva sem o outro. São princípios ancorados na trindade: indivíduo-sociedadeespécie, inseridos na tetralógica ordem-desordem-interação-organização, é verdade, mas
também formas de ação coletiva voltadas para a reciprocidade e a solidariedade planetárias, a
conscientização da humanidade comum, da Terra-mãe, pátria e morada de todos nós. A
criação da UNESCO, em 4 de novembro de 1946, já considerava prioritária a eleição de
prioridades acautelatórias capazes de minorar o sentimento de mal-estar e a arquitetura da
destruição decorrentes da segunda guerra.
Naquele momento, o espectro do mal, a comoção mundial, a dor de Hiroshima e Nagasaki,
em 6 e 9 de agosto de 1845, punham de sobreaviso todos os humanos. Por um estranho
paradoxo, sentimentos que favoreciam a compreensão dos povos,a colaboração das culturas
passaram a germinar por toda parte, algo que os anos posteriores se incumbiram de negar.
Sim, é possível concordar com a posição de Eric Hobsbawn de que a queda do muro de
Berlim foi o ato terminal do século XX. O extermínio de nós mesmos torna-se algo visível,
palpável, empiricamente identificável aqui e agora.
A cultura do ódio bate cotidianamente à nossa porta. Medéia é nosso símbolo máximo. Ela, a
banida – assim como nós - expulsa dos muros da cidade – assim como nós que, a toda hora,
imploramos por uma cidadania digna - preferiu refugiar-se no infinito com sua carruagem
alada mundo e lá, talvez, voltar a ser alegre de novo. Seres da falta e do excesso, nosso mundo
é aqui mesmo. Somos objetos pequenos que sempre aguardam a processo uma realização
futura, sujeitos éticos com uma impressionante capacidade de suportar não apenas o
sofrimento e a violência mimética, mas também de potencializar a resiliência, dar a volta por
cima, redirecionar o sentido da vida, apesar dos pesares.
Por isso mesmo, nossa memória pode tomar de assalto a máquina do tempo e sintonizar as
palavras ditas por Julian Huxley (1887-1945). Embora suas posições fossem controvertidas e
severamente criticadas como conservadoras e até mesmo reacionárias, esse especialista em
genética e evolução, contrário a qualquer forma de racismo, defensor do controle
populacional e do planejamento familiar rígidos, soube definir o que seriam os objetivos da
UNESCO. A ela caberia contribuir pela paz e zelar pela regeneração do homem. Essas são
valores universais inquestionáveis. Precisam apenas impregnar e reeducar a mente de todos os
habitantes do sistema-Terra.
O discurso teria tido êxito durante séculos em constituir uma ordem
suficientemente estabelecida, para que tudo fosse repartido em
escaninhos, em setores que teriam de ser estudados separadamente, e
cada um só teria de acrescentar sua pedrinha num mosaico cujos
limites já estariam suficientemente estabelecidos porque já se havia
trabalhado suficientemente para isso. (Jacques Lacan)
Fundado em representações coletivas, nosso mundo precisa misturá-las com a percepção real
da experiência, estabelecer uma forte conexão entre representação de imagens e apresentação
do mundo vivido. Como os indivíduos são agentes criadores da vida, nossos circuitos
cognitivos de autocrítica e autopercepção precisam ser reativados, para que corpo e mente
passem a dialogar de forma mais coerente. Estar-junto, compartilhar, participar, solidarizar
são pressupostos que fornecem sentido à recuperação da natureza e à utopia realizável de uma
antropoética que religa pensamentos, intelectos e afetividades a dimensões individuais,
coletivas, democráticas, cósmicas.

“O verdadeiro democrata é aquele que, com meios puramente não
violentos, defende sua liberdade, por conseguinte, a de seu país e,
finalmente, a da humanidade inteira”.
Mahatma Gandhi
Como viver? Como ser feliz? Perguntas constantes que a todo o momento atravessam nossas
mentes, obsessões que assolam nosso dia-a-dia pauperizado em significações cosmopolitas.
Por isso, a revolta contra a inumanidade da história e dos males totalitários, fundada na ética
da justiça perene constitui ponto de partida para deter o avanço crescente do individualismo,
o declínio da moral, a sacralidade do estado. Diante disso, resta saber como definir nosso serno-mundo, como articular identidades individuais e identidades coletivas.
A identidade em si não é garantia de nada. Cria apenas espaços
topológicos endogâmicos que só reconhecem a si próprios, diferenças
de diferenças e nada mais. A produção da identidade é algo que exige
a complementaridade crítica e não o antagonismo excludente. Esse
último sempre mostra sua cara para além das fronteiras da tribo, da
cidade, da nação, como considerou Claude Lévi-Strauss. O
entendimento definitivo entre natureza e cultura exige auto-ética e
auto-reflexão para que a vida se reencante e o agir e o diálogo
comunicativos se efetivem, sócio-ética para que os outros não sejam
meros artefatos da diferença, antropoética para que o anthropos
contamine a todos.
“A idéia de que os animais são como nós de algum modo essencial é
a origem do duradouro e muito difundido mito de um tempo, lugar ou
pessoa mágicos que apagam a fronteira entre humanos e animais. O
lugar é igual à floresta de espelhos onde as coisas não têm nomes,
onde Alice podia andar abraçada ao pescoço de uma corça.”
(Elizabeth Costello, personagem imaginário criado por J. M.
Coetzee).
Até quando o conhecimento continuará a não reconhecer que a distinção entre animalidade e
humanidade precisa ser superada? Os animais pensam? Possuem razão? Desenvolvem
cultura? Explicitam sensibilidades? Como enfatiza Fontenay (1998) o amor e o respeito pelos
animais não conduzem à misantropia, ao racismo, à barbárie. Se a industrialização da
sociedade fez com que a domesticação dos animais fosse considerada necessária para garantir
a sobrevivência dos humanos, hoje esses “campos de concentração” viram as costas para
qualquer tipo de precaução que possa ser tomada para com o sofrimento alheio.
O princípio precautivo não rejeita os progressos da tecnociência; contém um conjunto de
preceitos normativos bioéticos que, a cada dia, ganham visibilidade diante da inumanidade do
conhecimento operacional. A utilização de primatas em experimentos, cujos resultados nem
sempre são pautadas pelo “respeito a todas as espécies vivas” é exemplo disso. A sociedade
do espetáculo sempre aplaude esses prometeus pós-modernos locupletados com polpudas
verbas de pesquisa que apregoam, a quatro ventos, soluções para a pobreza do mundo. Adeus
qualquer resquício de humanismo! O que importa agora é a metafísica predadora que acomete
animais e homens.
Mesmo quando fala da animalidade, a Filosofia não nos ensina nada sobre ela. E isso porque
há um décifit de conceitos para tal. Para a filosofia, criaturas animais são não-homens, nãohumanidade, não-vida. Para superar esse estado de coisas, há pontos de partida inegociáveis.

Um deles diz respeito ao antropocentrismo, e isso porque, sabemos, desde Freud, que o
homem não é o centro do universo, nem o centro do mundo vivo e muito menos o centro dele
mesmo. Feridos, narcisicamente não conseguimos fechar nossas chagas e permanecemos
tributários de uma arrogância impune. Reassumir a universalidade da natureza e da cultura
implica a redefinição do global-local, glocal para alguns, que nada mais é do que uma
marchetaria construída por nossa pequena família mundial em meio a guerras, violências,
dominações.
“Abri caminho até perto das fendas dos rochedos … e cheguei
finalmente a um recanto tão profundamente escondido que não penso
ter visto alguma vez um local mais agreste e primitivo. … Das
gargantas montanhosas chegava o grito do mocho-orelhudo, da
corujinha e da águia, enquanto de tempos em tempos algumas aves
mais familiares iluminavam o horror desse lugar solitário”.
(J.J. Rousseau, Devaneios de um caminhante solitário, sétimo passeio).
Os animais e a natureza de modo geral nos são úteis para corroborar esse ponto de vista, ainda
não assimilado em todas as suas conseqüências nos frios corredores da fragmentação dos
saberes. A identificação continuada dos estados naturais tornará possível à condição humana
pensar e refletir sobre ela mesma?
A pergunta exige explicitações. Se os animais servem para alimentar nossas projeções
psíquicas, ao afirmarmos por exemplo, fulano é um asno, beltrano é astuto como uma raposa,
escorregadio como uma cobra ou dissimulado como um sapo, como será que eles – os animais
– nos vêem? Se é impossível que respondam a essa pergunta por serem destituídos de
linguagem articulada, é forçoso reconhecer que os animais sempre compartilharam da vida
dos humanos, mesmo depois que a domesticação e as experimentações laboratoriais
impuseram-lhes sofrimentos descabidos. Como acredita Cyrulnik (1998) uma Antropologia
naturalista seria indicadora de uma nova atitude do homem ante a linguagem e os demais
serem vivos. Talvez uma fabulação viva, uma reordenação da convivência entre seres vivos.
“Cada qual deve ajudar o outro; essa é uma lei da natureza. No
entanto certo dia o burro desrespeitou-a. … Esse burro ia pelo mundo
ao lado do cachorro, sem pensar em coisa alguma, enquanto o dono
deles caminhava atrás … Nesse meio tempo um lobo esfaimado saiu
da floresta…Ao vê-lo, o burro pediu socorro ao cão. Este nem se
mexeu e aconselhou-o a fugir. Se o lobo alcançá-lo, arrebente o
queixo dele. Enquanto fazia esse belo discurso, o lobo pulou na
garganta do burro e matou-o sem dó nem piedade. Minha conclusão é
que devemos nos ajudar mutuamente”
(La Fontaine, O burro e o cão)
Desafio de nosso tempo, a nova desordem mundial produzida pelo capitalismo liberal global
salta a nossos olhos nesses sete anos inaugurais do terceiro milênio. Ela exige a superação da
guerra perpétua de todos contra todos, incita a extinção dos desmandos e intolerâncias da
idade de ferro planetária, requer a luta indômita em prol de uma identidade futura baseada na
sinergia entre plantas, animais e homens.
Ainda não e noite o dia todo,
ainda há uma manhã para cada noite.
(Ernst Bloch)

Teremos que nos posicionar para além da natureza e da cultura, (Descola, 2005) interrogar
sobre o valor cardial de suas especificidades, para, sem voluntarismos proféticos, trilhar o
caminho de coletividades complementares e multidimensionais e, desse modo, transmitir o
patrimônio biocoultural às gerações do futuro. Se seremos perdoados por todos os horrores
cometidos contra nós mesmos ainda é cedo para avaliar. Não resta dúvida que a recuperação
da natureza representa um bom começo para a efetivação desse propósito incandescente, para
que o tempo de nossas vidas não se perca para sempre nas brumas do passado e nas
fugacidades do futuro.
“Afinal, a noção de Tempo adquiria um valor para mim; a de um
aguilhão, ela me dizia que era tempo de recomeçar, caso quisesse
atingir o que por vezes sentira durante a vida, em breves intuições,…
e que me haviam feito considerar a vida como digna de ser vivida”.
(Marcel Proust, O tempo recuperado).
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IMAGINÁRIO AMAZÔNICO E PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO: TECNOLOGIAS DO
IMAGINÁRIO, DÁDIVAS, VENENO E VIOLÊNCIAi
Arneide Bandeira Ceminii (UFRO)
A colonização em Rondônia
A colonização de novas terras configura processo social de “controle do espaço” e de
“controle dos homens”, através dos dispositivos de “seleção” que produzem sistematicamente
a exclusão. Esses dispositivos resultam da luta de classes e expõem as “lutas sociais” entre
“projetos” das populações excluídas (camponeses, índios, seringueiros, ribeirinhos e
populações urbanas pobres) frente à “reações modernas” de latifundiários, grandes
madeireiros e empresários do agronegócio (Tavares dos Santos, 1987).
A colonização desloca populações diversas e por isso torna mais complexas as questões
relativas ao domínio das tecnologias de controle do imaginário. Atualiza práticas de violência
física e simbólica e visa o controle do corpo (enquanto força de trabalho), do espaço e dos
demais elementos e processos que ali ocorrem; particularmente terra, minérios, fauna, flora e
seus derivadosiii. Diversos autores destacaram o controle do imaginário como elemento
importante da empresa colonizadora desde a colonização de Brasil por Portugaliv.
O processo de colonização de Rondônia constitui-se em prática predatória quanto aos recursos
humanos e naturais. Analisando a relação social do homem com a natureza na colonização
agrícola em Rondônia, na perspectiva teórica acima descrita (Cemin,1992), e seguindo
Foucault, em sua noção de dispositivo; enfoquei a história de Rondônia sob os dispositivos
“estratégico-militar” e “modernizador-civilizatório”. Considero as políticas de
Desenvolvimento para a Amazônia, como representativas desses dispositivos. Nesse artigo
chamo esses dispositivos de tecnologias do imaginário: “dispositivo de intervenção e
produção de mitos e de estilos de vida” (Silva,2003:20). Objetivo a compreensão dos
imaginários sociais que orientam as relações sociais dos agentes envolvidos nos variados
processos suscitados pela colonização. Relações sociais que, na visão dinâmica na qual
enfoquei o estudo acima referido, são construídas dentro e fora da vida rural e tribal,
ramificando-se nos bairros periféricos das áreas urbanas e das estruturas administrativas do
Estado, atingindo seu núcleo e sua periferia.

A colonização confronta dois modelos distintos de relação social, as relações sociais
capitalistas, do colonizador, e as relações sociais não capitalistas, das populações índias,
extrativistas, quilombolas, ribeirinhas, camponesas. A hipótese é que os dispositivos
simbólicos – “estratégico-militar” e o “modernizador-civilizatório”, são conflitantes com o
imaginário amazônico, que, segundo Loureiro (1995), é de caráter “poético-estetizante”.
Considero pertinente acrescentar o imaginário da dádiva, como igualmente característico das
populações amazônicas. Viso constituir um campo de reflexão interdisciplinar que responda
ao conhecimento dos imaginários sociais indagando sobre a pertinência das trocas-dádivas,
enquanto dado empírico e formulação teórica, para as questões relativas ao Desenvolvimento
Regional Sustentável.
Tecnologias do imaginário
A noção de tecnologias do imaginário em Silva (2003), concorda com Maffesoli sobre o fato
de ser a cultura noção mais ampla que imaginário (2003:15), este último caracterizando-se
como uma “dimensão ambiental” próximo a noção de “aura” de Benjamin, tratando-se de
“...figura singular, composta de elementos espaciais e temporais, sendo aspecto da
modernidade a reinvenção da aura, pela reprodução total e viral da imagem” (2003:17).
Distingue imaginário e ideologia, afirmando que a ideologia diz respeito ao “aparelho da
manipulação” e o imaginário, “às tecnologias da sedução”. Define que “as tecnologias do
imaginário são dispositivos de intervenção e produção de mitos e de estilos de vida”
(2003:20).
Classifica em três etapas a construção do imaginário pelas tecnologias, a fase primitiva –
constituída pelo teatro, não poluente, pois tal “como o moinho, o teatro não arranca nada da
natureza nem adultera o meio em que se apresenta”. A fase pré-industrial -, iniciada com o
livro impresso, incidindo de forma poluente sobre os imaginários e o ambiente (quanto à
produção de papel). O rádio, o cinema e a televisão são tecnologias altamente poluentes, pois
interpelam em escala planetária todos os ecossistemas culturais. A fase pós-industrial ou
virtual começaria com a televisão a cabo e com a internet (2003:68).
Ao identificar as tecnologias que incidem sobre o imaginário, Silva indica Morin: “Há
décadas que Morin fala em industrialização do espírito, sem, no entanto, reduzir o imaginário
à manipulação e sem deixar de esclarece o processo de manipulação proporcionado pelas
tecnologias do imaginário: ‘Esta manipulação se efetua segundo as trocas mentais de projeção
e de identificação polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura como nas
personalidades míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis os deuses).
Uma cultura fornece pontos de apoio imaginário à vida prática, pontos de apoio práticos à
vida imaginária”(2003:85).
Os Projetos Desenvolvimentistas e o imaginário estratégico e modernizador
O imaginário modernizador-civilizatório modela a Amazônia desde o século XVI: numerosos
viajantes, cientistas, comerciantes e estrategistas militares vêem comprovando sua abundancia
em recursos naturais, seu “vazio” demográfico, seu estado de natureza “selvagem” e a
“necessidade”, estratégica-militar, e modernizador-civilizatória, de sua integração ao restante
do país. A noção de invenção do Brasil e da Amazônia permite mostrar o processo pelo qual o
Brasil e a Amazônia vêm sendo construídos desde o imaginário europeu. Esse mesmo
imaginário se atualiza na moderna colonização da Amazônia. O imaginário estratégicomilitar, dos projetos desenvolvimentistas da ditadura militar no Brasil, tanto quanto o
imaginário europeu do século XVI, representa a Amazônia como um espaço a ser conquistado
e locus privilegiado para a transferência de grupos sociais com potencial de revolta. Oliveira

(1994), fala da modernização da Amazônia como reconquista. Diz que a magnitude das forças
que realizam a reconquista, as grandes empresas, que ele qualifica de novos senhores da
guerra, fazem com que as lendas dos barões da borracha se pareçam a ficções infantis.
Salienta que a diferença radical de valores entre os colonizadores e a população autóctone
estava entre o mundo da mercadoria, que emergia e o mundo da não-mercadoria.
Rondônia compartilha com o resto da Amazônia (e com o Norte do Mato Grosso) o meio
ecológico e também a historia social. A partir do Mercantilismo Marítimo e da Revolução
Industrial, constituiu-se o grande empreendimento extrativista das chamadas drogas do sertão,
do látex da seringueira e de minérios. Para as populações indígenas esses processos
correspondem às primeiras correrias, aos projetos de catequese e de escravidão; e
economicamente, a estruturação do empreendimento extrativista e o modo de vida
seringueiro.
No final do século XIX o imaginário modernizador-civilizatório, ganhou intensidade quanto
às relações com a natureza e com o homem amazônico, através da mecânica e da engenharia
aplicadas à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré - a “modernidade na selva”
(Hardman, 1988). A estrada embora visasse o transporte dos produtos obtidos pelo
empreendimento extrativista (que operacionalizou a economia até a década de 50 - quando
ocorreu o declínio da Economia Seringalista, Sistema de Barracão) –se apoiou em múltiplas
tecnologias de controle do imaginário, a começar do caráter de enclave norte-americano do
empreendimento que deu origem à cidade e seus efeitos na configuração do modo de vida
local. Para as populações indígenas, isso implicou um processo de eliminação e/ou cooptação.
Pesquisando o tema, Freitas (1999) assinala o caráter militarizante das políticas indigenistas
constatando uma prática de violências. Esta prática caracteriza um amplo processo histórico
de “guerra de conquista” que vêm se legitimando dialeticamente por meio de imaginários
naturalizantes e teriomórficos naquilo que diz respeito aos povos habitantes das florestas.
Em relação ao controle das classes trabalhadoras é importante ressaltar que no período
específico de crise da borracha (anos 20-40), o modelo “modernizador-civilizatório”
comportava a prática “estratégico-militar”. Souza (2003) aponta essa peculiaridade ao refletir
sobre o recrutamento compulsório de nordestinos “engajados” como “soldados da borracha” e
a influência autoritária dos militares na formação de Rondônia. Ainda segundo Souza (2003)
a colonização autoritária dirigida pelo Estado objetivava o controle político-social por meio
de uma inversão discursiva e pragmática. A Amazônia antes vista como oposição ao
civilizado passou a ser o lugar da “renovação” nacional. Inversão feita para desmontar as
ideologias estrangeiras dos anarco-sindicalistas, comunistas e liberais. Segundo Lenharo
(1986), o Estado desterritorializou os trabalhadores por meio de suas agências, rearticulando
suas formas de organização e suas relações sociais e produtivas. A Amazônia ressurge então
como o espaço que forjaria o novo brasileiro.
Entre os anos 50 e 60, inicia-se a exploração de cassiterita em terras dos seringais,
intensificando o processo de ocupação, e acelerando as obras de construção da BR 364, que
seguiu o caminho percorrido e geo-referenciado pelo Marechal Rondon, em seu trabalho de
implantação das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso a Amazônia. No início dos
anos 70, o Plano de Integração Nacional formulado pelo Governo Militar, preconizou a
ocupação rápida do então território de Rondônia visando a controles político militar e político
social, através da reorientação dos fluxos de capitais e de fluxos migratórios de camponeses
pobres para a região, através da “Colonização Sistemática” de caráter agrícola (Cardoso e
Muller:1975; Becker:1990; Velho:1972; Ianni:1976). Do ponto de vista econômico o objetivo
da “colonização sistemática” foi realizar a expansão das relações capitalistas, para as quais a
Amazônia surge como possibilidade de “acumulação primitiva do capital”, financiando desse
modo o seu próprio processo predatório de “integração a economia nacional”.

Fronteiras da colonização e violência
Os índices de derrubadas de florestas e de contaminação de solos e de rios, o extermínio de
povos indígenas, e, particularmente as desapropriações praticadas contra as populações
tradicionais indicam que a “fronteira” se institui enquanto espaço de conflito. Souza Martins
(1992) assinala a percepção da colonização como espaço de conflito violento, vendo a
fronteira como “fronteira do humano”, limites do humano, espaço de “degradação do outro”.
O consumo predatório das forças produtivas se torna visível tanto no campo quanto na cidade,
pela ausência quase total de infra-estrutura social, constituindo contextos sociais tensos e
contraditórios. São esses contextos que devem ser tomados em consideração nas abordagens
sobre violência, de modo que a violência não pode ser considerada abstratamente, deve ser
referida a espaços e relações sociais concretas (Cemin:1992;2001;2003;2006). È a observação
destes espaços e relações que apontam o quadro de destruição e morte ocorrido contra as
populações indígenas: as “vitimas do milagre”, o conflito agrário, a desagregação migratória,
as denúncias de escravidão nas fazendas e o intenso processo de violência urbana que atinge
particularmente os jovens.
Cultura Amazônica: uma poética do imaginário
A cultura Amazônica construiu um imaginário marcado pela relação poético-estetizante com
a natureza onde se destaca o amor, o maravilhamento e o mítico, ensina Loureiro (1995). Ao
falar da cultura Amazônica, ele distingue as culturas urbana e rural, destacando que a cultura
ribeirinha (sinônimo de cultura amazônica) informa a cultura urbana ao tempo em que é
influenciada por ela. Destaca também o conflito de imagens (1995:70) provocado pela
presença do colonizador, seja ele religioso ou funcionário do Estado, desde o início da
colonização do Brasil por Portugal, prolongando-se na atualidade. Mostra ainda o modo pelo
qual foi se construindo um imaginário de inferioridade da cultura Amazônica em favor da
cultura européia e da região Sul e Sudeste do Brasil. Apesar desses conflitos de signos, ele
defende que a dominante cultural do imaginário Amazônico é poetizante-estetizadora, sendo
sua matéria à natureza exuberante da floresta e dos rios, de tal modo que essa vivência
estetizada se refletiria em uma ética das relações sociais (100). Além disso, talvez fosse
interessante acrescentar a “leseira”v como traço dessa cultura, noção que Márcio Souza define
como excesso de credulidade no colonizador, por parte do povo, e cooptação ideológica das
elites da região contra os interesses das populações nativas, “pois só é elite quem age contra o
povo” (1994:123).
O Imaginário das trocas-dádiva
Discutindo a proposição do paradigma da dádiva a partir do texto de Marcel Mauss sobre as
“Formas arcaicas de troca e de contrato”, Goodbout (...) discute a noção de dádiva, como
sendo tudo o que circula em prol ou em nome do laço social. Nas sociedades tradicionais tudo
aquilo que vincula amigos, parentes, vizinhos; e nas sociedades modernas, as doações
(órgãos, sangue, leite materno), filantropia, voluntariado. Indica que a liberdade moderna é a
liberdade de não ter vínculos, expressando a valorização liberal do indivíduo atomizado,
quase que apenas vinculado ao mercado de consumo de bens e serviços. Tanto é assim, que a
ideologia liberal configura particularmente o sistema escolar. Pereira (2000) informa que nas
décadas de 80 e 90 os países industrializados reorganizaram os seus sistemas de ensino
pautados na lógica do mercado, adaptando-os à idéia de que a competição gera eficiência. O
resultado, segundo o autor é o aprofundamento das desigualdades nas experiências
educacionais em termos de gêneros, classes sociais e etnias.

No que o paradigma da dádiva poderia interessar ao estudo do imaginário? O imaginário
deveria constar na “lógica do dom/contradom de Mauss”, nos diz Silva (2003:71). Penso que
isso se aplica obrigatoriamente ao imaginário amazônico, naquilo que poderíamos chamar,
seguindo Loureiro, de ética das relações sociais. As evidências de que a noção de dádiva
informa as relações sociais dos povos da Amazônia são diversas: discutindo a política
educacional para as comunidades indígenas, Pinheiro et alii afirma: “A organização social das
comunidades indígenas se sustenta nos princípios básicos da reciprocidade e da cooperação,
e cada membro do grupo tem obrigação de dar e receber bens e serviços uns aos outros” (53).
Analisando o uso ritual de ayahuasca, na vertente do culto ao Santo Daime, enquanto
expressão da religiosidade Amazônica, Cemin (2002), constatou que as trocas dádivas são
estruturantes das relações dos homens entre si e destes com as divindades e com o chá, ele
mesmo sacralizado e doador de dons. Ao analisar os discursos das mulheres ribeirinhas, em
Rondônia, visando a compreensão daquele tipo de sociedade, Carneiro (2006), constata a
noção de dom e de trocas de dádivas no âmbito das relações sociais, incluindo trocas de dom
e contra-dom com o sobrenatural.
Relações sociais violentas e redes de dominação
Enfocando a violência como questão social mundial, Tavares dos Santos (2002), esclarece
que ela não diz respeito apenas aos aspectos macros e externos, mas também aos microprocessos internos que reorganizam a vida cotidiana. Argumenta que o fundamento da
violência encontra-se inscrita em nossas formas de racionalidade e define a violência como
procedimento racional arbitrário, exercício de relações sociais de violência, configurando
redes de dominação que fundamentam relações baseadas no uso de força e coerção que
causam dano ao outro. Propõe a noção de cidadania dilacerada como modo de evocação das
rupturas provocadas pelos diversos dispositivos produtores de violência e que se considere a
violência como fenômeno cultural e histórico que se exerce física e simbolicamente,
apontando a necessidade de modos de compreensão do problema, requerendo produção de
conhecimento sobre o imaginário social, ou seja, a moldura simbólica que fundamenta e
sustentam as múltiplas formas de violência que se exerce no cotidiano (Maffesoli:1987).
Refletir sobre as práticas e as representações da violência implica reconhecê-la enquanto
componente estrutural das relações sociais.
O imaginário do terror
Parece importante para mim, que na discussão do imaginário amazônico se leve em conta o
que Taussig (1983) chamou de “cultura do terror”, que, para ele desempenhou papel
fundamental na construção social da realidade colonial no Novo Mundo: o terror é fenômeno
de fisiologia, fato social e construção cultural que funcionou (e funciona) como o mediador
por excelência da hegemonia colonial, “controlar as massas através da elaboração cultural do
medo”. Taussig trata do terror perpetrado pela empresa extratora de borracha na Amazônia
peruana, particularmente no rio Putumayo. Entretanto, a tortura como “força produtiva” é
tecnologia disseminada por toda a região amazônica; em Rondônia, ainda está por se fazer à
história das torturas nos seringais, que era fato social aceito como disciplina de trabalho,
conforme a memória de seringueiros, índios e ribeirinhos. Taussig mostra como a cultura do
terror se expande pela mediação narrativa, fazendo com que a função fabulativa se
constituísse como poderosa força política determinante para a conquista e a exploração da
borracha, mediada mítica e sociologicamente pelos muchachos, índios com status índios
civilizados e de guarda (capataz) das companhias extratoras. Desse modo, diz o autor - “o
terror e a tortura ganharam foro de cultura: um conjunto de normas, de imagens, de

significados envolvendo a criação de espetáculos e ritos que forjaram uma verdade,
garantiram a solidariedade dos carrascos e permitiram que eles se tornassem como deuses
acima do bem e do mal”. Adiante esclarece, que a tortura e a violência institucionalizadas,
funcionam como “ritos de degradação” que não negam os “valores da civilização” ocidental,
derivando o seu poder e significado desses valores. A colonização devolve aos conquistadores
a imagem da barbárie de suas relações sociais que é projetada no selvagem.
A atualidade das trocas dádivas frente à violência nas relações sociedade/natureza
No texto de Taussig, vão sendo expostas as razões pelas quais a tortura se instala como força
produtiva: não havia entre os índios as instituições sociais capitalistas, eles não consideravam
o dinheiro como meio de troca, mas como adorno precioso. Casement, funcionário do
governo britânico, cujo relatório tornou publica a tortura nos seringais do Putumayo,
esclarece:“Eram outra espécie de gente (...) baseavam-se na afeição como princípio para o
contato com seus irmãos e cuja vida não era algo a se avaliar eternamente segundo o preço de
mercado”(Casement apud Taussig, 1983:52).
Sendo as sociedades Amazônicas fundamentadas nos vínculos de parentesco, amizade e
vizinhança, coloca-se a questão, de os programas de desenvolvimento constituírem-se em
“dádivas-veneno” (Mauss...), ao alterarem a lógica da reciprocidade dos vínculos sociais
tradicionais, substituindo-os pelo vínculo com o Estado, com o mercado e mesmo com a
violência física e simbólica, identificadas ao espaço urbano e as mídias.
A dádiva, conforme demonstração de Mauss, é simultaneamente liberdade e obrigação, por
isso Goudbout indaga: o que é uma obrigação moral ou social? Ele mesmo responde
recorrendo a Durkheim que afirma a necessidade de que a moral nos pareça agradável para
que a aceitemos e com isso possamos elevarmo-nos acima de nós mesmos. Lembra que o
mercado e o Estado-Provedor e a Seguridade Social são boas invenções ao substituir a
caridade e ser útil nos casos em que não se deseja vínculos; sendo, porém insuficientes por
não alimentarem as nossas relações sociais.
O autor acredita que a solidariedade comunitária não nega a individualidade e pode mesmo
desenvolve-la. Entretanto, essa questão não é evidente e nos parece que constitui um desafio
fundamental para as sociedades Amazônicas e com isso queremos dizer sociedades indígenas
e ribeirinhas e as sociedades camponesas como afins à lógica da dádiva. Lembrando com
Loureiro que, na Amazônia, a cultura indígena e ribeirinha se espraia, particularmente pelas
periferias urbanas, e que no caso de Rondônia, a colonização recente (década de 60 em
diante) ocasionou o afluxo de migrantes camponeses de diversas regiões do país. Afetadas
pelos deslocamentos compulsórios e pela lógica da mercantilização das relações sociais, as
culturas – camponesa, indígena, seringueira e ribeirinha – tornam-se frágeis pela
fragmentação e desaparecimento das redes sociais de parentesco, vizinhança e amizade,
relações que nem sempre se reconstituem nos novos espaços de moradia: a periferia miserável
das cidades.
O estudo clássico de Marcel Mauss tem por base empírica e por título às “formas arcaicas de
troca e de contrato”, entretanto, ele não identifica trocas de dádivas a atraso social, bem ao
contrário, como também assinala Pereira (2000), em Mauss ela é um indicador de civilidade
ao restringir a violência através dos costumes de hospitalidade, generosidade, etiqueta e no
revestimento das relações sociais pelo prazer estético; o que leva Pereira a concordar com
Mauss sobre o valor desse tipo de prática social para uma educação que valorize a cidadania.
Ele também recorda a advertência de Mauss sobre as duas faces das relações de reciprocidade
inscritas nas trocas-dádivas: em contextos igualitários ela reforça a amizade, a solidariedade
entre iguais; em contextos desiguais, reforça a dominação simbólica e pode cristalizar as
relações de dominação. Acreditamos ser esse o caso dos programas de desenvolvimento para

a região, o fato de se constituírem como dádivas-veneno para as populações amazônicas. É de
se indagar, por exemplo, se a propalada participação das comunidades, apelo no discurso do
Desenvolvimento Sustentável, reverte em poder social e econômico para essas comunidades
ou alimenta uma nova tecnocracia, (digamos “democrática” por incluir as ONGs) e um novo
campo de expansão capitalista, o biotecnológico, ao lado do já estabelecido setor da
mineração e da agropecuária.
Ao mesmo tempo, o terror é praticado no cotidiano, embora silenciado: conflitos agrários
produzem rotineiramente seus cadáveres, casas e aldeias são incendiadas. A Amazônia,
(segundo notícias que circulam em redes de amigos na internet), denunciam o fato de que nos
Estados Unidos da América, livros didáticos de geografia estariam representando a Amazônia
como reserva internacional que não pode ficar nas mãos de um povo selvagem incapaz de
preservá-la. O e-mail no qual essa mensagem chegou a mim, vinha acompanhado de uma
convocação para a indignação. Esse tipo de notícia para mim ilustra a atualização do
imaginário do terror: “negócios podem transformar o uso do terror de um meio em um fim em
si mesmo”, diz Taussig sobre a relação sinergética entre capitalismo e terror (Taussig,
1983:55). Afinal, se já estamos militarmente cercados pelos EUA, a pretexto do narcotráfico,
e se os EUA já decidiram que somos reserva internacional, a tecnologia do imaginário do
terror pode produzir pelos menos mais dois efeitos: rendição e adesão. Poderíamos pensar
como alternativa, que a internacionalização seja dirigida pelas populações amazônicas.
Entretanto, coloca-se aí um importante problema colocado por Becker: quem representa esta
população? “o que está acontecendo no Brasil? Nem houve a formação plena da Nação, no
sentido da cidadania e, ao mesmo tempo, o processo já está sendo entrecruzado com as novas
tendências que estão ocorrendo no mundo: corporativismo, geopolítica dos governos
estaduais, movimentos sociais que estão afetando a unidade política territorial e, inclusive,
crise do Estado, crise financeiro-fiscal, de legitimidade, de governabilidade que estão
deslocando a soberania do núcleo do aparelho do Estado, embora não se saiba direito para
quem e para onde. È o incerto e o imprevisível que também se verifica no caso da Amazônia.
A questão que permanece é quem expressa a região hoje na Amazônia? São as populações
indígenas? São os nascidos a x anos aqui na Amazônia? São os migrantes, pequenos
produtores? Trata-se do direito da região ou do direito do pluralismo? (Becker, 1994:108).
A autora prossegue mostrando os diferentes projetos em disputa ou convergência na
Amazônia: o projeto internacional preservacionista (consciência e ideologia ecológica),
apresentando propostas de converter a dívida externa por natureza; o Desenvolvimento
sustentável e o controle de uso do território; o projeto desenvolvimentista das elites
representado pelo novo empresariado que quer restringir a abertura dos mercados para
preservar privilégios e com isso podem fortalecer o Estado-Nação; o projeto de pequenos
produtores que querem propriedade e cidadania; as alianças extraterritoriais internacionais
combinadas à questão indígena e seringueira, e ainda o conflito de valor em relação à natureza
– expressos em valor de uso e de troca. Ao final, Becker problematiza a capacidade do
governo local para legitimar negociações dessas comunidades de forma integrada e indaga:
como articular esses diferentes movimentos? (1994:109).
“A Amazônia, segundo Oliveira (1994), mostra os limites da
racionalidade capitalista e pode conter uma das chaves da pósmodernidade ao revelar os limites da lógica do lucro, opondo-lhe a
lógica da cultura, que teria no topo um sistema produtor de valor de
uso a partir da biodiversidade. Argumenta que isso não é possível
frente à destruição dos ecossistemas e a desapropriação das
populações, retirando-lhes as bases de sustentação de seus modos de
vida: rios, florestas, terras, conhecimentos. Populações, que ele,

citando Laymert Garcia dos Santos, chama de os “detentores de
tecnologia de produção de biodiversidade”.
Finalizo com algumas interrogações postas por Silva: como definir "tecnologias do
imaginário"? Quais são as características dessas tecnologias? Como elas incidem sobre o
imaginário? Trata-se de tecnologias de manipulação? Ou de sedução?
Às questões de Silva acrescento as minhas: O que é cultura e imaginário amazônico? Qual
poderia ser a contribuição da cultura amazônica para a discussão de um modelo de
Desenvolvimento Regional Sustentável? O Desenvolvimento sustentável é mito político que
prepara o solo do “capitalismo natural”(Hawken et alii, 2005) ou novo paradigma societário?
Essas questões dizem respeito à sociedade nacional e a sua condição de soberania e de
promoção da lógica de redistribuição do produto social.
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DESDOBRAMENTOS SÓCIO-AMBIENTAIS E ECOPEDAGÓGICOS”
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Apresentação
“Untziak noiz nu berriz horrat eremanen?
Etxerako bidexka noiz dut nik iganen?
Eta zutarik, ama, musu bat ukanen?
Oi! Ba, laster dautazu agian emanen!”26
Ama [madre], canção vasca de
“Aita” Donostia(1886-1956)
Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa no Exterior em 2003 com financiamento
pela FAPESP, em nível de pós-doutoramento junto à Universidad de Deusto, Bilbao, Euskal
Herria (País Vasco, norte da Espanha), sob supervisão do Prof. Dr. Andrés Ortiz-Osés,
catedrático de Hermenêutica Simbólica daquela universidade, herdeiro do Círculo de Eranos;
e sistematização de parte de minhas reflexões no tocante ao diálogo entre a mitohermenêutica
e a educação, nas minhas conferências na mesma Universidade, como professor visitante.
Partindo dos resultados de minha tese de doutoramento intitulada “Práticas Crepusculares:
Mytho, Ciencia e Educação no Instituto Butantan: um estudo de caso em Antropologia
Filosófica” (Ferreira Santos, 1998), em que tentei evidenciar o componente experimental
destas práticas crepusculares na formação de lideranças científicas no próprio Instituto e na
divulgação científica à comunidade, apontando um refinamento da sensibilidade, exatamente,
por se tratar de formas básicas para um simbolismo de caráter gnóstico, pois: "todo
simbolismo é, portanto, uma espécie de gnose, isto é, um processo de mediação enquanto um
conhecimento concreto e experimental" 27.
Mas, todos os objetos deste mundo, inicialmente, “científico” do Instituto Butantan, aos quais
se deixa liberar o seu sentido simbólico, imediatamente, “se transformam em signos de um
intenso drama. Se transformam em espelhos amplificadores de sensibilidade. Nada mais no
universo é indiferente, desde que se conceda a cada coisa sua profundidade”28. Assim, se
comprende porque este experimentalismo no Butantan pela obra de Vital Brazil não sucumbe
ao empiricismo ingênuo de um racionalismo positivista tão pregnante no período inicial de
consolidação da medicina experimental como é o caso, sobretudo, do Instituto de Manguinhos
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no Rio de Janeiro pela obra de Oswaldo Cruz. Embora contemporâneos da mesma fase de
instauração da medicina experimental e dos primeiros arroubos de educação em Saúde
Pública, possuem ambos sensibilidades, completamente, opostas.
Esta sensibilidade “crepuscular” que identifiquei no universo epistemológico, científico e
pedagógico do Instituto Butantan é a possibilidade exercitada ali de um incremento à razão
sensivel, pois “uma metafísica, com efeito, supõe uma física”29 e sem este elemento material,
uma razão aérea, abstrata e heróica se apologiza. Nos dois sentidos do termo, como apologia e
como culto apolíneo. Ou ainda, de maneira inversa, uma irracionalidade “pânica” – também
nos dois sentidos do termo: como aquilo que dá pânico ao racionalista e como culto ao deus
Pã grego, sátiro do Todo – se obscurece na imersão das taças embriagadoras do microuniverso, do pontual e dos hermetismos enclausurados na linguagem tecno-científica que
somente circula entre seus próprios neófitos.
Este caráter experimental, e mesmo prático, das ações tambem se fez presente ao demonstrar
a continuidade do mito hermesiano crepuscular no Instituto Butantan30, de maneira
subterrânea em sua cotidianeidade. Presente no dia comum dos trabalhos rotineros que
servem de "infra-estrutura" para a atividade científica e ao engendramento de lideranças
científicas pelas práticas manuais no cotidiano das vidrarias na bancada dos laboratórios, do
Hospital Vital Brazil, na produção de soros e vacinas, bem como nos cursos ali
desenvolvidos.
É preciso recordar que a região dos crepúsculos, a Hespéride, era identificada pelos romanos
como a região de Espanha (Hispania). Península ibérica que além de precipitar-se ao
Atlântico na empreitada das navegações, foi o locus da última fusão e também separação
entre o Ocidente e o Oriente, na convivência – nem sempre pacífica – entre árabes, mouros,
judeus e cristãos espanhóis, na capital Toledo. Averroes, aquele que continua a Aristóteles,
Ibn'Arabî mais próximo de Platão. O primeiro ficou no continente e consubstanciou o caldo
escolástico até o Tomismo. O segundo regressou ao Oriente31.
É, exatamente, desta Hespéride, Espanha (Hesperion), que virão os primeiros imigrantes a
trabalhar no Instituto Butantan como técnicos e serventes:
"Há famílias que se perpetuaram no Butantan e que dão novos
funcionários a cada geração. Sobressai a 'dinastia' malaguenha dos
Salcedos, dos Ruíz, dos Navas e dos Marques, todos de origem
espanhola, aos quais o Butantan deve elementos dos mais valiosos no
seu quadro de auxiliares. O iniciador dessa corrente imigratória foi
Vitor Salcedo (...) que conhecera Vital Brazil antes deste vir para o
Butantan"32
A partir de Victor Salcedo Garcia33, vieram de Málaga: Rodrigo Ruíz Pacheco, trazido por
Salcedo para o Instituto no começo do século; Agostinho Marques "chefe de prole numerosa
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de bons auxiliares", Eduardo Navas Noguera "rijo patriarca" de atualmente quatro gerações
no Instituto. Outra família tradicional é a dos Cavalheiros, do imunizador de cavalos, Antonio
Cavalheiro e do servente-técnico, Joaquim Cavalheiro que faleceu precocemente em 1936,
além dos inúmeros funcionários vindos de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, a partir
de 1920 com Serafim Rodrigues Fontes, chefe da Seção Agrícola34. Referindo-se ao casal
Eduardo Navas Noguera e sua esposa, Ana Pinto Giménez, "Dna. Pinta", Fonseca nos relata
que "como todos os malaguenhos, o casal nunca chegou a penetrar na intimidade da
prosódia e do vocabulário nacionais, conservando o sotaque e as expressões da terra natal,
que nunca mais visitaria."35
Salcedo foi o primeiro a fixar residência na Fazenda Butantan assim que foi adquirida para ser
campus do Instituto nos últimos anos do séc.XIX. Na extração de veneno das serpentes,
Salcedo revive, miticamente, Sugoi, a serpente esposo de Mari, a Mãe-Terra vasca como
veremos a seguir em sua estruturação mítica. Portanto, os primeiros olhares e os primeiros
amanhos das terras do Instituto trazem a forte herança hespéride hispana.
Quão grata não foi a minha surpresa, durante a investigação in loco, ao descobrir que a
família de Salcedo que, partindo de Málaga, tinha suas origens em Euskal Herria. No Museu
de Euskal Herria, na cidade de Gernika, constatamos o retrato pintado por Juan de Barroeta,
em 1864, do deputado, Pedro Novia de Salcedo, intitulado “Vizkaya reconocida”, retrato em
homenagem ao patriarca da família; bem como a cidade em Bizkaya, chamada Salcedo, ao
que tudo indica, também em homenagem ao ilustre patriarca vasco.
A mesma Gernika em que Pablo Neruda, ao publicar España en el corazón, teve manchas de
sangue nas primeiras edições impressas sob bombardeios36 e maculavam os versos com a dor
da cidade bombardeada em sua autogestão e autonomia representada no carvalho, gernikako
arbola, a árvore de Gernika – desde a antiguidade sob a sombra da qual os foros decidiam a
vida coletiva de Euskal. A grande dor que motivou a maior obra pacifista do século nas mãos
de Picasso. Entre outras ressonâncias profundas de minhas leituras adolescentes de Neruda,
fui buscar aquelas impressões ao visitar a árvore de Gernika no País Basco. Euskal Herria
continua expressando seu desejo de liberdade e exercício de autonomia ao vento sob os
pinheiros e nas ikastolas (escolas comunitárias de euskara) que saíram dos caseríos das
montanhas para povoar as cidades com o ensino da língua euskara e da mitologia basca,
mesmo sob a forte repressão e proibição do período do General Franco. Hoje, as ikastolas
possuem índices de qualidade que tenta alcançar a escola pública do Estado espanhol.
Outro dado importante neste rastreamento simbólico das práticas crepusculares é o fato da
esposa de Salcedo, Dna. Maria del Carmo Navarro, descender também de família
euskalduna, pertencente ao antigo reino de Navarra, uma das sete províncias do território
histórico de Euskal Herria. Curioso, o fato também dela atualizar, mais uma vez, a
Rua da Consolação. Foi o primeiro a fixar residência com a família na Fazenda Butantan antes mesmo de Vital,
logo após a compra da fazenda. Colaborou com Vital também na extração de veneno de serpentes e como
ajudante de laboratório. Aposentou-se em 1928 como técnico responsável pela Seção de Concentração de Soros.
Filhos e netos trabalharam no Instituto como sua neta, Dna. Carmen Aleixo do Nascimento, que aposentou-se
como bibliotecária-chefe (Instituto Butantan, 1983, p.35).
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etxecoandre vasca, ama de casa, ao auxiliar a mãe de Vital Brazil. Sua neta, chefe da
Biblioteca do Instituto Butantan nos anos 70, tem nome e testemunho sonoro de tão longínqua
herança, Carmina, canto, Carmen... a proteger a gnose nos livros no labirinto dos corredores
da velha e querida biblioteca. Labirinto que retornará em nossas análises...
Com estes elementos e a aceitação do Dr. Ortiz-Osés na supervisão do pós-doutoramento,
empreendi viagem ao País Vasco, Euskal Herria histórica ou Euskadi administrativa,
tentando verificar as características simbólico-culturais e míticas desta Espanha hespéride que
impregnaram a constituição do Instituto Butantan em São Paulo; e que se converteram em
parte de minha tese de livre-docência em Cultura & Educação na Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (Ferreira Santos, 2004).
Portanto, foram objetivos iniciais da investigação:
1. Ampliação do “corpus” de uma investigação mitohermenêutica;
2. Esclarecimento das possíveis relações entre a mitologia vasca e as
práticas crepusculares na gênese da medicina experimental no Brasil,
a partir do Instituto Butantan;
3. Investigação das correlações da mitologia vasca com o universo
mítico ameríndio (sobretudo, quechua e guaraní);
4. Identificação das contribuições da mitología vasca, quechua e guarani
para a educação numa perspectiva crepuscular (antropológica,
hermenêutica, recursiva, co-implicativa, de re-ligação e fratriarcal); e
5. Intensificação do intercambio pedagógico-cultural num diálogo
intercultural.
As questões aqui respondidas em parte e exigindo uma continuação em desdobramentos
outros em investigações e intercâmbios futuros, sendo fiel às grandes tradições orientais e
latinoamericanas, teriam começado, em realidade, para além das objetivações, com um
sonho37... assim como veremos na tradição guarani, meio tapuia, filho e fruto do interior da
terra, o sonho e a imaginação realizam por seus próprios meios a therapeía tes psychés (em
grego), o socrático e epicúreo “cuidado da alma” numa téchne alypías, cura pelas palavras...
Portanto, o poder organizador do logos (no universo grego) é posterior ao lastro imaginário
que lhe antecede: palavra e razão.
Se eu tiver condições de mostrar nestas linhas ao caro leitor, e se ele se convencer da
mostração (pois que aqui não se trata de uma demonstração ao estilo geométrico lógicoaristotélico), os universos sobre os quais tentaremos refletir e descrever, não devem em,
absolutamente, nada à metafísica grega. Baluarte da filosofia ocidental, os gregos – a confiar
na feliz expressão de Nietzsche – não criaram nada. Eram excelentes aprendizes38.
Outrossim, o quechua explicita, logo de início, a sua ontologia como ser aprendente.
O guarani, explicita, logo de início, a sacralidade da palavra que habita.
O euskalduna, logo de início, o fratriarcalismo e o prazer de ensaiar (saioka)...
O sonho dizia de uma velha senhora que se erguia de um banco de jardim com sua bengala e
me mostrava o sol poente. Disse, simplesmente, uma palavra estranha que, pela felicidade do
destino, depois fui traduzir: “oskorri...”Crepúsculo em euskara. Logo depois sumiu de minha
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visão e me apercebi que estava ao lado de uma igreja antiga cujo chão girava em torvelinho
como num redemoinho de pedregulhos. E, então, tão somente, as pedras.
As três tradições aqui colocadas em diálogo, euskalduna (vasca), quechua (andina) e guarani
(no sul missioneiro de Latinoamérica); são três pilares da cultura híbrida que eu, como típico
mazombo39,cometi a hybris (ousadia) de mestiçar em minha própria formação.
Respectivamente, em minha maturidade formativa na pesquisa pós-doutoral que se destinou à
Livre Docência (diálogo com o Círculo de Eranos a partir da mitologia vasca), na formação
musical e antropológica de minha adolescência (tradição quechua), e na formação ancestral de
minhas origens no litoral como caiçara (guarani).
Não é por outro motivo o caráter central que a noção de ancestralidade pervaga em todos os
momentos da narrativa. Amparado pela tradição personalista no Existencialismo de Berdyaev,
Mounier e Ricoeur; com as ampliações hermenêuticas deste último aliado ao diálogo com a
mitohermenêutica de Andrés Ortiz-Osés; orientado pela arquetipologia do imaginário de
Gilbert Durand e, metodologicamente, subsidiado pelas fenomenologias de Merleau-Ponty e
Gaston Bachelard; tendo, por fim, a interface com os estudos de mitologia comparada de
Mircea Eliade e Joseph Campbell; e a reflexão antropológica e existencial sobre o mito e a
educação em Georges Gusdorf; aqui estou com meu quinhão compartilhado na mesa fraternal
de nossa comensalidade inata, expondo e expondo-me, no pão dos resultados e no vinho do
espírito, esperando estar na companhia de Sophia, a sabedoria, anima do mundo.
O linguajeiro barroco-colonial que mesclará o eskalduna, o quechua, o guarani, o castellano
e o português arcaico; é resquício da mestiçagem que se opera, muito mais longe do que no
texto; nos ossos, na pele, na carne e na alma; como experiência de corporeidade (nos termos
de Merleau-Ponty), como nó de significações vividas.
Como finalizei em uma entrevista que concedi em Bilbo Hiria Irratia (rádio comunitária de
Bilbao em língua euskara), parafraseando Fito Paez: “quien dijo que todo está perdido, yo
vengo ofrecer mi corazón...”
Palavra e narrativa: a circulação matrial do mito
“A organização apropria-se de nosso corpo, de tal forma que
qualquer ruptura nos aparece como uma auto-ruptura. É aí que a
adesão à organização encontra um de seus fundamentos; o corpo, que
adere à organização visualizando a possibilidade de uma ruptura
reage com alta carga de ansiedade. Controladores e controlados
engajados no mesmo processo participam de uma comunidade de
destino: a organização da racionalidade. A análise da violência e do
sacrifício é inerente à estrutura organizacional”
Maurício Tragtenberg40

O cuidado que a palavra exige se traduz na capacidade de fecundar na narrativa de vida de
nossos semelhantes e estrangeiros, a senha vital para uma reorganização narrativa que
39
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envolve reencontrar o tempo perdido; entenda-se: se reapropriar de seu próprio pro-jectum de
vida aumentando sua estima de si. Desta forma, e em conseqüência direta desta estima, a
abertura ao Outro e a disponibilidade em solicitude faz da palavra solidária o germe do
diálogo que semeia o desejo de bem viver em instituições dignas e mais justas e pode, “se o
destino for benevolente”, fundar as suas bases e, relembrando a epígrafe do mestre
Tragtenberg, instituir uma “comunidade de destino” que possa nos devolver a integridade da
corporeidade e o prazer de Ser.
Para tanto, o educador jamais poderá imiscuir-se do ritual necessário para a palavra
fecundante: o diálogo – base incontornável de uma relação pedagógica autêntica e de uma
gestão que se pretende democrática. Mas, o diálogo em si não se dá a acontecer na
espontaneidade das falas ou na fala programada da pauta das reuniões cronometradas em que
a vida é sugada. Exige aqui aquilo que Paulo Freire, nosso mestre à sombra desta mangueira,
dizia da tensão entre a palavra e o silêncio. Provocar respostas e saber calar, não para
“tolerar” o outro, mas para acompanhá-lo em sua narrativa e vivenciá-la.
“O sinal distintivo do homem de diálogo é que ele escuta, do mesmo
modo – e talvez melhor – que fala. Benefício da presença atenta,
como que de uma hospitalidade espiritual, que exclui o desejo de
deslumbrar ou de conquistar.” 41
A narrativa de vida, ficção entretecida de realidade e força imaginativa, temperada pelo
diálogo e pelas ações coerentes numa sensibilidade fraterna se apresenta como resposta ao
patriarcalismo da Casa Grande. Sobre esta potência (energéia) e o ato possível (connatus,
como co-nascimento fraterno), Ricœur confessa: “no entanto, insisto em ouvir na minha
cabeça a ressonância das palavras energéia e connatus, com suas tonalidades fraternais”42.
Assim, a potência sempre oculta na capa do cotidiano e o ato como criação coletiva derivada
do diálogo e do arranjos das narrativas pessoais na narrativa do coletivo, a traçar
constantemente o rosto identitário deste mesmo coletivo, são dois desdobramentos abertos
pelo “mundo do texto”: “o texto fala de um mundo possível e de um modo possível de alguém
se orientar nele (...) vai além da mera função de apontar e mostrar o que já existe (...) cria
um novo modo de ser”43.
Aos nossos céticos de plantão eu lembraria a observação que fiz ao analisar o modelo
educacional cubano em “Imagens de Cuba”44: a utopia como lugar irrealizável não se
confunde com a ucronia. No propalado fim das utopias pelo discurso “bobalizante” do
fenômeno da “pseudo-globalização”45, a ucronia é aquilo que ainda não foi possível, pois que
é a-temporal, não-tempo: ou o que ainda não é tempo. A angústia deste par, utopia e ucronia,
vai tecendo na alma libertária um certo envelhecimento indispensável tal qual o tonel de
carvalho para o bom vinho. Tal qual a resina da nogueira para o casco das naus a nos povoar
os portos e arriscar-se ao mar...
Surpreendentemente, o caráter atemporal, ucrônico, da utopia é a mediação narrativa que nos
possibilita articular o presente vivido com a memória ancestral e encontrar alternativas para o
devir. Se a condição de realização já não se pauta na sucessão temporal, então, o que nos cabe
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é iniciar o quanto antes. E quando atentamos num olhar mais apurado nas esquinas do mundo,
a esperança já está operando...
Em memória aos que nos antecederam no cultivo do sonho, transmitido pelas narrativas de
vida e fecundado pelo diálogo, acreditando no futuro que o passado tinha, temos “um infinito
endividamento mútuo”46.
Este endividamento é tarefa e herança de humanidade.
“Se trata de humanizar-se. E bem, sabemos que neste mundo (ainda) não é possível a
reconciliação, mas ao menos a comunicação para obter pactos parciais, consensos mínimos,
diálogos construtivos, interações práticas, encontros frutíferos ou compromissos mútuos. Isto
é o mais pendente religiosamente no mundo, a reconciliação da luz com a sombra, da
ilustração com o romantismo, do progresso com a religação, da liberdade com a igualdade,
do individualismo com a comunidade e do liberalismo com a solidariedade”47.
“O homem bem nascido se dedica principalmente à sabedoria e à
amizade. Destas, uma é um bem mortal; a outra, imortal (...) pois, em
nada se assemelha a um ser mortal, um homem que vive entre bens
imortais”.
Epicuro48
O crepúsculo do mito: existência e liberdade no matrialismo
“O fim de uma filosofia é a narrativa de seu começo”
(Merleau-Ponty) 49
Depois do trajeto que percorremos desde a península ibérica no país dos que falam euskara
para a cordilheira andina dos que falam quechua e das matas, pampas e praias dos que falam
guarani, a nenhagatu, palavra boa... tenho, por dever de ofício, que tentar organizar as
descobertas e entusiasmos que se revelavam a cada instante para um observador atento no
clima propício do poder da palavra na ação ética de construção de um tempo e espaço outros.
Assim como Georges Gusdorf50, acredito que o mito não se situa no pólo contrário à ciência.
Muito pelo contrário, ele baseia as práticas e os discursos de maneira fundante e quanto mais
temos consciência de seu importante papel, mais nos empenhamos no sentido de “salvar” a
Razão contribuindo para a sua racionalidade (uma outra racionalidade, hermetica ratio – pois
não se trata de uma apologia da irracionalidade), mas evitando ser aplastado pelo processo de
racionalização51 crescente dos modelos econômicos, político-sociais e burocráticos em que a
lógica da relação custo/benefício se baseia na obtenção de maior eficiência e produtividade
com menor dispêndio de energia. É desejável reconduzir o que se mostrou eficiente aos
limites próprios de sua eficiência, evitando-se a ampliação indevida de um paradigma para
solucionar problemas e questões que não consegue equacionar devido à insuficiência de
pressupostos e instrumentos de análise, ainda que, amplamente compartilhados por uma
Ricoeur, 1991, p.236. A noção de “endividamento”, noção central na maturidade filosófica de Ricoeur,
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comunidade científica. Este é o caso tanto da lógica aristotélica, da ciência experimental,
como da racionalização.
Ao situar este estilo mitohermenêutico que exercitamos aqui num contexto de mudança
paradigmática na contemporaneidade, sem nos enredar nas armadilhas de um relativismo
absoluto que tudo dissolve na nadificação dos “holismos”, evitando também os mecanismos
etnocêntricos característicos da Ciência, e enveredando numa postura filosófica que espreita a
pluralidade das ciências (no plural) percebo que a dinâmica entre a diferença e a semelhança
parece ser a base do funcionamento da unidade. Mais que diferença, o que esta percepção nos
possibilita, é ampliar a esfera das semelhanças no interior etnográfico das diferenças na busca
antropológica de uma unicidade humana. Neste sentido, Paul Ricœur52 afirma:
“Mas como a semelhança da condição humana é assim
paradoxalmente explorada pelo viés da diferença! A despeito de todo
o exotismo da viagem por terras desconhecidas do espaço e do tempo,
é precisamente do homem, meu semelhante, que eu me aproximo a
cada vez. Entre o diferente e o idêntico, a dimensão a explorar é a do
semelhante. E é exatamente ela que a história explora. As implicações
morais e políticas são importantes: a razão fundamental para recusar a
idéia de raça é que o fato de todos os homens pertencerem à mesma
história está ligado, no fundo, à similitude humana. Nela reside a
resposta forte à tentação de exotismo geográfico e histórico. A esse
respeito, a função da exploração das diferenças é a de ampliar a esfera
das semelhanças.”
Um dos “indicadores” desta similitude humana, no plano das culturas, é o universo das Artes.
Já evidenciamos, em outra oportunidade, a homologia entre a arte-em-obra e a noção de
pessoa (na tradição da antropologia filosófica)53, porque ambas vivem a tensão entre a
subjetividade e a resistência do mundo concreto no campo da existência. Um gesto é sempre
resultado deste embate que se aloja no coração da corporeidade como unicidade carnal de
uma existência (“eu sou um corpo e não, simplesmente, tenho um corpo”).
Este exercício do corpo e dos sentidos como gesticulação cultural é uma noção que nos
auxilia a pensar a paisagem humana transitando entre o múltiplo e o uno: unitas multiplex, diz
a fórmula alquímica no filósofo sapateiro oitocentista, Jacob Böehme, cuidadosamente relido
por Nikolay Berdyaev54 e, recentemente, interpretado na epistemologia complexa de Edgar
Morin.
A gesticulação cultural compreende um ato físico prenhe de significados. Assim sendo, é uma
forma e um sentido que se interpenetram configurado por uma determinada estrutura de
sensibilidade55. Nesse sentido, é através da própria corporeidade que iniciamos as
representações mais primitivas: as primeiras imagens são guiadas por condicionantes
reflexológicos - ora por nosso impulso ascensional, ora pelas práticas digestivas, ora pelos
movimentos cinestésicos rítmicos e cíclicos. São formas específicas de simbolização
dinâmica que organizam o real, pois são expressões de nosso relacionamento com o mundo e
com o Outro, numa imagem arquetipal ancorada no próprio corpo e seu drama vegetal.
Gesticulação cultural no sentido mais agrário de cultura: da terra para a planta, a semente é a
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primeira promessa enterrada na sua própria cova. Paradoxo recursivo56 de vida e morte,
túmulo e berço se confundem.
Agricultor e, logo, indissociavelmente, ceramista; os cultores são seres do fogo. Deitam no
solo o fogo úmido (hephaísto, em grego) da semente que flamejará brotos germinais a
incendiar o canteiro. Assim, o desdobramento do agricultor se dá no oleiro. O forjador se
projeta no oleiro que, sentado, testa sua roda cômoda para ver se gira bem. Podemos
identificar também os mitologemas do atar e desatar que habitam os enfeixadores nas cestas
trançadas, tecidos de tela fina, túnicas bem cosidas e os formosos cachos de Ariadne - a
mesma que com seu fio salvou Teseu do Labirinto. Não é o próprio Gusdorf57que,
repentinamente, saca de seu museu imaginário, a seguinte imagem?
“Enquanto tal revolução copernicana não acontece, o diálogo do
mestre e do discípulo, esse jogo de esconde-esconde, onde as
personalidades se procuram e se defrontam através do labirinto das
instituições, continua sendo um dos únicos recursos para uma
pedagogia autêntica.”.
Diz ainda Gusdorf, como se tentasse homenagear um velho carvalho e mestre identificado
entre os jogos de esconde-esconde: “O termo Upanishad significa etimologicamente ‘sentarse aos pés de alguém’. Em sinal de homenagem para ouvir um ensinamento”58
Para captar esta dimensão antropológica e, ao mesmo tempo, iniciática da relação pedagógica
no contexto vegetal destes ciclos de engendramento de mestrias nos três universos míticos
que vimos apresentando, é desejável examinar o canto, a fala, a linguagem, a narrativa, a
récita – instrumentos ao modo de arado que gravam a profundidade dos sulcos na superfície
irisada do campo de cultivo, na topografia das almas. É, precisamente, no interior deste
instrumento básico que podemos contrapor as narrativas míticas aos discursos pedagógicos e
aos discursos político-ideológicos. Para escapar à superficialidade de um instantâneo visual é
preciso usar das mãos. É no domínio manual das práticas que podemos ganhar a profundidade
de um pensamento vertical:
“[É a fala] precisamente que constitui em frente a mim como
significação e sujeito de significação, um meio de comunicação, um
sistema diacrítico intersubjetivo que é a língua no presente (...) tratase de reconstituir tudo isso, no presente e no passado, história do
Lebenswelt, de reconstituir a própria presença de uma cultura. A
derrota da dialética como tese ou ‘filosofia dialética’ é a descoberta
dessa intersubjetividade não perspectiva, mas vertical, que é,
estendida ao passado, eternidade existencial, espírito selvagem” 59.
Merleau-Ponty nos diria, ainda neste sentido, que: “a comunicação de uma cultura
constituída com outra se faz por meio da região selvagem onde todas nasceram (...) é preciso
uma Ursprungsklärung.”60. Sendo fiel a um pensamento vertical (contraposto ao pensamento
de “sobrevôo” do paradigma clássico), uma iluminação desta região selvagem originária
pressupõe clarear o caminho somente o suficiente, somente como o olhar (lumina, em latim)
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que avança cotejando as penumbras e lusco-fuscos da peregrinação na profundidade dos
significados. Não se trata da enciclopedista ilustração (Aufklärung) que cega de tanta luz, de
tanta fé na razão, na ciência e na república. Aqui são divagações que tateiam o sensível, a
compreensão e o jardim epicurista (képos) dos amigos na interrogação cotidiana dos sentidos
da existência, na ajuda mútua comunal das pessoas em pequenos feitos. Nem se trata mais da
salvação do mundo por bandeiras tremulantes de qualquer credo (marxista, neoliberal ou
fundamentalista), sempre prestes a eliminá-lo no desejo mesmo de salvá-lo.
Mas, lumina profundis, olhar o mundo desde o subterrâneo num conhecimento crepuscular61.
Silenciar ante os trovões. Caminhar lento na tempestade. Cevar um amargo preparando o
andejar do payador no minuano.
É, primordialmente, no plano da dimensão simbólica da existência humana, da cultura das
culturas que o processo de hominização62 se faz. O cultivo é, simultaneamente, da semente na
terra e da terra na semente humana da permanente abertura (offenheit). Portanto, também
abertura deste cultor ao desconhecido e desconhecível, ao contigente, ao acaso, ao caos. Desta
estrutura de abertura é que as representações na trama da inter-subjetividade e,
conseqüentemente, da inter-corporeidade se transformam, através da mediação diretiva das
imagens consteladas numa determinada estrutura de sensibilidade, na busca da liberdade
increada63, que é, por sua vez, a construção da pessoa como prosopon64. A abertura é
princípio arquitetônico da rede constituinte cujas tramas, nos vão possibilitar o processo
infindável de construção da pessoa.
Esta trajetividade (sempre se está no trajeto de um pólo ao outro) marca a aprendizagem de
fato. Já nos lembrava Guimarães Rosa que a aprendizagem se dá na terceira margem do rio,
quando não se está mais na margem de origem e ainda não se chegou à outra. Mas, para nos
apercebermos desta dimensão não-visível da constituição das pessoas é desejável o exercício
da imaginação material criadora65 em que podemos habitar o coração da substância e da
matéria para, ali habitando o tempo e amplificando66 os símbolos, possamos compreender a
fonte geradora dos sonhos e utopias: pro-jectum de vida, isto é, jactância da pulsão vital no
mundo, lançar-se à frente. O “projeto” (existencial, de vida, de sociedade, políticopedagógico, etc.), neste sentido, é tão somente a tentativa de racionalização da incerteza
primordial num furor gestionário que se angustia ao dar-se conta de que pouco consegue
gerir. Relembrando mais uma vez, a proposição aqui é outra, é gestar... Para tanto,
necessitamos complementar ao guerreiro-caçador a sensibilidade agrícola-pastoril da anima,
da sofia (alma do mundo)67. A descoberta de Si-Mesmo através do Outro no diálogo e na
inter-corporeidade é a vivência e o cultivo de uma gravidez.
Então, me perguntam alguns, como fecundar e deixar-se ser fecundado? Lembro-me de um
poema épico importantíssimo para a identidade latinoamericana: Martin Fierro, de José
Hernández (1872). Um de seus versos nos adverte:
“À pergunta tão escura
tratarei de responder;
mas é muito pretender
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de um pobre negro de estância:
conhecer a ignorância
é o princípio do saber”68
Então, deixo Sócrates de lado, para guiar-me no filósofo gaúcho-guarani exemplar, Martin
Fierro, admitindo de imediato nossa ignorância. Seja qual for o quadro cultural, a humildade
epistemológica é sempre prudente à criação e saudável ao espírito. Se não sabemos onde e
nem como situar a educação, talvez devêssemos, inicialmente, deslocá-la do centro habitual.
Então, de imediato, podemos (se o leitor me acompanhar) deixar de lado os modelos
ocidentais, estatais e formais de ensino. Estrategicamente, pelo menos, retirá-lo da
centralidade que, costumeiramente, ocupa nas discussões educacionais, talvez possibilite
oxigenar um pouco mais a própria reflexão. Este tem sido meu intento.
A educação vem sendo tratada como matéria específica de uma entidade burocrática: a escola
formal. Como instituição burocrática é, predominantemente, estatal – o que não quer dizer,
necessariamente, pública. Se entendermos, minimamente, a educação na mesma linha
compreensiva da Profa. Beatriz Fétizon:
“a educação é o processo e o mecanismo da construção da
humanidade do indivíduo, ou da pessoa (como preferirem). Enquanto
processo, a educação é pertença do indivíduo (ou da pessoa) – isto é, é
o processo pelo qual, a partir de seu próprio equipamento pessoal
(biofisiológico/psicológico), cada indivíduo se auto-constrói como
homem. Enquanto mecanismo, a educação é pertença do grupo – é o
recurso (ou o instrumento) que o grupo humano – e só ele – possui,
para promover a autoconstrução de seus membros em humanidade (ou
como homens).”69
Como processo e recurso de que só o grupo humano dispõe, atualizando a humanidade
potencial da pessoa, poderíamos relativizar o “escolacentrismo”, colocando em relevo o
processo educativo que várias outras instituições e instâncias sociais desencadeiam. Creio que
voltar os olhos para além dos muros e grades escolares oxigena a própria discussão escolar.
Se ainda não conseguimos efetuar a tão propalada “formação integral do ser humano” é por
prudência do destino. Não me parece caber à escola formal e à universidade tamanha
pretensão. Abrindo mão de qualquer viés totalitário (ainda que imbuído de boas intenções),
reconduzir a unidade escolar, sua sistematização e intencionalidades pedagógicas e os
sistemas formais que os comportam, aos seus próprios limites, aparenta ser uma conduta
razoável.
Que outras instâncias educativas poderiam nos auxiliar nesta reflexão sobre uma
harmonização dos caminhos já apontados? Principalmente, se entendermos esta harmonização
no seu sentido musical. Não como um estado estático, etereamente, livre de contradições e
conflitos; mas como a sobreposição, articulação e diálogo de notas diferentes num mesmo
acorde; ou ainda, de vários acordes e instrumentos diferentes, não em um dormitante
uníssono, mas numa vibrante harmonia conflitual onde a diferença é o elemento central.
Ao compreender a importância das mediações simbólicas, valorizar o repertório cultural do
Outro, iniciando práticas dialógicas com a profundidade da exemplar busca pessoal de
coerência entre a prática e o discurso, e transitar entre as várias culturas (práticas simbólicas
de vários povos em tempos e espaços diferentes) para a cultura (no seu sentido agrário) da
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Cultura (patrimônio universal do humano); é que acredito se constelar as práxis do que
denomino de práticas crepusculares: trânsito entre os dois registros de sensibilidade, diurno e
noturno, ampliando e refinando a própria sensibilidade. Trata-se de uma contribuição ao
processo de reencantamento (Betzauberung)70 do Mundo com um processo de iniciação
mítica, onde o engendramento de Mestres (no sentido de Gusdorf) se dá na retomada do
caminho mítico para a mestria. Não assunção do caminho do mestre, mas percepção e
apropriação de seu próprio caminho para a mestria. E aqui a narrativa tem um papel
fundamental, pois é ela que encadeia a origem (arché) – a memória humana de um tempo
primordial, o fim (télos) – pro-jectum na destinação do homem, e o “como” (mythós) –
percurso numa trajetória mítica. Não está no currículo escolar mas na presença humana de
um(a) iniciador(a) da Cultura71. O programa é o pretexto para o encontro. Silencioso encontro
de diálogos abissais. Diálogos abissais que tentei evidenciar entre os universos euskalduna72,
quechua e guarani.
A ressonância se dará pelas identificações ou não das imagens em que transitam o iniciador e
o aprendiz: imagens noturnas para o herói diurno em vigília e combate, e imagens diurnas
para místico recolhido em seu abrigo; interlocutores entre os dramáticos; parece ser a prática
crepuscular do movimento: incitar a busca de Si-Mesmo. Um diálogo profundo entre o
conhecimento e a busca e experiência de uma verdade - particular, singular e de uma
realização, segundo Gusdorf73.
Acredito que, desta forma, poderemos contribuir, eticamente, para a estima de Si, a solicitude
pelo Outro e a busca de alternativas para a construção de instituições mais justas74 na
“pequena ética” mencionada por Ricœur. Conseqüentemente, o processo de remitificação
traduz-se em um processo de desmistificação político-ideológica. Não se trata aqui de
mistificar a relação pedagógica contra os excessos autoritários, ou tecnicistas, ou contra os
imobilismos crítico-reprodutivistas, ou ainda contra os messianismos político-pedagógicos,
mas de encontrar, no seu núcleo mais profundo, “novas” (e primevas) orientações frente a um
mundo duro, opaco, globalizado, discriminador, injusto e cada vez mais massificado. Numa
palavra: medíocre.
É uma alternativa para o embate espiralado antropológico personalista75 entre a facticidade do
mundo e a possibilidade de afirmação do humano (transcendência76), fazendo da ambiência
(Umwelt)77, não apenas um determinante, mas um fator de construção de si próprio pela
elaboração e construção, assim como a perlaboração do seu próprio mito: mitopoiésis. A
invariância arquetipal e a variabilidade das roupagens culturais aí fornecem os seus
instrumentos para o artífice, Hefaísto, símbolo da emergência do humano entre Atená
(cultura) e Hera (natureza), forjando armas e jóias no centro do Etna, bem como forjando a
primeira mulher, Pandora, de cuja caixa, a Esperança será o último elemento a tentar sair. Eis,
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mais uma vez, a função do imaginário como fator de equilibração antropológica: esperança78.
Não será também a função da educação? Manter a esperança do humano no humano? Da
Cultura na cultura?
Não é através do canto que os três universos míticos aqui investigados, cultivam esta
esperança?
Em função do “certa vez...” do contar histórias dos dias primeiros, isto me parece muito mais
“revolucionário”, pois a “revolução” necessária ainda é, no mundo ocidental desde Sócrates,
a revolução interior pelo conhecimento. Conhecimento que só se consubstancia, no sentido
bachelardiano, através da imaginação material tetra-elementar: pensar devagar a substância da
palavra e da imagem. Pensar devagar, divagar, peregrinar no vagar, soçobrar nas vagas, são
sentidos homólogos. Numa palavra: poesia (poiésis). Esta força mágica e, essencialmente,
humana que habita “en la hora bruja” do crepúsculo (matutino e vespertino), que habita o
silêncio na palavra, a pincelada na tela, a sinuosidade na massa, o passado eternamente
presentificado na fotografia, o suspiro no canto, o arpejo das cordas no instrumento, o golpe
de língua na palheta, a tensão musical dos músculos na dança, o universo no gesto. Mas,
também poesia que habita a criação, o invento e a descoberta do pesquisador, principalmente,
no seu devaneio.
Mais do que contar as histórias, contar a sua história. Trovador errante, expor-se na exposição
do conhecimento e historicidade que construímos coletivamente. Expor a trajetividade
recursiva deste movimento que nos levou até o hoje que somos, sussurrando nossa história a
outros trovadores errantes, vagabundos ao redor das fogueiras.
Vale a pena frisar, uma vez mais, que tais práticas crepusculares são práticas emergentes
destoantes do quadro patente, portanto, fruto de uma dimensão latente mais profunda. Assim
como o peixe hermesiano rápido se desloca na profundidade das águas, como a serpente se
enraíza no interior do solo, como a semente se protege no ventre materno da terra, todos para
garantir o próximo ciclo; assim também resultará difícil para o heróico vê-los (peixe,
serpente, semente) sobre a superfície luminosa de sua bancada, como resultará difícil para o
místico sair de sua rotunda para aprender com eles a intervenção necessária da criação:
"Hermes, entre a águia e a serpente"79.
Finalmente, os elementos aqui investigados dos três grupos sócio-simbólico-culturais e
míticos me possibilitaram reafirmar o diálogo intercultural possível entre os três grupos
simbólicos estudados em função das seguintes características comuns:
1. Matrialismo natural-comunalista
2. A importância e pregnância da palavra
3. A valorização do canto e da música como experiência educativa
einiciática
4. O valor simbólico das danças circulares como re-criação da
cosmologia
5. Sensibilidade e racionalidade co-implicativas
6. Aspirações sócio-políticas de autonomia, autogestão e independência
(anarco-humanismo); e
7. configuração crepuscular dos regimes de imagens.
Precisamente, são estas características que, dentro de cada dinâmica sócio-cultural,
estabelecem a forma simbólica, tipicamente, matrial a partir das deusas-mães Mari,
Pachamama e Ñandecy. Esta peculiaridade possibilita uma adaptação criativa mesmo que em
condições desprivilegiadas como é o caso das três culturas em seus contextos conflitivos:
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Euskadi em relação ao Estado espanhol, a cultura quechua em relação aos Estados nacionais
burocratizados e subordinados à economia norteamericana, e a cultura guarani em relação à
tutela do Estado brasileiro e o confinamento territorial de um povo migratório e a sua
marginalização em meio urbano.
Ainda que o patriarcalismo-racional dos Estados imponha um modelo unidirecional e
monológico com estas três culturas matriais, a sua estrutura feminina responde com a
duplicidade necessária à sua sobrevivência, a adaptação de instrumentos e mecanismos
secundários numa estratégia, altamente, dinâmica de re-interpretação, apropriação e difusão
para salvaguardar seu ímpeto criador – porque não dizer, procriador?
Desta forma, se preserva, de maneira não isenta de contradições e sacrifícios, os principais
traços que constituem o seu processo identitário com os vestigia fecundantes de sua
ancestralidade. Neste sentido, a narrativa mítica, mais uma vez, favorece o processo de
diferenciação em meio ao caráter geral de homogeneidade pasteurizada e medíocre. Podemos,
então, entender a ancestralidade como o traço, de que sou herdeiro, que é constitutivo do meu
processo identitário e que permanece para além da minha própria existência…
Desta forma, poderia afirmar que é esta narrativa rediviva que redime seu atual contexto de
dependência e degradação. Não se trata, como no viés mais psicanalítico, de interpretar este
fenômeno como a sublimação de sua condição paupérrima; mas, muito antes, forma
privilegiada de gestação de outros tempos.
Aqui, de par com a arqueologia mítica, a ontologia presenteísta e a escatologia do devir
triunfante, estas culturas – cada qual com seu processo específico, mas de matriz matrial (para
ser redundante) – mantém a tradição e a reverência à ancestralidade na abertura (offenheit) ao
novo que se depreende das relações pedagógicas, de caráter iniciático, que seus membros
mais velhos propiciam às novas gerações. Seja no saioka vasco, no ser aprendente quechua
ou no canto guarani para florir (poty) o seu modo de ser (rekó).
Isto posto, podemos perceber a estrutura educacional centrada no tatear experimental (para
utilizar aqui a nomenclatura dada por Celestin Freinet), na offenheit como estrutura
dissipativa de abertura e no poder da palavra. Correlatos dos arquétipos matriais do cozinhar,
da troca como dar e receber, e do fazer circular. Estes arquétipos se desdobram nos traços
míticos do alquímico, do dialógico, e do psychopompo (condutor de almas). Por isso, estes
traços pertencem a um peculiar pro-jectum civilizatório em andamento que não tem o caráter
sistematizado ou programático de ímpeto panfletário como o projeto ocidental patriarcalistaracional.
A serpente sempre presente nas narrativas fecundando a Mãe-Terra (Mari, Pachamama ou
Ñandecy) é o elemento masculino telúrico que propicia sua fertiilização. Ainda que sob a capa
superficial da violentação e do defloramento em Sugaar (ou Sugoi) no caso vasco, Amaru no
quadro quechua ou M´Boi (o M´Boi Tatá, cobra de fogo) no universo guarani. Portanto, uma
vez fertilizada, a mãe-Terra, dá a luz no parto diário às irmãs Sol e Lua: Eguzki e Ilargi no
caso euskalduna, Inti e Killa no caso quechua, Coaracy e Jacy no caso guarani.
As intérpretes da Mãe-Terra serão, portanto, as figuras femininas liminais, seres mutantes do
crepúsculo: sorgiñas ou lamias no universo euskalduna, os Apu no universo quechua e a
Jasuka (princípio feminino)ou Iara e Koê (gênio da aurora) no universo guarani (Ibarra
Grasso, 1980).
Destas correlações arquetípicas e profundas permanece o canto como elemento de
transmissão do saber ancestral nos rituais de iniciação, sagrados ou secularizados. No
contexto euskalduna a prática dos bertsolari, no contexto quechua os inka taki e no contexto
guarani o n´e porã (as belas palavras).
O canto passa a ser o veículo por excelência do poder da palavra e de sua natureza
procriadora, a energia primordial: adur euskalduna, con quechua e o ayvu rupyta ou marane
guarani; expressos no falsete euskalduna das vozes femininas e nas dulzainas e txistularis; no

pinkullo e tarkas quechuas; e no canto e nas flautas uruá e jakuí guarani. E esta energia básica
que divide os mundos e lhes dá vida e nome, guia o devir nas elaborações espaço-temporais
de afirmação de cada uma das três culturas com os mesmos ideias de autonomia,
independência e autogestão: Euskal Herria (terra dos que falam euskara), Tahuantinsuyo
(reino das quatro direções)e Ibymaraey (terra sem males), que se traduziram, concretamente,
nas lutas pela independência do País Vasco no norte da Espanha desde a conquista castellana
na Idade Média; no movimento libertador quechua de Manco Inka, Santos Atahualpa e Tupac
Amaru; e finalmente, no contexto guarani, na constituição e defesa da República Guarani que,
posteriormente, foi incorporada e atualizada nos ideais da Revolução Farroupilha.
Ser ponte entre o possível e o desejável: Pahi80, na sensibilidade guarani.
Para finalidades tão somente didáticas agrupo estas convergências no trabalho
mitohermenêutico que realizei para sintetizá-las no quadro a seguir:
ASPECTO
EUSKALDUNA
Deusa Mãe-Terra
Mari
Serpente fecundadora
Sugaar ou Sugoi
(masculina)
Sol como filha parida Eguzki
diariamente
Lua como filha parida Ilargi
diariamente
Energia primordial
Adur
Crepúsculo
Seres
crepusculares
intérpretes da Mãe-Terra
Canto como transmissão
ancestral
Princípio pedagógico

Oskorri
Sorgiña
Lamias
Bertsolari

QUECHUA
Pachamama
Amaru

GUARANI
Ñandecy
M´Boi

Inti

Coaracy

Killa

Jacy

Con

Ayvu Rpyta ou
Marane
Koê
Iara ou Koê
(Jasuká)
N´e Porã

Illary
ou Apu
(Kuntur ou Urpi)
Inka taki

Saioka (ensaiar)

Rekó
(modo de ser) em
poty (florir)
Dança circular lunar (da Dantzak (Soka, Huayno, takirari, Guahu ai, guahu
direita para a esquerda)
Espata, etc)
sanjuanito
ete e jopara
(cantos solenes)
Instrumentos de percussão Txalaparta
Mbaraká (maracá)
Wankar
telúricos
Instrumentos
de
sôpro Txistu
Quena
Jakuí
anímico
Bebida característica
Txacoli
Chicha
Caguijy
(Cauim)
Festa comunal
San Juan
Inti Raymi
Solstícios, Kuarup
(celebração
dos
(Solstícios)
(Solstícios)
ancestrais),
Moitará
(troca
intertribal),
Nhemongaraí
(batismo)
Microcosmos
Etxe (Caserío)
Tambo
Oca
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Ser aprendente

Unidade organizativa
Realização espaço-temporal
Ímpeto emancipatório

Conpartsak
Euskal Herria
Nacionalismo
vasco

Ayllu
Tahuantinsuyo
Guerrilhas de
Manco Inca, Santos
Atahualpa e Tupac
Amaru

Tekoá
Ybymarãey
República Guarani
e
Revolução
Farroupilha

Assim, espero ter contribuído para a melhor compreensão destes três universos simbólicoculturais e míticos em sua convergência matrial e em sua especificidade crepuscular como
proposições desveladoras de uma dimensão esquecida pelo ensino formal na sua tradição
ocidental: uma apologia ao canto que, pela sua vinculação à tradição oral, muito antes de se
perder no longo caminho dos séculos, ao contrário, demonstrou seu caráter clássico, como
aquilo que perdura e permanece, não de maneira estática, mas nas atualizações dinâmicas que
fazem do ser humano um ser, altamente, plástico; mas, ao mesmo tempo, um ser que vive o
drama vegetal crepuscular de sua constante morte e renascimento. Este drama tem alto valor
pedagógico na iniciação das novas gerações, para além do mítico conhecimento científico,
pretensamente, objetivo.
Evidentemente, não se trata aqui de substituir um ao outro, pois como pensei ter mostrado, os
dois lados desta imensa possibilidade humana não são excludentes, mas complementares
apesar de sua natureza paradoxal: o mito e a ciência, a ancestralidade e a postura filosófica, o
ser selvagem e o ser reflexivo, o campo e a urbe. Junções e diálogos característicos de uma
filosofia latino-mediterrânea, medial por excelência, e de uma filosofia ameríndia ainda a ser
reconhecida e aprofundada com importantes desdobramentos sócio-ambientais e ecopedagógicos, com as quais o ocidente tem muito a aprender ainda.
Esta apologia ao canto que traduz o esforço mitohermenêutico na interpretação e constituição
das narrativas de vida ou mitos pessoais e coletivos, se situa na estratégia mais ampla de reencantamento do mundo (na perspectiva de Max Weber) pela sua desmistificação e,
consequente, mitificação em sentido estrito: articular o passado (arché) com o presente vivido
em direção ao devir (télos). Isto exige uma outra concepção plural, não de aculturação pelos
moldes ocidentais da escola formal e da universidade, mas a radicalização da oportunidade de
auto-gestão, independência e autonomia para seus próprios modelos educativos, centralizados
na própria língua, numa perspectiva bilíngüe que comporte, não o modelo mestiço ou criollo
que elimina os traços próprios do indígena ou do euskalduna, mas que lhes possibilite o
diálogo na construção de um processo identitário plural. Evidentemente, a concepção
ocidental de Estado e de burocratização da vida sócio-econômico-política não comporta
tamanha ousadia. Mas, eles, vascos, quechuas e guarani, se mobilizam para isso e é assaz
significativo o resultados das experiências que vêm sendo levadas a cabo desde o início do
séc. XX – ainda que marginais em relação ao instituído – e, precisamente, por isso,
experiências criadoras.
Para tanto há que se ouvir o canto dos ancestrais e exercitarmos o nosso canto presente para
mantermos a esperança no humano traduzido nos seus cantares.
“Quien dijo que todo está perdido
yo vengo ofrecer mi corazón
tanta sangre que llevo el río
yo vengo ofrecer mi corazón
No será tan fácil, ya se lo que pasa
no será tan simples, como pensaba

como abrir el pecho y sacar el alma
una cuchillada de amor
Luna de los pobres siempre abierta
yo vengo ofrecer mi corazón
como un documento inalterable
yo vengo ofrecer mi corazón
Y uniré las puntas de un mismo lazo
y me iré tranquilo, me iré despacio
y te daré todo y me darás algo
algo que me alivie un poco más
Cuando no haya nadie cerca o lejos
yo vengo ofrecer mi corazón
cuando los satélites no alcancen
yo vengo ofrecer mi corazón
Y hablo de países y de esperanzas
hablo de la vida, hablo de la nada
hablo de cambiar esta nuestra casa
de cambiar-la por cambiar no más…
Quien dijo que todo está perdido…”81

Dedicado às mães recentes, alunas e amigas,
Renata Meirelles, Mariana Tambara,
Maria Eugênia (Marô) e Carolina Bezerra,
celebrando o logos uterino na destinação das sementes.
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MESA REDONDA V

SUBJETIVIDADE, IMAGINÁRIO E NATUREZA
Coordenação: Francimar Duarte Arruda (UFF)

“DA PHISIS ARISTOTÉLICA À NOÇÃO DE
IMAGINAÇÃO E AUTONOMIA EM CASTORIADIS”
Mirtes Mirian Amorim* (UFCE).
O título geral do Colóquio é instigante: As dimensões imaginárias da Natureza. A pergunta
que se pode fazer em seguida é: A natureza tem imaginação? A questão parece à primeira
vista ingênua, mas a verdade é que o título nos põe diante de relações intrincadas e de difícil
elucidação, a qual pode nos abrir clareiras indispensáveis para a compreensão da imaginação
e seu papel, tanto na vida psíquica individual, quanto na sociedade e na história.
Em uma Conferência realizada em Florença, em 1986, publicada sob o título Phusis, Criação,
Autonomia82, Castoriadis discorre sobre a concepção de natureza em Aristóteles para mostrar
as aporias que a mesma conduz, notadamente quando relacionada ao domínio humano, e em
particular, às questões da criação, imaginação e autonomia. Sua proposição então é de
“transgressão” daquela posição aristotélica, necessária para dar conta da imaginação radical,
compreendida como criação absoluta, instância de ruptura com os viventes não humanos e
categoria essencial do homem, enquanto ser da criação e da significação. Sigamos os seus
passos.
Em uma primeira aproximação, Castoriadis relembra que a tradição filosófica ocidental
nascida na Grécia, assentou-se na distinção absolutamente essencial entre phusis e nomos.
Phusis compreendida como “o impulso endógeno, o crescimento espontâneo de coisas, mas
que é ao mesmo tempo gerador de uma ordem”83 . E nomos – “a palavra, geralmente
traduzida por “ordem” significa originalmente, a partilha, a lei da partilha, portanto, a
instituição, o uso (os usos e os costumes), a convenção e, em última análise, a convenção pura
e simples”84.
De nomos, guardamos de fato, o sentido de convenção, de normas e leis humanas, cultura no
sentido lato. Da natureza, no entanto, o sentido é mais complexo. No Dicionário grego o seu
significado é ampliado: Phusis – natureza ou maneira de ser de uma coisa, força produtora,
substância das coisas, ser animado. Castoriadis, como grego de nascimento, conhece bem a
extensão desse conceito, e aponta que em Aristóteles há duas interpretações essenciais de
phusis. A primeira, liga-se à idéia de fim ou finalidade, dando à filosofia de Aristóteles o
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caráter de teleológica, onde há uma cadeia de meios e fins, colocados numa estrutura
hierárquica de tal modo que meios e fins se revezam indo do inferior ao superior na ordem do
ser e do valor até um limite supremo. Aqui a lembrança da ontologia teleológica que vai de
Platão a Hegel é inevitável.
A segunda interpretação indica a phusis , como Aristóteles a coloca na Física e na Metafísica
– “é a essência das coisas que têm, nelas mesmas, enquanto tais, princípio de movimento”.
Alerta Castoriadis que traduziu o termo arkhe, usado por Aristóteles, como princípio e como
origem. Desse modo, aqui phusis deve ser entendida como “o que tem, em si mesmo, o que
contém em si mesmo a origem e o princípio de seu movimento. Digamos ainda: é phusis, é
natureza, o que se auto-move”85.
Na verdade, as duas interpretações são complementares e indicadoras das matrizes da
concepção de movimento e de mudança de forma, caras à noção de dialética, que será
elaborada mais tarde. No aprofundamento da análise, Castoriadis registra que o “primeiro
motor” aristotélico como origem do movimento não se identifica com o Deus judaico-cristão,
pois em Aristóteles, deus é “pura forma e ato puro, é pensamento se pensando a si próprio –
noésis noéseos -, e o que anima a phusis é o Eros desta forma”. E mais adiante explica:
“Sobra-nos uma phusis que é Eros, isto é, movimento em direção a, impulso em direção à
forma, ao pensável, à lei, ao eidos. A phusis aparece então como o-impulso-em-direção-ao-sedar-uma-forma, impulso, que, aliás jamais pode se realizar totalmente, pois, como diz
Aristóteles, não há jamais phusis sem matéria, e a matéria é o limite do pensável, é o
indeterminado, o informe, o caótico”86. Origem do movimento como o “desejo” de Deus,
Eros, impulso para o ser, para uma forma determinada, como veremos um pouco mais
adiante, aqui se encontra uma das aporias e dificuldades no seio do pensamento de
Aristóteles, a qual Castoriadis “transgride”, como ele próprio diz, pois a noção de criação de
novas formas, resultantes do operar da imaginação radical, instância de invenção absoluta é
incompatível com formas dadas uma vez por todas, num processo de conservação e
permanência constante. Guardemos da citação a idéia de que o que dá movimento à natureza
– como phusis – é Eros – o “Eros
de Deus”, como diz Aristóteles na Metafísica. Eros como desejo, como impulso ou força, que
opera em direção a um fim determinado. Vejamos a explicação da Castoriadis :” a phusis é o
impulso irresistível do ente que tende a se dar uma forma para ser, uma lei para ser
determinado, se dar, talvez, uma pensabilidade. A phusis tenderia a se formar”.87
Na segunda interpretação da phusis aristotélica proposta por Castoriadis, a idéia de
movimento está no centro juntamente com a noção de mudança e de alteração de uma forma
para outra. Princípio e origem do movimento, é também princípio e origem de sua mudança,
sem alteração. Em Aristóteles, o movimento não é somente o local, mas inclui a geração e a
corrupção, e finalmente a alteração, idéia que traz embutida a mudança de forma, a
transformação. Assim, “é phusis o que tem, em si mesmo, o princípio ou a origem de seu
movimento, daquilo que se torna; é phusis o que tem, em si mesmo, o princípio ou a origem
de sua mudança – de sua alteração”88.
Onde está o problema? Está na não radicalidade da mudança em Aristóteles, ou melhor, no
encontrar-se na mesma tradição platônica, no horizonte de uma “ontologia da eternidade”,
onde as formas são dadas uma vez por todas, onde não há como acolher ou perceber o
advento do absolutamente novo, o não predeterminado. É nesse ponto que Castoriadis rompe
com essa tradição, para colocar-se em outro registro. Ora, se “a essência de uma coisa é o que
ela era para ser, o que ela estava absolutamente pré-determinada para ser”, como quer
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Aristóteles, não há lugar nessa ontologia para a alteração ou para a criação, sobretudo, quando
se refere ao domínio humano, com suas expressões na sociedade e na história. Aristóteles se
mantém no horizonte de uma determinidade. Aponta Castoriadis as aporias que marcam esse
pensamento quando se volta para a criação, como por exemplo, quando se refere à teoria da
poiesis e da techné , que no texto aristotélico são, essencialmente, uma teoria da imitação89.
Assinala, então, que na ontologia da determinidade, as duas interpretações da phusis são
absolutamente convergentes: “a natureza é fim e a natureza é princípio de alteração, ou seja,
de aquisição de formas, mas estas formas são fins pré-assinalados para os entes naturais”90.
Registre-se ainda que Castoriades ao dar ênfase à criação, enquanto imaginação radical e
imaginário social, a primeira operando no âmbito do psiquismo humano e a segunda, no
social-histórico, não restringe a incidência do princípio ontológico, que afirma O Ser é
criação ao domínio humano. Com suas palavras: “os entes têm, em si mesmos, princípio e
origem de criação de formas, o próprio ser é definido pela alloiosis91 no sentido forte, a autoalteração, ou auto-criação” 92.
A polaridade entre phusis e nomos coloca-se finalmente para Castoriadis nos termos abaixo,
assinalando o seu rompimento com a ontologia aristotélica: “1- não há, definitivamente,
phusis do nomos, em nenhum sentido do termo; 2 – o nomos – como a techné – é criado pelos
humanos, o que remete a uma phantasia, que não é nem imitação nem complemento da
phusis ; 3- existe ao menos um tipo de ente, o humano, que cria, faz surgir seu próprio eidos
de maneira “não natural” e sem que este eidos já se encontre, dunamei, em suas
potencialidades, determinado; cuja consideração, portanto, não somente rompe a
universalidade da phusis , mas arruína toda a ontologia da determinidade, e logo, também a
ontologia aristotélica”93.
Eis, portanto, indicado o caminho que Castoriadis irá seguir com relação ao domínio humano
– âmbito do nomos, da lei, e sobretudo, da phantasia.
Se a phantasia – não é imitação, nem complemento da natureza, o que ela é? O dicionário
grego traduz como: aparição, visão e imaginação, termo adotado por ele para designar,
justamente, a capacidade infinita de criação humana. Trata-se da imaginação radical, que se
expressa no psiquismo humano e do imaginário social, que opera no âmbito do socialhistórico. Essa imaginação assinala um rompimento com a tradição da determinidade e da
naturalidade das respostas genuinamente humanas, marca de sua singularidade.
“Há, se quisermos chamar assim, uma phusis do homem, no sentido da efetividade universal.
Essa phusis é, nuclearmente e como phusis própria ao homem, imaginário radical: imaginação
radical da psique e, no plano coletivo, imaginário social instituinte94, afirma o filósofo. Essa
phusis do homem é para ele, a essência humana, termo em desuso no vocabulário filosófico
contemporâneo, mas que o nosso autor não se incomoda de utilizar, quando se refere a esse
elemento identificador do homem, como seu traço singular. Em uma Conferência proferida
em P.Alegre, 1991, com o título – A criação histórica e a Instituição da Sociedade,
Castoriadis esclareceu:” A racionalidade e a lógica, na forma funcional, caracterizam todos os
seres vivos. Mas o que faz a essência do homem, precisamente, é a imaginação criadora. Com
a lógica e a racionalidade apenas, podemos ir até o infinito dos números.95
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Uma ampla discussão aqui se abre. Mas, para nós o que nos importa dentro dos limites deste
trabalho é responder: como se relaciona esse imaginário radical com a natureza?
O imaginário radical se expressa como criação, como capacidade de inventar novas formas de
ser – fazer e pensar – a partir do que existe, porém, ainda que se faça dentro de circunstâncias
determinadas, não é derivado de algo, nem se coloca como reflexo ou imagem de qualquer
coisa. É especificamente, a capacidade de colocar uma nova forma. Com o imaginário,
criamos o mundo da cultura com suas instituições, sendo a linguagem e a técnica suas
criações primordiais, modo de ser do coletivo anônimo e identificador da singularidade
humana.
Há alguns pressupostos de ordem ontológica, que é necessário sejam aqui explicitados para
que possamos elucidar melhor a intrincada relação da imaginação com a natureza, bem como
a extensão de sua expressão tanto na psique individual, quanto na sociedade e na história.
O mundo é caos e cosmos ao mesmo tempo. Nas camadas profundas do ser existe a ordem
expressa nas leis e regularidades dos fenômenos naturais, bem como a desordem ou a
indeterminação. Retomemos as Teses Ontológicas apresentadas por Castoriadis em um texto
de 1981 – “A Lógica dos Magmas e a questão da Autonomia”: “ O que existe não é conjunto
nem sistemas de conjuntos. O que existe não é plenamente determinado. O que existe é Caos,
ou Abismo, ou Sem-Fundo. O que existe é Caos irregularmente estratificado. O que existe
comporta uma dimensão conjuntista-identitária ubiquamente densa”96.
Essas Teses compõem a base ontológica do pensamento de Castoriadis, bem como a
fundamentação para a imaginação e autonomia.
A tradição filosófica ocidental, pelo menos desde Platão, trabalha com o princípio de que o
Universo é Cosmos, com base numa ontologia unitária, que se assenta na idéia de que há uma
única ordem no mundo, que engloba a natureza, a sociedade e a história 97. E esse princípio
como que dissimula a presença do Caos no universo e no homem, como sua hybris ou
desmesura. Castoriadis, no sentido inverso dessa ótica, relembra o poeta grego Hesíodo, com
a afirmação: “No princípio, reinava a desordem mais total, depois, foi criada a ordem, o
cosmos. Contudo, nas “raízes” do universo, para além da paisagem familiar, o caos continua a
reinar soberano”. (...) E conclui: “Existe uma ligação estreita, embora implícita, entre esses
dois pares de oposições: chaos/cosmos e hybris/dike. A segunda, num certo sentido, é apenas
uma transposição da primeira ao domínio humano”98. Castoriadis retoma também
Anaximandro quando coloca o apeíron - o indeterminado – o indefinido, como outra maneira
de pensar o caos. Afirma assim, que a existência de seres particulares é definida também pela
hybris – a desmesura ou a adikia – a injustiça.
Ressaltamos, no entanto, que a postulação do Caos nos moldes como Castoriadis coloca não o
levam a obliterar o outro aspecto essencial do ser natural e social-histórico, qual seja: tudo o
que é, existe, deve conter uma dimensão conjuntista-identitária ou conídica, como ele
costuma denominar. Trata-se estritamente da dimensão natural, de ordem racional, que se
encontra inscrita na natureza e nos princípios lógicos operacionais, por meio dos quais nós
conhecemos o mundo e nos expressamos sobre ele, como seres racionais e imaginários,
portanto, com nossa razão e imaginação. Essa dimensão, no entanto, não esgota o ser em
nenhum sentido, e sobretudo, não dá conta das criações genuinamente humanas, seja no plano
individual – âmbito da psique, seja no plano coletivo – âmbito do social-histórico.
É bom lembrar aqui, como Castoriadis se refere a essa dimensão, objetivando elucidar a
extensão da presença da imaginação nos seres vivos, para em seguida, apontar a clareira por
onde se expressa a imaginação especificamente humana. “O que é – o ser-ente total -, é
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intrinsecamente regulado, em si, em um dos seus estratos, o primeiro estrato natural, pela
lógica-conjuntista identitária, conídica – e o é, sem dúvida, também, lacunar e
fragmentariamente, em todos os demais. Em toda evidência, essa lógica domina igualmente
esse constituinte essencial do primeiro estrato natural que é o vivente em geral – e, portanto,
também o ser humano, na condição de simples ser vivo”99. Assim posto, o ser vivente
funciona obedecendo a princípios que estão inscritos na natureza, e o fazem quase
automaticamente, elementos com os quais trabalha a ciência desde sempre, e que levam
Castoriadis a afirmar: “Nessa medida, é possível qualificar o simples vivente como, em
grande parte, uma espécie de autômato conjuntista-identitário”100. Ressalta, no entanto, que
essa idéia de autômato deve ser tomada com muito cuidado, nada mais do que uma espécie de
idéia de trabalho. Isso porque ele irá, logo em seguida, lembrar que“o vivente é também um
eu” , idéia forte e complexa, porque aponta para uma forma de para-si , que mesmo o simples
vivente possuiria como as três determinações essenciais: intenção, afeto, representação. Ele
explica: “Intenção mínima, evidentemente, a da conservação/ reprodução, com as
conseqüências que introduz. Afeto que é, minimamente, o prazer/desprazer (“sinal”de
atração/repulsão), (...) Representação para o vivente não significa, e não pode significar
fotografia ou decalque de um “mundo exterior”. Trata-se de apresentação para e pelo vivente,
mediante o qual ele cria seu mundo próprio a partir do que, para ele, não é mais do que
simples choques, para retomar o termo de Fichte. (...) O vivente cria a informação para ele.
Nada é informação, senão para um eu – que pode transformar, ou não transformar, o X do
choque exterior em informação”.101
O dado importante a registrar aqui é que a informação só o é para um ser que a organiza, que
a registra como informação, pressupondo portanto, uma estrutura subjetiva, a qual opera no
sentido de dar forma a , tornar algo presente para si mesma. E isso se faz por meio do
estabelecimento de uma relação , entre o que existe e a imagem criada a partir daí. Portanto,
há uma sensibilidade, que organiza o real a partir de uma lógica elementar. Explica
Castoriadis: “A imaginação primeira, originária, radical, poder de apresentação é, por isso
mesmo, poder de organização. (...) O vivente possui, portanto, uma imaginação “elementar”.
Mediante essa imaginação e essa lógica, ele cria, a cada vez seu mundo. E a propriedade
característica desse mundo é que existe, a cada vez, no fechamento”102.
Esse fechamento será responsável pela fixidez das normas estabelecidas e pela
funcionalidade, que opera no caso dessa espécie de imaginação elementar presentes nos seres
viventes simples.
A imaginação humana estabelece uma ruptura com essa forma de operar acima. O que deve
ter sido resultante de uma evolução psíquica, de um “sobredesenvolvimento do sistema
nervoso central”, e de uma organização diferente do sistema. Essa ruptura tem como traço
fundamental a a-funcionalidade, ou seja, o mundo psíquico humano torna-se a-funcional 103.
Isso significa que o ser humano não mais age apenas por meio de “regulações instintivas”.
Castoriadis então, aponta, duas características do psiquismo humano por onde se manifesta
essa a-funcionalidade. A primeira, “a autonomização da imaginação, que não mais é
funcionalmente submetida. Há fluxo representantivo ilimitado, incontrolável, espontaneidade
representativa sem fim assinalável, desligamento entre “imagem” e “choque=X ou, na
consecução dessas imagens, desligamento entre o fluxo representativo e o que seria um
“representante canônico” da satisfação biológica”. E segunda, “A dominação, no homem, do
prazer representativo sobre o prazer de órgão. O desligamento da sexualidade em relação à
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reprodução é uma das conseqüências mais manifestas – ao mesmo tempo mais banais e mais
cheias de conseqüências, como se sabe pela psicanálise”104. Eis portanto, indicados os pontos
de ruptura com aquela espécie de imaginação primeira, elementar, que agora se torna
imaginação radical, que opera com a criação do sentido e da significação.
Se a hybris – a desmesura ou a adikia indicam a presença do caos na vida humana, ao
mesmo tempo que a dike – a justiça representa o cosmos , a regularidade da lei, infere-se que
a imaginação radical, com a sua característica de romper as “balizas” da ordem inscrita no
Universo, anuncia por meio da criação de formas absolutamente novas e inusitadas, o advento
do homem singular, imaginário, por excelência. A imaginação radical da psique como poiesis
(criação) indica pois, uma ruptura com a natureza psíquica do mundo animal, e manifesta-se
por meio de um fluxo de representações, afetos e desejos indissociáveis e incontroláveis, e
que tem na a-funcionalidade uma de suas características essenciais.
Em conclusão, à pergunta inicial sobre as dimensões imaginárias da natureza, responderíamos
com Castoriadis com o caminho intermediário entre a phusis e o nomos, entre a natureza e a
lei, pois se é verdade que o homem é um animal imaginário por excelência, ele somente
consegue ser homem, porque essa sua infinita capacidade de criação, invenção,
fantasmatização do real se faz assentada em uma lógica estritamente racional, manifestada por
meio da linguagem, a qual trabalha tanto com a lógica conjuntista-identitária como com a
significação imaginária, fruto de nossa sociabilidade social-histórica, exigência essencial, sem
a qual não seríamos esse ser humano criativo e metafísico, que busca incessantemente a
beleza e a felicidade.
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DA FIBRA SERTANEJA NA REDE SOCIOTÉCNICA DO
SEMI-ÁRIDO
Fátima Branquinho(UERJ)
INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado é o resultado preliminar de uma investigação em curso, cujo
objetivo é o estudo do projeto técnico de construção da barragem e da sociedade do Vale do
Açu a ele associado. Tal estudo vem sendo realizado com base no pressuposto segundo o qual
as questões epistemológicas - a formulação de conceitos pela ciência, os fatos científicos não são distintas da organização do corpo social, de um ethos, dos valores. Com ele, estou
buscando responder a algumas perguntas. São elas: quantos somos, no Vale? Quem somos
nós, isto é, quem são os atores atuantes no Vale? Que mundo comum nós construímos com a
realização desse projeto técnico? Que mundo comum nós poderemos construir ao considerar
as proposições atuais e verificar suas articulações, isto é, as associações entre humanos e nãohumanos? O que definiu e define, afinal, a vida pública no Vale do Açu, se estendemos a
democracia aos saberes – técnico-científicos ou não – com o objetivo de reler e compreender
o acervo de documentos arquivados no Núcleo Temático da Seca e do Semi-áridovi
(NUTSECA/UFRN)? Todo o esforço reunido nessa pesquisa está sendo feito no sentido de
buscar superar os abismos dualistas – natureza/cultura, teoria/prática, conteúdo/contexto,
palavra/mundo etc – que não nos têm ajudado a compreender a realidade social nem a propor
soluções para os problemas, a fim de melhorá-la e assim, melhorar a nossa convivência
planetária.
Uma das primeiras inquietações que mobilizaram a realização dessa pesquisa foi a percepção
de que nos habituamos a conviver irrefletidamente com a noção segundo a qual “verdade”
sobre a realidade é resultado do trabalho científico. Esse, por ser considerado totalmente fora
das discussões - tidas como apaixonadas e subjetivas - sobre as regras e leis que regem as
relações sociais e o cotidiano das diferentes sociedades, assumiu estatuto diferenciado na
hierarquia dos saberes. Afinal, as leis da natureza não apareceram nunca como submetidas à
vontade humana. Essa transcendência garantiu-nos sempre o porto seguro da razão humana.
Natureza e leis naturais são as coisas-em-si dispostas ao olhar especializado de alguns homens
preparados, dotados de autoridade para descobri-las e descrevê-las. Tais “coisas” que estão
fora de nós, parte da realidade exterior, são, assim, os objetos de conhecimento científico e
técnico. A força dessas “coisas” é tão grande que nos acostumamos a acreditar que os fatos

falam por si mesmos (claro, através de seus porta-vozes, seus representantes: os cientistas,
engenheiros, técnicos especialistas).
Por outro lado, parece-me que durante muitos séculos, desde a Grécia, acostumamo-nos a
considerar - e aceitamos sem duvidar - que falar de democracia é uma questão relacionada
apenas à vida social, aos valores próprios a cada sociedade, à sociabilidade, às regras de
convivência e às leis civis. Mais recentemente na história humana, as discussões sobre a
democracia estenderam-se das rodas de filósofos, sociólogos e historiadores para grupos de
educadores e, daí, para os currículos de algumas escolas, dependendo das sociedades às quais
pertenciam. De qualquer maneira, tais discussões pressupunham e pressupõe, ainda hoje, um
certo entendimento sobre “cidadania”.
De um modo bastante geral, podemos definir “exercício de cidadania” como a possibilidade
que cada um de nós tem de contribuir na escolha ou na determinação dos rumos a serem
tomados pela sociedade da qual se é parte. Para a maioria das sociedades, essa escolha ou
determinação de rumos é antecedida pela eleição de representantes, que falando por nós,
formulam e votam as leis, escolhem e decidem.
Portanto, desse ponto de vista, temos, claramente, de um lado, tudo o que diz respeito à
ciência e, de outro, aquilo que diz respeito à política.
Contudo, essa dicotomia pouco tem nos ajudado a compreender nossa sociedade e a formular
idéias que contribuam para minimizar alguns de nossos problemas, como por exemplo, os
sócio-ambientais. Compartilhando esse sentimento de desconforto - proveniente da separação
entre valores sociais e fatos científicos ou entre contexto social e conteúdo científico - com
outros estudiosos das ciências, decidi nortear a pesquisa que vem sendo realizada no sertão do
Rio Grande do Norte (RN/BR) pela noção segundo a qual a questão da democracia deve se
estender às ciências ou mesmo que a questão da cidadania deve se estender às coisas-em-si.
Formulada de outra forma: se, no exercício da democracia, nossos representantes legais,
eleitos por nós, podem defender e/ou trair os ideários que serviram de base para sua eleição,
por que não estender aos fatos científicos, às “coisas”, a dúvida sobre a fidelidade da
representação? Por que não considerar que a representação feita pelos porta-vozes de homens
e mulheres é enigmática e misteriosa tanto quanto àquela em que um homem não fala mais, já
que os fatos podem falar por si, através dele? Nas palavras de Latour (2004, p134): “como se
haver para fazer falar por si mesmos os que em nome de quem se vai falar?”.
E o que significa, na prática, estender a democracia às ciências? Significa, assim, ignorar a
definição mais comum dada ao objeto que lhe impõe uma inatividade. Essa definição, de fato,
não corresponde à realidade. O objeto é dotado de atividade por sua capacidade de alterar a
realidade tal como faz o sujeito.
A pesquisa que deu origem a esse ensaio tratou, assim, de rever a concepção de ciência que
legitima a divisão entre “o que observa” e “o que é observado”, entre “o que estuda” e “o que
é estudado”, entre “o que representa” e “o que é representado” e reconhecer a cidadania dos
objetos científicos, às “coisas”. Desse modo, acredito, abre-se uma possibilidade de misturar
numa só arena – uma nova arena – controvérsia técnico-científica e discussão política, ciência
e sociedade, natureza e cultura. E, quais são as condições que tornam possível falar da
sociedade incluindo tais objetos como atores, como atuantes, fazer uma análise sociológica do
conhecimento entendendo que objetos, que “coisas” têm atividade?
Uma dessas condições, que ora apresento nesse ensaio - produto e resumo da referida
pesquisa - é buscar realizar o exercício proposto pela antropologia das ciências e das técnicas,
redistribuindo - a palavra, a capacidade de agir e de se associar, como ator social - entre
humanos e não-humanos, aprendendo a duvidar daqueles que os representam e, considerando
as associações que estabelecem entre si. É dessas associações que venho buscando a
descrição, pretendendo contribuir no sentido de darmos um passo à frente nas discussões
sobre cidadania e democracia. Assumir uma concepção do “social” e do “científico” – do que

diz respeito à natureza e do que diz respeito à política – de forma não dual, nas associações
mesmas que estabelecem no mundo empírico, implicou uma certa compreensão de “objeto”.
Tal compreensão permitiu a todos os estudiosos das ciências que a adotaram, contribuir para
renovar as discussões sobre cidadania e democracia nas sociedades científicas e técnicas. O
estudo aqui apresentado compartilha tal compreensão do que seja “objeto”, que passo a
apresentar em seguida.
Não inclui no projeto de minha pesquisa fazer um estudo ou uma revisão sobre a definição,
abrangência, limites e funções da epistemologia, apesar dessa discussão ser afeta àquilo que
desenvolvi. Há diversas abordagens da teoria do conhecimento e da epistemologia que
discutem a relação sujeito-objeto e que foram desenvolvidas por Steenberghen (1956), Lazaro
(1967), Hempel (1974), Lebrun (1977), Morin (1983, 1991), Carnap [1985,(1961)], Japiassu
(1991), Alves (1993), Maturana R. & Varela G.(1995), só para citar alguns. Tais abordagens
não apresentam lugar ou enquadramento possível para considerar a redistribuição da atividade
– da capacidade de agir – entre humanos e não-humanos, assim como, para considerar as
associações como foco da análise sociológica, de um modo geral e da sociologia da ciência,
em particular. A antropologia estrutural de Lévi-Strauss e seus desdobramentos nas correntes
francesas dedicadas à análise semiológica do discurso provocaram fortes impactos no papel
heurístico desempenhado pela dicotomia natureza/cultura. Mesmo tendo contribuído para
modificar a compreensão ontológica e epistemológica que herdamos do Iluminismo, ela não
dá conta da produção dos objetos das complexas sociedades C&T. Por isso, esse ensaio
encontra-se nos limites da controvérsia – estabelecida nos últimos trinta anos, com o
surgimento dos estudos científicos – inscrita numa tradição bem mais antiga, relativa às
discussões sobre se é possível e como conhecer a realidade.
A contribuição que a antropologia das ciências e das técnicas ou sociologia das associações
busca acrescentar é a tese de que o homem emerge como tal não apenas quando se sujeita às
práticas discursivas historicamente constituídas, naturalizadas, mas também quando aceita
que o objeto é parte de sua humanidade.
Uma revisão da literatura que se preocupa coma análise dos “impactos sociais” de projetos de
barragens poderá ser encontrada na versão completa desse estudo. Em síntese, tais trabalhos
expressam preocupação acentuada em detectar regularidades e generalizar efeitos provocados
por tais projetos em distintos contextos sociais, pensados como resultantes de uma
intervenção de agências governamentais e avaliados por meio de tipos de respostas culturais
da população à intervenção, como se a uma intervenção correspondesse uma reação. Tais
análises visavam subsidiar as agências com indicações, a fim de minimizar efeitos negativos.
Em que pese o fato dessas análises terem sido geradas no âmbito da antropologia – que
preconiza que causas aparentemente iguais não produzem efeitos iguais em qualquer
sociedade – não cabe aqui dar conta desse enfoque. Como Sigaud (1988,pp.86) diz: “...tudo
indica que a maioria dos trabalhos sobre “impactos” não são produzidos a partir de questões
formuladas no interior da antropologia, mas de questões vindas de fora e respondidas com o
uso das técnicas e conceitos da antropologia”.
É a partir dessa perspectiva que pretendo contribuir apresentando elementos para a
compreensão dos fundamentos da inclusão dos “objetos” como parte de nossa humanidade e
mesmo apresentando características da perspectiva teórico-metodológica que não pretende
fazer generalizações. Trata-se, assim, da tentativa de superação do abismo dualista entre
abastecimento de água/produção de energia e permanência da população. Tal perspectiva
pretende incluir uma terceira arena, indicando que a população de humanos no vale do Açu é
constituída por um não-humano – a barragem – antes mesmo e sua construção, por exemplo,
na organização dos comitês de barragem.
Primeiras etapas para visualizar associações: Quantos somos no Vale do Açu?

No estudo apresentado aqui, foi focalizada uma terceira arena - onde discussões políticas e
controvérsias científicas são examinadas buscando-se identificar as associações entre
humanos e não-humanos – que tem como palco, cenário, ecossistema, o Vale do Açu/RN.
A partir do ponto de vista teórico-metodológico escolhido, posso afirmar que o desenrolar de
controvérsias técnico-científicas sobre a formulação do projeto técnico (localização e
construção da barragem do Açu) é indissociável da constituição das sociedades sertaneja e
brasileira, da nossa cultura. O exemplo da barragem permitiu observar a noção segundo a qual
a ciência e a tecnologia – encarregadas de compreender/dominar a natureza – não estão
separadas por um abismo intransponível da política – encarregada de regular a vida social.
Mas, essa demonstração, para se descolar do senso comum, só se torna possível se a idéia de
estender a democracia às ciências, a noção de cidadania aos objetos permanecer acesa. E, para
que isso pudesse ocorrer no âmbito dessa pesquisa, me baseei no conceito de simetria.
Tal noção foi utilizada originalmente por Bloor (1978) com o objetivo de rever a hierarquia
estabelecida por alguns sociólogos da ciência entre contexto social e conteúdo cientifico,
parte da mesma linhagem de discussões que, como mencionei anteriormente, inclui este
trabalho. Em outras palavras, Bloor (1972) sugere que se restabeleça uma simetria total de
tratamento entra vencidos e vencedores da história das ciências. Isto é, ele considera que é
preciso formular explicações sociais, econômicas e psicológicas tanto para explicar os erros
cometidos por alguns cientistas quanto para o êxito de outros. Contudo, Latour (1997) propõe
ampliar a noção de simetria de Bloor tratando igualmente e nos mesmos termos não apenas o
falso e o verdadeiro na ciência, mas também a natureza e a sociedade. Como Latour (1997,
pp24) diz:
“Na verdade, o famoso “programa forte” logo se enfraquece quando se desce, como iremos
fazer, ao plano dos aminoácidos, dos hormônios do cérebro e das culturas de células. Nesse
mundo, não é mais possível levar para o pastoreio o rebanho de fatores sociais desenvolvidos
pelos nossos grandes sociólogos: sociedade, classe, campo, hábitos, símbolo, papel social
pretendido, interação.Com essas noções só se pode fazer uma sociologia das ciências quando
se permanece longe das ciências e quando elas são tomadas em bloco....Não podemos achar
que a primeira (natureza) é dura como ferro, de modo a explicar a segunda (sociedade); não
podemos acreditar bravamente nas classes sociais para melhor duvidar da física...A
sociologia, a antropologia e a economia viveram tanto tempo ao abrigo das ciências e das
técnicas que podem ser utilizadas, tais como elas são, para explicar objetos duros.” (grifos
meus).
A noção de simetria é para mim, como foi para Latour há trinta anos atrás, a “base moral
desse trabalho” (1997, pp23). Apesar das quase quatro décadas de estudos científicos
realizados segundo essa maneira de considerar simetria, ainda estamos tateando na análise da
realidade social a partir dessa noção. Vale destacar que Gabriel Tarde já falava do social
considerando sua indissociabilidade em relação à natureza, mas não tinha como se apoiar em
situações reais, em condições concretas ou em material empírico, para exemplificar suas
idéias. Afinal, teste de DNA como critério para paternidade, clones de plantas ou sementes
transgênicas como elementos de parágrafos das legislações são atores recentes. Utilizei,
assim, a concepção de “social” de Tarde reelaborada por estudiosos da ciência que, como
Latour, preferem não apresentar qualquer “fator social” (tal como habitualmente aparecem
nos trabalhos de sociólogos da ciência) para explicar a produção técnica e científica. O mais
importante a ser destacado é que, para a antropologia das ciências ou sociologia das
associações ou, ainda, para a teoria do ator-em-rede, o social não é algo que está “por trás” do
progresso técnico-científico, da realidade, a ser desvelado. Considera-se, outrossim, que na
realidade há um conjunto de associações, agenciamentos, mediações realizadas por diferentes
atores (humanos e não-humanos), enfim, há redes sociotécnicas que definem o social. Assim,
o que entendemos como “social” vem depois, como resultado, como conseqüência das

associações e agenciamentos que somos capazes de identificar. O “social” não estava lá para
ser explicado. Desse modo, esse estudo pode se definir como parte do produto de trabalhos
que mantêm a sociologia indissociável das ciências e das técnicas e que pratica a
epistemologia das associações, isto é, de objetos híbridos de natureza e cultura.
Os estudos científicos seguem, em geral – e, eu também tenho procurado seguir no decorrer
da pesquisa - alguns princípios e regras metodológicas, tais como:
•
Desistir de qualquer discurso e opinião sobre ciência feita e, em lugar disso,
seguir cientistas, engenheiros e técnicos em ação;
•
Desistir de qualquer decisão sobre subjetividade ou objetividade de uma
afirmação técnica ou científica com base simplesmente no exame desta afirmação e,
em vez disso, acompanhar sua história tortuosa, de mão em mão, durante a qual cada
um a transforma mais em fato ou em artefato;
• Abandonar a natureza como principal explicação para o encerramento das
controvérsias e, em vez disso, contabilizar a longa e heterogênea lista de recursos e
aliados que os cientistas precisam reunir para tornar a discordância impossível,
buscando encerrar uma controvérsia;
• Uma vez que a resolução de uma controvérsia é a causa da estabilidade da
sociedade, não é permitido usar a sociedade para explicar “como” e “por que” uma
controvérsia foi resolvida.
• Em relação àquilo de que é feita a tecnociência, sempre que se constitui um
divisor entre interior e exterior, é preciso estudar os dois lados simultaneamente e
fazer uma lista daqueles que realmente ajudaram a construí-la. Lembrar, assim, que a
ciência é feita de múltiplos atores, já que o destino de uma afirmação feita por um
cientista, técnico especialista depende dos outros e de que os pesquisadores estão
implicados nos debates públicos;
• Verificar a extensão da rede sociotécnica que está sendo construída;
• Evitar explicações e habilidades cognitivas para a ciência e tecnologia,
procurando entender do que são constituídas as redes sociotécnicas e como se
expandem.
Tais princípios são heurísticos e estão presentes nesse estudo mais para colaborar na
compreensão da realidade social e captar o que há de novidade do que formatá-la ou regê-la. O
projeto técnico da barragem do Açu - as associações que cria no Vale - é um tema pródigo. Ele
permitiu que eu evitasse dois equívocos comuns aos estudos científicos: 1.A crença de que os
estudos científicos buscam uma “explicação social” dos fatos científicos; 2.A crença de que
tratam unicamente de discurso e retórica ou, de problemas epistemológicos sem se importar
com o “mundo real lá fora”.
Primeiras associações: Quem nós somos no Vale do Açu?
Os estudos científicos rejeitam a idéia de uma ciência desvinculada do resto da sociedade.
Mas, é preciso tomar cuidado, pois isso não significa que adotem a postura contrária: de uma
“construção social” da sociedade. Desse modo, essa pesquisa vem tentando evitar dividir a
história da implementação do projeto técnico da barragem do Açu em duas partes: uma para
os problemas jurídicos que envolvem o Estado, o pagamento das indenizações para os
proprietários de imóveis situados em terras que foram alagadas, a proteção da produção
agrícola do pequeno produtor ou dos trabalhadores extrativistas e o mercado interessado na
compra e venda de minérios; a outra, para as carnaúbas, animais silvestres, plantas medicinais
do sertão e para as figuras rupestres,dignas do “armazenamento” de dados sobre a história da

origem dos primeiros brasileiros, nossos antepassados, nossas raízes. Se não tivesse evitado
essa divisão, teria duas listas de personagens correspondentes a duas histórias: na primeira, a
história do desenvolvimento do nordeste do Brasil, na segunda metade do século XX e na
segunda, a história da Ciência Brasileira, da engenharia, da ecologia, das geociências, da
arqueologia, no mesmo período. A primeira lista trataria de política, direito, economia,
instituições e paixões; a segunda, de idéias, princípios, conhecimento e procedimentos
(Latour,2001pp.102). A primeira lista teria o DNOCS, a Andrade Gutierrez, o Congresso, o
Ministro Andreazza, as multinacionais da fruta, as pequenas propriedades, a Igreja, mas não
figuras rupestres, carnaúbas e sismógrafos; a outra discorreria sobre jazidas de mármore e
chelita, mas não sobre a CNBB, lobbys ou os latifúndios. Seriam duas equipes de
historiadores sem que uma tomasse consciência da outra. Ou, ao invés de duas histórias que
não se intersecionam em ponto algum, seria possível ter pessoas que admitissem a existência
de uma área ligeiramente indefinida de híbridos, que se poderia encontrar ora numa coluna,
ora na outra. Nesse caso, esses estudiosos estariam narrando dois episódios simétricos, os
quais incluem os mesmos elementos e os mesmos atores na zona de interseção, tomando
fatores emprestados da outra lista. Nesse caso, no máximo, poder-se-ia dizer, por exemplo,
que um grupo desses narradores estava misturando preocupações políticas com interesses
puramente técnico-científicos. Mas, o corriqueiro seria ter mesmo dois grupos de
estudiosos/narradores: o primeiro, erudito, esperava acompanhar os experimentos que
mapearam os possíveis desmoronamentos sem precisar se envolver com a Câmara e o
Ministério; o segundo imaginou poder falar das relações entre os deputados, os pequenos
produtores e a Igreja sem ter contato com os arqueólogos ou com geógrafos. Equivocados
ambos percebem que os caminhos por eles traçados, com base nos estudos científicos, são
muito mais interessantes do que supunham. Não se trata de estabelecer a priori, que existe
“alguma conexão” entre Ciência e Sociedade, pois a existência dessa conexão depende
daquilo que os atores fizeram ou deixaram de fazer a fim de estabelecê-la. Os estudos
científicos apenas fornecem os meios de traçar essa conexão, quando ela existe. É isso que
essa pesquisa pretende mostrar como resultado. Mostrar que ao redor do trabalho da
elaboração e implementação do projeto da barragem do Açu, dos testes de mecânica dos solos
e dos estudos de sismologia se forma um novo Deputado, um novo bispo de Mossoró, uma
outra Professora, um outro engenheiro do DNOCS, um novo semi-árido, uma nova teologia
dos milagres, uma nova sociabilidade técnico-científica, processos de indenização, novas
causas na justiça, uma outra sociedade brasileira - mais apaziguada com os “desmantelos”
provocados pela seca – uma sociedade que excluíra do mapa, a partir daquele momento, uma
cidade inteira, o maior carnaubal do mundo, figuras rupestres, jazidas de mármore e incluíra
multinacionais da fruta, projetos de irrigação, uma nova cidade de S. Rafael, famílias
transferidas e indenizadas, novos retirantes e uma nova seca.
O que essa pesquisa está procurando exemplificar é que natureza e sociedade não são termos
explicativos, mas aquilo que requer uma explicação conjunta. A natureza sai mudada dos
escritórios dos engenheiros, assim como os próprios engenheiros, a sociedade sertaneja e todos
aqueles que defenderam ou repudiaram a construção da barragem, de Natal à Brasília
passando por Mossoró. Tais metamorfoses são incompreensíveis se eternamente
considerarmos a existência em separado de dois seres – natureza e sociedade – ou se a
primeira permanece eterna e a segunda é agitada pelos acontecimentos históricos. Como nos
ensina Borges, em seu apelo à linhagem pascalina: “...o gosto da maçã não estava nem na
própria maçã – a maçã não pode ter gosto por si mesma – nem na boca de quem come. É
preciso um contato entre elas.” (Jorge Luis Borges, Esse ofício do verso, pp12).
Muitos são os atores que tomaram parte das controvérsias científicas que ocorreram durante
quase cinco décadas entre a elaboração do projeto técnico da barragem para a região do BaixoAçú e sua consecução final, conforme demonstrou o exame dos documentos do DNOCS,

cartas, jornais, trabalhos acadêmicos, fotos, filmes e entrevistas. Esses são os materiais
preferidos para a análise por antropólogos das ciências são os textos científicos e os projetos
técnicos. Tais textos descrevem objetos novos, produto da prática científica e técnica. O
material empírico que foi analisado está arquivado noNúcleo Temático da Seca e do SemiÁrido (NUTSECA/CCSA/UFRN) coordenado pela Prof.Teresa Aranha assessorada por Jair
Nascimento de Carvalho. A partir do exame dessa literatura - abundante no Núcleo Temático
da Seca e do Semi-árido -, analogias são estabelecidas entre os humanos e o modo como os
não-humanos do Vale do Açu são caracterizados nos laboratórios, nas oficinas,
especificamente quando passam pelas reações químicas das quais tomam parte ou mesmo
pelas pranchetas dos engenheiros. E o que acontece com tais não-humanos?
A partir do exame de trechos dos projetos e análises técnicas escritas visando a construção da
barragem, no período de 1938 a 1983, vi que os não-humanos² que protagonizam tais textos
ora vencem e saem intactos das reações, ora são denunciados pela presença de indicadores, ora
resistem à precipitação, ora sucumbem num ou noutro teste de laboratório. Por isso, Latour
(2000, pp.148), diz que como os heróis, as “coisas” são definidas por sua performance. Como
cada performance pressupõe uma competência, retrospectivamente, pode-se explicar “porque
o herói resistiu a todas as provações”, e lentamente perceber sua “essência”, que é desvendada
por cada uma das suas “manifestações”.
Esses não-humanos são atores/atuantes que, porque não falam, têm os arqueólogos, biólogos,
antropólogos, escritores, os engenheiros e os técnicos do DNOCS como porta-vozes (o que
fala no lugar do que não fala). Os laboratórios, oficinas e escritórios de engenharia definem
entes por aquilo que eles fazem, por isso essas “coisas” são chamadas de actantes. “Por trás”
dos textos científicos, dos instrumentos, dentro do laboratório não temos a natureza - ainda
não. O que temos é um arsenal que possibilita impor novas e extremas condições à “coisa”.
Essa “coisa” (esse “algo” da natureza) é progressivamente formada por suas re-ações a
condições estabelecidas nos laboratórios de mecânica dos solos, por exemplo. Assim, a
natureza (tal como é explicada naquele momento) é resultado, não é a priori. Posso afirmar, ao
examinar o projeto técnico e os acontecimentos relacionados à construção da Barragem do
Açu, que “objetos novos” se transformam em “coisas” – exatamente como aconteceu com o
que conhecemos como células, células-tronco, transgênicos, clones, softwares, quasars,
centrais nucleares ou barragens (não importa o tamanho que tenham) – coisas isoladas das
condições de laboratório ou das oficinas dos técnicos e engenheiros que lhes deram forma,
coisas com um nome que parece independente dos testes nos quais provaram sua têmpera. Por
exemplo, para mim que sou bióloga por formação, posso, tranqüilamente, afirmar que todos os
biólogos consideram a “proteína” um objeto. Não se lembram, mesmo com todo registro da
história da ciência, de uma época nos anos 20, em que a proteína era algo esbranquiçado
separado por uma nova centrífuga no laboratório de Svedberg.
Claro que, com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil fazer a genealogia e a arqueologia
desse passado sedimentado – um objeto novo é formado pela importação simultânea de muitos
outros muito mais antigos para sua forma reificada. À medida que o tempo passa, o número de
elementos agrupados aumenta.
Um laboratório é, assim, um lugar de transformação, ao contrário dos instrumentos de medida
- termômetro, conta-giros dos carros, contador Geiger - que se limitam a mostrar um
determinado dado. Qualquer coisa levada para lá é tratada e transformada. O laboratório não
se reduz ao conjunto de instrumentos que lá estão. É uma invenção dos alquimistas que se
constitui em um ambiente prático, implicando gestos e competências, que conferem a tais
instrumentos uma significação final. Praticamente, o laboratório demandava dos alquimistas
uma purificação espiritual: um laboratório estava próximo ao conceito de oratório. O sentido
moderno do termo se estabelece em torno de outro tipo de prática, mais ligada ao controle e à
contabilidade. A purificação se situa, daí para frente, como uma noção básica fundamental,

porque o que entra no laboratório precisa ser identificado. Um laboratório atual substitui o
tempo da transformação pela rede de transformações (Stengers, 2003, pp.220), pois há
necessidade de outros laboratórios. Isso explica porque Latour escolheu a etnografia de grupos
de cientistas e engenheiros para desenvolver seus estudos sobre tecnociência.
Essa análise do desenvolvimento de um projeto técnico no sertão exemplifica um conjunto de
trajetos ocorridos nos laboratórios e oficinas de engenheiros que tornam dispositivos,
instrumentos, formando a trama sólida de relações entre ciência experimental, laboratório de
pesquisa ou de controle, elaboração de laudos, edificações, distribuição de água, produção
industrial, formulação de decretos e leis e, num sentido amplo, entre tecnociência e sociedade.
Um exemplo disso foi a mudança de localização da barragem, que mobilizou a população
local, além de acadêmicos e a Igreja. Em seu desenho original sua construção, que chegou a
ser iniciada e posteriormente abandonada, envolveria um conjunto menor de atores. A decisão
para a mudança foi tomada num laboratório, reiterando a opção de políticos, alheia a vontade
popular.
Nessa trama, cada vez mais pessoas e grupos foram sendo integrados, alistados, aliando seus
interesses. É a esse aumento de extensão das relações que Latour chama de translação,
destacando a formação da rede sociotécnica peculiar à construção da Barragem do Açu: “a
definição de cada realidade³ evolui à medida que novos dispositivos enriquecem seu repertório
de ação”. (Stengers, I. 2003, pp.331).
Por isso, para os antropólogos das ciências e das técnicas as controvérsias científicas têm tanto
valor. Uma vez que elas estejam resolvidas, a natureza aparece como causa final da resolução
de tal controvérsia. Enquanto durarem as controvérsias, a natureza aparecerá como
conseqüência final delas. A construção da barragem do Açu é, assim, a própria construção da
sociedade brasileira, sertaneja e do semi-árido.
A redistribuição quanto à capacidade de agir como ator social, considerando somente as
associações de humanos e não-humanos, redefine a dinâmica do coletivo relativo ao
ecossistema do vale do Baixo-Açu. Como Latour (2004, pp.134) diz, é a estas associações e
não à natureza que a ecologia deve ter o que fazer. Tais associações tornam-se visíveis
nasnegociações de interesses de diferentes grupos na construção da barragem: a participação
da mídia nas discussões sobre a obra; como ela foi implementada; como ela foi negociada na
Câmara, no Senado, nos bastidores; por quem: quais os grupos envolvidos nas negociações;
por quanto tempo, que controvérsias gerou.
Não podemos esquecer que a produção mútua assumida pela antropologia simétrica – da
ciência (das coisas-em-si) e da sociedade (dos homens-entre-eles) no mesmo modelo
durkheiniano, isto é, considerando que as “tribos” de cientistas e engenheiros projetam, sobre
a natureza, suas categorias sociais – joga pesquisadores, engenheiros, especialistas para fora
do laboratório e da universidade de um modo geral, num debate público, onde são chamados a
responder em tempo real, o que é bom para nós todos (e pode estar nas leis) e o que não é (e
deve estar nas leis). “Lei” é, portanto, outra noção importante, pois esse ensaio, como
representante da sociologia das associações ou da tradução, faz o link entre o conceito de
social - da tradição da sociologia com a qual é dever manter diálogo, tal e qual fizeram os
estudiosos nos quais me baseei para escrever esse trabalho - e a noção de natureza.
Considerações Finais
O estudo que venho desenvolvendo não trata de identificar o número de pessoas que foram
deslocadas nem tão pouco considerar a área alagada ou o tempo de construção. Trata de
incluir na lista dos envolvidos, por exemplo, os modos de vida e trabalho vinculados à
utilização do rio, pois eles resultam da indissociabilidade entre a natureza e o homem, a saber:
pesca-pescador, colheita-agricultor-de-vazante, colheita-agricultor-de-terra-firme, criatório-

criador-nas-áras-secas, criança-escola, homems-cooperativa, cistãos-igreja, habitantes do vale
há séculos.
Ao reconhecer a resistência feita pela população à construção da barragem, pretendi na
verdade discutir a possibilidade da instituição da arte de governar sem dominar. A população
do Açu reage antes da construção rejeitando à migração e à renúncia aos símbolos de
permanência que os constituem tal como a árvore plantada – que é trabalho investido – e o
cemitério – onde os mortos “descansam”. Tais símbolos são parte de uma rede sociotécnica e
quando os deixamos “falar” eles traduzem, na interseção entre tecnologia e natureza, a
resistência da fibra sertaneja.
Chamo atenção para o fato dos movimentos verdes não serem tão bem sucedidos quanto
gostaríamos. Quaisquer que sejam as justificativas para tal, é uma demonstração que pode
haver algo inadequado em nosso modo de querer modificar a vida pública para que ela leve
em conta a natureza, algo inadequado com o tentar fazer entrar a preocupação com a natureza
na vida pública. A hipótese desse trabalho é que esse “algo inadequado” é o abismo dualista
entre fatos e valores, ciência e política, natureza e cultura. É, assim, que busco apresentar um
exercício nordestino de diplomacia. Espero que esse exemplo possa revelar a possibilidade da
paz a partir da socialização dos não-humanos.
Em certa medida, discordo de Latour (2004, pp.13), quando diz que: “A ecologia política não
começou ainda a existir; simplesmente se conjugaram os dois termos, ‘ecologia’ e ‘política’,
sem repensar inteiramente os componentes”.
O raciocínio de Latour é inteiramente válido somente se instituirmos o duplo exercício de
considerar a ecologia política como campo de conhecimento científico, como trabalho
acadêmico e, desconsiderar a contribuição do saber sertanejo para a construção desse campo.
Este não é o caso dessa pesquisa, onde o saber sertanejo sobre o Vale do Açu é peça chave
para o entendimento sobre as associações, para a contribuição para os chamados “estudos
científicos”, considerando que “científico” se constitui na associação com
“popular/tradicional”, mantendo uma espécie de diálogo permanente. Por isso, esse estudo é
emblemático da área do conhecimento designada como “estudos científicos”: porque a “caixa
preta” que diz respeito à construção de barragens, impactos ambientais, movimentos sociais,
normas para elaboração de estudos de impacto ambiental, por instituições governamentais
compartilhadas com lideranças locais, ainda não se fechou, apesar de muitas leis já terem sido
votadas. Ela é relativa a um conhecimento que está sendo produzido agora, com cientistas e
engenheiros em ação tanto quanto políticos e a população em geral. Um exemplo disso é a
transposição das águas do Rio São Francisco, que não pára de gerar controvérsias científicas e
discussões públicas, esquentando ainda mais o clima no sertão.
O convite que esse estudo faz, seguindo o pensamento dos sociólogos das associações (ou
antropólogos das ciências e das técnicas) e simpatizantes, é para ouvir os testemunhos dessa
segunda metade da história que não são constituídos de textos ou linguagens, mas de restos
silenciosos e brutais de carnaúbas, figuras rupestres, cidade de São Rafael, minas e jazidas de
mármore submersas.
Não tínhamos nada para nos contar o outro aspecto da história no Vale do Açu: como o objeto
técnico – a barragem – faz o sujeito, substituindo a noção segundo a qual, por exemplo, tudo o
que se fazia ou se faz, era ou é descobrir a natureza ou desdobrar a sociedade, assumindo ou
considerando os fenômenos como o encontro de elementos que sempre estiveram presentes
anteriormente. Se nos permitirmos exagerar esse argumento, levando-o até as últimas
conseqüências, poderíamos nos arriscar a dizer que no mundo da revolução copernicana de
Kant, a história, no fundo, não valia nada!
Seguindo essa linha de pensamento, nas palavras de Latour (1994, pp.134): “O humano, como
podemos compreender agora, só poderá ser captado e preservado se devolvermos a ele esta
outra metade de si mesmo, a parte das coisas. Enquanto o humanismo for feito por contraste

com o objeto abandonado à epistemologia, não compreenderemos nem o humano, nem o nãohumano”.
É disso que trata o conceito de simetria e que faz da antropologia simétrica uma antropologia
diplomática: nossos objetos são tão híbridos quanto os das sociedades ditas pré-científicas. As
questões epistemológicas não são distintas da organização do corpo social. Não somos
superiores às outras sociedades por termos a ciência como instrumento de leitura do mundo,
somos apenas diferentes. A partir dessa noção, podemos nos apresentar de um modo diferente
às demais sociedades, e experimentar colocar em prática a idéia de Latour segundo a qual
nosso mundo é mais que plural: ela é comum.
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MESA REDONDA VII

LÓGICAS HETERODOXAS APLICADAS AOS MODELOS
CULTURAIS
Coordenadora: Angela Maria Paiva Cruz (UFRN)

EVANS-PRITCHARD E AS LÓGICAS HETERODOXAS
Katiane Fernandes Nobrega(UFPE)
Pretendo discutir e avaliar as contribuições que o artigo Is there Azande logic? de Newton da
Costa, Otávio Bueno e Steven French tem dado a compreensão e elaboração das teorias e
metodologias antropológicas. Para tanto, adoto a seguinte dinâmica: discuto como Is there
Azande logic? pode nos ajudar a entender o porquê de certos procedimentos e artifícios
adotados por Evans-Pritchard e Lévy-Bruhl e, posteriormente, por Lévi-Strauss, na seleção,
na interpretação dos dados e, principalmente, na tradução das maneiras de pensar e sentir do
nativo em campo.
Vejamos. Is There Azande Logic? discute e demonstra os elementos lógicos105 que definem a
estrutura de pensamento Zande e, por decorrência, dos Nuer como sendo paraconsistente106
(cf. da Costa et allia, 1998: 41). Para isso, os seus autores comentam o que vem a ser a lógica
paraconsistente e como o pensamento Zande e Nuer pode ser entendido a partir desta. Eles
também sugerem possibilidades de aplicação de lógicas paraconsistentes na estrutura de
pensamento Zande, assim como, apresentam as suas adequabilidades e vantagens ao fazê-lo;
além disso, contextualizam a discussão a partir da tensão criada por dois outros pontos de
vistas antagônicos: o primeiro, defendido ferozmente por Bloor (1976), Jennings (1989),
Cooper (1975) e até certo ponto, por Evans-Pritchard (1937), diz respeito à necessidade de se
atribuir uma lógica diferente da lógica clássica aos Azande; o segundo, sugerido por Salmon
(1978) e Triplett (1988), consiste em conservar a lógica clássica e explicar o fenômeno por
outros meios (cf. ibidem, p. 42).
A sugestão que os Azande e Nuer usam - consciente ou inconscientemente - uma lógica
paraconsistente foi bastante questionada em Una aparente violacionDel principio de no
contradiccion: el caso de los Azande nuevas perspectivas de Patrícia Morey e Sandra Vi
Sokolskis. Contudo, a possibilidade de se chegar a um concenso de que o pensamento Zande
não é paraconsitente, não diminui a importância de Is There Azande Logic? para se discutir
modelos de pensamento ou modelos culturais inconsistentes, uma vez que, se afigura como o
primeiro trabalho que discute e demonstra objetivamente as contradições dentro dos limites de
105

A demonstração do pensamento Zande e Nuer tal como percebido por Newton da Costa, Otávio Bueno e
Steven French foi feita pela Dra. Ângela Paiva Cruz em sua comunicação intitulada Modelos de Pensamento
Zande e Nuer.
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A lógica paraconsistente é uma classe de lógicas que foi edificada por Newton da Costa para dar tratamento
não trivial às situações contraditórias.

racionalidade.
As discussões a respeito das contradições que antecede esse trabalho, nas ciências humanas,
tem a natureza de discussões filosóficas (ontológicas) e epistemológicas. Vejam, por exemplo,
as idéias apresentadas por Edgar Morim em O método IV (1991) ou ainda as idéias de JeanJaques Wunenburger em A razão contraditória (1990). Ou seja, o que o diferencia dos demais
trabalhos é a demonstração do pensamento Zande dada através da apresentação dos
silogismos logicamente válidos. Assim, instaura-se também uma nova e possível forma de
traduzir uma linguagem ou pensamento que até então ficara à margem do mundo racional.
Da Costa et allia destacam que as idéias de Bloor baseiam-se, apenas, em aspectos do
trabalho de Evans-Pritchard e afirmam a existência de sistemas lógicos distintos: “uma Lógica
Zande e uma lógica Ocidental” (op. cit., p. 41). Mas o que define lógica Zande?, o critério
definidor ou diferenciador é a contradição?, o que é a lógica Zande?
O argumento formulado por Jennings consiste em afirmar: que os Azande presumem que a
presença de certa substância-bruxaria constitui condição necessária e suficiente para
indivíduos se tornarem bruxos; depois, que eles acreditam que essa substância-bruxaria é
herdada por pessoas (que têm o mesmo sexo) dos bruxos; e finalmente que, se uma certa
pessoa (um homem, por exemplo) em um clã Zande (que é biologicamente determinado) é um
bruxo, segue-se (por lógica clássica) que todo homem desse clã é um bruxo. Mas a
dificuldade, para da Costa et allia, instaura-se exatamente nessa última sentença, pois os
“Azande aceitam as premissas, mas não a conclusão do argumento” (op. cit.,, p. 42).
Bloor e Jennings caracterizam o fenômeno como “parte do modelo de pensamento que é
selecionado socialmente entre vários modelos de pensamento ao qual estão inclinados
naturalmente'' (op. cit., loc. cit.). Com essa definição e utilizando algumas idéias de
Wittgenstein concernentes à relação entre sentido e uso de uma expressão, eles advogam que
no sistema Zande não existe contradição. Eles adotam como ponto de vista a lógica natural
(lógica derivada do uso). Isto é, Jennings supõe que o significado é derivado do uso, e nesse
sentido, as contradições são “inaceitáveis por conta dos problemas que, na prática, elas dão
origem”. Assim, Jennings entende que, entre os Azande, “está chovendo e não está chovendo,
não representa uma contradição, mas ter e não ter um guarda-chuva representa uma
contradição” (ibidem, p. 43).
Essa idéia pode ser identificada nas propostas de Evans-Pritchard: “a feitiçaria tem sua lógica
própria, suas próprias regras de pensamento” (op. cit., p. 43). O problema para da Costa et
allia consiste em determinar exatamente qual o tipo de lógica que é utilizada pelo grupo em
questão. Cooper (1975) propõe usar a lógica trivalente de Lukasiewicz para resolver
contradições nos Azande. A sua estratégia básica consiste em considerar certas premissas do
argumento Zande como indeterminadas, mostrando que na lógica trivalente as inconsistências
não se seguem. Por exemplo, suponha que a premissa (A substância-bruxaria é herdada por
crianças que possuem o mesmo sexo), apresentada por Jennings, não é rejeitada como falsa,
nem é vista como verdadeira. Melhor, é vista pelos Azande como uma proposição em
princípio não testável à qual é, conseqüentemente, atribuído o valor de verdade indeterminado
(½). Se nós, então, assumirmos que os Azande empregam um raciocínio de L3 [lógica de
Lukasiewicz], nós não poderemos ser capazes de atribuir-lhes a crença que todo Zande é
bruxo; nem, portanto, poderemos aceitar a contradição sobre eles (cf. ibidem, p. 43-44).
Cooper estende esta proposta para o célebre exemplo dos gêmeos Nuer. Segundo da Costa et
allia, os Nuer, assim como os Azande, são também possuidores de crenças inconsistentes. Por
exemplo (op. cit., p.44),
(1) Ou as almas dos gêmeos sobem ou vão para qualquer lugar.
(2) Se as almas dos gêmeos sobem, gêmeos têm alma.
(3) Se as almas dos gêmeos vão a qualquer lugar, gêmeos têm alma.

(4) Alguns gêmeos, aqueles muito jovens, não têm alma.
Do ponto de vista da lógica clássica, o conjunto constituído pelas proposições (1) e (4) é
claramente inconsistente. Todavia, Cooper entende que usando a lógica de Lukasiewicz, o
resultado não é contraditório. Diferentemente, Salmon (1978) argumenta que as premissas
consideradas por Cooper como indeterminadas são, de fato, tidas como falsas pelos Azande e,
nesse sentido, não há motivos para se pensar em adotar uma lógica trivalente. Em suas
palavras:
A premissa, “Cada parente biológico de um bruxo é um bruxo”,
revela-se falsa. Os Azande não são forçados por lógica a aceitar a
conclusão “Todos Azande são bruxos” como verdadeira. Não há
contradição quando empregamos dois valores (bivalente) ordinários
(op.cit., p. 44-45).
Dito de outra maneira, Salmon considera a lógica clássica como base do pensamento Zande e,
desse modo, nega a possibilidade de existência de crenças inconsistentes. Conforme da Costa
et allia, a sua estratégia consiste em argumentar que os Azande rejeitam certas premissas do
argumento (cf. op. cit., p. 45). Seguindo o pensamento de Salmon, Triplett (1988) entende que
os Azande empregam explicitamente essa estratégia para permanecerem consistentes. Em
suas palavras:
De fato, os Azande resistem à conclusão (que todos no clã C são
bruxos) e não evidenciam possuir uma lógica alternativa. Eles
simplesmente seguem o método de reductio ad absurdum. Então, a
conclusão que todos os membros do clã são bruxos é inaceitável,
portanto, deve haver alguma coisa errada com uma ou mais premissas
... Eles alteram suas crenças para que elas permaneçam consistentes
(op.cit., p. 45).
Então, o ponto de vista de Triplett não somente descarta as inconsistências, entre os Azande,
como lhes atribui uma estrutura de pensamento de base clássica (cf. op. cit., p. 45). Em
resumo, Jennings enfatiza que, do ponto de vista naturalista, embora a lógica Zande seja
diferente da lógica ocidental, não há contradição em sua estrutura de pensamento; já Cooper
sugere que os Azande não incorporam nenhum critério lógico e que contradições e anomalias
são dissolvidas em seu pensamento primitivo; e, finalmente, Salmon critica o discurso de
Cooper por ele ter apresentado a solução mais conservadora das contradições aparentes (cf.
ibidem, p. 45).
Em oposição a essas propostas, da Costa et allia sugerem tomar as inconsistências Zande
como se apresentam. Essa perspectiva é totalmente diferente das perspectivas apresentadas
acima, que evitam preservar, entre os Azande, crenças inconsistentes (por meio dos
argumentos de rejeição de premissas, pensamento por reductio ad absurdum, uso de três
valores lógicos, etc.). Para eles, toda essa discussão está baseada na suposição implícita que
inconsistências devem ser evitadas a qualquer custo. Isto é, tanto Salmon e Triplett, quanto
Bloor, Jennings e Cooper associam a idéia de inconsistência à noção de trivialização. E aí está
o grande erro, pois as inconsistências não precisam ser evitadas, para que tenhamos uma
estrutura de pensamento não trivial: “O sistema de crença Zande definitivamente não é
trivial” (op.cit., p. 5), pois se o sistema fosse trivial, ele não poderia acontecer (cf. ibidem, p.
47), e nesse sentido, afirmam poder rejeitar a proposição (Todo homem do Clã C é um bruxo)
do argumento de Cooper-Jennings.
Eles mostraram que as proposições desse caso “são inconsistentes do ponto de vista da lógica
clássica. Entretanto, são plenamente aceitas do ponto de vista da lógica paraconsistente,
porque o conjunto é composto de proposições verdadeiras” (op. cit., p. 46). Eles ainda

lembram que a priori não existe nenhum critério que garanta e defina uma lógica a ser usada
por um indivíduo ou uma cultura. O que se sabe é que, de forma geral, diversas amostras de
argumentos (provenientes de dados observados) possuem várias lógicas distintas que podem
ser utilizadas para descrevê-los (argumentos e estrutura de pensamento) (cf. ibidem, p. 47).
Para da Costa et allia, as vantagens de empregar uma lógica paraconsistente, nos sistemas de
crenças Zande, são: poder revelar novas suposições a respeito das idéias de
preservação/consistência; poder descobrir e criticar uma teoria rival e abrir possibilidade para
formular, explicar e compreender um fenômeno relevante, em particular, a contradição. Com
isso, novas interpretações podem surgir, novos modelos distintos do sistema podem emergir
(cf. op. cit., p. 47-48).
É importante ressaltar que, para esses autores, o que está por trás dos vários comentários a
respeito dos Azande e Nuer, e em particular, dos argumentos de Salmon e Triplett é o
“princípio de caridade” com o propósito de tornar o relato ou sistema consistente (cf. op. cit,
p. 49-53).
Is there Azande logic? nos possibilita perceber que: (1) é possível, através da lógica
paraconsistente, admitir a contradição sem trivializar o sistema; e, também, (2) é possível,
aplicarmos os postulados e axiomas da lógica paraconsistente aos mitos e aos sistemas
míticos, uma vez que, estes contêm contradições. Então, nos perguntamos: Uma vez adotado
um modelo de análise que se estrutura nas lógicas heterodoxas (isto é, lógicas alternativas a
lógica clássica), as nossas conclusões serão da mesma natureza das conclusões de EvansPritchard, Lévi-Bruhl e Lévi-Strauss? Quais são as conseqüências teóricas e metodológicas
possíveis?
Sabemos que Lévy-Bruhl é um dos primeiros antropólogos a se preocupar com a contradição
nos mitos e nos sistemas míticos. Ele diz, com todas as letras em As mitologias primitivas,
que os mitos são fragmentados e incompletos. Ele advoga que os papuas, os dobu, os
andamenes e os esquimós, dentre outros povos, desconhecem uma característica
imprescindível a um pensamento coerente (lógico): a “coordenação” entre seus mitos e suas
consciências (cf. Lévy-Bruhl, 1963: VII). Ele aponta mais especificamente, as contradições
identificadas na origem dos descendentes totêmicos dos Andamenes e (2) as contradições
existentes nas explicações da criação do mundo entre os Dobu (cf. op. cit., p. IX).
Com isso, afirma que tais sistemas de crenças são extremamente ilógicos, uma vez que, em
suas palavras: "Os primitivos mostram-se insensíveis à contradição" (op. cit., p. XI). Assim,
defende que os sistemas considerados no seu conjunto não parecem contraditórios ao
primitivo. Por exemplo, os Dobu admitem como verdadeiros os seguintes enunciados: A é
anterior a B; B é anterior a A. (cf. ibidem, 1963: X). Nesse sentido, atribui ao conhecimento
mágico-religioso dos primitivos a característica de pré-lógico.
De acordo com Evans-Pritchard, essas conclusões de Lévy-Bruhl acerca dos sistemas
primitivos de pensamento foram recusadas tanto por antropólogos britânicos quanto por
antropólogos americanos cujas tradições empíricas rejeitam qualquer argumento que tenha a
natureza da especulação filosófica. Todavia, ele declara que tomará a sua defesa, não porque
esteja de acordo com Lévy-Bruhl mas porque sempre lhe parece que um erudito deva ser
criticado pelo que disse e não pelo que se supõe que tenha dito (cf. Evans-Pritchard, 1978:
115). Assim, argumenta que Lévy-Bruhl ao classificar o pensamento primitivo como prélógico
não quis dizer que os primitivos são incapazes de pensar
coerentemente, mas sim que na maioria, as suas crenças são
incompatíveis com uma visão crítica e científica do universo. E que
contêm, também, evidentes contradições. Não diz que falta
inteligência aos primitivos, mas sim que suas crenças são

ininteligíveis para nós. O que também não significa que não possamos
seguir o seu raciocínio. Podemos, sim, pois eles raciocinam de
maneira bastante lógica. Mas partem de premissas diferentes e que
representam para nós um absurdo. São razoáveis, mas raciocinam em
categorias diferentes das nossas. São lógicos, mas os princípios de sua
lógica não são os nossos e nem os da lógica aristotélica (op. cit., p.
116).
Evans-Pritchard entende que, quando Lévy-Bruhl defende que a mentalidade primitiva ou a
mente primitiva é pré-lógica e irrecuperavelmente acrítica,
ele não está referindo-se a habilidade ou inabilidade individual para o
raciocínio, mas sim às categorias em que o raciocínio se processa. Ele
não está falando de uma diferença biológica ou psicológica entre nós e
os primitivos, mas sim de diferença social. Segue-se daí que ele
também não esteja falando de um tipo de mente como a que alguns
psicólogos e outros conceberam: intuitiva, lógica, romântica, clássica
e assim por diante. Ele está falando, isto sim, de axiomas, valores e
sentimentos ⎯ mais ou menos o que às vezes se chama de padrões de
pensamento ⎯ e diz que entre os povos primitivos eles tendem a ser
místicos e portanto situados para além de verificação possível pela
experiência e indiferentes a contradições (op. cit., 117).
Ou seja, Lévy-Bruhl compreende o conceito de pré-lógico como “um pensamento coerente
que parte de inferências válidas e proposições demonstravelmente falsas” (op. cit., p. 161).
Evans-Pritchard acredita que o contraste, ressaltado por Lévy-Bruhl, entre pensamento
primitivo e pensamento civilizado é um exagero, mas seja como for, suscita aos antropólogos
um problema pertinente: “Qual a relação entre os dois tipos de pensamentos (primitivo e
civilizado) e a experiência?”. Dessa forma, argumenta que não se trata de opor mentalidade
primitiva versus mentalidade civilizada e tirar disso conclusões que implicam em estágios de
pensamento, mas sim procurar entender quais as funções dos dois tipos de pensamento em
qualquer sociedade ou na sociedade humana em geral (cf. op. cit., p. 129).
Evans-Pritchard lamenta o fato de Lévy-Bruhl ter optado por falar das noções primitivas
como não-lógicas (em oposição à lógica clássica ou européia) pois se vê obrigado, nestas
circunstâncias, a admitir uma “lógica pré-lógica” (op. cit., p. 161) para o pensamento ou
mentalidade primitiva. A “lógica pré-lógica”, em sua concepção, não é inferior à lógica
clássica, apenas é uma lógica diferente, não possível de ser demonstrada pela lógica formal,
tal como foi apresentada por Aristóteles.
Notem que Evans-Pritchard tem consciência de que as sociedades ditas primitivas adotam
uma lógica definida por outros princípios que não são os adotados pela lógica clássica,
embora não dispunha do conhecimento das lógicas não-aristotélicas107.
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A lógica não clássica tem duas categorias: as lógicas complementares da lógica clássica e as lógicas rivais da
lógica clássica. Fazem parte da primeira categoria: a lógica modal clássica (de C.I. Lewis) que estuda operadores
que expressam conceitos lógicos de necessidade, de possibilidade, de impossibilidade e de contingência; a lógica
deôntica clássica (de G. H. von Wright 1951) com os operadores proibido, permitido, indiferente, obrigatório; a
lógica do tempo (ou cronológica) de A N. Prior 1960 ⎯ com símbolos que refletem expressões temporais; a
lógica epistêmica e a lógica dos imperativos; e da segunda, as lógicas não-refexivas (que derrogam a lei da
identidade), as lógicas paraconsistentes (que derrogam a lei da contradição), as lógicas paracompletas:
intuicionista de L. E. J. Brouwer e A. Heyting e a polivalente de Lukasiewicz (com mais de dois valores de
verdade) ⎯ lógicas que derrogam a lei do terceiro excluído, dentre outras.

Quanto a Lévy-Bruhl, podemos inferir que ele usa a contradição como critério diferenciador
de dois sistemas de pensamento (ou conhecimento) opostos: o primitivo/pré-lógico
(irredutível aos princípios e às categorias racionais das leis da lógica clássica) e o
civilizado/lógico (redutível à lógica clássica).
Claude Lévi-Strauss, tal qual Lévy-Bruhl e Evans-Pritchard, também fala das contradições
nos mitos e sistemas míticos. Ele argumenta que há termos contraditórios ou ambíguos no
interior dos mitos e das crenças de modo geral (cf. Lévi-Strauss, 1996: 239, 257). Por
exemplo, as contradições aparecem na estrutura do mito de emergência Zuni (Pueblo) no
momento em que eles adotam, simultaneamente, o modelo do reino vegetal ⎯ que não
comporta destruição ⎯ e os elementos relativos à caça, à guerra e à destruição, como
concepção de vida (cf. op. cit., p. 255). A caça e a guerra opõem-se dialeticamente ao caráter
supremo da agricultura, que é fonte de alimentação e de vida. Isto é, a morte deve ser
integrada à vida, a fim de que a agricultura seja possível (cf. ibidem, p. 254).
Lévi-Strauss ainda apresenta as contradições a partir (1) de diferentes relatos (versões)
de um mito em uma cultura (Bororo); e (2) de um único relato de um mito em

diferentes comunidades indígenas (Aguaruna, Akawaí, Apinayé, Arawak, Bororo,
Kaingang, Caduveo, Cariri, Cuna, Guarani, Karaja, Kayapo, Mundurucu, Tukana,
Timbira e Warrau, dentre outras). De tais comparações, ele infere que todo mito é
redutível a uma relação canônica do tipo: Fx (a) : Fy (b) ≅ Fx (b) : Fa-I (y), que se lê “Fx”
de “a” está para “Fy” de “b” assim como “Fx” de “b” está para “Fa menos I” de “y”. (cf.
op. cit., p. 263). Isto é, os termos a e b são variações míticas pertencentes,
simultaneamente, as funções x e y. Portanto, a fórmula mostra queexiste uma relação
de equivalência entre duas situações, definidas respectivamente por uma inversão de
termos e de relações, sob duas condições: (1) que um dos termos seja substituído por
seu contrário (na expressão acima: a e a-I); e, (2) que uma inversão correlativa se
produza entre o valor de função e o valor de termo de dois elementos (acima: y e a)
(cf. op.cit., p. 263).
Ora essa fórmula, não resolve o problema das contradições, ela apenas estabelece uma relação
matemática entre variações míticas de diferentes comunidades indígenas e nos fornece dados
a respeito de estruturas míticas simétricas e assimétricas.
Ao interpretar tanto o mito de emergência Zuni quanto os mitos das tribos brasileiras, LéviStrauss (1) reduz os elementos contraditórios a um conjunto de ambigüidades que, em sua
concepção, aparece no estado intermediário do mito; (2) ordena todas as variantes (sucessão
de acontecimentos por meio de frases as mais curtas possíveis) do mito em uma série,
formando grupos de permutações, onde as unidades constitutivas situadas em ambas as
extremidades da série oferecem, uma em relação à outra, uma estrutura simétrica, mas
inversa; e (3) aplica o modelo dialético como meio de atingir a sua significação real (cf. op.
cit., p. 257-258).
Embora o Lévi-Strauss tente tratar a contradição por meio de uma abordagem simbólica, o faz
de maneira analítica e utiliza assim modelos de permutação e combinação (próprios da lógica
clássica).
Dan Sperber argumenta que os mitos (sistemas simbólicos) estudados e demonstrados por
Lévi-Strauss, à luz dos modelos de permutação e combinação são “pouco concludentes” já
que “somente uma pequena parte dos modelos de permutação [são] modelos no sentido
estrito, vale dizer, [estão] aptos a representar sistemas empiricamente possíveis” (Sperber,
[s/d.]: 101). Assim, as análises produzidas nesses termos estão baseadas em critérios de
adequação demasiadamente vagos. Ora, isso ocorre porque Lévi-Strauss ao utilizar os
modelos de permutação e análise combinatória, está se valendo de uma propriedade aritmética
notada sobre a lógica clássica e, portanto, incapaz de dar conta da contradição. Nesse sentido,

Sperber tem razão ao dizer que os modelos estruturalistas são inadequados para explicar os
"sistemas políticos" (cf. Sperber, op. cit.: 79-85).
Notem ainda que, de acordo com Mary Klages (1997)108, Lévi-Strauss apresenta “os mitos
como provedores de uma lógica modal capaz de superar a contradição”. A lógica modal ⎯
lógica cujos operadores expressam conceitos de necessidade, de possibilidade, de
impossibilidade e de contingência ⎯ apresenta-se, nesse sentido, como um instrumento
alternativo de explicação metodológica à lógica clássica.
Hoje sabemos que a lógica modal clássica não serve de base para teorias inconsistentes
(contraditórias) e não triviais, e que se caracteriza como complementar à lógica clássica.
Logo, atribuir aos mitos operadores de lógica modal como saída para dar conta da
contradição, tal como mascarar a aleatoriedade dos sistemas a partir das teorias lingüísticas,
implica incorrer, no mínimo, em uma análise parcial e com bases inconsistentes.
A questão, para mim, se coloca a partir da dificuldade de encontrar, nos relatos e estudos
feitos sobre os mitos em geral, as contradições, ou melhor, as fontes das contradições que são
raramente relatadas e analisadas pelos antropólogos. Acredito que os alguns pesquisadores
não conseguiram perceber as contradições por terem ido a campo sem referenciais teóricos e
metodológicos (instrumentos) capazes de captá-las explicitamente. Já outros, perceberam as
contradições, contudo cuidaram de aplicar, à mão larga, o “princípio da caridade” ⎯
eliminação das contradições no processo de tradução (da Costa, 1998: 48-53) na coleta e
transcrição dos mitos, justamente por que não tinham como apresentá-las de modo inteligível.
O que é fundamental aqui é admitir que o trabalho de da Costa et allia dá margem e respaldo
científico para pensarmos e elaborarmos modelos de análise racionais que reflitam as
contradições próprias do real. Enfim, Is there Azande logic? mostra que a busca da
compreensão dos sistemas de crenças e comportamentos contraditórios pode ser mediada por
um diálogo estabelecido com as lógicas heterodoxas, sem para isso instalar necessariamente,
uma hermenêutica redutora, conforme nos fala Gilbert Durand em A imaginação simbólica
(1988). Leva-nos a perceber que é possível apresentar análises consistentes a respeito de
sistemas míticos inconsistentes. E, definitivamente, põe abaixo a concepção de pensamento e
comportamentos pré-lógicos.
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Relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que 23% de mortes prematuras estão
diretamente ligadas ao meio ambiente, o que significa que no planeta morrem por ano 13
milhões de pessoas vitimadas por problemas ambientais.
As medidas sugeridas para reduzir as mortes causadas por questões ambientais já constituem
um truísmo vazio. Redução de desmatamento, adoção de medidas profiláticas, fontes de
energia menos poluentes são velhas fórmulas já conhecidas. O homem de hoje sabe que, em
nome de um progresso desmedido, passou a destruir a natureza. Mas sabe também que se
tornou a maior vítima de sua ação predatória. adoentado, fez adoecer as cidades, sobretudo a
cidade grande, onde as questões sociais, o aparato tecnológico e a opção por um estilo de vida
artificial têm afetado de forma corrosiva as relações do homem com a natureza e com o meio
ambiente.
Não se faz uma referência à natureza como matéria bruta em estado primitivo, mas sim a um
conjunto de recursos naturais e ambientais favoráveis, fonte de sobrevivência futura do
homem.
Instaladas na cidade grande, as pessoas procuram viver no limite máximo da intensidade e da
velocidade geradas pela técnica e pela ciência. De fato, a intervenção da tecnociência em
todas as esferas da vida social e individual, têm alterado as relações do homem com o espaço,
- não mais um lugar preferencial de trocas e de vivências- e com o tempo – não mais um jogo
de passado, presente e futuro. Tempo e espaço, encurtados pelas novas tecnologias, deixam de
ser grandezas absolutas em que o homem escreve sua história e constrói sua morada. Some-se
a isso a influência cada vez mais decisiva de um pensamento mercadológico que dita regras,
hierarquiza comportamentos e canaliza as ações do homem para aquilo que, agora, lhe é
mais caro: a conquista imediata dos bens materiais.
Espaços como os da cidade grande têm sido o cenário privilegiado onde o homem, desligado
da natureza e devotado a um materialismo e a uma competição Não é de se estranhar que as
cidades modernas com seu urbanismo selvagem contribuam para o adoecimento e a
degradação de seus habitantes.

Quando se pensa nas relações do ser humano com a natureza e a construção imaginária desse
encontro, devem-se incluir aí as relações do homem com o espaço urbano, pois este também
pertence ao universo das preocupações ambientais. O planejamento urbano das cidades, a
modernidade tecnológica que regula seu funcionamento não podem abrir mão dos critérios de
excelência ambiental. Parece-nos que a cidade de São Paulo – com uma superpopulação de 15
milhões de habitantes, com brutal diferença de classe e de renda e assolada por uma crônica
poluição ambiental e por uma incontrolável violência, está muito longe dessa excelência.
Este trabelho pretende examinar depoimentos de paulistanos, colhidos em diversas
profissões, na faixa etária que varia de dezoito a sessenta e cinco anos, com o intuito de
depreender os significados míticos que neles estão representados. Depoimentos, declarações,
textos em geral são portadores de um sentido que extravasa a linearidade dos enunciados. Um
enunciado lingüístico diz mais do que explicitamente pretende dizer. os significados míticos
de um texto devem ser buscados, portanto em todas as instâncias da textualidade. Para
atingirmos osso objetivo, convém tecermos algumas considerações teóricas. A primeira delas
diz respeito ao conceito de mito. O mito é antes de tudo uma linguagem simbólica e como tal
carece de uma plataforma concreta para exteriorizar-se
A depreensão de uma linguagem mítica consiste na revelação de um significado que se
manifesta nas redundâncias, nas relações e nas imagens materializadas de um significante,
seja este veiculado por um poema, uma narrativa, um quadro, uma maneira de comportar-se.
Proceder a uma leitura mítica é vislumbrar numa palavra do léxico, seja um verbo, um nome,
um atributo, uma abertura semântica infinita. Essa idéia de abertura semântica do mito fica
clara na maneira como o poeta lida com a palavra: ela está sempre procurando novas
possibilidades de sentido, está sempre arrancando a palavra da usura semântica a que é
submetida em seu uso utilitário. O poeta Manoel de Barros esclarece muito bem esse processo
de depuração semântica da palavra. Diz o poeta que escova palavras porque elas são conchas
de clamores antigos; nelas existem muitas oralidades remontadas e muitas significâncias
remontadas. O poeta tem de escovar palavras para ouvir o primeiro esgar de cada uma.
O mito é esse primeiro sentido das coisas, essa linguagem primeira, do homem, linguagem
pré-semiótica, anterior a todas as linguagens, no entanto insuflada de semantismo.
O mito é um sistema dinâmico de imagens simbólicas e arquetípicas que tende a se compor
em narrativa. O mito encontra na narrativa um espaço privilegiado para a captação dos
conteúdos simbólicos que se encontram no inconsciente humano.Tudo o que não está
explicitado claramente na comunicação humana emerge sob a forma de mito. Ampliando um
pouco mais a afirmação, o sujeito humano pratica uma atividade simbolizadora como forma
de fazer frente à angústia provocada pelo ato de viver. Os símbolos míticos representam esse
esforço na busca de um equilíbrio entre seu eu e o mundo.
O sujeito humano é um natural produtor de símbolos e, portanto, de mitos. Algumas
produções humanas, como a arte, a filosofia e a religião concentram elevado grau de carga
simbólica, mas em qualquer forma de comunicação, o sujeito emite sinais dessa consciência
simbólica, instauradora de uma espontaneidade espiritual e energizadora da psique. A
afirmação durandiana, segundo a qual, “quanto mais simbolizamos, melhor está a alma”
sintetiza a importância dessa função para o indivíduo e o livra de uma subserviência total às
coerções exteriores. O fortalecimento do ser de um sujeito, voltado à fabulação, à
mitificação, transforma-o em sujeito ativo e não passivo. Em estado de simbolização, o sujeito
é livre para assumir sua natureza própria e despertar as paixões que dão consistência à sua
vida. No âmbito das culturas, as paixões constituem a matéria bruta das civilizações e, no do
indivíduo, regulam nossas ações cotidianas.
Para entender o sujeito como um “ ser de paixões”, como quer Parrett (1987), temos de
reconhecer sua propensão ao conhecimento, sua vocação para transformar o espaço em que
vive, dignificando-o ou degradando-o. Tudo isso não se faz na passividade, ao contrário,

requer do sujeito uma luta constante para se tornar senhor de suas paixões e fazer do seu eu,
da sua pessoa, da sua consciência, enfim, de sua interioridade, de sua identidade, mais do que
meros simulacros de si mesmo.
Recorrendo à etimologia, a palavra subjectus é particípio passado do verbo subjicere cujos
diferentes sentidos convergem para a idéia de submissão e de sujeição. Para aceitar que o
sujeito possa viver de acordo com suas paixões, temos de reconhecer nele capacidade e
potência para tal. O estatuto semântico do sujeito tem de sofrer uma alteração substancial,
passando de paciente para agente. Esse alargamento semântico do estatuto do sujeito é que dá
conta de todas as categorias que atravessam o sujeito: o eu, o inconsciente, o consciente, a
identidade, a alteridade e as paixões. Como sujeito agente, ele adquire uma autonomia de ação
muito significativa, a ponto de insinuar-se nas coisas e nos discursos. Assim, antes de se fazer
um ser de paixões, ele se constitui num ser de linguagem e, conseqüentemente, de discurso.
Cada vez que o sujeito põe em funcionamento o sistema, por meio de um ato de linguagem,
ele se deixa enunciar nas manobras discursivas a que recorre. Todo ato de enunciação é, ao
mesmo tempo, um ato de atualização das virtualidades semióticas e da representação
lingüística da atuação de um sujeito num tempo e num espaço reais.
Se há um espaço em que as paixões se materializam esse é o da práxis enunciativa. Aquém e
além do plano da expressão, as figuras da paixão se instalam na práxis enunciativa pelo jogo
empreendido, no plano do discurso como um todo, por todas as dimensões que aí se instalam:
a paradigmática, a sintagmática, às quais se acrescenta ainda uma “ terceira dimensão no
discurso realizado, a da profundidade dos modos de existência.”(Fontanille e Zilberg: 2001)
À luz dessas considerações, ampliamos a noção do sujeito que passa a ser definido pela maior
ou menor intensidade com que simboliza e com que persevera em suas paixões. A depreensão
das paixões é o caminho para o reconhecimento da linguagem mítica presente nos
depoimentos de nossos sujeitos. E se as paixões é a plataforma em que está assentada uma
dimensão mítica, convém que as explicitemos melhor.
Outras considerações teóricas devem ser feitas neste trabalho e elas dizem respeito às paixões.
Filosoficamente falando, as paixões têm a ver com uma força interior positiva. Elas emergem
quando essa força atua independente e a despeito de causas exteriores. Quanto mais essa
força comanda e regula as ações humanas, mas livre está o sujeito e mais apto a viver de
acordo com suas paixões. Aqui não entram juízos de valores, conceitos como bom e mau.
Bom é tudo quanto aumente a força interior. Mau é tudo quanto a diminua.
Nosso ser é definido pela intensidade maior ou menor com que exercemos nossas paixões.
Perseverar nas paixões é libertar o nosso ser dos paradigmas exteriores e de todas as formas
de moralidade. O contrário é cair na servidão. A servidão. A servidão resulta da força de
algumas paixões obre outras. Servidão e passividade remetem o sujeito a existir, a desejar, a
pensar e a viver a partir das forças exteriores.
O indivíduo passivo-passional é servo de causas exteriores, está sob o poder de um outro que
nada tem a ver com ele. As paixões não são nem boas, nem más. O sujeito assume uma ou
outra atitude de acordo com a paixão que o impulsiona. O que significa que uma paixão pode
aumentar ou diminuir a potência interior do sujeito. É a isso que Spinoza chama de conatus,
isto é, esforço para se conservar, para perseverar na existência.
Uma paixão não é nem boa, nem má. O que há é uma paixão mais ou menos forte. Somente
uma paixão vence outra paixão. O terrorista que se transforma em homem-bomba confunde
exterior com interior e perde a referência de seu conatus e provoca sua autodestruição. Entre
eros e tanatos, ele se deixa conduzir pelas paixões destrutivas que se impõem perante as
demais. Ao contrário fez Manoel Bandeira. Vitimado pela tuberculose, quase sem chance de
cura, perseverou na vida. Movido por um querer viver, ele insistiu no querer-ser. Tratou de
banir todos os obstáculos e conflitos. Morreu o arquiteto, o músico, o engenheiro da

Politécnica, mas nasceu o poeta. A obstinação pela vida levou à vitória do sujeito do querer e
querer com obstinação, atitude que redundou no florescimento da poesia.
Dentro das teorias da linguagem, a semiótica apresenta estudo interessante sobre o percurso
das paixões de um sujeito. Na teoria semiótica de Greimas as paixões são estados de alma que
nos afetam e definem nossa relação com o mundo e com as outras pessoas. São estados de
alma resultantes das modalidades de um querer, um dever, um poder e um saber. O sujeito
deseja um objeto – um amor, um título acadêmico, uma casa - e esse desejo vai determinar
sua relação com ele, o investimento que faz com esse objeto. Resultam daí as modalizações
do ser e elas produzem efeitos de sentido afetivos e passionais. O percurso do sujeito em
relação ao objeto vai produzindo diferentes efeitos passionais.
As paixões podem saltar de um estado de tensão e de disforia- cólera, medo, frustração – para
um estado de relaxamento ou euforia – cumplicidade, paz, acordo. Há paixões simples em que
o sujeito quer o objeto-valor, como na cobiça, na ambição, no desejo., outras em que o sujeito
não quer o objeto-valor, como na repulsa, na aversão, no medo, outras ainda em que ele não
deseja ter certos valores como na generosidade, no desprendimento, finalmente aquelas em
que o sujeito não quer ter valores, como na avareza, na sovinice.
Há paixões complexas em que o sujeito deseja um objeto, mas nada faz para consegui-lo e
supõe contar com outro sujeito na realização de suas esperanças ou na obtenção de seus
direitos. O estado inicial das paixões complexas é denominado estado de espera e caracterizase pela confiança no outro e em si mesmo e pela satisfação antecipada ou imaginada na
aquisição do valor desejado. Para exemplificar o percurso passional do sujeito, lembremos a
figura do bispo Dom Luiz Flávio Cappio que fez greve de fome pela defesa do rio São
Francisco, lembrança bastante oportuna neste congresso que trata do meio ambiente. O
desprendimento dos bens materiais e o risco de afetar a própria saúde revelam o apego a uma
causa: a defesa de um rio e, por extensão, do ambiente natural.
Em nossa cultura, a paixão é legível sobre o fundo de uma oposição forte entre pathos e
logos, oposição que se traduz em dois imaginários distintos: o imaginário lógico, o da razão,
da clareza, da harmonia, da universalidade, da regularidade, da distintividade; e o imaginário
pático, o da loucura, do caos, do subterrâneo, da variabilidade, da irregularidade, do indistinto
(Parret: 1997:107).
Uma paixão é antes de mais nada uma configuração discursiva, caracterizada ao mesmo
tempo por suas propriedades sintáticas – é um sintagma do discurso – e pela diversidade dos
componentes que reúne: modalidade, aspectualidade, temporalidade, etc.
O discurso carrega as marcas das paixões e elas se manifestam pela rede figurativa, pelos
componentes dêiticos, pelos adjetivos afetivos. Além disso, o sujeito passional revela uma
performance, o que corresponde a um grau de força com que atua sobre os enunciados e com
que exprime a intensidade passional. Conclusão: a performatização e a figurativização
possibilitam que o imaginário pático seja comunicável.
Convém lembrar que um texto não é apenas um agenciamento de palavras e sua dimensão
passional não se reduz ao seu léxico afetivo. O texto é uma ordenação dinâmica de forças em
que emergem, ordenam e trocam-se valores. Os sentidos de um texto extravasam pela sintaxe
e pelo encadeamento lógico que o compõem.É desse embate de sentidos que emerge a
linguagem passional e a linguagem mítica de um texto.
O método de trabalho que melhor se nos afigura consiste em eleger um texto-síntese entre os
que compõem o corpus e nele detectar no sujeito simbolizador e no sujeito pático um sujeito
mítico. Como isso é possível? Analisamos em torno de trinta depoimentos de paulistanos,
como idade que variam de 18 a 70 anos. Entre os pesquisados encontram-se estudantes,
profissionais liberais, porteiro de prédio, entre outros. Nesta frase, colhida num dos
depoimentos - “Tudo que é bom, é complexo, é controverso. São Paulo é metáfora ilimitada.
É digna de texto.” - é possível detectar uma paixão que poderá sinalizar uma linguagem

mítica, tarefa que pressupõe um trabalho de leitura e de decifração dos sentidos patentes e
latentes do enunciados. Lembremos que o mito, sendo uma linguagem, funciona como matriz
de todos os discursos. Há um sermo mythicus que alicerça todos os outros tipos de discurso.
Para chegarmos a essa dimensão mítica, importa-nos, antes de mais nada, verificar como se
constrói a representação que o sujeito empreende com o objeto, qual a dinâmica estabelecida
no confronto sujeito-objeto e que paixão se delineia nesse confronto.
Da análise dos depoimentos conclui-se que a cidade com todas as suas limitações, não
amedronta seus habitantes. Com exceção de um depoimento em que o sujeito, numa atitude
nostálgica, se reporta a uma São Paulo dos anos 60, que já não existe mais, nos demais
depoimentos o sujeito revela ser portador de um alto grau de adaptação à realidade. Em vez
de dobrar-se à face sinistra do objeto, para renegá-lo, a consciência do sujeito leva-o a
identificar-se com ele, para aceitá-lo, tal como se mostra. Trata-se da completa reversão do
olhar da Medusa. A cidade-monstro não petrifica os que ousam encará-la e, sim, suscitanos
que a contemplam uma atitude de elevado senso de realidade. Uma cidade como São Paulo,
voltada para o mundo da produção – industrial, cultural, financeira – não poderia desencadear
em seus habitantes uma atitude de contemplação. Revelando perfeita adaptação ao espaço
urbano, o sujeito incorpora a cultura que fomenta a cidade, de forma muito distante do
sentimento idílico que ligava o homem à natureza e da “flânerie” que o inseria num espaço
poético. Aqui não há meias tintas. Tem-se aqui um sujeito que descreve a paisagem urbana
com o mesmo senso de objetividade do pintor realista, preocupado em mostrar o real, tal
como ele se apresenta. pela análise dos depoimentos, percebe-se não haver aqui as pinceladas
rápidas dos impressionistas, mais preocupados com os efeitos que com o próprio objeto.
Manifesta-se um sujeito lúcido afeito ao objeto sem medo de encará-lo. Se dele é possível ver
apenas a face negra: violência, poluição, caos urbano- não há o que lamentar. Inserido num
espaço que ao mesmo tempo degrada e reabilita, subestima e eleva, o sujeito parece escapar
às contingências e às instabilidades.
Não se observa nos depoimentos a tentativa de um escape ou mesmo de um confronto. Sujeito
e objeto se contemplam. Tomados os problemas da cidade em sua concretude, o sujeito não os
ignora, ao contrário, mostra-se disposto a descobrir a outra face do objeto, por trás de todas as
características negativas da cidade.
Mas algo mais precisa ser dito sobre a relação sujeito/objeto. Num primeiro momento, seria
razoável pensar numa disjunção entre sujeito e objeto, dadas as características do
objeto/cidade. Não é o que ocorre. O sujeito parece criar uma espécie de “alter ego” com o
qual se debate para reconfigurar o objeto. É preciso que se opere no sujeito uma revolução
íntima que tem como resultado o contrário da apatia ou da hostilidade. O sujeito observa a
cidade, mas ela também o observa, ela o instiga a interrogar-se, a definir-se. O sujeito
apreende o objeto, mas é também apreendido por ele. O suposto distanciamento com que se
liga ao objeto/cidade se desfaz. Se o sujeito impõe ao objeto propriedades sintáticas seletivas,
o objeto, pela parte que lhe cabe nesse jogo tensivo, ressemantiza o sujeito. O investimento
semântico de possível repulsão passa a ser o de atração: o sujeito possui o objeto, mas é
possuído por ele. Diz o sujeito: “Às vezes penso em ir para um lugar mais tranqüilo, mas não
sei se eu conseguiria viver longe desse agito perturbador.”“ São Paulo para mim é um mal
necessário.” “ Descobrir São Paulo é o constante desafio de saber viver em harmonia em meio
ao caos paradoxal da cidade.”
Assim não importam todos os aspectos negativos do objeto. Importa viver todas as
contradições inerentes a ele. E é a idéia de contradição e de paradoxo que permeia os
depoimentos de um modo geral, conforme atestam as expressões colhidas nos depoimentos,
tais como “contrapartida”, “sonho/desilusão,” “cidade de extremos”, “magnatas e
maltrapilhos”

A título de síntese, convém reproduzir trecho de depoimento que melhor ilustra o paradoxo
em que se situa nosso sujeito:
“São Paulo violenta, dos estupros e dos seqüestros relâmpagos, dos
assaltos e dos assassinatos, das cadeias superlotadas, dos policiais
bandidos, dos menores abandonados; das prostitutas e dos travestis, da
jogatina e dos estelionatos, dos caixa-dois e da sonegação de
impostos; dos terrenos grilados e das construções clandestinas; das
negociatas e dos golpes financeiros; São Paulo eu te amo.”
Na tentativa de analisar o percurso do sujeito, de modo a definir a paixão que o carcteriza, o
que temos aqui é um sujeito reconfigurado pelo objeto e permeável à figuração do mundo
exteroceptivo - drogas, enchentes, congestionamento, competição desumana. A adesão ao
objeto mobiliza as categorias proprioceptivas, o seu “perfume tímico,” na poética expressão
de Greimas. É significativo o processo de interiorização do sujeito em relação ao objeto:
observação, aceitação e declaração de amor. O sujeito apaixonado não se perde nos arroubos
dessa paixão que poderia levá-lo a uma atitude isolacionista. A emissão de um eu em “São
Paulo eu te amo”, dito assim de forma tão coloquial, revela intimidade/ fidelidade ao objeto e
faceta estética do sujeito como postura de vida. Ao leitor, mais que isso, mostra compromisso
afetivo diante da inóspita realidade. A condição de intersubjetividade do enunciado vem do
compartilhamento dessa afetividade com outros locutores dos quais o sujeito é o porta-voz.
Somos todos - doze milhões de habitantes estressados, desconfiados, medrosos, - cúmplices
do sujeito no amor a esse objeto, qualquer que seja sua face.
O sujeito persevera na paixão e essa perseverança indica a predisposição de um sujeito
afetado, portanto, modalizado segundo o seu próprio ser, condição essencial para o agir.
Estamos diante de um sujeito dotado das seguintes modalidades:
. um possível saber-não-ser (o sujeito sabe que pode estar disjunto de seu objeto);
. um querer-ser (o sujeito insiste de todo jeito em ser conjunto ao objeto). Temos,
portanto, um sujeito obstinado em seu querer. O sujeito bem poderia odiar o objeto, afinal a
cidade moderna, com seu urbanismo selvagem e inconsciente contribui para a “perversão e a
degradação de seus habitantes - degradação ética, estética, lógica ou meramente material.”
(Freitas: 1975). Este é o paradoxo em que vive nosso sujeito: contrariando a lógica das
coisas, ele declara seu amor à cidade.
É preciso reconhecer nesse amor obstinado ao objeto, nessa recusa a sucumbir diante das
negatividades do objeto as ressonâncias simbólicas do mito de Eros. E se a definição da
paixão é o caminho para se alcançar a linguagem mítica.Temos de admitir que nessa
obstinação situa-se toda a positividade de um sujeito que, entre a contundência desagregadora
e a conciliação sensível, ele opta pelo caminho da sensibilidade. Tem-se aqui um Eros que se
opõe a Tanatos, portanto, pulsão de vida,“ uma força, uma energia, um sujeito em busca de
seu objeto.” (Brandão: 1991:357). O Eros que aqui se insinua é o sujeito que supera os
antagonismos , assimila forças diferentes e contrárias e se deixa iluminar pela consciência. O
epíteto “metáfora ilimitada” com que o sujeito caracteriza o objeto parece conter a projeção
otimista de múltiplas possibilidades que dele podem ser extraídas. O objeto se expande,
semântica e afetivamente em novas caracterizações por conta do olhar sensível do sujeito
observador.
O Eros que aqui se insinua resulta de uma pulsão interior, de um enraizamento natural do
próprio ser do sujeito, não atrelado às injunções de ordem externa, mas fortalecido por uma
energia íntima que o edifica.
A dimensão ontológica do sujeito vem de uma abertura para sua natureza, uma espécie de
potência própria, de onde procede todo e qualquer conhecimento. Se a semiótica da paixão

identifica uma certa estética na maneira de viver a vida, a expressão de uma imagem mítica
dá-nos a certeza de que com o mito é possível reverter a realidade, libertá-la das negatividades
e recriar uma nova ordem de coisas. É possível ver além da concretude dos fatos e nas
fronteiras da anti-cidade projetar uma outra e isentá-la da deterioração.
A uma certa estética soma-se uma ética que, aqui, pode muito bem ser traduzida por esse
compromisso afetivo para com o objeto, originado de uma força interior positiva,
intrinsecamente indestrutível, uma espécie de saúde psíquica que não se deixa abalar nem pela
violência, nem pela degradação.
Por que não falarmos de um estilo de vida, uma maneira de agir e de existir que se edifica sob
os auspícios da ética? O conceito de topofilia parece ajustar-se à arquitetura do sujeito. Tratase de conceito trabalhado pelo geógrafo humanista Yi Fu Tuan. A geografia humanística
procura um entendimento do mundo humano através do estudo das relações das pessoas com
a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e idéias a
respeito do espaço e do lugar. A partir da fenomenologia de Husserl, Tuan define o sujeito
como um processo que vivencia relações socialmente postas e produz sentimentos como o de
topofilia, isto é, relação mais afetiva com o espaço do que simplesmente métrica. Topofilia é
um elo afetivo entre o sujeito e o espaço, bem com o sujeito e os demais sujeitos no espaço
em questão. (Tuan: 1980). Dentro dessa concepção, o sujeito toma o espaço, a cidade como se
fosse sua própria casa. O que é um lar? Segundo Tuan, é a velha casa, o bairro, a cidade ou a
pátria. O sujeito se apropria dos lugares, dos objetos e vai tecendo uma rede de vivências e
significados. Assim entendida, a noção de espaço transcende seus aspectos físicos e passa a
ser vista como um lugar de pertença. Os depoimentos analisados ilustram essa idéia. Cada
sujeito, cada paulistano é um proprietário em potencial da cidade, que é vivida como se fosse
um ambiente doméstico: “Esta cidade enorme que antes via só pela TV, hoje faz parte do meu
cotidiano, da minha vida”, escreve o depoente.
O imaginário erótico que subjaz à relação do sujeito com o objeto ilumina melhor a face
desse sujeito. Plainando acima de qualquer negatividade exterior , ele desvenda os sentidos
ocultos da cidade, redescobre-lhe a alma e amplia as possibilidades. Hillman declara que
“restauramos a alma quando restauramos a cidade em nossos corações individuais, a coragem,
a imaginação e o amor que trazemos para a civilização.” (1993: 38)
Se a cidade agride e amedronta por todas as turbulências que lhe acometem, o sujeito a
recupera em outra dimensão, menos real e mais existencial. Com a palavra o paulistano: “Na
cidade de São Paulo, procures pela Sampa porque se a primeira te amedronta, a segunda te
encantará... Olhe para o céu de São Paulo: não enxergarás estrelas, mas poderás ouvi-las em
Sampa.” Por trás da cidade real, concreta, encontra-se uma outra, invisível que pode ser
desvelada. Um sujeito obstinado e acionado por um impulso vital ensina o caminho para o
canto das estrelas.
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Texto-síntese, componente do corpus
“São Paulo violenta, dos estupros e dos seqüestros relâmpagos, dos
assaltos e dos assassinatos, das cadeias superlotadas, dos policiais
bandidos, dos menores abandonados; das prostitutas e dos travestis, da
jogatina e dos estelionatos, dos caixa-dois e da sonegação de
impostos; dos terrenos grilados e das construções clandestinas; das
negociatas e dos golpes financeiros; São Paulo eu te amo.”
São Paulo das enchentes e da corrupção; das obras superfaturadas, dos
políticos ladrões, da impunidade dos ricos; dos pobres morrendo de
fome; dos sem tetos, dos sem terras, dos sem hospitais, dos sem
escolas, dos sem dentistas, dos sem sapatos, dos descamisados; dos
esmoleres, dos pedintes e da prostituição infantil; São Paulo eu te
amo.
São Paulo do trânsito congestionado, das filas do INSS, dos
especuladores e dos crimes do colarinho branco; dos milhões de
desempregados, dos alcoólatras e dos viciados em drogas; dos
maridos infiéis, das mulheres adúlteras, dos filhos mal formados, da
juventude sem rumo; da competição desumana, da deslealdade e da
hipocrisia, das igrejas vendendo afé, do povo comprando a esperança;
São Paulo eu te amo.
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ESPECULANDO O ESPELHO DE NARCISO: O
LAZER NO IMAGINÁRIO DO PROFESSOR

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira (UERJ)
Marcia Souto Maior Mourão Sá (UERJ)
O Imaginário Social determina atitudes e preferências dos grupos. O presente trabalho
pretendeu apresentar um “recorte” do imaginário dos professores do Município do Rio de
Janeiro, evidenciando as suas representações do próprio trabalho docente.A partir de
entrevistas não-estruturadas e de associações livres, chegou-se à construção de quadros
categoriais e matrizes simbólicas, aos quais foi aplicada a Análise do Discurso. O imaginário
Social deste grupo apresenta o próprio trabalho como um “sacrifício”, com tendências para a
doação e o sofrimento. Metaforicamente, é dessa forma que o professor se percebe como
trabalhador: esmagado pela enorme avalanche da rotina de um trabalho interminável, imerso
em sofrimento diluído pela imagem de uma missão divina, de um sacerdócio. Pode-se
perceber um certo “fenômeno deformacional”, inconsciente: um processo de negação do
prazer e de renúncia ao tempo de lazer.
1º movimento: A mirada no espelho, curiosidade e busca.
O presente trabalho busca caracterizar um “recorte” do imaginário docente, no que se refere
ao lazer. As questões norteadoras da investigação que lhe deu origem foram: Como se
caracteriza o imaginário do professor, no que se refere ao lazer, ao descanso, à diversão?
Qual o mito que expressa esta teia representacional?
Toda a imersão no imaginário apresenta desafios e perplexidades ao pesquisador. Como na
viagem da barca de Caronte, ou na descida de Dante ao inferno, somos levados a defrontar os
nossos próprios conteúdos inconscientes, os “fantasmas” que trazemos ocultos.
Escolhemos a metáfora do espelho como um duplo tributo ao mito de Narciso: o primeiro
tributo deve-se ao seu aparecimento ao final da investigação realizada na análise dos nãoditos dos professores. Em segundo lugar, e como decorrência da análise anterior, por ser
nossa intenção reinscrever o mito no decorrer do texto, através da tessitura teórica que nos
sustenta.
Pretendemos olhar mais atentamente para Narciso, afinal sua beleza é fascinante, usando as
lentes emprestadas pelos discursos dos professores. Para romper o fascínio e sair da mera
contemplação, tecemos algumas conclusões preliminares que deverão ser alargadas em
pesquisa ulteriores.
2º movimento: De que é feito este espelho? Delineamento do referencial teórico.
Quatro conceitos nortearam a construção do “espelho”, em que pretendemos olhar o
imaginário docente: o próprio conceito de Imaginário Social; o espelho como estruturação do
sujeito; o significado de mito a relação entre este e o mito estruturante deste aspecto do
imaginário docente.
a) Conceitos de Imaginário Social.

Escolhemos três recortes teóricos para conceituar o Imaginário Social: o de Baczko, para a
Enciclopédia Einaldi, o de Pierre Ansart e o de Gilbert Durand, criador dos estudos
antropológicos do imaginário.
Os termos “imaginação” e “imaginário” são caracterizados, segundo Baczko (1985, p.308-9)
por uma “polissemia notória”, considerando-a inevitável. O autor afirma, ainda, que a sua
definição nunca pode ser considerada concluída, ou definitiva.
Para Baczko, o acréscimo do termo “social” designa um “duplo fenômeno”: primeiro a
direção da atividade imaginativa para o social – “a produção de representações da “ordem
social”, incluídos aí os atores sociais, as suas inter-relações e as instituições sociais; em
segundo lugar, a “participação da atividade imaginária individual numfenômeno coletivo”.
Esse segundo aspecto caracteriza um imaginário específico de cada época, periodicamente
renovado.
Antes de abordar a influência do Imaginário Social no que chama de “Case-studies” – as
revoltas camponesas do século XVII e o “Grande Medo” de 1789; a Revolução Francesa; e o
stalinismo – Baczko chega a formular um conceito de Imaginário, considerando a existência
de uma comunidade de imaginação, ou de sentido:
...“através dos seus imaginários sociais, uma coletividade designa a
sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a
distribuição dos papéis e das posições sociais, exprime e impõe
crenças comuns; constrói uma espécie de código de “bom
comportamento”... (Baczko, op. cit., p. 309)
Outra versão do conceito pode ser encontrada em Pierre Ansart, num texto que ele intitula
“Os Imaginários Sociais”, e que objetiva a análise da relação entre os sistemas simbólicos que
caracterizam uma formação histórica e os conflitos sociais. O autor analisa a questão sob três
paradigmas: o mito, a religião e a ideologia política, assim definindo imaginário social:
... toda sociedade cria um conjunto coordenado de representações,
umimaginário, através do qual ela se reproduz e que designa em
particular o grupo e a ela própria, distribui as identidades e os
papéis, expressa as necessidades coletivas e os fins a alcançar.
(Ansart, 1978, pp. 21-22)
Gilbert Durand teve o mérito de desenvolver estudos profundos sobre as “estruturas
antropológicas do imaginário”. O autor ressalta que os problemas referentes ao símbolo e ao
Imaginário exigem um tratamento multidisciplinar, que ultrapasse “a magra bagagem
distribuída pelas nossas Universidades sob o título de Diplomas de Psicologia, de Sociologia,
de Medicina...” (1989, p. 15).
Em outra obra, em que examina em profundidade a importância da atividade simbólica para o
homem, Durand (1988) volta à denúncia da depreciação do símbolo e da atividade
imaginativa, chamando-a de “triunfo do iconoclasmo”, e de consecução de “fenomenologias
desprovidas de transcendência”.
Gilbert Durand apropria-se de um conceito de Bachelard e propõe a aplicação de uma
“psicanálise objetiva” ao próprio imaginário, para expurgar os possíveis resquícios
iconoclásticos. Conclui ser possível a criação de “uma teoria geral do imaginário, concebida
como função geral de equilibração antropológica ...” (1988, p. 76).

Sem a pretensão de esgotar o tema, parece-nos que o delineamento do “formato do espelho”,
constituído pelo referencial teórico em que nos apoiamos, está feito. Forjamos o aço de que é
feito o “espelho”, no qual buscamos os significados atribuídos ao trabalho pelo professor,
Passemos agora à visão espelho, metaforicamente situado como local de estruturação do
sujeito, principalmente nas abordagens psicanalíticas.
b) O Estádio do Espelho
Françoise Dolto entende o estádio do espelho como uma prova existencial, uma das etapas
estruturantes na formação do sujeito. Tudo acontece quando uma criança vê, de repente,
surgir a sua imagem refletida no espelho que, até então, ela não havia observado ⎯ o impacto
é inevitável. Neste momento, a criança se aproxima alegremente do vidro e diz: “Olhe,
bebê!”.
Depois, ela brinca com a imagem até que bata, por exemplo, com a testa no espelho, sem
compreender o que aconteceu. Se estiver sozinha, sem a companhia de alguém para lhe
explicar que se trata somente de uma imagem, a criança ficará desnorteada. E é aí que a prova
se faz presente. Para que esta prova produza um efeito simbolizado é indispensável que algum
adulto presente, neste momento, nomeie o que está se passando. Muitas mães, segundo Dolto,
cometem um equívoco ao dizer à criança indicando o espelho: “Vê, isso é você”.
A autora aponta que seria muito mais simples e justo dizer: “Vê, esta é a sua imagem no
espelho, assim como esta que você vê a seu lado é a imagem de mim no espelho”.
Na falta desta palavra essencial na simbolização, a criança efetuará, certamente, uma
experiência escópica constatando, por exemplo, que sua imagem desaparece quando ela não
está mais diante do espelho e, que a imagem reaparece quando ela se coloca novamente diante
do espelho - mas esta experiência restará, na ausência de resposta e de comunicação, como
uma experiência escópica dolorosa. O outro deve estar lá, não somente para lhe falar, mas
para que a criança observe no espelho a imagem do adulto diferente da sua e, possa descobrir,
então, que ela é uma criança - tem o talhe e a aparência de uma criança. Para sabê-lo é preciso
que olhe o espelho e constate a diferença entre sua imagem e a do adulto.
Assim, Dolto qualifica a experiência do espelho como uma ferida, um buraco simbólico. Em
suas palavras:
Esta ferida irremediável da experiência do espelho, pode-se chamála de buraco simbólico do qual goteja, para nós todos, a
inadaptação da imagem do corpo e do esquema corporal. (1991, p.
38)
Portanto, a imagem escópica determina a fenda que suscita na criança uma espécie de alerta
permanente, a fim de que lhe seja assegurado que a imagem é regulada pelo olhar de seu ser
na relação com os outros, em suma, a fim de defender sua identidade.
Através da fascinação mortífera do espelho vê-se o quanto a imagem especular pode tanto
integrar como abolir a imagem inconsciente do corpo. Do ponto de vista teórico doltoniano
sobre a imagem inconsciente do corpo, a criança nunca está fragmentada, são os outros que
são fragmentados, mas como a imagem escópica é recalcante porque ela distorce, na medida
em que só mostra uma única face (ou dimensão) do sujeito - a criança sente-se inteira em seu
ser; tanto em suas costas, quanto na sua frente. A influência da imagem e das pulsões
escópicas é tamanha, que se presta quase que exclusivamente atenção à frente do corpo.
Por outro lado, é também graças ao engano imaginário, que todas as crianças brincam de
caretas diante do espelho e, é deste lugar (imaginário) que as caretas são reenviadas. Aí as

crianças aprendem, também, a sorrir e, em última instância, a se servir da imagem mentirosa
para sentirem-se mais seguras (ou, em menor perigo) no laço com o outro; ou ainda e ao
contrário, para do outro poderem se separar.
A contemplação do objeto quando há catexis – investimento de libido – é sempre parte
essencial e prazerosa da relação do homem com o mesmo. Isto não se resume á contemplação
narcísica da própria imagem, mas aparece em fases diferentes da vida humana.
Assim é com o adolescente, fascinado com a imagem do seu ídolo, que passa horas diante da
tela da televisão ou do computador, ou em contemplação de fotos de jornais e revistas,
cuidadosamente colecionadas. Assim também é com a criança observada por Freud, que
gritava de alegria ao reencontrar o carretel amarrado a uma linha, jogado para fora do berço e
puxado de volta. Trata-se do conhecido jogo do “fort” (partir) e “da” (aqui), e que faz com
que o objeto ocupe progressivamente o lugar do simbólico.
O olhar contemplativo, perscrutador, curioso, desvendador e crítico, acompanha a evolução
do homem pelo ciclo vital.
c) Um pouco sobre as interfaces entre mito e imaginário
Para completar o “desenho” do espelho – tela em que pretendemos refletir miticamente o
imaginário docente em relação ao trabalho – observemos algumas relações existentes entre os
mitos e o imaginário que os contém.
São muitos os conceitos de mito que podemos utilizar. O primeiro é o do próprio dicionário:
Mito sm. 1. Narrativa de significação simbólica e referente, em
geral, a deuses que encarnam as forças da natureza. 2. Coisa ou
pessoa fictícia, irreal; fábula. (Ferreira, 2ª ed., p. 340)
Merani (1970), no Dicionário de Psicologia, afirma que o mito é um relato fabulatório, que
objetiva dar uma explicação satisfatória de alguma coisa, a “uma mente primitiva”. O mesmo
autor retoma o conceito em obra posterior (1978), asseverando que ele resolve dificuldades
que não são acessíveis à razão, “criando realidades inefáveis”. É a forma utilizada pela
razão, portanto, para preencher vazios da ação e da compreensão. Refere-se ao mito,
sucessivamente, como representando “a impotência do pensamento” e como sendo “não um
erro, mas um equívoco”. (Merani, 1978, p. 34)
Infelizmente, na Psicologia não são muito freqüentes as referências positivas ao mito, mas a
Psicanálise vê inúmeros significados e funções do mito para a psique humana. Freud, por
exemplo, desenvolve muitos estudos sobre a psique humana contemplando mitos. Entre eles,
o que interpreta o mito grego das Moiras e a sua função explicativa para o homem:
As Moiras foram criadas em resultado de uma descoberta que advertiu o homem de que ele
também faz parte da natureza e, portanto, acha-se sujeito à imutável lei da morte. (Freud,
1990, p. 376).
Para satisfazer seus desejos frustrados pela realidade, o homem construiu em seu lugar o mito
dele, no qual a Deusa da Morte foi substituída pela Deusa do Amor. Estasubstituição não é
nada difícil... a Deusa do Amor, que agora se apresenta no lugar da Deusa da Morte, antes era
idêntica a esta última. Afrodite, a grega, não tinha absolutamente renunciado a qualquer
relação com os Infernos. As grandes deusas, mães dos povos orientais, parecem ter sido tanto
procriadoras, quanto destruidoras, tanto deusas da vida e da geração quanto deusas da Morte.
O sentido do mito se decodifica para o psiquismo humano (imaginário): o Amor e a Morte são
ambos da ordem do feminino; é a mãe que procura o primeiro gozo, o primeiro contato
corporal. É ainda a mãe que, ao querer guardar a criança perto dela, nela, indica-lhe não

somente seu fim próximo (ela saberá pegá-lo em seu seio), mas ainda seu não-nascimento
enquanto um ser indiferenciado, podendo entrar nos vínculos de aliança e de reciprocidade.
Nem o homem, nem a mulher podem furtar-se à mãe. E, como a mulher, por sua vez, também
será mãe, é o reino da mãe que se estenderá. Reino da repetição, da reprodução do idêntico,
do amor devorador, em síntese, da morte. O exemplo acima ilustra o tratamento teórico que
Freud empresta aos mitos e o valor que lhes confere, como estruturantes na formação do
sujeito em todos os tempos e lugares.
Continuando o estudo da importância dos mitos para o estudo da psique humana, não é
possível esquecer o nome de Joseph Campbell, profundo estudioso do assunto. Segundo o
autor:
O material do mito é o material da nossa vida, do nosso corpo, do
nosso ambiente; e uma mitologia viva, vital, lida com tudo isso nos
termos que se mostram mais adequados à natureza do conhecimento
da época. (Campbell & Moyers, 1993, p. 7)
O autor, em sua análise, detecta indícios da existência de um pensamento mitológico já na
Pré-História, através dos rituais de sepultamento e da adoração de crânios de ursos, nas
cavernas.
Para ele, a mitologia proporciona ao homem estar em harmonia com o universo, tendo
importante função. Em outra obra classifica a mitologia como “a música da imaginação”
(Campbell, 1990, p. 23) e diz que “o mito é uma máscara de Deus” (op. cit., p. XII).
Na mesma obra conceitua os mitos como “metáforas da potencialidade espiritual do ser
humano, e os mesmos poderes que animam nossa vida animam a vida do mundo.” (1990, p.
24).
Assim, as questões da harmonia com o universo e da reflexão sobre a própria vida talvez
possam ser facilitadas pelo pensamento mítico.
Roland Barthes, diferentemente de Campbell, destaca o fundamento histórico da mitologia.
Segundo ele, é a história que transforma o real em discurso e o mito é um modo de significar,
uma mensagem, um sistema de comunicação.
Em resumo, “o mito é uma fala.” (Barthes, 1989, p. 131), podendo não ser oral. Essa fala
pode ser formada também por escritas e, até, por representações. Quanto a isso, o autor
destaca a importância, para a formação e a mudança dos mitos, da fotografia, da publicidade,
dos esportes, por exemplo.
Na obra de Gilbert Durand, já citado quanto ao conceito de imaginário, o mito também tem
importância central. É conveniente destacar a crítica que ele faz à redução sociológica –
hermenêutica redutora, como a Psicanálise – ao situar o mito como um jogo estrutural.
Trata-se de um “estreitamento” dos símbolos, e do seu principal conjunto, o mito, a contextos
sociais, semânticos ou sintáticos, dependendo do método utilizado. Contrariamente a Barthes,
Durand afirma que os mitos escapam à contingência lingüística:
... o mito está do lado oposto de um “engajamento” lingüístico como
o da poesia, ancorada no próprio material da língua: seu fonetismo,
seu léxico, suas aliteração e seus trocadilhos. (Durand, 1988, p. 51).
Eliade (1991) constata que, há cerca de meio século, os estudos em questão deixaram o
caráter depreciador do século XIX (mito como fábula, ficção, invenção) e passaram a aceitar
o mito como história verdadeira, e de grande importância.
Critica os gregos, pela apologia do “logos” que relegou o “mythos” a segundo plano. O
pensamento racional submeteu o mito a uma profunda análise crítica, levando à desmitização

ou dessacralização da Mitologia Clássica. O cristianismo, segundo o autor, fez o mesmo com
o que não podia ecumenizar ou não recebia validação bíblica. Isso tudo fez com que apenas
na Renascença, os mitos voltassem a ser considerados como importantes.
Eliade fala do mito como atividade criadora e uma “irrupção do sagrado” (op. cit., p. 11).
Ele relata um acontecimento ocorrido num tempo primordial, narra o modo como algo
começou a “ser” (uma criação). Conclui, dizendo que os mitos recordam continuamente que
eventos grandiosos tiveram lugar sobre a Terra, e que esse “passado glorioso é em parte
recuperável.” (p. 128).
Assim o mito, juntamente com a fantasia e as funções cognitivas, constrói a “ponte” entre o
homem e o mundo. A razão mítica constitui uma tentativa de compreender, de tornar
conhecido o que não o era. Ao passar do mágico ao mítico, uma sociedade se reestrutura
axiologicamente, e em termos de cosmovisão.
Brandão, reconhecidamente valorizado como profundo conhecedor de Mitologia Grega,
conceitua mito como uma representação coletiva, transmitida geracionalmente. Ele explica a
humanidade e o mundo, a complexidade do real. “Abre-se como uma janela a todos os
ventos; presta-se a todas as interpretações.” (Brandão, 1987, p. 36).
Polissêmico como o imaginário, portanto, o mito tem uma plasticidade e uma amplitude que
lhe permite, longe de disseminar a confusão ou obscuridade, tornar-se uma categoria
explicativa central, como na pesquisa cujos resultados apresentamos brevemente neste texto.
3º movimento: Encontrando a imagem de Narciso.
Afinal, o que buscávamos na pesquisa citada anteriormente?
Procurávamos destacar, do universo do imaginário docente, categorias que transitavam em
torno de um conteúdo fundamental na vida do homem: o trabalho. Pretendíamos, em resumo,
saber como é representado imaginariamente o trabalho docente, como é valorado pelos
professores, que mitos são representativos deste conteúdo.
A metodologia qualitativa surgiu de pronto, como a única possível para atingir tal objetivo.
Selecionamos como metodologias de coleta dos dados a entrevista e a associação livre.
A modalidade de entrevista empregada foi a semi-estruturada ou “em profundidade” em que,
através de uma conversação guiada, obtêm-se informações detalhadas, utilizadas em uma
análise qualitativa.
As preocupações do entrevistador, nessa modalidade, voltam-se para a não direção do
entrevistado, levando-o a aprofundar e precisar os pontos que colocou espontaneamente.
Completamos as entrevistas com a utilização de associações livres.
Há uma dimensão inconsciente, que as perguntas não atingem – a associação livre. Ela faz
parte do domínio da Psicanálise, é comprovadamente um meio que permite o acesso à
instância inconsciente do aparelho psíquico humano.
O método ou regra de associação livre surgiu com Freud, no contexto da técnica psicanalítica,
no primeiro período da sua obra, em substituição ao método hipnótico e sugestivo. Afinal,
Freud se havia denominado um “mau hipnotizador”, pelas dificuldades de aceitação das
sugestões pós-hipnóticas, apresentadas depois de certo momento. Tratava-se da resistência, o
que ele descobriu mais tarde. Freud utilizou a associação livre na sua auto-análise,
especialmente na análise dos próprios sonhos. Descobriu cadeias associativas que levavam ao
conteúdo do sonho, e essa técnica ganhou prioridade sobre os outros meios de produção de
material analisável.
O estudo da aplicação da técnica de associação livre foi aprofundado por Jung. Dissidente do
Círculo de Viena, ele utilizou termos criados por Freud, mas atribuiu-lhes sentido próprio,

criando uma escola dissidente. Era conhecedor profundo de mitos, simbolismo, literatura, arte
e filosofia de várias culturas, e criou um “teste de associação de palavras”, em 1903, que é
utilizado até hoje para a avaliação da personalidade. Consiste de uma lista de palavras-padrão.
Elas são lidas, uma de cada vez, e pede-se ao indivíduo testado que responda com a primeira
palavra que lhe ocorra. Os resultados obtidos são analisados, buscando a evidência de
características da personalidade, como é descrita por Jung.
O que se pode pretender, portanto, é que esse “breve lapso de controle consciente”, no
momento da associação, permita aprofundar o acesso aos conteúdos (representações)
constituintes do imaginário dos professores que constituem o “corpus” da pesquisa.
Entrevistamos cem professores do Município do Rio de Janeiro, de variadas idades e de
atuação em todos os níveis e modalidades de ensino, sobre o trabalho docente. Pedíamos
apenas que falassem livremente sobre o trabalho do professor e completávamos a metodologia
com a aplicação de associações livres do tipo “Se o professor fosse... o que ele seria?”.
Precisávamos, depois disso, analisar os dados obtidos. Optamos uma variação da análise de
discurso, realizada em dois momentos:
1º – Análise dos quadros categoriais, obtidos através das entrevistas.
2º – Análise das matrizes simbólicas, obtidas a partir das associações livres
solicitadas aos entrevistados, organizadas em uma “árvore de associações”.
A análise do discurso foi criada pelo filósofo francês Michel Pêcheux, fundando a “Escola
Francesa de Análise do Discurso”. O quadro epistemológico dessa técnica resulta da
articulação de três regiões do conhecimento científico: o materialismo histórico, a lingüística
e a teoria do discurso.
A visão de Pêcheux, brilhantemente desenvolvida no Brasil por Eni Pulcinelli Orlandi, teve
influência e serviu como uma espécie de “pano de fundo” para certas posições adotadas
durante o processo de interpretação dos dados coletados na pesquisa.
A Análise do Discurso, com a montagem de matrizes semânticas, e a “árvore de associações”
trouxe instigantes resultados, dos quais apresentamos uma parte, a partir de agora.
A ocorrência de longas narrativas auto-centradas, em que os professores contavam como e
porque escolheram o Magistério, discorriam sobre fatos da vida profissional e descreviam a
“missão” quase sagrada a que se dedicavam. A matriz de significados associados à idéia de
ser professor, por exemplo, ilustra o que afirmamos.

Foi marcante a ausência de referências, nos discursos, à diversão e ao lazer. É como se o
trabalho docente fosse interminável, se desdobrasse nas atividades levadas para casa, em uma
“jornada de trabalho contínua”. Foram freqüentes as referências do tipo: “isso faz parte da

missão do professor”; “é assim, o trabalho do professor exige sacrifício”; e a repetição do
lugar-comum de associar o magistério à maternidade – “ser mestre é padecer no paraíso”.
Para atenuar a idéia de sacrifício, os entrevistados referiam-se a recompensas não materiais: o
carinho dos alunos, o reconhecimento das famílias e outros correlatos.
Observando a árvore de associações, obtida pela análise das associações livres apresentadas
pelos entrevistados, a questão se repete. Quando estimulamos: “Se o professor fosse uma
parte do corpo. Ele seria...”, 68% das respostas indicaram a cabeça e 45% o cérebro; 52%
apresentaram a palavra coração, explicitando o amor, o afeto que une professor e aluno, além
de referir-se a sentimentos como bondade, compassividade, doçura; as mãos e os pés,
respectivamente com fazer, construir, realizar, orientar; as referências à boca – presente em
18% das respostas - significava o ato de falar, a comunicação verbal muito presente no
trabalho do educador; 12% dos docentes falaram em ombros pois, segundo eles, o professor
“carrega o mundo, muita responsabilidade, a Educação brasileira nas costas”.
A opção pelo mito de Narciso, como fundante do Imaginário Social desvelado, justifica-se
com certa facilidade. O mito do jovem grego, dotado de uma beleza excepcional, exerce forte
atração sobre todos, incluindo o próprio Freud.
A mãe de Narciso, preocupada com o tempo de vida do filho, consulta um sábio e recebe a
resposta de que ele, para sobreviver, nunca poderia ver a própria imagem. A ninfa Eco,
emudecida por um castigo divino e condenada apenas a repetir os últimos sons das palavras
que ouvia, apaixonou-se perdidamente pelo belo rapaz. Este a repeliu duramente e a pobre
Eco, imersa em dor, transformou-se em um rochedo.
Neste momento as outras ninfas, revoltadas, punem Narciso, condenando-o a um amor
impossível por si mesmo. O jovem debruça-se sobre um espelho de águas puríssimas, vê a
própria imagem (imago) e, perdidamente enamorado, nunca mais consegue sair da beira do
lago, em autocontemplação até a morte.
Freud interpreta o mito de variadas formas, desde a que aponta para uma fase intermediária do
desenvolvimento libidinal (a que antecede o investimento objetal externo) até a que se refere a
uma regressão patológica, em termos de auto-erotismo.
Pode parecer estranho que tenhamos buscado, no fundo desse “espelho”, ao final do olhar
investigador, característico da pesquisa, o mito daautocontemplação e do investimento
libidinal no próprio Ego...
A guisa de conclusão, falta responder a uma pergunta, correspondente ao quarto e último
“movimento” que compõe este texto: Afinal, por que NARCISO?
Movimento final: Do espelho à realidade.
Embora tenha caído na linguagem popular com o sentido de amor exacerbado a si mesmo, o
mito de Narciso esconde uma confrontação entre o “lugar” psicológico e o social, a falta do
processo dialético no interior do Ego. Ou, no dizer de Adorno: “... um psíquico e um nãopsíquico, uma porção de libido e o representante do mundo.” (1968, p. 86).
Os nossos professores entrevistados denotaram, através do discurso, um “Narciso às avessas”
– por isso a referência ao “avesso do espelho”, que fizemos no título do texto.
Trata-se, ainda, de um processo narcísico de contemplação do próprio trabalho. Talvez
valorizando-o como missão, vocação e sacrifício, sempre em busca da recompensa futura, de
um “reino dos céus”.
E, talvez por esses motivos, muitos professores não brinquem, não joguem, não descansem,
não encontrem encanto no lazer. Alimentam-se da gratidão e do amor dos alunos e de uma
expectativa de uma futura – embora tardia e nunca alcançada – valorização social.

Como Narciso à beira do lago, apenas aguardam e admiram as suas próprias ações,
desvinculadas dos sentidos erótico e político. Isto explica a nenhuma referência feita ao
descanso e ao lazer, no decorrer de mais de cem horas de entrevistas gravadas. Trata-se de
um corpo imaginariamente “desmembrado”: uma cabeça que pensa, como parte mais
importante; um coração que só vivencia o amor ao próximo e a bondade; mãos que afagam os
alunos, instruem e orientam; pés que caminham em direção ao conhecimento, mas não
dançam...
A imobilidade e aridez do Narciso grego estão presentes ao falar do futuro: esperam o
reconhecimento da sociedade, como já falamos, fazer outros cursos, ter acesso aos bens da
cultura, dirigir ou possuir uma escola.
Produto de uma modernidade que tudo fetichiza, os nossos professores são a expressão do que
dizia o grande – e sempre atual – Marx, quando associava os sistemas de produção ao
processo de produção de homens.
Existe, portanto, uma sociedade, um “em torno” que explique tal dissociação do fruir
prazerosamente a vida, causador do empobrecimento psíquico. Há uma mistura confusa entre
o pragmatismo avassalador, característico da Modernidade, e o hedonismo, dissociado da
verdadeira noção de prazer. Agnosia em relação aos mitos, adesões fanáticas a novas crenças
– impostas pela mídia – desideologização e despolitização são sintomas desta crise.
Esta sociedade delicia-se com a contemplação do que vê nos olhos de todos nós, pobres
Narcisos modernos, como o poeta Oscar Wilde destacava, ao falar do ângulo do lago
contemplado por Narciso:
E o lago respondeu:
Eu amava Narciso porque, quando se inclinava na minha margem e
me contemplava, no espelho de seus olhos sempre via minha própria
beleza refletida. (Wilde,1980,p. 989).
Uma outra via explicativa e imprescindível, neste movimento final, é o próprio conceito de
Lazer e seu significado para os homens. Para Pichon-Rivière e Quiroga (1999) o homem,
durante milênios de sua história, vem aperfeiçoando a sua habilidade para transformar a
natureza através da criação de técnicas. Deste modo surgiram a divisão do trabalho, a
empresa, o comércio como permuta etc. A revolução tecnológica que vivemos, hoje, tem suas
raízes nesta habilidade humana e traz consigo uma outra revolução - a do lazer. Com a
redução da jornada de trabalho pela automatização há um aumento de horas livres. Uma nova
era caracterizada pela exaltação do lazer, maciço e ilimitado, constituindo uma segunda utopia
tecnicista.
Freud, ao comentar a psicologia do trabalho, foca o seu interesse no que está subjacente à
estrutura tecnológica e não se contenta com uma definição do trabalho como uma atividade
única e exclusivamente voltada para a produção, que responderia somente ao enfoque sócioeconômico. Assim, na concepção freudiana o trabalho é entendido como um mecanismo de
equilíbrio. Ao trabalhar o homem cumpre funções essenciais de equilíbrio para a sua
personalidade, valendo-se de um tipo de realização que lhe garante uma firme articulação com
a realidade e com o grupo humano. A que pertence. Em suma, o trabalho reforça os vínculos
entre realidade e indivíduo e, faz deste uma pessoa situada e criadora.
Partindo do referencial freudiano, Pichon-Rivière e Quiroga nos interrogam: e o lazer?Para
responder, propõem primeiro uma ordenação do conceito de lazer por entenderem que este se
presta a múltiplas utilizações. Segundo os autores, é na expressão “sentido do gratuito” que
podemos melhor nos deparar com os aspectos fundamentais da questão trabalho x lazer:
O lazer representaria assim a atitude mental que nos permite
dedicar-nos a uma determinada atividade sem pensar antes nos

resultados úteis ou práticas inerentes a ela. A atitude contemplativa
pode ser considerada um ingrediente do lazer. (Pichon-Rivière e
Quiroga, 1999, p.14).
Ao contemplar a vida como um observador, o indivíduo adquire a capacidade de se desligar
de suas preocupações, e obrigações diárias e imediatas. Assim, o lazer amplia o campo visual
e permite ao indivíduo captar aspectos da vida que tenham ficado ignorados por ele, sob a
pressão das necessidades do viver.
Até agora o trabalho tinha estado em primeiro plano, como o centro de gravidade e de
equilíbrio do homem. Há que se levar em consideração que o papel de equilíbrio aumenta
bastante quando a tarefa for escolhida livremente, por vocação. Desta maneira, toda a
personalidade está comprometida na situação, e a operação de equilíbrio se realiza por meio
de mecanismos de descarga e sublimação. (op. cit., p. 14-15).
Pesquisas sociológicas e psicológicas têm demonstrado, também, os aspectos nocivos da
privação do trabalho ⎯ depressão mais ou menos grave, como é o caso dos aposentados.
O lazer, por si só, parece não substituir integralmente a função do equilíbrio psíquico, de
satisfação e felicidade alcançadas com o trabalho, como observaram pesquisadores da área.
Foi, aliás, o que constatam os autores em sua experiência pessoal, ao realizarem uma pesquisa
sobre o planejamento do trabalho numa região do sul da Argentina. Nesta pesquisa
deslocaram o seu foco do estudo do planejamento do trabalho para este novo campo – o do
planejamento do lazer - o que exigiu investigações sobre a motivação, já que o lugar do lazer
tendia a ser invadido por múltiplas tarefas e atividades sociais e anti-sociais.
O limite entre o lazer e as obrigações mostra-se claro para o indivíduo, mas confuso na
realidade. Em torno desta fronteira são praticadas inúmeras atividades fora do trabalho, com
características mistas que podem ser categorizadas diferentemente, de acordo com a função e
a obrigatoriedade. Estas atividades mistas, que são batizadas pelos sociólogos franceses de
semilazeres, comportam tarefas semilucrativas, semi-utilitárias, semi-criativas e semieducativas. Se acrescentarmos a estas tarefas as obrigações sociais e familiares, os
semilazeres ocupam, dentro da vida da maior parte dos indivíduos que trabalham, mais ou
menos o mesmo tempo que o lazer real.
As entrevistas com os professores apontaram, de alguma forma, que eles colocam-se nesta
fronteira desenhada por Pichon-Rivière e Quiroga, permitindo-se semi-lazeres. Ao
contentarem-se com um ócio pela metade, no entanto, desistem de tê-lo por inteiro. Talvez
esta resignação imposta mantenha uma relação com o salário que recebem pelo trabalho que
realizam, cuja lógica seria: quem recebe semi-salários têm direito a semi-lazeres. Como é
nossa intenção dar prosseguimento a esta pesquisa, assim como os antropólogos, já estamos
levando estes questionamentos para o campo da investigação.
Finalizando, parece-nos que o professor precisa, entre outras coisas, resignificar o ócio, no
sentido de descanso, e o lúdico, incorporando-os ao cotidiano. Estabelecer vínculos mais
intensos com o próprio corpo, incluindo-o no sentido do trabalho, buscando a diminuição do
“sofrimento laboral” que detectamos nesse “narcisismo invertido”, próximo da vivência
masoquista, que emerge na nossa investigação do Imaginário.
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FÓRUM TEMÁTICO I

O HOMEM VELHO E A NATUREZA: IMAGENS, MITOS,
ARQUÉTIPOS E SÍMBOLOS MEDIADORES NO
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Coordenação: Altair Macedo Lahud Loureiro (UCB/ UNB/ EDF)

A SOCIEDADE, A NATUREZA E O VELHO ASILADO NAS
DIMENSÕES ARQUETÍPICAS, SIMBÓLICAS E MÍTICAS
Vannessa de Resende Cardoso (UCB)
Este artigo apresenta dados ou “pistas” para entender o observado/escutado, ampliado na
relação entre o psíquico e o meio social. Procura, também, entender a dinâmica dos pólos
patente e latente numa instituição asilar, além de traçar um paralelo entre a sociedade e o
velho asilado e entre as três ecologias e as três consciências: a ecologia interior ou a ecologia
do ser (consciência individual); a ecologia social ou a harmonia com a sociedade e dentro dela
(consciência social) e a ecologia ambiental (consciência do universo), propostas por Weil
(2001). Para isso, consideramos que o imaginário continua percorrendo os espaços da
instituição asilar e que o trajeto antropológico não interrompe a dinâmica das relações
humanas. Aliás, de acordo com Carvalho (1990), oimaginário, entendido na sua função
equilibrante, é um campo que se mostra fértil para entender a angústia diante do tempo e da
morte.
Consideramos que a sociedade contemporânea apresenta as conseqüências da Revolução
Industrial em diversos âmbitos. Nota-se que o surgimento de grandes complexos industriais e
de empresas multinacionais promove a automatização da produção, os avanços da robótica e
da engenharia genética, entre outros fenômenos. Por outro lado, a mão-de-obra é
constantemente reduzida e exigi-se mais qualificação humana. Isso resulta, a nosso ver, numa
marginalização, sobretudo, das pessoas idosas, visto que são cada vez mais “descartadas” do
mercado de trabalho por uma questão de qualificação e, talvez, de preconceito social.
Podemos dizer também que uma outra conseqüência do processo de industrialização foi a
constatação do prejuízo no ecossistema com a exploração do meio ambiente e a sua poluição.
Neste contexto, ocorre uma preocupação em desenvolver uma consciência de preservação da
natureza. No entanto, percebemos que o afastamento entre homem e natureza está presente
nas relações humanas nas dimensões culturais, sociais e psíquicas. A mecanização, a
produtividade e o acúmulo de papéis e tarefas geram o escasso tempo para os relacionamentos
humanos, produz uma série de exclusões e uma delas é a exclusão do velho asilado. Tudo isso
é fruto do processo de urbanização e de alterações na estrutura familiar e na dinâmica social.
Nesse contexto, notamos que o velho asilado ainda não recebe a merecida atenção no que diz
respeito aos aspectos físicos do ambiente asilar, ao tratamento recebido pelos profissionais da
instituição e aos atendimentos necessários a sua saúde bio-psíquica e social. Além disso,

faltam profissionais qualificados para o atendimento desses idosos. Diante desse quadro, a
afirmativa de Ecléia Bosi de que o velho não tem armas, nós é que temos que lutar por ele,
(BOSI apud LOUREIRO, 2004a p.41) adquiri uma importância significativa, pois não
sabemos quem poderia lutar pelo idoso asilado. Esse idoso ainda é uma parte esquecida. Mas,
é uma parte esquecida que está viva, o imaginário continua percorrendo os espaços da
instituição asilar. O trajeto antropológico, ou seja, “a incessante troca que existe ao nível do
imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam
do meio cósmico e social” (DURAND, 1997 p.41) não interrompe a dinâmica das relações
humanas. Aliás, como observamos anteriormente, o imaginário é um campo que se mostra
fértil para entender a angústia do tempo e da morte (CARVALHO, 1990).
Tendo em mente a noção durandiana do trajeto antropológico,
proponho aqui dados ou “pistas” para entender o observado / escutado
ampliado na relação entre o psíquico e o meio social. Além disso,
entender a dinâmica do pólo patente e do pólo latente, isto é, a
dinâmica entre os sistemas de metas, a organização como uma
estrutura racional e a emoção, o afeto, a imaginaria e as fantasias
nessa instituição asilar. E, finalmente, traçar um paralelo entre a
sociedade e o velho asilado e entre as três ecologias e as três
consciências: a ecologia interior ou a ecologia do ser (consciência
individual); a ecologia social ou a harmonia com a sociedade e dentro
dela (consciência social) e a ecologia ambiental (consciência do
universo), propostas por Weil (2001).
Para esse autor as três consciências estão interligadas a partir de uma visão holística. A
ecologia do ser ou a ecologia individual é o estado de harmonia do ser pessoal. Essa harmonia
inclui a saúde física, mental e espiritual. Enquanto que a ecologia social corresponde a
harmonia com a sociedade e dentro dela. “A ecologia social pressupõe, exige e depende da
consciência social de cada cidadão e de uma consciência social coletiva maior do que a soma
das consciências individuais” (WEIL,2001, P.17). Já a ecologia ambiental “é um estado de
equilíbrio, ao que tudo indica, é uma expressão da consciência do universo” (WEIL, 2001,
P.17).
De acordo com Kane (1987), as instituições de longa permanência para Idosos (ILPI)
possuem dupla missão: proporcionar cuidados e ser um lugar para viver (Kane apud Born e
Boechat, 2006). Dessa maneira, os serviços dessas instituições, deveriam se organizar
considerando a satisfação das múltiplas necessidades, de caráter material, emocional e
espiritual. Além disso, os idosos deveriam apresentar uma vida diária satisfatória como
indivíduos e como participantes da vida comunitária, incluindo, necessariamente, assistência
integral à saúde.
Essa dupla missão, infelizmente não acontece em muitas instituições asilares. A pesquisa que
realizei com idosos asilados, revelou a presença de desestrutura no imaginário de um grupo
formado por idosos asilados, idosas asiladas e pessoas envolvidas na organização de uma
instituição asilar (CARDOSO, 2005). Com base nesses resultados foi possível verificar que a
emergência de desestrutura surgida no imaginário dos idosos e das idosas pesquisados pode
ter recebido a influência do tempo de permanência no asilo, ao lado de outros fatores. A
presença de desestrutura no imaginário das pessoas envolvidas na organização também pode
ter sido um fator contribuinte para a desestruturação do imaginário dos idosos e das idosas.
Com este estudo, fica evidente a relação entre o meio interno e meio externo, ou a ecologia do
ser e a ecologia social em processo de interação. Os dados míticos da pesquisa informaram
que os idosos – homens e mulheres – não queriam lutar (pulsões íntimas), porém, por vezes,

reagiram em decorrência das pressões sociais do asilo (intimações do meio), evidenciando
imaginário disseminatório. Isso quer dizer, no imaginário de alguns idosos, encontram-se
elementos que conciliam intenções de luta e aconchego. Mas, no caso desse asilo é uma luta
pela sobrevivência física e psíquica. Dessa maneira, a angústia aparece aqui, pois existe uma
contradição, ou seja, esses idosos preferiam não ter que lutar contra a administração, mas não
têm opção. Mesmo com seus corpos frágeis, com suas limitações psíquicas e emocionais, é
necessário se defender de pessoas despreparadas para perceber as idiossincrasias do processo
do envelhecimento e o contexto dos asilados.
As pressões socias correspondiam a falhas na administração, falhas na relação humana, no
uso de medicamentos, intrigas, fofocas e roubos, o que fez os idosos verbalizarem e
expressarem, cada um à sua maneira, aquilo com que não concordam. Um dos sujeitos da
pesquisa denunciou claramente a falta de respeito com os idosos, o despreparo dos
profissionais de saúde, a agressão física e psicológia. Em sua afirmativa fica claro a sua
angústia: “isso aqui não é lugar de gente vivo não” (CARDOSO, 2005, p.80).
Para Born e Boechat (2006), a ILPI é uma moradia especializada com as funções básicas de
proporcionar assistência gerontogeriátrica conforme as necessidades dos seus residentes. Ao
mesmo tempo, oferece um ambiente doméstico e aconchegante capaz de preservar a
intimidade e a identidade dos seus residentes. A missão da ILPI seria manter um equilíbrio,
sem haver negligências.
No entanto, percebe-se a “amálgama do conteúdo interior latente e do exterior visível patente”
que Loureiro (2004b, p.16) explica. Para a autora, “o exterior pressionante e o interior ativo,
pleno de desejos e sonhos, expressam-se em imagens simbiotizadas de latência e patência”
(LOUREIRO 2004b, p.16). Isso significa que o imaginário desses idosos asilados sofre a
influência do meio em que estão inseridos.
O respeito pelo outro, a solidariedade e a satisfação das necessidades materiais e espirituais se
diluem nesse microcosmo social. Destaca-se aqui o termo ageism, usadopara nomear os
preconceitos que resultam de falsas crenças a respeito dos idosos, de acordo com Neri (2006).
O idoso asilado parece não ser bem visto na sociedade, sobretudo, se considerar o histórico do
surgimento das instituições asilares. Segundo Born (2002), em vários países do mundo, os
asilos surgiram para abrigar idosos pobres, sem família e muitos em estado de mendicância.
Na opinião de Santiso (1983), a velhice é um problema sério que assume características de
“gerontofobia”, pelo fato de se tratar de um fenômeno humano que nós preferimos ignorar
(SANTISO apud BARRETO, 1992). Para a autora: “o idoso lembra demais a nossa própria
fragilidade e a efemeridade de nossa existência” (SANTISO apud BARRETO, 1992 p.11).
Acrescenta-se aqui o idoso asilado, uma realidade de abandono que mobiliza quem presencia.
Born (2002) destaca o papel dos meios de comunicação em difundir imagens dos asilos como
um lugar sombrio e malcheiroso. Na realidade, muitos asilos encontram-se em estado de
precariedade que foge aos padrões de exigência sanitária e humana.
A partir desse dado de realidade, é questionável o exercício da consciência individual, visto
que se torna uma tarefa difícil conseguir a harmonia física, mental e espiritual em algumas
instituições asilares. A integração do ser humano com a sociedade e o exercício da cidadania
depende da consciência social. Essa influência do social no individual e vice-versa pode ser
explicada pela afirmativa de Lahud de que “a velhice é vivida conforme as culturas, e sua
marginalização é maior ou menor conforme as determinações do (centro) social” (2004, p. 4243).
É de responsabilidade social a mudança de mentalidade. Muitas instituições são vistas como
verdadeiros depósitos humanos. Weil (2001) enfatiza que “a ecologia social exige de nós uma
consciência e uma vigilância constantes, se quisermos ser verdadeiros cidadãos do mundo em
que vivemos” (p. 27).

A relação humana se encontra em um estado de necessária reciclagem. A ecologia ambiental
é discutida em termos de transformação para reduzir o consumo e evitar o disperdício. Mas, o
primeiro passo, a nosso ver, é a transformação da condição humana. Como pensar em termos
de cidadania planetária se a cultura influencia a todo momento a vida social e política? Para
Weil, viver em paz com a natureza é uma condição fundamental para a nossa própria
sobrevivência, “pois o ser humano está cometendo um suicídio coletivo, levando consigo a
vida do planeta Terra” (WEIL, 2001, p. 32).
A natureza é considerada pelo autor sob três aspectos principais encontrados em todos os
sistemas do universo: a matéria, a vida e a informação ou programática. Na sua visão, ao
viver em paz com a matéria, estamos vivendo em harmonia com os seus elementos: a terra, a
água, o fogo, o ar e o espaço:
[...] nossos órgãos são feitos da terra que o nosso corpo absorve
através do cálcio dos alimentos. Do mesmo modo, se poluímos o ar
que respiramos, vamos afetar a nossa saúde. Isso também se dá em
relação à água. O uso indevido do fogo, como a queimada das nossas
florestas, aumenta o gás carbônico do ar, provocando o efeito estufa,
que, aumentando o calor, derrete a calota polar, fazendo subir o nível
dos mares. Até o espaço está sendo poluído com irradiações atômicas
e outras agressões. (WEIL, 2001, p. 32)
Entendemos, assim, que a questão da natureza envolve a própria vida humana. O ponto de
partida é o relacionamento humano, ou seja, “É no outro que se forma o nosso ego e nossa
imagem pessoal. O velho que sou é o que os outros vêem em mim” (LAHUD, 2004, p. 43).
Mas, como enxergar o outro na sociedade atual? A competitividade e o individualismo
favorecem o esquecimento do outro e, partindo do pressuposto que existimos a partir do
outro, então nós estamos nos esquecendo e deixando de entrar em contato com a nossa
sabedoria.
Brennan e Brewi, explicam que “o arquétipo da Sabedoria é manifestado em toda a literatura
da sabedoria das grandes religiões” (2004, p. 210). “E acrescentam que a sabedoria nos coloca
em contato com o nosso significado exclusivo, com a nossa própria história” (2004, p. 210).
O reconhecimento desse arquétipo no idoso está mais presente nas sociedades orientais, nas
quais o velho é visto sob as lentes do valor e da dignidade:[...] “nos países orientais existem
mais respeito e mais piedade em relação aos idosos do que no Ocidente, fazendo com que eles
não sejam discriminados em virtude da idade” (NERI, 2006, p.1321).
Recorrendo ao espaço simbólico, destaca-se que o espaço do idoso na sociedade, sobretudo
do idoso asilado pode ser repensado. Na pesquisa citada anteriormente, verifiquei, de acordo
com as noções durandianas, que a estrutura do imaginário do grupo de pessoas envolvidas na
administração é sintética ou mística com presença de desestrutura. Isso pode estar
comprometendo a qualidade de vida dos idosos e das idosas no asilo pesquisado. Não houve
nenhum protocolo do teste AT-9 com estrutura heróica no imaginário das pessoas envolvidas
na organização do asilo:
É importante que os ocupantes de um espaço sejam ouvidos no
entendimento e na organização dele. Coisas que às vezes são
consideradas banais e pequenas em um asilo podem e devem ser
respeitadas e consideradas no momento de uma reorganização do
espaço, não mais o geométrico, mas aquele pleno da humanidade
complexa que o preenche; espaço cheio de vida trazida de fora e já
vivida por longo tempo na existência; espaço carregado de hábitos e

emoções que impregnam lugares e objetos trazidos também na
bagagem da memória de pessoas que já estão fragilizadas em seus
corpos cansados e espíritos agredidos pelo possível abandono,
doenças e maus-tratos familiares, da sociedade e institucionais;
espaço que no asilo lhes é tomado ou que eles são impedidos de usar.
(CARDOSO, 2005, p.198-199)
Se o próprio homem não se vê, como se integrar à natureza? Como desenvolver a consciência
do universo se a consciência individual e a consciência social não estabelecem um diálogo
interno? Nesse contexto, “a sociedade vem marcando o idoso pelo seu desvalor; por aquilo
que ele passa a assumir e que o faz sentir-se e imaginar-se no seu ‘ego feiúra´ (MESSEY apud
LAHUD, 2004, p.43). A natureza humana envelhecida na sociedade atual é posta de lado e
apenas uma mudança de atitude por meio de educação e campanhas publicitárias é que o
panorama poderá ser alterado. Encerro o texto com um poema de Maria Petronilho:
Envelhecendo
Envelheço, sim, com orgulho!
Que quererias?!
Que pedisse emprestadas horas
Às gerações vindouras,
Eu, que findo?!
Cabe-me olhar amplo,
Que já vi tanto
E resisti de sobejo.
Cabe-me ser tronco,
Que não ramo prometendo
Florir sem fruto.
Cabe-me ser esteio
Aos que no vento se arrojam.
Serenamente aguardo o sagrado limbo
De onde emergi e onde mergulharei
Atavicamente
De novo.
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O “TRAJETO ANTROPOLÓGICO” E O HOMEM VELHO
INTERCONECTADO NA NATUREZA COMPLEXA
Altair Macedo Lahud Loureiro* (UNB)
INTRODUÇÃO
“O ser vivo está encarnado no mundo: faz parte da carne do mundo”.
Merleau Ponty
“O homem que tem uma alma não obedece senão ao universo”.
Gabriel Germain.
Entender e analisar a natureza significa ir além da causalidade linear para perceber “uma
dinâmica interconectada que envolve processos que vão além do meio natural, pois estão
atrelados à sociedade e seus percursos” (CAMARGO, 2005, p. 16). Analisar as dimensões
imaginárias da natureza exige, da mesma forma, ir além dos visíveis e considerados processos
tradicionais de análise. Da mesma forma, também, entender e analisar a velhice significa
enfrentar preconceitos e ir além da idade cronológica linear para perceber uma dinâmica
circular interconectada que envolve o processo do envelhecimento, acoplando natureza
biológica, psíquica e social, tendo o velho integrado e integrando uma cultura específica com
a especificidade particular de ser humano velho.
Se dimensões díspares e imaginárias existem a mediar a relação conjuntiva de natureza e
cultura, também estão presentes a mediar a relação de pertença recíproca do ser humano
envelhecido com a natureza cósmica e social.
Socorro-me mais uma vez de Edgar Morin (1994, p. 23), ao tratar da complexidade,
considerando a imprevisibilidade, o acaso e a inter, trans e metadimensionalidade necessárias
ao entendimento da velhice e lembrar, com ele, que “estamos em perigo, e o inimigo, (...) não
é outro senão nós próprios; de Gaston Bachelard, poetizando as realidades elementares da
natureza – o ar, a água, a terra e o fogo – com seus devaneios ricos e férteis, pois que
geradores de novos sonhos compreensivos, criativos, cósmicos como indicadores naturais na
formação de imagens, mais que de pensamentos. Detenho-me desta feita no devaneio ante o
elemento fogo; valho-me, na interdisciplinaridade necessária, de apontamentos retirados de
Luis Henrique Ramos de Camargo (2005), doutor em geografia, geógrafo especialista em
ciências ambientais, que analisa a ruptura do meio ambiente, com uma nova percepção da
ciência, um novo paradigma: “a geografia da complexidade”, o que resguarda o não-conflito
de hermenêutica nas minhas colocações sobre o “trajeto antropológico” e a interconectividade
do velho com a natureza. Para tratar da velhice transito, pelas colocações de gerontólogos que
têm trazido à luz, em obras, conferências, estatísticas e ações, seus conhecimentos resultantes
de estudos e pesquisas com o ser humano velho, somadas aos achados míticos que venho
encontrando – em pesquisas próprias e com orientandos de Gerontologia –, com grupos de
idosos; coroando, ou subjazendo a tudo, ao pensar as dimensões imaginárias da natureza
mediando a relação de pertencimento do homem velho com ela, valho-me de Gilbert
Durand, sempre a disponibilizarsurpresas e aprendizagens novas na sua leitura atenta, uma
leitura apreendente, para interconectar as idéias bem esposadas explicitadas nas obras dos
pesquisadores aqui citados e de outros que, no decorrer do texto, no momento oportuno, serão
chamados em auxílio.

O distanciamento do homem com a natureza e suas conseqüências
“Ainda não ajustamos a nossa visão do mundo ao mundo” (MORIN, 1994, p. 21). Através
dos tempos, o homem vem-se afastando cada vez mais da idéia do seu pertencimento na
natureza; vem-se distanciando da idéia real de pertencimento e cria assim mitos que o fazem
considerar-se, sentir-se e agir como o poderoso no esquecimento de ser, o minúsculo grão de
areia inteligente que se imagina Deus, que tudo pode, mas que se afasta da natural presença da
sua mortalidade. O homem sabe-se mortal, mas, insanamente, considera-se imortal
Apresenta-se, assim, como homodemens,pois “a natureza é uma totalidade complexa (...) e o
homem não é uma entidade estanque em relação a essa totalidade complexa”(MORIN, [s.d.],
p. 32), em que vida e morte se revezam em construção e desconstrução constantes. O homem
é parte dessa natureza vital e finita; é formador dela explorando-a ou zelando por ela; de quem
usufrui as benesses e sofre assustado as suas fúrias. Como se inscreve numa das epígrafes
acima, “O ser vivo está encarnado no mundo: faz parte da carne do mundo” (Merleuy Ponty).
Mas, o homem ocidental vive em uma sociedade capitalista e nada o impede – ao contrário,
empurra-o –, de expropriar o meio, as dádivas naturais do ecossistema, abusando dele para
acumular sem pensar na conseqüente escassez que disso já resulta; não se assume como
apenas o fragmento interconectado da natureza entendida, holonomicamente, como um todo.
“A maioria dos homens ainda não sente, senão superficialmente e esporadicamente, a sua
cidadania terrestre (...)” (MORIN, 1994, p. 21). Cada fragmento da “diáspora planetária da
humanidade” vem se “fechando em si mesmo (...) nos seus mitos, ritos (...) monopolizando
para si a qualidade de homem”, sem se dar conta que é na diversidade humana que podemos
“reencontrar e consumar a unidade humana” (MORIN, 1994, p. 19).
Como bem nos lembra Michel Maffesoli (apud PITTA, 2005), “o livre arbítrio introduzido
pela Reforma, Descartes e seu ego cogitante, o sujeito autônomo do Iluminismo, são, ao lado
de muitas outras, as grandes etapas que fizeram do indivíduo o senhor e possuidor de si
mesmo e da natureza”.“A idéia de ‘progresso’ aumentou esta separação, criando uma
hostilidade entre homem e natureza, evidenciada pelo modo de vida urbano no quadro de
uma perspectiva mundana e mercantil” (PITTA, 2005).
Já, em 1930, Cecília Meireles, no Diário de Noticias do Rio de Janeiro da época,escreve:“(...)
desde que entramos neste cenário torturante da chamada alta civilização é como se
subíssemos à prancha giratória de um circo, dominada por um movimento aceleradíssimo e
sem promessa nem esperança de parada. Toda a nossa energia se concentra em vigiar o
equilíbrio, para evitar o que nos parece infalível desastre”. Ela se pergunta:“Que somos nós,
nesta vertigem inútil? Pode-se chamar vida, a isto?”. (Diário de Notícias, Rio de Janeiro,
9/10/1930) e Luzia (2004, p. 130), em sua tese de doutorado, diz que “o homem moderno não
olha para baixo, para a terra, nem para o céu, pois está submisso a um tempo das obrigações
– o tempo da necessidade (...)”.
Já se podem perceber os resultados funestos deste distanciamento, desta cisão homem
ocidental natureza, na qual o homem a vê dissociada dele, apartando-se docompromisso de
preservá-la e respeitá-la na reciprocidade advinda da, aparentemente, surda e muda
natureza.Mas, a natureza fala; fala esta que o homem não sabe ou não quer decodificar; ela
não reclama, mas se vinga e com tal intensidade que de repente faz o homem sentir a sua fúria
e vontade indomável externa a ele, mas também na própria carne não-conservada no correr
dos anos que vem vivendo, no tempo. O homem hoje velho já foi jovem, e da sua postura no
mundo surge a sua boa ou má velhice, sem desconsiderar, é claro, os obstáculos que a
sociedade se encarregou de colocar no seu caminho.
“A humanidade (no sentido do ‘ser-homem’), por oposição à
animalidade (o ‘ser-animal’), não é uma coordenada presente por

natureza em cada indivíduo isolado, mas sim o mundo social humano
e cada indivíduo natural torna-se humano ao hominizar-se através de
seu processo de vida real no seio das relações sociais.” (SÈVE, L.
apudARAÚJO, 2006, p. 13).
A separação existente entre homem e natureza – a se caracterizar pela prometeica situação
mitológica que permeia as ações de uso abusivo das reservas desta última –, que nestes
tempos se vem acentuando e trazendo o homem velho, criatura que já viveu mais que os
outros, a sofrer e a fazer sofrer como parte dessa natureza expropriada e maltratada, vem
gerando destruição e morte, trazendo o velho na preconceituosa, também expropriação, da
condição humana e social. Preconceitos e estigmas cobrem a noção de velhice nos dias atuais;
estereótipos preenchem a consideração da presença do velho na sociedade.
Uma sociedade que prima pela alta produção e beleza jovem como modelo traz o velho
deslocado desses parâmetros, principalmente, ao entender, equivocadamente, a velhice em
uma trajetória linear e única, esquecendo a complexidade multiversa do fenômeno, assim
como as diversas maneiras de envelhecer da humanidade e do processo único de
envelhecimento, de cada ser humano, dentro desta diversidade que o contamina. É preciso
entender a velhice como fenômeno natural e que, como tudo que faz parte da natureza, precisa
considerar ciclos e fases e a multidimensionalidade na sua presença neotênica e relacional na
sociedade, consigo mesmo e nas situações de vida.
A realidade da longevidade humana se “caracteriza como produto e processo de um tempo de
modernidade” (ARAÚJO, 2006, p. 14), em que o sujeito que sofre este processo, com os ditos
avanços tecnológicos, tem prolongada sua existência, tendo a morte empurrada para depois.
Com o advento de uma pós-modernidade, o que se pretende associada à complexidade da vida
e da morte, com a entendida, por todos e por cada um, qualidade de vida, é que esta
longevidade conseguida considere e promova a idéia e a realidade do pertencimento deste ser
humano velho na natureza que também se altera com sua prolongada presença. “Os processos
naturais e sociais encontram-se em constante mutação, mudança propiciada pela sua própria
conectividade.” (CAMARGO, 2005, p. 16).
A natureza idiossincrática do ser humano envelhecendo ou já
envelhecido, velho, precisa ser considerada fora de um positivismo
clássico por demais objetivo para tratar e dar conta desta neotênica
interativa e complexa natureza e realidade humana: o velho. “Ter
idade e ser velho se conjugam diferentemente no imaginário social e
nas suas trajetórias individuais” (FALEIROS; LOUREIRO, 2006, p.
10).
Um intelecto vivo pode estar ainda pleno em um corpo já corroído pelo passar do tempo. O
idoso – aquele que tem idade acumulada e, quiçá, sinais físicos patentes e/ou não de
envelhecimento – é ainda um aprendiz; é da sua natureza humana aprender/mudar sempre.
Neotenia e incompletude, dimensões da natureza humana, estão presentes também na velhice.
Os sonhos, os desejos e as aspirações continuam, talvez agora modificados, quando se desloca
a capacidade do sujeito para a realização de algumas atividades, existem a alegrar ou a
perturbar o velho. A importância do meio ambiente se faz presente na consideração humana e
natural da velhice. Assim, em qualquer idade, o homem está interconectado com a natureza,
mas nem sempre percebeu e ainda não percebe essa ligação holonômica.
A natureza, por sua vez, pode ser o relax místico benfazejo ao homem que entende ser apenas
um dos elementos constitutivos dela com um imaginário cósmico de ecologização do mundo,
de religação, de diálogo consciente e prudente da natureza e da cultura. Morin ([s.d.], p.

12)lembra que não se pode “considerar o homem uma entidade fechada, separada,
radicalmente alheia à natureza (...)” e, como Cecília Meireles, se pergunta: “O que é o
homem no mundo?” (idem).
Desde os primórdios, o homem se intriga ante o enigma da vida, ante a natureza que o
envolve e a natureza finita que o caracteriza. Mas, o que vem fazendo é abusando dela de tal
sorte que, no sistema cósmico, as falhas, as brechas, as rupturas, vêm-se acentuando,
comprometendo a harmonia necessária, sem que a humanidade as perceba como alerta, como
a voz por vezes estrondosa da natureza, que grita e se enfurece, na sua temperamental
condição feminina de ser. Mas nesta dúvida assombrada é que o homem imagina; desse
medo da sua condição humana mortal e da angústia do passar do tempo, é que resulta a
postura diante da vida e da morte, o seu imaginário.
Novas lógicas são necessárias para a compreensão de processos outros que “inundam nossa
psique e o imaginário social da realidade (...)”, pois há “erros teóricos e práticos que
inundam o imaginário popular” (CAMARGO, 2005, p. 215).
O contexto interconectado não resiste à análise tradicional fragmentada e redutiva e a
sociedade se apresenta “fragmentada e segregadora” (idem, p. 20).
É preciso abandonar a idéia de domínio e conquista da natureza pelo homem; “a terra não nos
pertence, nós é que lhe pertencemos” (MORIN, 1994, p. 23). É preciso ultrapassar as
barreiras analíticas associadas ao paradigma cartesiano-newtoniano, possibilitando a
compreensão das possíveis mudanças a partir da relação sociedade-natureza; torna-se
necessária“(...) uma releitura do meio natural e de sua relação com a sociedade. Essa
releitura passa a detectar o declínio do imaginário, nascido da visão clássica e que
efetivamente inundou a ciência e a sua reflexão feita pela população”(CAMARGO, 2005, p.
75).
Aos poucos, novas lógicas vão derrubando os preconceitos, trazendo a aceitação do possível
imprevisto, do acaso, da álea, no lugar das cristalizadas certezas que não se sustentam mais
(idem, p. 16).
Serge Moscovici (apud Morin, [s.d.], p. 17) afirma que “tudo nos incita a pôr fim à visão de
uma natureza não-humana e de um homem não-natural”,ao que Morin (1994, p. 14) chama
de“a junção epistemológica” (idem)e lembra que“o vento da história que se ergue arrebatanos para fora dos esquemas conhecidos”.
Uma nova percepção da ciência, como diálogo com a natureza (PRIGOGINE, 1996, p. 157)
acontece para entender esta quebra do meio ambiente; esforços constantes acontecem para
conhecer as alterações do planeta e “as leis da natureza adquirem um significado novo: não
tratam maisdascertezas morais, mas sim de possibilidades” (idem, p. 159). Geógrafos já
falam em “geografia da complexidade” (CAMARGO, 2005). “De repente, desmorona-se o
antigo paradigma que opunha natureza e cultura. A evolução biológica e a evolução cultural
são dois aspectos, dois pólos de desenvolvimento inter-relacionados e interferentes
(...)”(ARAÚJO, 2006, p. 19).
Como escreve Sanchez Teixeira (Resumo do Fórum n. VI, 2006) “Estamos vivendo
atualmente um esgotamento do universo mítico que modelou a modernidade (...) Seus deuses
se retiram pouco a pouco para as profundezas do inconsciente, dando lugar a uma nova
atitude imaginativa”. Uma remitização, apresentando novas configurações míticas na
sociedade e na cultura, vem-se esforçando por firmar a importância da revalorização da
natureza e da natureza humana envelhecida, da velhice, e consideração do homem velho.
Nesse diálogo necessário, os mitos arraigados, os arquétipos universais, os símbolos
emergidos na contextualização dos espaços e do tempo fazem brotar imagens, ou enxames de
imagens representacionais que dizem da visão de mundo dos grupos de idosos com relação à
natureza e de sua natureza envelhecida nela. No entendimento da natureza, mitos seculares se
interpõem na conversa entre eles e assim o velho homem, com seu imaginário pleno dos

arquétipos e cristalizações, simboliza e representa em imagens e símbolos esta relação
impregnada da cultura onde se situou a vida toda, dos seus medos e arrogâncias expressados
em mitos solidificados no maior tempo vivido. Durandianamente, diz-se no “trajeto
antropológico” prenhe de desejos, emoções e pressões. Desejo interior de imortalidade e
intimação advinda do pólo externo nessa circularidade, da realidade do morrer.
A teoria do imaginário “(...) compreende as criações do imaginário
segundo um ‘trajeto antropológico’, quer dizer, como produto da
interação indivíduo-meio” (Y. DURAND in THOMAS, 1998).
Gilbert Durand coloca que, para se encontrar o imaginário necessário, torna-se necessário
tocarmos este trajeto antropológico, a simbiose de interior ativo e de exterior – amálgama da
natureza humana com o natural do meio ambiente, ou seja, “a incessante troca que existe ao
nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que
emanam do meio cósmico e social” (G. DURAND, 1997, p 29-30). É sobre o“trajeto
antropológico” que incide a busca das imagens e a identificação das suas estruturas, pois a
permuta entre as exigências exteriores do social, sedimentado na cultura e os sonhos – ou
‘loucuras’ internas, íntimas e silenciosas, que diferenciam os indivíduos – se expressam nos
símbolos (idem).
“As imagens que o homem (grupo) tem da vida e da morte são os suportes para um tipo ou
outro de arrumação das complexas estruturas sociais em constante enraizamento ritmado,
pela trajetória (tranjetoriedade) também constante entre os pólos patente e latente, numa
consideração da natureza e da cultura” (LOUREIRO, 2000, p. 49). É nesta trajetividade
constante e dinâmica, no trajeto antropológico, que se formam os enxames de imagens que
constelam segundo reações, idéias e posturas do homem ante a vida e a morte. As imagens
homogêneas se aglutinam em torno de um ou de outro foco psíquico energético, imantado por
idéias de luta e de combate à morte, ao mostro yvesdurandiano, ou repleto da vontade de paz
e sossego, no refúgio, eufemizando a finitude sabida certa ou, ainda, disseminado, transitando
de um nó a outro, sincrônica ou diacronicamente. Yves Durand cria o teste arquetípico AT-9
para encontrar o mito, para conhecerem-se os micro-universos míticos e neles decodificar a
presença emergida da estrutura do imaginário.
“(...) o pensamento mítico se move, de fato, segundo quadros míticos
(...) em todas as épocas, em todas as sociedades existem subjacentes
mitos que orientam, que modulam o curso do homem, da sociedade e
da história” (G. DURAND, 1982, p. 9). “A vida no mundo move-se
para adiante no tempo secular, geralmente ignorando os padrões
míticos que ela está repetindo e dos quais não pode fugir”
(HILLMANN,1999, p 158), pois“(...) é o mito que vivifica com sua
corrente a imaginação histórica (historienne) e estrutura as próprias
concepções da história”. (G. DURAND, 1997, p. 390 ou 1989, p.
267).
São paradoxais as representações da natureza no imaginário humano, expressando-se nos
durandianos regimes diurno ou noturno das imagens, de forma positiva ou negativa. A beleza
de um pôr e/ou de um nascer do sol encanta, deslumbra os mais insensíveis olhares. O tocar
ilusório do astro rei incandescente, colorido na água do mar no final do dia, em uma praia, faz
ouvir o chiado do toque, do encontro e acolhimento da água que parece se aquecer ao receber
em si, no horizonte incandescido, o imaginário mergulho do sol. O alvorecer a clarear a noite,
noite que até momentos antes encobria a luz, faz emergir da terraos lampejos da grandeza de
quem se espreguiça denunciando o término do sono noturno, do luar, dando lugar ao dia que

ainda fresco nasce. Mas, como não ver neste mesmo sol que deslumbra ao nascer e ao morrer,
a potência que arrasa, queima, expulsando das verdes e frescas florestas a vida que a habita;
ressecando e retorcendo a relva e as grandes árvores?
A lua cheia a pairar nas copas das frondosas árvores e a lamber de luz a relva e a água, lua
que ao brilhar nos faz ouvir o uivo assustador do lobisomem, traz-nos presságios de monstros
que habitavam a noite do imaginário humano; é a mesma lua que encanta o trovador; é a
mesma lua que agita as águas mansas do mar que lambiam com doçura a branca areia, que
agora revolve a água com vômitos frêmitos de força que destrói e assusta.
Eis a natureza na sua paradoxal existência.
Eis a natureza que sabe dar e tirar; a natureza que parece aceitar, sujeitar-se antifrasicamente
ante a monstruosidade insana do ser humano que a explora, extorquindo dela suas riquezas
sem se dar conta de que a maior riqueza é a vida que ela pode manter ou extinguir.
Ela não reclama, mas se vinga nas intermitências das épocas; ao acaso; sem previsão de datas
nem escolha de lugar.
O tempo e o espaço se curvam a ela. O complexo ritmo da existência se perfaz e refaz nas
dobras da natureza que se abrem de vez, sem anúncio decodificável pelo homem. A mesma
vaga que apaixona o banhista na orla tranqüila avoluma-se num ímpeto saído das entranhas da
terra sob o mar e a tsunami arrebenta tudo; indiscretamente invade o privado e eleito paraíso
de descanso prazer de férias, turismo e alegria; engole tudo; devasta arrasando tudo numa
gula sem propósito, que assusta!
A brisa fresca, o vento que refresca o caminhante, sem aviso prévio, de repente, agita as
folhas, a terra, a água em tufões desproporcionais, derrubando e desarmando a prepotência
humana. A natureza mostra sua força indômita, apavora e deixa estupefato o frágil ser que
pensava, insanamente, dominá-la sem escrúpulos ou cuidados de reposição.
Natureza “refúgio” ou natureza “monstro”; dela faz parte o homem/sujeito que escolhe viver
misticamente na paz ou heroicamente em luta como “ser natureza”.
Chegando a Bachelard (1988, p. 188 e 170), repito com ele que “sonhando diante do fogo,
sonhando diante da água, conhecemos uma espécie de devaneio estável (...) Seguindo-as,
aderimos ao mundo, enraizamo-nos no mundo, pois “um devaneio cósmico nos faz habitar
um mundo”.
O autor, como sempre, tece reflexões belíssimas sobre o devaneio humano diante dos
elementos da natureza, lembrando que neste estado devaneante “o mundo é grande e o homem
que sonha é uma Grandeza (BACHELARD, 1988, p. 166), e com Henri Bosco, lembra
Malicroix com as imagens ante o fogo, dizendo: “O sonhador quedá ao fogo uma raiz nodosa
prepara para si um devaneio acentuado, um devaneio de dupla cosmicidade que une à
cosmicidade do fogo a cosmicidade da raiz. (...) diante desse fogo que ensina ao sonhador o
arcaico e o intemporal, a alma já não está confinada num canto do mundo” (idem, p. 186).
“(...) sobre a forte brasa da madeira dura se enraíza a curta chama: ‘uma língua viva sobe,
balouçando no ar como a própria alma do fogo (...) com a tenacidade dos pequenos fogos
que duram e lentamente cavam a cinza (...). Esses pequenos fogos que ‘cavam as cinzas’
com uma lentidão de raiz, parece que a cinza os ajuda a arder, que a cinza seja o húmus
que alimenta a haste do fogo”. (Henri BOSCO apud BACHELARD, 1988, p. 183).
Lembro, então, Norberto Bobbio (1997) que escreve que a memória deve ser cavada pelos
velhos para que estes continuem vivendo e voltando. “Chega então o momento em que o fogo
enfraquece. Não é mais que ‘um fragmento de calor visível ao olho. (...) as últimas claridades
do fogo têm tanta ternura!” (BACHELARD, 1988, p. 186-7).
Os velhos com seu calor diminuído, como “pequenos fogos” “cavam a cinza”, o húmus que
pode alimentar “a haste do fogo” que ainda existe sob as cinzas. “Quanto mais nodosa a raiz
que mantém o fogo lentamente a perdurar”, mais devaneios e sonhos surgirão a alimentar a
“haste do fogo”, a vida.

O imaginário se solta! Como não devanear? Como não associar estas raízes nodosas e o
elemento natural do fogo – do conto de Malicroix –, com a natureza desses humanos
envelhecidos, enrugados e rijos na sua cepa, pela vida com duração maior? “Ao contemplar
esses fogos associados ao homem por milênios de fogo, perdemos o sentimento dafugacidade
das coisas; o tempo mergulha na ausência; e as horas nos deixam sem abalar-nos” (Henri
BOSCO apud BACHELARD, 1988, p. 184), pois estamos ante a natureza que resistiu ao
tempo, natureza humana que exala o perfume da raiz do tamarindo, “o bem estar tem o odor
do tamarindo” (idem, p. 185), como em Malicroix.
Mas é preciso sensibilidade à flor da pele, é necessário entender a natureza humana
envelhecida já enodada, para o ver com o olho d’alma: para, como diz Bachelard, “se fazer
ouvir por nossos olhos” (idem); esquecer ou desfazer preconceitos e considerar a natureza
envelhecida do homem, ou o homem que por ser natureza nasce cresce e morre. É o
movimento, o inacabamento, a incompletude presente na natureza que se transforma... mas
continua. Como bem expressa Fernando Pessoa, em algum lugar, “tudo quanto vive, vive
porque muda, muda porque passa, e porque passa... MORRE. O perene é um desejo e a
eterna ilusão”. A insana ilusão. Mas, na realidade, só envelhece quem não morreu. Eis a
opção: ou envelhecemos ou morremos jovens, antes que a velhice chegue e se acomode em
nós. Vamos, portanto, bendizer e desejar a bela, a natural e a saudável velhice.
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NORDESTE E NORDESTINO EM QUADRINHOS: DA
IMAGEM AO IMAGINÁRIO
Gilsimar Cerqueira de Oliveira (UEFS)
Edson Dias Ferreira (UEFS)

Introdução
O homem há muito tempo se relaciona com a criação/produção/reprodução do desenho. Esta
forma de comunicar possui diversas funções, desde a simples reprodução de alguns traços até
mesmo à complexidade de representar cenas inteiras do quotidiano (IANNONE e IANNONE,
2004). A arte seqüencial possui aplicações diversas e para construção da mesma, há
necessidade de englobar os conhecimentos produzidos por outras ciências, (EISNER, 1999),
(McCLOUD, 2005). O uso da seqüência para produzir ação nas HQ´s decorre de tentativas
dos artistas, nem sempre felizes, de promover uma maior dinamicidade para as histórias
criadas ou representadas e que se revelaram bastante eficazes, servindo inclusive de base para
o cinema, story board, (IANNONE & IANNONE, 2004).
Os quadrinhos se fazem presente em muitos dos meios de comunicação escrita, jornais e
revistas, em livros didáticos dentre outras, sendo assim, eles acabam fazendo parte do nosso
cotidiano. Como muitas das imagens são lúdicas, certos valores são transmitidos, atendendo
aos propósitos dos que a produzem, sem que nós percebamos. A caracterização tanto do
Nordeste quanto do nordestino brasileiro apresenta-se embasada num discurso forjado pelas
elites e que faz parte do imaginário coletivo, (CASTRO, 1997), (ALBUQUERQUE, 1999),
(ANDRIGHETTI, 2004). Este discurso, portanto, classifica o Nordeste como uma “Região
problema”, atendendo com isso aos interesses políticos, tão conhecidos por nós em épocas de
eleição.
O trabalho aqui proposto busca analisar as Histórias em Quadrinhos (Caatinga de
HERMANN, 1998 e Sertão Vermelho de autoria a de MAGNO e BEZERRA, 2004), as quais
abordam o Nordeste brasileiro como cenário e contém aspectos que caracterizam a figura do
nordestino. Buscamos, no entanto, as relações existentes entre as imagens dessas HQ’s, da sua
correlação com a memória coletiva e suas interações com o imaginário.
Da Imagem ao Imaginário do Nordeste
A definição do termo imagem se apresenta complexa, pois pode ser empregada com diversos
fins. A imagem pode ser midiática, dada a sua utilização como recurso na televisão e na
publicidade, por exemplo. A utilização dessa palavra pela modernidade promove uma maior
complexidade na definição do termo e isso é dado justamente pela dificuldade de assimilação
dessas imagens que são veiculadas com uma carga grande de informações. Um outro
problema está na confusão feita na definição de imagem fixa e imagem movimento,
promovida pela televisão e pelo vídeo, esquecendo da pintura, da fotografia, do desenho
dentre outros que coexistem enquanto imagens que nutrem a contemporaneidade e que estão
também aliadas à mídia (JOLY, 1993).
Não podemos perder de vista que o termo imagem, abrange os cinco sentidos. Limitar essa
classificação à simples visualização de algo é um reducionismo. O fato é que na era da
comunicação global, via internet, a imagem visual, é sem dúvida hegemônica e domina o
significado deste conceito. Em nosso trabalho, apesar de discutirmos as diversas acepções do

termo, nos restringiremos a utilizar a concepção de imagem visual, a qual esta ligada ao
sentido do ver.
A imagem da criação divina do homem e das imagens formadas a partir do que o homem
pode criar enquanto representação imagética nos remete ao mito da caverna de Platão, que
pode nos fornecer mais uma das acepções do termo, a imagem que depende de nós mesmos
para ser “fabricada”, embasada em nossas próprias concepções.
A imagem está também ligada à construção de uma memória, que faz com que nós estejamos
em lugares onde nunca estivemos, pois ela pode ter sido induzida pela utilização de um
recurso tal como a uma fotografia ou mesmo ter sido criada por nós mesmos. Como recurso
que pode auxiliar na compreensão de um dado fenômeno a imagem apresenta-se como
elemento indispensável de suporte científico, diferenciando em suas mais variadas formas no
uso de, por exemplo, ondas sonoras e ou magnéticas que produzam um padrão que pode “ser
lida” em uma representação visual (JOLY,op. cit.).
O desenho enquanto imagem visual pode ser utilizada como representação de um determinado
objeto ou projeto. Com a finalidade de apresentar detalhes que sejam importantes para um
estudo mais aprofundado, o desenho científico tal como se apresenta nos trabalhos de Da
Vinci, fornecem evidências claras da aplicação científica dessas imagens.
O suporte teórico para interpretar imagens é de fundamental importância, pois como elas
podem sugerir múltiplas aplicações e interpretação é indispensável que saibamos do que elas
estão falando para procedermos a sua leitura. Martine Joly aponta uma das formas de
interpretação de imagens calcada na teoria semiótica, que busca evidenciar elementos
simbólicos.
Padrões culturais e antropológicos podem nos fornecer o entendimento de signos e
representações que denotem diferenças particulares contidas nas imagens visuais. Os estudos
de semiótica vão buscar revelar se há categorias diferentes de signos que são próprios de
determinado lugar e se estes estão ligados a uma lei específica, que ao ser descoberta pode
facilitar as interpretações de uma determinada imagem.
Muitos confundem Semiologia com Semiótica. O primeiro foi pensada para ser uma teoria
geral dos signos proposta por Saussure e que está ligada à Lingüística, possuindo dois
elementos, o significante e o significado. Já a Semiótica tem como precursor Charles Sandres
Pierce e possui três elementos importantes para constituição dos signos, que estão
intimamente ligados ao contexto e ao receptor para que ele tenha um significado.
O status de linguagem universal concedida à imagem pode nos revelar imprecisões em sua
interpretação, pois não podemos esquecer que ela está intimamente ligada à cultura que a
produz. A imagem figurativa facilita a nossa leitura, compreensão e assimilação de uma
determinada informação com rapidez e eficiência. Uma obra de arte pode suscitar várias
interpretações resignificadas pelos observadores, podendo ser esta contraria ao real intento do
artista. Sendo assim a imagem pode ser direta, quando ela tem o objetivo de comunicar algo
de forma clara e objetiva, ou indireta, quando ela deixa margem a interpretações diversas, o
fato é que toda imagem comunica algo para alguém. Não devemos perder de vista as relações
existentes entre essas imagens e a memória coletiva.
O termo memória possui uma grande variedade de definições. Dentre as diversas acepções
encontradas em um dicionário de uso comum citamos (FERREIRA, 1986, p.1117), “[Do lat.
memoria.] S. f. 1. Faculdade de reter as idéias, impressões e conhecimentos adquiridos
anteriormente, 2. Lembrança, reminiscência, recordação”. Ainda que ela seja uma construção
bastante abstrata, visto a impossibilidade de “entrar” na cabeça de uma pessoa, a memória se
apresenta como um recurso precioso, e em certos casos indispensável para reconstrução
histórica de um individuo ou de um grupo.
A memória pode ser entendida como parte de um indivíduo ou de uma coletividade construída
no decorrer de sua história de vida. Essa memória não é imutável, ela pode sofrer

modificações empreendidas pela própria sociedade que a construiu (HAUBWACHS, 1990).
A tensão entre memória individual e a memória coletiva, representa um ponto-chave nas
ciências sociais. Não obstante a sua condição abstrata, a memória vai se reformulando a partir
de elementos concretos (imagens), que fazem parte ou não de uma experiência vivida.
As memórias tanto individuais quanto coletivas coexistem nos indivíduos (HAUBWACHS,
op. cit.). O limiar entre elas é muito difícil de ser percebido, basta dizer que por vezes
lembramos de coisas que nós não vivemos, mas que alguém contou, e de repente lá estamos
nós, emergidos nas lembranças como se elas realmente fossem parte de uma experiência
vivida. Para (POLLAK,1992) essa sensação é produzida pelos acontecimentos vividos por
tabela.
A identidade social de um grupo está intimamente ligada à construção de sua memória, este
fato constitui um diferencial para culturas diferentes. A memória possui também a função de
afirmar a identidade, e isto é motivo de conflitos sociais ocorridos dentro e fora de grupos
políticos opostos (POLLAK, op. cit.).
A História Oral ao privilegiar o estudo das memórias dos indivíduos que formam a sociedade,
desenterram relatos que não constavam como parte da memória coletiva. POLLAK(1989),
chama essas “Memórias de subterrâneas”, contrapondo-se à “Memória oficial”, que possui
um caráter hegemônico. Um exemplo bastante relevante de reconstrução de memórias é feito
por (BOSI, 1994), onde as lembranças de pessoas idosas são trabalhadas.
As sociedades cuja escrita não foi desenvolvida, e que a oralidade era a principal forma de
passar os conhecimentos adquiridos, perderam com muita facilidade a sua história. Já nas
sociedades que possuíam escrita, estes permaneceram servindo como registros que
perduraram no tempo (LE GOFF, 1992). As impressões e construções deixadas pelo homem
refletem uma memória que sobrevive às mudanças da sociedade. Os documentos escritos, por
exemplo, tem sido um dos mais importantes recursos de memória. A memória não é
simplesmente lembrança, mas a capacidade fundamental que confere sentido a nossa
existência (CHAUÍ, 1998).
A capacidade de guardar informações e poder evocá-las em um tempo diferente que não o de
sua criação, protege o nosso passado do esquecimento (CHAUÍ, op. cit.). Para BERGSON
apud CHAUÍ, op. cit), a memória pode ser dividida em memória – habito, que se refere à
simples fixação mental promovida pela repetição, que leva a um automatismo psíquico, a
memória pura ou propriamente dita, na qual a lembrança se conserva sem a necessidade de
repetição.
A construção da memória individual pode ser discutida de duas maneiras diferentes: para
Bergson, ela faz parte do nosso inconsciente, enquanto para Haubwachs, ela está presente na
sociedade (BARROS, 1989). O tempo é um elemento importantíssimo para compreender a
concepção de Haubwachs, pois fragmentos do passado vão servindo de ligação para
reconstruir a memória.
Certamente a memória com o significado de lembrança serviria mais ao nosso propósito, dado
a necessidade de capturar elementos que façam referência a algo experienciado. Esses
elementos seriam aspectos que fizessem lembrar o sertanejo e o sertão.
Há uma colaboração bastante significativa na construção do imaginário. A sociedade é a
responsável pela reelaboração permanente do imaginário social e o desvelar desse processo,
nos remete às construções simbólicas produzidas pelos mais diversos atores que constituem a
sociedade em um dado espaço-tempo. O conceito de imaginário varia muito de autor para
autor aqui utilizado está relativisado como (LAPLANTINE, 2003). Para Durand o imaginário
é conjunto de imagens e de suas relações contidas no capital pensado pelo “homo sapiens”,
onde é fundamentada e se arrumam os procedimentos do pensamento humano (DURAND,
1989).

Nas imagens das HQ’s analisadas, há uma predominância do regime diurno, caracterizado
pelas lutas dos cangaceiros, pelas armas, onde a figura de Lampião aparece como o líder, o
guerreiro, capaz de julgar. O regime noturno está representado pelo mandacaru e pelas
árvores secas, demonstrando a verticalidade e resistência em sua característica cíclicas de
floração, simbolizando a continuidade da vida.
Os símbolos109 presentes no espaço geográfico são elementos fundamentais que denotam
aspirações tanto individuais quanto de grupos e fazem parte indissociável das construções e
disputas que viajam do campo do real e ou do imaginário. Mas que configuram ações
palpáveis.
Como o imaginário está intimamente ligado a imaginação de algo por alguém ou por um
grupo as imagens presentes nas HQ’s estudadas (Figuras 01 e 02), remetem à um momento
Histórico que serve como “identidade” do ser nordestino. As HQ’s analisadas versam sobre o
cangaço e, portanto utiliza-se de elementos que o caracterizam.

(Fig. 01) capa de Sertão Vermelho

(Fig. 02) capa de Caatinga

O Nordeste brasileiro possui uma construção imagética calcada na sua localização e nas
influências fornecidas pelo clima semi-árido (CASTRO, 1997). Essa tese alicerçada na
constituição do local denota as aspirações do determinismo geográfico e, portanto, não abre
espaço para as possibilidades e as reconstruções promovidas pela sociedade. O ”sertanejo”
também fruto de uma construção edificada por Euclides da Cunha, seria visto como um forte
que resiste às intempéries fornecidas pelo ambiente hostil e supera toda sorte de dor
(CASTRO, op cit.).
A construção e a constituição identitária e imagética que caracterizam o Nordeste e a figura
do nordestino brasileiro, foi e ainda é incentivada por uma “idéia” elitista e preconceituosa. A
gênese dessas concepções emerge como produto indissociável da disputa pelo controle da
produção econômica nacional, bem como da contribuição da elite intelectual,
ALBUQUERQUE (1999). Os estereótipos de debilidade e impotência do nordestino perante
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Refiro-me aqui aos aspectos construídos socialmente e ou naturais que servem como referencia do local, da
região, o qual possui uma intima relação com a sociedade, constrói a identidade e fomenta o imaginário tanto
interno quanto externo de um grupo. Como exemplos podemos citar o chapéu de vaqueiro, o solo rachado pela
seca, o aspecto triste do nordestino que passa fome, como construto de uma identidade de ser nordestino e de
estar no Nordeste brasileiro.

as condições naturais camuflam as verdadeiras possibilidades, reduz as diversas paisagens ao
ambiente seco e promove uma leitura determinista do homem, tornando-o simplesmente
produto do meio.
A arte seqüencial possui aplicações diversas e para construção da mesma, há necessidade de
englobar os conhecimentos produzidos por outras ciências (EISNER, 1999), (McCLOUD,
2005). O uso da seqüência para produzir ação nas HQ´s decorre de tentativas dos artistas, nem
sempre felizes, de promover uma maior dinamicidade para as histórias criadas ou
representadas e que se revelaram bastante eficazes, servindo inclusive de base para produção
cinematográfica, story board, (IANNONE & IANNONE, 2004).
A aplicação das concepções e referências da discussão acima suscitada, é posta em evidência
na produção de HQ´s, que abordam esse tema, e acabam por servir de fonte reprodutora do
imaginário criado acerca do Nordeste e do nordestino brasileiro. Teremos, portanto a árdua
tarefa ainda pela frente de levantar esta problemática e buscar desmistificar a prevalência de
uma imagem padrão e “ilusória” de um Nordeste e de um nordestino que vivem no campo da
saudade.
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FÓRUM TEMÁTICO II

TECNOLOGIA, NATUREZA E IMAGINÁRIO
Coordenadores: Gustavo Morais (UFPE)
Cláudio Paiva (UFPB)

AUTORIDADE ESCOLAR, NATUREZA E IMAGINÁRIO:
IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO
Karina Augusta Limonta Vieira (UNESP Araraquara)
A idéia deste trabalho partiu do desenvolvimento e de alguns questionamentos que surgiram
em minha dissertação de mestrado110. A autoridade escolar consiste em um fenômeno
presente nas relações escolares, seja intra ou inter escolares. Nestas relações encontramos,
também, presente a dicotomia natureza - cultura. Por fim, o imaginário que desde sempre
esteve presente nas relações humanas. Pontuo autoridade escolar, natureza e imaginário,
porque se encontram interligados uns com os outros.
A autoridade como um fenômeno social começou nas relações
informais e atingiu os estágios formais nas organizações burocráticas,
estendendo por toda a esfera da vida humana. A sua amplitude
implicou em conseqüências para a educação, tendo em vista a
educação brasileira.
Situo o trabalho de Arendt, Entre o passado e o futuro em que pontuou a crise da autoridade,
visto que a autoridade passou a ser confundida com poder violência, repressão, perdendo seu
verdadeiro significado. As tentativas para explicar o fenômeno surgiram bem antes do que
podemos imaginar, com Platão e Aristóteles. Apesar das tentativas frustradas em explicar o
fenômeno, Platão na República, com a coerção de “idéias” e, Aristóteles em que a autoridade
seria o poder absoluto, o veículo legitimador do imperador, não conseguiram chegar a uma
explicação plausível para o fenômeno.
Após os estudos de Platão e Aristóteles, Weber procurou dar um norte para o problema. Na
análise sociológica, o autor, pontuou apenas as características formais da burocracia,
desconsiderando aspectos pessoais e culturais da vida do indivíduo. Essa análise implicou na
desconsideração das relações existentes nas organizações.
Tendo em conta que a escola não significa apenas a parte burocrática
e suas características formais, pontuo os estudos antropológicos de
Escola de Personalidade e Cultura. Há que se pensar que os estudos
VIEIRA, K.A.L. Parâmetros Organizacionais e Sócio-Antropológicos no estudo das relações autoridadeescola: uma abordagem teórica. (dissertação em desenvolvimento, pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação Escolar – Unesp – Araraquara).
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da escola em seu todo são importantes porque “[...] a escola se situa
num todo complexo em que se encontram diretores, professores,
assessores, funcionários, alunos e a comunidade permeando fatores de
várias ordens: estruturais, psicológicos, econômicos, políticos e
culturais” (SUANO, H., 1980, p.172).
A caracterização das relações entre personalidade e cultura contribuiu na compreensão da
interação das forças interiores sobre o indivíduo, no desempenho de papéis em organizações
escolares com suas características peculiares. Contudo em meus estudos deparei com a
dicotomia presente na ciência moderna, natureza – cultura. Os estudos de Personalidade e
Cultura encaminharam para outra análise e importância das relações autoridade/escola.
Para o estudo de autoridade/escola observei que a dicotomia natureza-cultura implicou na
redução das relações existentes na escola. Mas qual seria a relação entre autoridade escolar e
natureza? Autoridade escolar é um assunto de destaque, porque tem gerado polêmica nas
discussões acadêmicas, quando suscitado. Penso que está intimamente relacionado com o
conceito de natureza.
O ocidente, nos dois últimos séculos, provocou a dicotomização entre natureza e cultura,
assim implicando no afastamento entre homem e natureza. É preciso deixar claro que as
relações humanas com a natureza envolvem dimensões culturais, sociais e psíquicas. Desta
dicotomização, a “crise da autoridade” foi algumas das implicações que se tornaram
evidentes, conseqüentemente, influenciando a educação.
A educação, especificamente, a organização escolar (M. Tragtenberg) foi um dos meios de
maior influência dessa “divisão”, por conta da especialização dos conhecimentos (psicologia,
sociologia, filosofia, etc). Dessa forma, a escola como instituição não escaparia deste
fenômeno presente na sociedade moderna. A autoridade, assim como outros fenômenos estão
presentes na escola, influenciando quer positivamente ou negativamente nas relações intra e
inter escolares.
A relação entre autoridade escolar e natureza me chamou a atenção, porque em uma escola, as
relações não acontecem entrecortadas, mas interligadas umas com as outras. Se existe “crise
da autoridade” e a dicotomia natureza-cultura, penso no resgate do indivíduo como sujeito
ativo do ambiente organizacional, como indivíduo que tem idéias, que forma conceitos e que
pode apreender e aplicar sistemas específicos de significado simbólico. Essa concepção dá
atenção ao comportamento simbólico, porque na busca da verdade o homem comporta-se e
constrói a cultura como ciências, artes e religião.
Esses estudos levaram a considerar que a sociedade contemporânea já não é movida pelo
contrato social, mas pela ambiência afetual que permite ao indivíduo aderir, participar de
pequenos grupos, denominados de tribos (Maffesoli). Neste sentido superar essa visão
dicotômica, racional e homogeneizadora significa olhar para o passado, (re) tornar-se
“arcaico”, interessar-se por sua “arché”, valorizar um presente que privilegie o plural e que
valorize a socialidade.
Ao refletir em meus estudos indaguei se o fenômeno autoridade escolar consiste como
implicação para a educação e se remete à busca da superação da dicotomia presente nas
relações escolares? A religação natureza-cultura promoveria a revalorização mítica e dos
simbolismos escolares, no sentido de resgate da autoridade escolar?
Após as reflexões percebi que a autoridade escolar enquanto “crise” provoca algumas
implicações para a educação, como o desrespeito, a má conduta, a indisciplina, o
autoritarismo e dentre outras que podemos constatar nas relações escolares. A resposta seria a
busca na superação da dicotomia natureza-cultura, promovendo a inter relação entre os
membros da organização escolar. Por isso a religação natureza-cultura, a revalorização mítica
e dos simbolismos escolares promoveria o resgate da autoridade escolar.

Há que se pensar que o resgate da autoridade e a superação da dicotomia seriam possíveis se
os estudos do imaginário estivessem presentes? Quando pensamos em autoridade escolar,
dicotomia natureza-cultura e remetemos à idéia de que a sociedade é movida pela ambiência
afetual, vejo que os estudos do imaginário terão destaque. Porque o imaginário recria e
reordena a realidade, por isso encontra-se no campo da interpretação e da representação.
Significa que não deixa de ser real, porque não é ilusão ou loucura, mas uma outra forma de
conhecer, perceber, interpretar e representar a realidade.
Essa nova perspectiva, o imaginário tem como suporte teórico a
Teoria Geral do Imaginário de Gilbert Durand que mostrará a
existência de uma integração entre o imaginário e a razão, isto é, a
valorização das relações.
Devido à desvalorização da imagem e do imaginário no pensamento ocidental, da dicotomia
natureza-cultura, Durand procurou uma teoria que conseguisse superar essa visão tão
sedimentada na cultura ocidental. Em sua obra As estruturas Antropológicas do Imaginário
demonstrou como o pensamento ocidental deixa de lado o seu universo cultural, o seu
imaginário e as imagens que dele fazem parte e propôs um “novo” olhar.
Durand para explicar As Estruturas Antropológicas do Imaginário, parte da noção de trajeto
antropológico. O autor afirma que o imaginário se produz e é produzido no trajeto
antropológico entendido como “a incessante troca que existe, ao nível do imaginário entre as
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas do meio cósmico e social”. Ou
seja, a articulação natureza/bios (invariâncias universais do comportamento humano) e a
cultura/logos (variações e modulações do comportamento inserido em contextos culturais
específicos e unidades grupais). Acrescenta ainda, que o trajeto antropológico pode,
indistintamente partir da cultura ou do natural psicológico, uma vez que o essencial da
representação e do símbolo está contido entre esses dois marcos reversíveis. Em outras
palavras, o estudo do imaginário pode partir tanto do cultural (sócio-cultural) quanto do
biológico (bio/psíquico).
Não podemos deixar de lembrar que a educação possui uma visão iconoclasta do mundo, pois
inibe a imaginação simbólica dos alunos, utilizando-se do pensamento direto e racional. Essa
educação é resquício do ocidente marcado pela dicotomia - natureza em que impera o
materialismo exacerbado e a iconoclastia de mundo.
Assim o imaginário contribuirá para pensarmos em autoridade escolar, suas relações com a
educação, e para que possamos desvendar a cultura da escola e assim observar as diversas
manifestações simbólicas representadas na escola, no sentido de superar a visão dicotômica
das relações escolares, promover a revalorização mítica e dos simbolismos escolares, resgatar
as relações sociais, por meio das relações simbiótica entre a sociedade, a cultura, as novas
tecnologias e a educação.
Tendo em vista esse “novo” olhar para a educação, percebo que muitas das indagações
poderiam ser trabalhadas, ou quem sabe até solucionadas a partir dos estudos do imaginário.
Mas vejo que não há a necessidade de solucionar os problemas existentes, e sim, indagá-los
procurar propostas e novas maneiras de encará-los, visto que a sociedade está em constante
transformação e necessita constantemente de “novos olhares”.
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A fotografia da face de uma onça ocupa toda a
superfície da capa da revista, não são visíveis as
orelhas, tampouco o corpo. O animal olha nos olhos do
observador da fotografia. Sua boca está entreaberta, mas
não se vêem suas presas, apenas os dentes inferiores,
num sinal de docilidade e serenidade. A onça, como já
sabemos desde a mais tenra infância, é um animal
silvestre - um tipo de animal que muitas vezes nunca
conhecemos de verdade – ou seja: uma imagem da
natureza intocada para nós, homens e mulheres urbanos.
A expressão da onça na fotografia, parece fazer crer que
ela quer “falar” com o observador desta imagem. Caso
o observador não soubesse ler, isso poderia ser tudo que
narraria do que é visto. Entretanto temos acesso
também à seguinte informação textual: Revista Veja “Pantanal Mato-Grossense: A descoberta do Paraíso

Artigo baseado em dissertação de mestrado homônima no EICOS – UFRJ enquanto participante da equipe do
Laboratório de Imagens sob a orientação da Prof. Maria Inácia D´Ávila Neto

- Meio milhão de pessoas visitarão este ano o santuário ecológico, onde já existem 500
pousadas”
Compreendemos, que o texto confirma as impressões sobre as “estranhas”
intenções da onça – ela representa o paraíso: um lugar onde os homens e animais são iguais
e podem se compreender mutuamente.
Assistindo à televisão, folheando uma revista ou olhando para um anuncio publicitário num
outdoor, somos convidados a partilhar infinitas imagens com nossos conterrâneos e
contemporâneos. Essas imagens falam de nossas aspirações, de nosso ideal de família, do
meio ambiente, e, além de simplesmente vender produtos, serviços e idéias, constituem-se
veículos para mitos e arquétipos universais que movem nossas vidas individuais e coletivas.
Existem, portanto, muitos estudos visando identificar o “grau de conscientização”, o
“conhecimento e relevância de questões” relativas a sustentabilidade, mas muito pouco é
estudado sobre o imaginário que envolve o ideário do consumo de recursos e da natureza.
Assim, podemos perguntar: qual o imaginário que ao mesmo tempo produz e é produzido
pelas questões relativas a sustentabilidade no Brasil? Quais as imagens que estão envolvidas
no despertar para a finitude dos recursos, do planeta e da vida?
A partir da análise de 84 capas da Revista Veja - selecionadas a partir de temas que remetem a
imagens do “verde”, do “natural” e do “corpo saudável” – procurou-se estudar o pequeno
conjunto de formas estruturais por detrás de uma infinidade de diferenças superficiais nas
imagens que servem à representação do Natural
Em linhas gerais, as imagens estudadas pareciam todas, de uma forma ou outra, evocar o
mito do Eterno Retorno proposto por Nietzsche e tão vastamente estudado por Mircea Eliade,
Joseph Campbell e Gilbert Durand, entre outros - e que se apóia no conceito rítmico do tempo
- o tempo circular - presente em todas as sociedades ditas primitivas e que se perpetuam em
nosso imaginário através da crença em ciclos que possibilitam a eterna renovação da vida
expressa nas imagens estudadas.
A análise do material tem como contexto o Brasil contemporâneo, um dos países que possui
grande parte da natureza “intocada” e dos recursos não renováveis do planeta no cenário
geopolítico mundial. Com uma população, hoje predominantemente urbana e com grandes
desigualdades regionais e sociais, o país vive o dilema do desenvolvimento econômico versus
a necessidade da conservação da natureza. Vale destacar que tanto o discurso econômico
liberal, quanto o discurso da conservação da natureza e sustentabilidade não têm origem na
cultura e sociedade brasileiras; são antes idéias que foram calcadas pelos chamados países
desenvolvidos. Atualmente, contudo, pertencem ao nosso cotidiano e imaginário e,
principalmente, envolvem questões de soberania nacional e vantagens comerciais, sendo,
portanto, de grande importância e estando sempre presentes na mídia.
A metodologia de análise da imagem empregada em minha pesquisa de mestrado se baseou
nas teorias da semiologia postuladas por Roland Barthes, que motivaram diversos autores.
Foram utilizados basicamente os instrumentos metodológicos propostos por Martine Joly em
“Introdução à Análise da Imagem” (2003) e Laurent Gervereau em “Voir, Comprendre,
analyser les images” (2000), bem como os recursos desenvolvidos no Laboratório de Imagens
do Programa EICOS, sob a coordenação da Professora Maria Inácia D’Ávila Neto que,
inclusive, foram alvo de uma publicação multimídia – simultaneamente página internet e CDROM – visando divulgação do trabalho referente à Cátedra Unesco de Desenvolvimento
Sustentável.
Numa primeira fase, todas as 84 imagens das capas das revistas Veja selecionadas para a
pesquisa aqui apresentada, foram analisadas individualmente com respeito a diversos
quesitos, seguindo a sugestão da grade de análise de Laurent Gervereau (2000: 89). Cada
grade de análise conteve a própria imagem e uma proposta de roteiro descritivo que
compreende desde a origem e data de produção e circulação da imagem, título, informação
textual, categorização de cores, luminosidade, volume, perspectiva, retórica, técnica e - o que

sugiro que seja deixado para o final - um texto analítico/narrativo que explicite a relação entre
a imagem e a informação textual nela contida.
Posteriormente, o material da amostra sofreu uma segunda fase de categorização, ligada às
temáticas representadas, a saber: Corpo do Planeta, Corpo Urbano e Corpo Selvagem. Essas
categorias têm origem na “totalidade de duas faces” proposta por Lucien Sfez: “o corpo
humano e do planeta”. Em estudo que realizou sobre o impacto dos avanços tecnológicos que
dizem respeito à vida e seu suporte. Esse autor identificou que há uma maior repercussão das
pesquisas no grande público quando elas envolvem o corpo humano, mas que não se encontra
a mesma ressonância quando abordam o corpo do planeta – o meio ambiente (Sfez, 1996:
21).
Para compreender este fenômeno Lucien Sfez toma como ponto de partida a Grande Saúde de
Nietzche para fazer uma crítica à utopia da saúde perfeita através do emprego da genética, da
medicina preventiva e da ciência ecologista. É importante frisar que Nietzsche tratava então
da saúde da alma, do espírito. No sentido empregado por Sfez , a utopia da saúde perfeita
reside na base material, materialista mais extrema que existe: “no corpo, nosso aparelho de
percepção e de ação sobre o mundo” e deste sobre nós. O que o autor chama de “totalidade de
duas faces: o corpo humano e do planeta” (Sfez, 1996: 21: 24: 25).
Do mesmo modo, a ciência, ao abordar o corpo do planeta, aponta para duas possibilidades a
da conservação em oposição ao crescimento tecnológico. A preocupação com o planeta Terra
e seu destino parece ser menor do que a que nasce dos processos da ciência e tecnologias
aplicadas ao corpo humano. Enquanto “as manipulações genéticas têm a ver com a
identidade do eu profundo”; o que é da “alçada da ecologia parece afetar apenas o que está
em torno da gente”, com o que interage com o indivíduo, mas não o que está dentro dele.
Sfez aponta, portanto, “duas figuras que se enfrentam: uma penetrante, íntima e vertical, a do
genético, a outra um tanto vaga, longínqua e horizontal, a da ecologia” (Sfez, 1996: 46).
Essas duas figuras, com diferentes centros, no homem e na natureza, é que explicariam que os
fenômenos relativos ao corpo humano fossem mais mobilizadores que aqueles referentes ao
corpo do planeta e a natureza. Encontramos nisso elementos relativos a visão antropocêntrica
da natureza, afinal, nada mais próximo ao centro do mundo na perspectiva humana que o
próprio corpo humano.
Conforme a ciência torna-se um objeto de uso comum - e não do domínio reservado, “a moral
é transformada em casuística”. Os questionamentos a cerca da ciência são percebidos como “
“casos” práticos” pelo público. As “preocupações “existenciais” ” portanto dominam “em
detrimento de uma visão mais geral do movimento que leva a sociedade a construir uma visão
de futuro inquietante pois é totalitária”: deseja-se um corpo e um planeta perfeitos,
santificados, numa “fusão perfeita do mundo e do indivíduo, numa eco-bio-religião” (Sfez,
1996: 56: 57).
Sfez argumenta que a utopia da ciência criou “um Adão tecnológico” uma imagem que reúne
todos os elementos “essenciais da utopia da Grande Saúde: retorno à origem, indistinção entre
os sexos, total limpeza, higiene alimentar, estrita segurança e imortalidade”; o autor destaque
que “mitos contra mitos: os únicos combates que valem” (Sfez, 1996: 379). O autor identifica
portanto, no seio da utopia da ciência a imemorial resposta mitológica da humanidade perante
a passagem do tempo: seu anseio de retornar, reverter toda dualidade, a perfeita comunhão
existente nas origens. Portanto, partindo dessa visão, criou-se as macro-categorias Corpo
Urbano, Corpo do Planeta e Corpo Selvagem.
Além das três macro-categorias acima apresentadas e das categorias descritivas, ao observar
as imagens em conjunto por diversas vezes, emergiram categorias de elementos que se
repetiam com freqüência, são eles a situação de “olhos nos olhos” com o observador, uma
representação que possui um significado relativo ao estabelecimento de uma comunicação
entre a imagem e o observador, um fluxo de comunicação; o segundo elemento é o corpo

humano nu, as representações relativas ao sexo feminino e masculino, além da questão do
corpo sem cabeça, ou fragmentado – um elemento de representação que possui um caráter
diferente do corpo que possui uma cabeça, um rosto e um olhar - que pode sugerir
comunicação ou se afastar dela -; a cabeça e o rosto parecem sugerir a personalidade e
individualidade, os fragmentos do corpo, apenas um objeto, o corpo objeto, por exemplo.
Todos os comentários e categorizações foram produzidos e inseridos simultaneamente no
software de análise qualitativa Atlas TI, o que possibilitou o fácil manuseio de informações e
a rápida associação de categorias e relações às imagens estudadas, uma vez que o programa
permite a “navegação” através do material de pesquisa e suas categorias – basta um simples
duplo clique do mouse sobre qualquer elemento da tela do programa. De certo que a
utilização do software facilitou muito o processo de análise.
Nesse artigo não será possível apresentar a totalidade das análises contidas no trabalho de
pesquisa, entretanto, apresentam se aquelas que colaboram para a descrição e compreensão do
isoformismo ou a polarização, no qual a natureza dos corpos é apresentada e simbolizada
através de elementos de representação da realidade do Regime Diurno e Noturno, conforme
proposto por Gilbert Durand em As Estruturas Antropológicas do Imaginário, nos quais se
baseia a polaridade estrutural de vida e da morte que são comuns a todos os corpos: Urbano,
Selvagem e do Planeta.
Vale ressaltar que dentre as imagens estudadas, não foram encontrados elementos relativos às
estruturas sintéticas do Regime Noturno, que são os princípios da representação diacrônica,
que liga as contradições pelo fator tempo, mas sim há uma maior incidência das imagens
míticas e esquizomórficas que têm maior ênfase respectivamente nos reflexos dominantes
postural e digestivo e em estruturas de idealização de “recuo” autístico, tanto redobramento e
perseveração; o que poderia sugerir a negação da passagem do tempo, seja dentro do regime
diurno quanto noturno, a construção simbólica de um fechamento temporal, tal que ocorre no
presente como se tivesse ocorrido outrora e por isso mesmo acha-se fundado sobre si mesmo,
“autêntico”.
Exclusão e Contradição:

Figura 2
(Edição de 14/10/1970 )

Figura 3
(Edição de 18/04/1973)

A imagem da natureza idealizada, sagrada, serve de contraponto para a natureza ameaçada
através de opostos no qual a natureza sagrada é representada sob forma e plano idealizado.
Nestas figuras 2 e 3, por exemplo, as técnicas utilizadas são a fotomontagem e a ilustração,

que possibilitam construir um efeito de distinção entre a natureza sagrada e “a ameaça” como
algo externo à natureza, em um outro plano de representação. Como podemos ver na figura 2,
onde o trator e o homem são uma representação fotográfica e a natureza sagrada, uma
ilustração. Outro exemplo é a figura 3 onde no coração do homem urbano – emoldurado, no
interior, dele – encontra-se a natureza sagrada, idealizada. Essa oposição poderia ser
compreendida como uma manifestação do esquema de encaixamento proposto por Durand
(2002: 210), onde a representação dualizada e a relação continente e contido, acaba por criar
uma dupla negação que serve a evocar o mito do Eterno Retorno.
As antíteses “interno” e “externo” também estão presentes nas representações do corpo ideal.
Na fotomontagem da figura 4 vemos o pescoço, tronco e coxas de mulher em forma são
rodeados por cápsulas que flutuam ao seu redor, uma possível metáfora para um cardume de
peixes pilotos, aqueles que acompanham os grandes peixes, ou de “batedores”, tipo de guarda
que abre os caminhos para as autoridades circularem. Através de qualquer uma destas
metáforas, a imagem é uma alegoria hiperbólica do remédio como um protetor contra a
gordura.

Figura 4,
(Edição de 27/11/1996 )

É interessante perceber que neste caso a gordura - tanto quanto o remédio, sua proteção - é
colocada como algo externo, que vem de fora do corpo. Assim como podemos perceber
também a ameaça que pode ser “combatida” através de artifícios externos ou internos (figuras
4, 6, 7), ligados à renovação e à ciência, e assim como no imaginário da descida que exige
“couraças, escafandros, ou então o acompanhamento por um mentor, todo um arsenal de
máquinas e maquinações” que poderão apaziguar “a queda”. (Durand, 2002: 201)

Figura 5,
(Edição de 28/06/2000)

Figura 6,
(Edição de 17/01/2001 )

Figura 7,
(Edição de 06/03/2002 )

As figuras relativas ao Corpo Urbano e o Corpo Selvagem também constituem-se antíteses do
tipo “interno” e “externo”. Foram categorizados como Corpo Selvagem todas as figuras
humanas que vivessem próximas a natureza e num sistema de regras não urbano. Embora
fosse esperado encontrar nesta categoria apenas a figura do bom selvagem, o primitivo
perfeito, alguém que “nos estende o espelho” de nossas próprias limitações, imperfeições,
doenças e erros, de fato encontramos também a imagem do “mau selvagem”, aquele com
quem o homem urbano parece divergir de ponto de vista e a quem observa sempre com um
juízo de valor desfavorável com respeito a gestão de recursos, dando a entender que o
“selvagem”, o “primitivo” é por si uma ameaça, enfim, alguém com quem se disputa a
organização de um espaço concreto “a natureza sagrada” , que está mais próxima dele.
Na figura 8 temos a representação deste “mau selvagem”, um homem totalmente coberto de
lama que segura em uma das mãos uma pepita de ouro que reluz. Seu olhar, seu semblante e
o gesto da mão estendida poderiam ser de alguém que pede, mendiga. Usando a oposição
entre metáfora da riqueza - que a pepita de ouro poderia sugerir - e a real condição do
cotidiano do homem, é construída a alegoria da maldição, através da ironia da coexistência da
riqueza e da miséria no destino de quem vive no garimpo de Serra Pelada. O que denota o
mau selvagem é a generalizada miséria de recursos – materiais e virtudes. Portanto, nessas
imagens o “selvagem” é colocado como alguém que possui mazelas, muitas dos quais
poderíamos considerar urbanas – a pobreza, a “avidez” -, e que, por isso vive em
desequilíbrio com o seu meio ambiente, tornando-se uma “ameaça” por estar no “comando”
da “natureza sagrada”.

O Mau selvagem?
Detalhe da Figura 8,
(Edição de 03/02/1988 )

O Bom selvagem
Detalhe da Figura 9,
(Edição de 19/09/1990)

Nas representações do “bom selvagem”, como na figura 9, chama atenção à exacerbação das
diferenças, através do destaque daquilo que é específico da cultura do não urbano – a nudez,
os adereços, artefatos.
As imagens do Paraíso, como as figuras 1, 10, 17 e as representações paradisíacas contidas no
interior das figuras 2 e 3 têm em comum o aspecto sobre-humano, de fato, a única imagem na
qual há uma representação humana, na seleção, é a que se refere a “Queda” do Paraíso – figura
18.

Figura 10
(Edição de 01/02/1989 )

As demais figuras, mostram representações idealizadas do mundo natural e dos animais em
perfeita harmonia, o que poderia ser indício da presença no imaginário do homem urbano,
assim como em diferentes culturas, de “esquemas axiomáticos de verticalização que
sensibilizem e valorizem positivamente as representações de verticalidade, de ascensão e
elevação”, bem como do “ideal moral e da completude metafísica”, da necessidade de “evasão
para o lugar hiper ou supra-celeste” (Durand, 2002: 126 e 127).

2. Os Símbolos Ascensionais e a “Queda”
2. a. Um convite a “penetrar na imagem”:

Figura 11, detalhe
(Edição de 17/04/1991 )

Figura 12, detalhe
(Edição de 07/12/1994 )

2. b. Um convite a “mergulhar na imagem”:

Figura 13
(Edição de 11/08/1971)

Figura 14
(Edição de 05/07/1989)

As imagens destas capas convidam o observador à “entrar” na imagem através do uso da
perspectiva (figuras 11 e 12) ou “mergulhar” na imagem através do uso da fotografia aérea
(figuras 13 e 14). Isso poderia ser um indício do complexo espetacular e da “contemplação
monárquica” proposta por Durand (2002: 124: 128: 152: 158: 159)
Neste complexo espetacular, os esquemas e arquétipos de transcendência exigem um
procedimento dialético de verticalidade, do desejo de “evasão para um lugar hiper, ou supraceleste”
- manifesto, por exemplo, no “culto ao céu”, da “montanha sagrada” - que
possibilita através de visão magéstica, privilegiada, o “assenhoramento pelo cogito” e portanto
o domínio sobre a angústia do mundo. Esse esquema do imaginário possivelmente está ligado
ao próprio desenvolvimento humano, associado a dominante postural vertical de nossa
espécie. (Durand, 2002: 128: 130: 131)

2. c. A ascensão:
A ascensão está presente também na alegoria da morte representada em duas figuras – 15 e 16
–, nelas encontramos a “boa morte”, a serenidade, a tranqüilidade e mesmo, de certo modo, o
desejo da morte como transcendência. Essas representações possuem em comum a
predominância da cor azul claro e a dissolução na luz, como formas auxiliares de produção da
ascensão nelas explicitamente contidas na base de ambas as figuras que aparecem “flutuando”.
Isso pode ser indício dos esquemas imaginários relativos aos símbolos espetaculares cujo
isoformismo une universalmente a ascensão à luz, cujo céu azul, a luz celeste incolor ou pouca
colorida é recorrentemente encontrado em diferentes culturas, que será abordado no último par
de opostos a ser apresentado. Exatamente o mesmo pode ser apreendido da Alegoria do
Paraíso, mostrada na figura 17, sendo que o pôr do sol no topo da ilustração pode ter a
conotação de risco ou ameaça (Durand, 2002: 146: 147).

Alegoria da Morte I
Figura 15,
(Edição de 04/09/2002 )

Alegoria da Morte II
Figura 16,
(Edição de 10/05/1995 )

Alegoria do Paraíso
Figura 17,
(Edição de 05/10/1983 )

2.4 A Queda
Chama a atenção a figura 18, que trata exatamente da perda do desejo, enfim da saturação do
prazer, através de uma alegoria que utiliza a metáfora da Eva e da maç, portanto da queda do
Paraíso. O “conhecimento da morte foi associado à angústia temporal” e “a revelação do
conhecimento do bem e do mal”, no simbolismo judaico-cristão, tornou-se o pecado, que se
femininizou e foi relacionado à “carne que se come ou carne sexual”, sendo a maça a
“ligação entre o ventre sexual e digestivo”, que por si só também é uma metáfora da própria
queda: “o tubo digestivo que faz comunicar a boca, de que tu te orgulhas, e o ânus de que
tens vergonha, abrindo através do teu corpo uma sinuosa e viscosa vala” conforme analisado
por Gilbert Durand na dominante digestiva das estruturas místicas do imaginário (2002, 113:
118: 115: 117: Leiris apud Durand, 2002: 120).

A Queda do Paraíso ?

Figura 18,
(Edição de 28/08/2002)
Entretanto tal interpretação ficaria limitada à civilização judaico-cristã. Do ponto de vista do
material analisado, a questão da verticalidade suposta nos símbolos de ascensão e queda está
intrinsecamente mesclada aos símbolos de luz e sombras, onde o negro e sua relação com o
espelho primordial da água, e da morte e do isoformismo de esquemas imaginários relacionados
à queda presente em diferentes culturas, “a rapidez de movimentos e a escuridão”, a
“gravidade” e ao que “nos dá a conhecer o tempo que fulmina” (Durand, 2002, 112: 113).
3. O Redobramento do “Micro” e o Gigantismo do “Macro”:
Esta categoria denota uma temática referente à escala, já que micro e macro cosmos seriam
justamente perspectivas de um mesmo cosmos, onde o homem está contido ou é o continente,
nela estão presentes dois regimes, respectivamente Noturno e Diurno. Poderemos destacar
ainda a presença dos seguintes esquemas e símbolos do imaginário: Encaixamento, a
Contemplação monárquica e Água negra112.
3. a O Encaixamento
Poderíamos refletir a respeito dessa representação, que parece estar relacionada aos esquemas
imaginários relativos aos símbolos de inversão e de encaixamento, tal que, através de um
processo de “engolimento” - onde a dialética do conteúdo e continente parece ser a dialética
de base - que, por sua vez esconde o desejo de retorno à origem, tal que:
“o engolimento e a sobredeterminação, além de um jogo de repetição
podendo facilmente dar elementos rítmicos, contribui, sobretudo, para
reforçar as qualidades eufêmicas do engolimento, e, em particular,
essa propriedade de conservar o indefinidamente o engolido
miraculosamente intacto” (Durand, 2002: 216).

112

A totalidade das imagens identificadas nesta oposição possui alguma referência à cor negra, que será
abordado na oposição “Luz” e “Sombra”.

O retorno à origem é encontrado em todas as culturas onde os homens buscam a Grande Mãe ,
“a soma de todos os deuses”, onde a “ameaça das trevas inverte-se numa noite benfazeja,
enquanto as cores e tintas se substituem à pura luz” (Durand, 2002: 210: 217: 235).
Por fim, conforme dito por Heráclito na antiga Grécia “o que está em cima, está abaixo” é
interessante perceber a similaridade entre as representações do micro e do macrocosmos, tal
que, é perceptível a simetria de temas, cores e formas, independente se o homem é contido ou
continente destas representações, como, por exemplo nos casos das figuras 19 e 20, onde a
primeira trata da vida em marte e a segunda de uma representação do câncer, entretanto ambas
sendo criações – ilustração e computação gráfica, respectivamente - apresentam figuras
vermelhas, esféricas sobre um fundo negro.

Figura 19
(Edição de 14/08/1996 )

Figura 20,
(Edição de 31/01/2001)

3. b A Contemplação Monárquica, suspensão no espaço e no tempo
A imagem de computação gráfica da capa da figura 21 é uma alegoria ao momento da grande
explosão cósmica que criou o universo, da qual trata o título e subtítulo. Nela se vê um centro
brilhante a partir do qual surgem muitos raios e pontos de luz. Há sugestão de perspectiva,
movimento e “veracidade fotográfica” na imagem, que poderia ser interpretada, como uma
imagem científica - por exemplo, uma imagem de telescópio. Observar essa imagem
transporta um sujeito através do tempo para o momento exato da criação do universo,
colocando-o em um ponto de observação privilegiado, externo, a própria criação do mundo, e,
conseqüentemente a sua própria existência. Este momento, suspenso no tempo e no espaço
cotidiano, criado pela sugestão de imagem supostamente científica, poderia ser finalmente
percebido como pertencendo ao tempo e espaço do sagrado, criado a partir da criação de uma
visão privilegiada .

Figura 21
(Edição de 29/04/1992)

Figura 22,
(Edição de 13/07/1994)

A ilustração da capa da figura 22 mostra três blocos luminosos azuis que “se deslocam” em
direção a um corpo celeste vermelho que está sendo visualizado parcialmente. Neste corpo
celeste, vê-se uma área circular mais brilhante que sugere que um impacto já está acontecendo
em sua superfície. A figura leva o observador a supor que o destino próximo das pedras azuis
deva ser a colisão com o corpo celeste vermelho, o que é reforçado pelo título e explicado no
subtítulo, enfim uma alegoria de um choque cósmico imediato. O texto da capa trata da
“ameaça vinda do espaço”, mas, de sua perspectiva, o observador se encontra em uma
posição privilegiada, “protegida”, com relação à imagem observada: sua posição é como de
alguém, suspenso, no centro da ação, mas situado fora da destruição, do “fim” próximo”
sugeridos pelo título.
Em ambas as imagens, assim como nas figuras 20 e 21, coloca-se a questão da possibilidade
de um ponto de vista privilegiado que o desdobramento escalar proporciona tal que a
contemplação dá a sensação de uma súbita dominação do universo, seja numa escala maior ou
menor que o homem, seu próprio interior, como no caso da imagem do câncer. Afinal, figurar
um mal, representar um perigo, simbolizar uma angústia é uma das formas de dominá-los
(Durand, 2002: 123).
4. A oposição entre o “luz” e “sombra”:
A oposição “Luz” e “Sombra” provavelmente tem relação com os símbolos nictomórficos
presentes nas ‘estruturas do imaginário’ propostas por Gilbert Durand, na qual os homens de
diferentes culturas possuem o “medo infantil do Negro”, símbolo de um temor fundamental,
do risco natural, nas palavras do autor “as trevas nefastas parece ser um dado fundamental,
opondo-se à imaginação da luz e do dia”, constituindo o primeiro símbolo do tempo – já que a
maior parte dos primitivos contam o tempo por noites e não por dias. Existe uma solidez de
ligações isomórficas, no qual, a negrura é sempre valorizada negativamente (Durand, 2002:
91: 92).
O Negro no imaginário está também associado à cegueira e a mutilação e “ao aspecto noturno,
cego e inquietante que reveste o forro inconsciente da alma” que por sua vez, possui um
isomorfismo com o espelho - que simboliza o instrumento da psique – e por conseguinte a
água. A água: “além de bebida, foi o primeiro espelho dormente e sombrio”, o “espelho
originário”. O símbolo da “água hostil”, da “água negra” freqüentemente associado à morte,
seja pelas inundações, pelos pântanos, pelas viagens sem regresso, por diversas hipóteses
subjetivas, chega-se à água como a “substância simbólica da morte”, a “duplicação das

trevas”, “a figura do irrevogável”, já que a água que escorre jamais volta à nascente. A água é
“epifânia da desgraça do tempo” (Durand, 2002: 95: 96).
O Negro está presente nas imagens relativas ao micro e macro assim como o círculo para
invocar as imagens de segurança fechada, da intimidade, do isoformismo “sepulcro-berço”, no
qual no imaginário de muitos povos, é “marcada nitidamente à vontade de ver na morte um
símbolo de repouso primordial”. Tal qual o plantio de uma semente, ou na sugestão de
“segurança de um ser fechado”, “escondido” e “remetido à profundeza do seu mistério”, a
morte poderia significar transcendência. Para Durand “há uma claustrofilia profunda” na raiz
dos símbolos de intimidade (Durand, 2002: 237). Por outro lado o uso do branco e a
predominância da cor azul claro e a dissolução na luz, podem servir de indícios dos esquemas
imaginários relativos aos símbolos espetaculares cujo isoformismo une universalmente a
ascensão à luz, cujo céu azul, a luz celeste incolor ou pouca colorida é recorrentemente

Figura 23
(Edição de 01/10/1975)

encontrado em diferentes culturas, tal que “o antídoto do
tempo” pode ser procurado no “sobre-humano da
transcendência e da pureza das essências” (Durand,
2002: 146: 147: 194 ). É possível perceber que a imagem
possui forte relação com o sagrado; a ênfase na imagem
possibilita que haja um deslocamento do sagrado para
fora da religião na sociedade contemporânea,
especialmente, para o domínio da publicidade e da
mídia. A sociedade, ao partir na direção de inúmeras
formas mais flexíveis de significado e ordenação social,
passou a ter no estilo de vida dos indivíduos e nos seus
corpos - o objeto – o centro da ordem social, como
preconizam diversos autores, como, Sfez, Maffesoli, e
Durand.

Predominância dos Regimes ou Polaridades Diurno e Noturno?
O embate da “Luz e Sombra” e a inversão das representações
Certamente as imagens mais curiosas do conjunto selecionado são as figuras 24 e 25. Na
primeira a chaminé e a fumaça, símbolos freqüentemente associados à degradação da natureza
são utilizados numa inversão de cores tal que o princípio luminoso, que normalmente
simboliza a pureza da natureza, predomina sobre todos os demais significados possíveis da
imagem e passa a “sacralizar” a atividade econômica de que trata a capa da edição. Na
segunda a relação é oposta, utiliza-se uma reorganização da imagem natural para sugerir
possivelmente o controle da natureza. As duas imagens, entretanto, tem em comum a inversão
para promover o reequilíbrio simbólico entre a natureza ameaçada e idealizada.

Figura 24
(Edição de 10/10/1984 )

Figura 25
(Edição de 03/06/1992 )

Considerações Finais
Talvez, justamente estas últimas duas imagens, dentre as 84 imagens estudadas, sejam as que
possuem estruturas sintéticas - cuja lógica é ligar as contradições pelo fator tempo – mas ao
contrário, as figuras esquizomórficas ou místicas se apresentam como estruturas que
possivelmente negam a passagem do tempo, seja pelo “recuo” ou pelo redobramento que
possibilita construir um espaço simbólico a-temporal, porém de estruturas imaginárias de
dominante espaciais.
Com isso é possível lançar uma reflexão para futuras pesquisas: entender se a mídia como um
todo não veicula uma espécie de “publicidade”, um retrato ou imagem estereotipada da
devastação da natureza? Seria possível perguntar se a sustentabilidade e/ou durabilidade em
sua proposta para suprir as gerações futuras, por uma “terra não devastada”, como aparece
nas agendas dos organismos internacionais, não estaria refletindo, mais do que um estilo de
vida ocidental ou atitude face à natureza, um mito do controle temporal? Ou seja, não seria
essa uma tentativa de não nos submetermos ao tempo cíclico da natureza, que, por ser cíclico,
supõe um período do auge e também da morte?
Ao que tudo indica, as imagens do natural, da natureza, do corpo saudável - e suas antíteses retornam aos mesmos esquemas imaginários, símbolos e arquétipos que guiaram a
humanidade ao longo de seu trajeto sobre a Terra: a reconquista de uma potência perdida pela
“queda” - pelo conhecimento da morte e pela angústia do tempo. Maffesoli é conclusivo a
esse respeito, quando nos aponta que estamos buscando um novo “nós” comunitário - nous
communautaire - , engendrado pelas novas tribos que têm a tecnologia em sua constituição
(Maffesoli, 2002). É esse retorno que nos faz entender que no mais antigo está presente o
mais moderno.
A grande questão, entretanto, permanece: estaremos todos em busca do Paraíso?
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1 Introdução
O filme Tainá apresenta uma composição notavelmente direcionada ao público infantil, tanto
pela estrutura da história e caracterização das personagens, como pela facilidade de
compreensão dos textos e imagens que compõem um roteiro simples e fantástico. Tainá é uma
indiazinha que mora na Amazônia com seu avô, Tigê. A história, centrada na figura indígena
e no ambiente da floresta, contém elementos de um universo mítico tanto com relação à
natureza como com os costumes dos índios. No entanto, inclui também, temas presentes na
realidade contemporânea em relação ao ambiente, como sua devastação e formas de proteção.
Os principais assuntos que compõem esses contextos são a biodiversidade, a biopirataria e a
extinção de espécies vivas.
Partindo dessas características, buscamos neste artigo analisar o filme como uma narrativa,
que pelo seu conteúdo e forma de abordagem da temática apresentada o qualificam como um
recurso comunicacional capaz de sensibilizar as crianças sobre os problemas ambientais,
provocando reflexões sobre o modo como os seres humanos se relacionam com a natureza.
Tainá é pura, alegre, curiosa e travessa como qualquer criança de sua idade. Tais
características não a impedem de assumir naturalmente a missão de proteger a floresta e os
seres vivos que a compõem. Seu avô Tigê, é um velho índio sábio e amoroso que a aconselha.
Ele representa as tradições da cultura local. Ao morrer se integra à natureza numa outra
dimensão e permanece vivo nas lembranças da menina.
Nesse contexto rico, o filme se oferece como um meio capaz de sensibilizar e provocar
reflexões que auxiliem as crianças a incorporarem em suas vidas atitudes e práticas
necessárias para a construção de uma vida sustentável, indicativas de uma outra cosmovisão,
que reconheça em todos os seres um valor intrínseco.
Nessa perspectiva o texto se apropria do referencial teórico paradigma da ecologia profunda, a
partir de Leonardo Boff(1999), Fritjof Capra (1992; 2002), Vandana Shiva (2001) e Nancy
Mangabeira Unger (1991) para embasar a análise, apontando ao mesmo tempo possibilidades

de questionamentos a serem feitas em projetos de educação ambiental que envolvam as
crianças.
A partir do filme procuramos analisar os principais elementos comunicativos que realizam a
mediação entre a narrativa cinematográfica sobre a relação homem e natureza e a produção de
sentidos no processo de percepção e a formação da consciência ambiental.
2 Ecologia Profunda como um Caminho de Análise
A Ecologia Profunda surge como uma escola filosófica fundada pelo filósofo norueguês Arne
Naess, no início dos anos 70, dando origem a um movimento popular global com o mesmo
nome. Esse paradigma vai além de uma nova visão de mundo holística, que vê o mundo como
um todo integrado. Ele apresenta uma visão ecológica, pois “[...] reconhece a
interdependência fundamental de todos fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e
sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza [...]”,mostrando que
somos todos dependentes desses processos (CAPRA, 1996, p.25). A grande contribuição da
escola foi fazer a distinção entre “ecologia rasa” e “ecologia profunda”, pois permite perceber
duas visões de mundo dentro do pensamento ambientalista.
De acordo com Capra a ecologia rasa é antropocêntrica é, pois
[...] vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza,
como a fonte de todos os valores, e atribui apenas um valor
instrumental, ou de ‘uso’, à natureza. A ecologia profunda não separa
os seres humanos --- ou qualquer outra coisa --- do meio ambiente
natural [...] reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e
concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia da
vida. (CAPRA, 1996, p.26)

A Ecologia Profunda não se limita a uma abordagem científica, pois a ecologia enquanto
ciência não indaga se uma sociedade é mais adequada ou não para manter um ecossistema
específico, pois esta seria uma indagação para a ciência política, ou para a ética ou à teoria de
valores. (UNGER, 1991) No entanto, na perspectiva da Ecologia Profunda é necessário
questionar se a sociedade atual “[...] preenche as necessidades humanas básicas como amor e
segurança e acesso à natureza, e ao fazer isso questionamos os pressupostos básicos de nossa
sociedade [...]”.(UNGER, 1991, p.73) Nesse processo reflexivo perguntamos sempre a nós
mesmos a cerca de nossa visão de mundo e nossas práticas culturais.
Outra característica fundamental desse paradigma ecológico é a percepção da unidade
fundamental da vida em que os seres humanos, como todos os demais seres estão integrados
ao universo, no qual não cabe a visão instrumental da natureza, ainda tão presente nas
políticas públicas no mundo ocidental. Um determinado ser animado ou inanimado só tem
valor, nessa ótica, se for útil ao ser humano. Cabe aqui lembrarmos Lutzenberger, que, ao
mostrar o equívoco desta visão de mundo, manipuladora da vida e que não respeita os ciclos
biológicos,nos diz:
A Natureza não é um aglomerado arbitrário de fatos isolados,
arbitrariamente alteráveis ou dispensáveis. Tudo está relacionado com
tudo. Assim como numa sinfonia os instrumentos individuais só tem
sentido como partes do todo e a grandiosidade do todo é função do

perfeito e disciplinado comportamento de cada uma das partes, os
seres vivos em seu fundo abiótico só podem ser compreendidos como
partes integrantes da maravilhosa sinfonia da evolução orgânica, onde
cada instrumento, por pequeno, fraco ou insignificante que possa
parecer, é essencial e indispensável. (LUTZENBERGER, 1976, p.9).
A visão da natureza como uma sinfonia, pressupõe a adoção de uma ética ecológica. Esta
passa por uma cosmologia e mesmo uma ontologia “[...] que devolva a experiência de um
universo pleno de sentido – o que significa uma re-espiritualização e um re-encantamento de
nossa visão de mundo”, que possibilite nos sentirmos parte do universo e perceber que ele
esta em nós (UNGER, 1991, p.72). Ao mencionar a importância do re-encantamento nessa
nova atitude humana, Leonardo Boff, lembra as tarefas importantes propostas pela Ecologia
Mental, denominação que dá à Ecologia Profunda:
[...] trabalhar numa política da sinergia e numa pedagogia da
benevolência, a vigorar em todas as relações sociais, comunitárias e
pessoais;favorecer a recuperação do respeito para com todos os seres,
especialmente os vivos, pois são muito mais velhos do que nós;e, por
fim, propiciar uma visão não materialista e espiritual da natureza que
propicie o re-encantamento em face de sua complexidade e a
veneração diante do mistério do universo (BOFF, 1999,p.30).
Para tanto, o autor afirma que é necessário resgatar “[...] a dimensão do anima, do feminino
no homem e na mulher”, para que ele possa se abrir ao cuidado e se sensibilizar pelo mistério
da vida e recuperar sua “capacidade de maravilhamento.” (BOFF, 1999, p.30). Destaca, ainda
que:
O feminino ajuda a resgatar a dimensão do sagrado. O sagrado impõe
sempre limites à manipulação do mundo, pois ele dá origem à
veneração e ao respeito, fundamentais para a salvaguarda da Terra.
Cria a capacidade de religar todas as coisas à sua fonte criadora e
ordenadora. [...] A crise ecológica, para ser superada, exige um outro
perfil de cidadãos, com outra mentalidade, mais sensível, mais
cooperativa e mais espiritual. (BOFF, 1999, p.31).
Esta visão de mundo busca seus fundamentos em fontes, como no feminismo, que questiona o
paradigma patriarcal e enfatiza a necessidade de “unir a transformação das estruturas sociais
à transformação pessoal; os povos tribais, principalmente indígenas, cujas tradições são um
exemplo de afinamento com as leis da Natureza.” Fontes importantes também são o budismo
e o taoísmo, porque têm muito a ensinar sobre o desapego e o respeito a todos os seres; São
Francisco de Assis e Hildegard de Bingen, que experimentaram a sacralidade da natureza;e a
nova física e “suas contribuições para a superação do modelo mecanicista do universo e a
religação entre ciência e sagrado [...].”(UNGER, 1991, p.73).
A perspectiva tecnocrática trata a natureza como algo fora do homem e passível de ser
explorada, dominada e vencida, para que ele possa tirar dela todos os bens, cujo valor, mede
através de um preço. Esta perspectiva justifica toda sorte de biopirataria, como roubo de
plantas, de animais, de DNA, princípios ativos, que tem por finalidade a exploração
econômica e acúmulo de poder, práticas comuns, que somente ocorrem, porque além de
sentir-se superior, o homem perdeu sua dimensão cósmica. Tal dimensão é sentida quando o

ser humano vivencia sua humanidade enquanto cosmopolita. Isto significa que ao habitar o
Cosmos, percebendo-se como:
[...] parte integrante de um Todo que o transcende e com o qual está
em relação, a experiência da unidade fundamental de todas as coisas
não se dissocia da experiência do sagrado, pois o Cosmos é uma
Epifania, manifestação de um mistério em si irredutível (UNGER,
1991.p.54).
É esta experiência do sagrado que dá aos seres humanos os limites para a sua ação no mundo.
A dessacralização, ao contrário, permite aos seres humanos tornarem-se sujeitos
manipuladores da vida. Para Unger (1991, p.55) os seres humanos aceitam “[...] sua própria
redução à categoria de objeto, de mercadoria [...]”, quando neles são sufocadas “[...]
determinadas potencialidades espirituais: a experiência do sagrado,a intuição, a capacidade
visionária, fazendo predominar uma racionalidade de tipo linear e instrumental”. Tal
racionalidade está presente no sistema dominante de conhecimento, que é reducionista e
fragmentário e que, conforme Vandana Shiva (2001, p.30) , não está preparado para “levar
em consideração integralmente a complexidade das inter-relações na natureza.” A autora
destaca a “criatividade de comunidades indígenas que desenvolveram sistemas de
conhecimento para conservar e utilizar a rica diversidade biológica de nosso planeta”.
Para que a biopirataria ocorra e que florestas sejam derrubadas para darem lugar a criação de
gado, plantação de soja ou para terem sua madeira exportada para países do primeiro mundo é
necessário o avanço da ignorância, através de um processo permanente de desinformação. É
necessário que as pessoas, enfim as comunidades, esqueçam o conhecimento aprendido dos
antepassados sobre a importância de determinadas plantas, sobre como era a paisagem
daquela comunidade ou cidade antigamente. Esse processo também ocorre na ciência e de
certa forma inicia na ciência, pois é dela que saem as pesquisas e as recomendações para a
adoção de determinadas matrizes tecnológicas, que sob o argumento de que resolverão os
problemas da fome, do emprego, da moradia, da educação e da saúde têm estado sempre à
serviço do lucro e da dominação.
Sobre isso, Shiva (2001, p.38) afirma que: “Por meio de processos sutis, as raízes da árvore
do conhecimento científico estão definhando, ao mesmo tempo em que seus frutos são
rapidamente colhidos para a obtenção de lucros.” Conforme lembra David Ehrenfeld que
denominou tal processo de “esquecimento”. Ela exemplifica dizendo que na “[...] medida em
a biologia molecular tem se tornado a fonte principal de técnicas para a indústria da
biotecnologia, outras disciplinas da biologia definham e morrem.” Para Shiva estamos nos
encaminhando para “[...] perder nossa habilidade de distinguir uma planta ou animal de outro
e de esquecer como as espécies conhecidas interagem entre si e com seu meio
ambiente.”(p.38).
Essa denúncia de Shiva reafirma a necessidade da educação ambiental na perspectiva da
Ecologia Profunda para que possamos reaprender a “pensar em termos de relações, padrões e
contexto”, incorporando o pensamento sistêmico (CAPRA, 2003, p.20). Para Capra (2002),
quando aplicamos o pensamento sistêmico, vamos reconhecemos os princípios básicos da
ecologia, ou princípios da sustentabilidade, tais como redes, ciclos, energia solar, parcerias,
diversidade e equilíbrio dinâmico. O autor destaca a importância do estudo da matéria e da
forma, pois o primeiro permite quantificar e ver de que é feito. O “estudo da forma é o estudo
de relações que podem ser mapeadas. Para compreender padrões, é preciso visualizá-los e
mapeá-los.” (CAPRA, 2003,p.24).
À educação ambiental, que leva ao conhecimento dos princípios da ecologia, através do
estudo da matéria e da forma, Capra (2003, p.24) denomina de alfabetização ecológica. Tal

como tem ocorrido no Brasil há muitos anos em projetos de educação ambiental, cita o
exemplo do Centro de Ecoalfabetização da Califórnia, onde ele e seus colegas integram as
artes visuais, a música e as artes cênicas “[...] para desenvolver e refinar a capacidade natural
de uma criança de reconhecer e expressar padrões”, contemplando também a dimensão
emocional. Juntamente com a experiência das artes as crianças aprendem a cultivar uma horta
escolar, cujos frutos serão utilizados no preparo de sua refeição. Nesse trabalho as crianças
poderão fazer a conexão da horta com o alimento, com as redes vivas e com os mais diversos
ciclos, como o ciclo da água e das estações, por exemplo.
Assim, tendo em vista o que foi exposto, partimos para a análise do
filme Taíná, que tanto como arte visual, ou como forma de
comunicação apresenta um universo complexo e diversificado, que
associado a outras atividades constitui-se em valioso recurso de
educação ambiental.
3 TAINÁ, O FILME: Os Personagens e a Narrativa
As personagens do filme são as seguintes:
Tainá – personagem principal, uma índia que protege a floresta e os seres vivos que a
compõe;
Tigê – avô de Tainá, um velho índio que a aconselha com sua sabedoria e que, apesar de
morrer no início do filme, permanece presente nas lembranças da menina;
Rud – um piloto de avião cujo nome é Dorotéia, homem que mora com um papagaio de
estimação na floresta, de bom caráter, primeiro branco que a menina encontra no filme;
Isabel – uma pesquisadora que vive num acampamento com o filho e que recebe Tainá;
Juninho – filho de Isabel, um menino levado que inicialmente demonstra aversão pelo local
em que se encontra e pela natureza, mas cuja percepção vai mudando, ao longo do filme,
desde o momento que conhece Tainá;
Shoba – líder de uma quadrilha de tráfico de animais, homem rude e frio, que demonstra
indiferença à natureza e afeição pelo dinheiro;
Dois homens, membros da quadrilha – liderados por Shoba, são meio atrapalhados, embora
um deles seja mais perverso enquanto o outro parece apenas ser ingênuo;
Tikiri – moça que vive com a quadrilha, de bom coração. Sente-se mal com as atitudes de
seus companheiros e tenta sensibilizá-los com palavras;
Meg e Mr. Smith – dois estrangeiros que contratam a quadrilha para perseguir um exemplar
de uma espécie de macacos em extinção;
Catu – o exemplar dessa espécie que a menina Tainá salva da quadrilha, e permanece aos seus
cuidados até o final do filme.
O início apresenta imagens panorâmicas da Amazônia, revelando um elemento da sua
composição bastante enfatizado: as imagens da selva. Logo no começo, o barco da quadrilha
traficante já é mostrado, com animais enjaulados. Tainá observa-os e, na floresta, a menina
solta os animais que estão nas jaulas. Ao encontrarem as armadilhas desfeitas, os caçadores
ficam furiosos, inicialmente, passando a seguir a temer a possibilidade de ter sido obra do
Curupira. Aqui, vemos a inserção de um personagem lendário brasileiro, o ser que protege as
matas e os animais dos caçadores.
No barco, Tikiri demonstra sua afeição pelos animais falando de uma arara doente; Shoba
demonstra sua frieza e indiferença através desse exemplo de fala: “Se chegar morto, não
posso fazer nada. Não fui eu quem fabricou, foi a natureza. Reclamem com ela, ora!”.
Os contatos da quadrilha com os estrangeiros é feito por meio de um aparelho semelhante a
uma televisão, onde aparecem seus rostos pedindo macacos da espécie Lagotrix Lagotrica,

pagando bem – 10 mil dólares. Aí entra o tema da extinção, através da preocupação de Tikiri
com o fato de que a espécie em questão corria esse risco. Shoba, novamente, fala com
indiferença: “E daí, Tikiri? Os dinossauros também não acabaram? E alguém sentiu falta dos
bichinhos? Sentiram?”.
Os três homens conseguem atrair o macaquinho com bananas e prendê-lo; no entanto, Tainá
ouve gritos e vai em sua direção, escondendo-se enquanto os homens levam o animal
enjaulado. É mostrada a imagem do macaquinho apavorado com a prisão. Tainá consegue
soltar o animal e os três saem correndo atrás da menina, que, enfim, consegue fugir. Shoba
descobre que era a índia, não o ser mitológico, quem soltava seus bichos. Numa canoa, Tainá
fala com o macaco: “Não tem medo não; eu vou te proteger”.
Em uma cabana, ela encontra o avô Tigê a mexer algo no fogo; pergunta-lhe que nome darão
ao macaquinho, e ele responde-lhe: Catu, que significa bonito.
No barco, a quadrilha decide mandar outro macaco qualquer aos ‘gringos’, demonstrando que
os estrangeiros não saberiam diferenciar nenhum animal.
A seguir, temos o desenrolar da morte de Tigê; primeiro, ele pergunta
a Tainá se ela não ouve a voz do rio, que o chama. Depois, sob a luz
fraca do luar que ilumina seus rostos na noite, os dois e Catu seguem
pelo rio numa canoa, enquanto Tigê fala as últimas palavras a Tainá:
“Tainá, menina valente, guerreira, tem que lutar contra a maldade dos
homens. Senão, as florestas e os bichos morrem, e do mundo só
restará o nada”. Já com o sol alto, Tainá caminha com Catu agarrado a
suas pernas e escuta a voz do avô morto: “Índio não morre, Tainá:
vira pássaro, vira bicho; índio vira a floresta”. Aparecem várias
imagens de animais ilustrando a fala. Observa-se que na narrativa da
Tainá a natureza, as matas e os demais seres que habitam as florestas,
são parte da vida e sua transformação é parte do todo. A morte a vida
são dimensões complementares.
Na cidade, os ‘gringos’ descobrem que o macaco não é da espécie que pediram, e decidem ir
até a floresta.
Tainá, com a canoa camuflada por galhos, avista Rud dançando em sua ‘cabana’ à beira do
rio. O loro, companheiro seu, conversa com ele. Ao que Rud sai no avião Dorotéia, Tainá e
Catu entram na casa e começam a mexer nas coisas, a menina muito surpresa com o que não
conhecia. (Vale lembrar que é nesta cena que aparece uma inserção da marca Coca-Cola: a
menina segura uma latinha, abre, coloca o líquido na mão e o bebe, enquanto o papagaio
pergunta: gostou?).
Rud volta para casa e encontra tudo espalhado. A quadrilha de Shoba, enquanto isso, procura
pela ‘indiazinha’. O encontro entre Rud e Tainá não é muito amistoso, já que a menina grita
palavras em tupi enquanto bate no homem que segura Catu. No entanto, a seguir, os dois se
encontram sentados lado a lado e passeiam juntos na Dorotéia. Ela pergunta o significado de
seu nome, e essa parte é interessante por demonstrar o encontro entre diferentes culturas. Ele
não entende, e a menina fala o que quer dizer o seu: “Tainá quer dizer ‘luz da manhã’”.
Assim, demonstram-se um pouco das diferenças interculturais por meio do nome e suas
atribuições.
Eles chegam ao acampamento de brancos onde ficará Tainá com Catu. Vão à casa de Isabel,
que fica contente com o macaco da espécie lagotrix. Juninho já aparece como pestinha,
fazendo caretas a Tainá, meio escondido. Isabel fala sobre sua pesquisa, cujo resultado foi o
desenvolvimento de uma vacina contra a febre na selva (o macaco lagotrix foi utilizado nessa
pesquisa). Aqui, fala-se sobre os perigos da biopirataria, através de Isabel: “O perigo é uma
indústria farmacêutica estrangeira patentear a vacina antes de nós. Já têm várias tentando. A

Amazônia tem 70% das espécies vivas do planeta. É um absurdo o Brasil deixar que as
multinacionais levem as nossas plantas e os nossos animais”.
Juninho aparece jogando vídeo game, coisa que, nessa primeira parte de seu aparecimento na
história, fará constantemente. O menino sai correndo do quarto ao ver um animal,
evidenciando o medo que tinha dos bichos e do lugar onde estava, e dizendo: “Eu odeio esse
lugar”. Ao ver Catu em seu quarto, pede para Tainá tirar aquele bicho nojento dali; a menina
sai braba com ele. Juninho, nessas aparições, está sempre com algum jogo, isolando-se da
comunidade local e das outras crianças (com quem Tainá, por exemplo, aparece brincando de
roda), identificado então com tecnologias urbanas. Uma das maldades do menino é a de
esconder Catu na geladeira, encontrado por Isabel. Após esse episódio, tem-se uma discussão
entre mãe e filho que revela um pouco os problemas do menino; o primeiro é o ciúme do
tempo que a mãe passa trabalhando em vez de se dedicar a ele. O segundo é o da falta do pai,
com quem quer morar na cidade, mas não pode por motivos não ditos, porém implícitos na
fala da mãe.
Além dos games, a identificação de Juninho com a realidade urbana aparece nas falas em que
ele deseja estar na cidade, ir num shopping center, comer hambúrguer, sundae, e outros
alimentos típicos de fast foods. O menino quer ir embora do lugar, e Tainá, ao conversar com
ele, diz que ia embora também, para sua aldeia. A mochila de Juninho está preparada há
tempos para a fuga, e após mostrá-la a Tainá, Catu, com o disquete de Isabel, acaba deixandoo cair na mochila.
Na mesma noite, Tainá sonha com o avô a colocar um colar em seu pescoço dizendo:
“Murakitã traz histórias e segredos do nosso povo. Ele vai proteger Tainá dos perigos do
caminho.” Ao acordar, ela deixa um brinco sobre os livros de Isabel e pula a janela do quarto
de Juninho. Vendo-a fugir, o menino acaba indo também. Novamente a narrativa da
personagem de Tainá evidencia o conhecimento intuitivo, manifestado através do sonho. Isso
propõe a religação dos conhecimentos da tradição da cultura da tribo com a vida cotidiana.
Na floresta, Tainá ouve os gritos de socorro de Juninho e o tira de um buraco. Os dois, então,
passam a andar juntos pela floresta; Juninho ainda com bastante medo, mas perdendo-o aos
poucos. Logo de cara, a menina some após ajudá-lo e, fingindo coragem, ele diz não precisar
dela e xinga-a de bruxa. Ao ouvir, porém, os sons da floresta, e ver animais como uma cobra e
uma onça, ele muda de idéia e se desculpa. Tainá, então, olha a onça e parece comunicar-se
com ela, fazendo o bicho se afastar calmamente.
Os ‘gringos’ são buscados por Rud na Dorotéia, mas no meio do caminho Isabel o chama pela
escuta dizendo precisar de ajuda pelo sumiço das crianças. Assim, Rud acaba indo até lá com
os gringos, que escutam sobre a pesquisa e descobrem a preciosidade do disquete que acabou
indo parar na mochila de Juninho. Mandam, dessa forma, uma mensagem à quadrilha, para
que encontrem o menino e peguem o disquete. O tema da extinção é novamente tratado
quando, anteriormente, Tikiri encontrava-se triste e o capanga ingênuo perguntara a Shoba o
que era extinção, ao que a moça respondeu: “Extinção é matar uma raça de bichos para
sempre. É não deixar que ninguém mais conheça os pássaros e os outros animais da floresta.
É isso, não é, Shoba?”.
Na floresta, Juninho começa a mudar sua visão da natureza. Com Tainá e Catu numa canoa,
sorri ao ver animais nas árvores. Depois, o menino encontra o disquete da mãe em sua
mochila.
Isabel e Rud saem à procura das crianças na Dorotéia, que acaba estragando no caminho. No
avião, um pensamento de Isabel mostra o caráter de aventura que a história ganha: “como nós
vamos achar duas crianças perdidas na maior floresta do mundo?”. Na floresta, após ficarem
sem o avião, desaba uma chuva forte e Rud fala, então, do conhecimento da índia da mata: “O
Juninho ‘tá’ com a Tainá; a Tainá conhece como ninguém essa selva, não vai deixar acontecer
nada com ele”.

As crianças estão protegidas numa cabana de folhas e, enquanto Tainá dorme, Juninho treme
de pavor com a lanterna ao enxergar os bichos se movendo na mata. Tainá acorda ao ouvir o
choro do menino e o manda deitar. Escuta, nesse momento, novamente a voz do avô, que diz:
“Tainá... Tainá! Você deve achar o guerreiro do cabelo de fogo preso na caverna do medo.”
De dia, os meninos não encontram mais a canoa e Juninho diz que é melhor eles voltarem; ela
o chama de medroso e sai. Sozinho, sai correndo atrás dela. Enquanto Catu come, Juninho
fala que gostaria de ir a uma lanchonete: aqui, novamente, o encontro entre culturas diferentes
aparece, através da alimentação. Explica o que é isso à menina que, no entanto, se aborrece e
diz: “Por que Juninho fala as coisas que Tainá não sabe, por quê? Juninho tem medo de ser
amigo de Tainá.”
Juninho encontra Tainá com uma cobra no pescoço e fica espantado e amedrontado. Ela,
porém, convida-o a aproximar-se e segurar o bicho também, dizendo: “Não precisa ter medo,
não. Essa é a cobra grande. É a mãe da terra. É a mãe de tudo que nasceu. Ela é mãe da
coragem... Vem aqui, pega.” O menino, vacilante, segura a cobra e fecha os olhos. Ergue-a,
porém, já não com medo. Esse é o momento que marca a passagem do garoto de uma postura
de aversão e medo da natureza a uma identificação e gosto por ela. Uma palavra indígena
começa a ser bastante utilizada pelos dois: kirimbau, que quer dizer corajoso, e de que Tainá o
chama.
Essa parte da narrativa mostra que a cultura local possui outra visão em relação aos animais e
plantas que habitam nas matas e nas florestas. Muitos deles representam símbolos da
coragem, da continuidade da vida. Essa passagem pode ser entendida como a necessidade do
rompimento com os nossos medos interiores que nos imobilizam e nos impedem de agir em
favor da sustentabilidade e da preservação das florestas, das matas e dos mananciais.
Catu é encontrado por um dos capangas de Shoba; Juninho e Tainá o derrubam e fogem. No
entanto, acabam sendo pegos por ele e levados ao barco da quadrilha. Shoba pega o disquete e
fala às crianças, especialmente Tainá: “O mundo é menor que esse caroço de tucumã... mas o
mal é bem maior, acha que pode enfrentar todo o mal do mundo?”. Outro elemento
importante dessa passagem é a identificação, por Tainá, do acessório que Tikiri carrega no
pescoço: um colar igual ao seu. Os meninos, então, são aprisionados no porão do barco junto
das gaiolas com animais.
Os gringos chegam e dá-se uma briga para pegarem o disquete. Enquanto a confusão
acontece, Tikiri telefona para o IBAMA. Ao prenderem os três homens e tomarem posse do
disquete, Meg e Smith tentam fazer Juninho revelar a senha de acesso às informações ali
contidas. Tainá, no porão, segura sua pedra e pensa em palavras que são pronunciadas pela
voz do avô; isso chama Tikiri, que fica sabendo de como Tainá recebera o colar do avô Tigê,
e solta a menina.
Isabel e Rud chegam ao barco e os gringos tentam disfarçar. Porém, Juninho grita e os dois
acabam presos, enquanto Tainá e o menino entram numa canoa, com a ajuda de Tikiri, para
buscar socorro. Isabel é obrigada a revelar a senha a Meg. Enquanto isso, as crianças
encontram a Dorotéia e, sem saber o que fazer, é novamente da lembrança da voz do avô que
vem a Tainá o socorro: “Juntos vão voar o pássaro e o trovão, e derrotar o espírito do mal”.
Inspirados, os dois enchem o avião de cocos (suas armas) e Juninho pilota, utilizando o
conhecimento dos games. Chegam ao barco de onde os gringos estão saindo num bote e,
jogando cocos, atraem jacarés ao rio. Caindo do bote, os gringos acabam devorados pelos
animais. O IBAMA chega em seguida e prende a quadrilha. Antes de ir, Shoba diz a Tainá:
“Você pensa que eu sou o vilão. Mas daqui a 100 anos, quando toda a floresta estiver
destruída, os bichos vão ‘tá’ a salvo espalhados pelo mundo. Eu sou o herói”.
Por fim, temos ainda a percepção de Isabel da mudança do filho, a revelação por Rud do
significado de seu nome a Tainá (o novo glorioso) e o encontro da mãe de Catu, a quem a
menina, acompanhada de Juninho, devolve o macaco.

Algumas características devem ser destacadas a respeito dessa produção. Uma delas é a
utilização freqüente de imagens da floresta: o aparecimento de diversos animais permeia as
cenas; também a presença das plantas e paisagens belas, como a luz solar passando entre as
árvores, é notável. Dessa forma, aliada essa característica de enfoque visual ao próprio enredo
narrativo, pode-se afirmar que o filme colabora ao despertar da consciência ecológica infantil
especificamente no âmbito da preservação da biodiversidade e dos perigos da biopirataria.
Outro elemento que sustenta essa afirmação é o próprio merchandising da Coca-Cola
aparecendo na história, demonstrando que a atenção às atividades industriais, propriamente,
não é um assunto trabalhado – e talvez, tratando-se do público infantil, o assunto seria
complexo demais para ser desenvolvido.
Quanto à utilização figurativa do índio como personagem e das florestas como cenário, são
recursos que, simultaneamente, limitam o campo de atuação. Eles definem uma área que
atinge, sobretudo, o imaginário humano. Tratando-se do contexto brasileiro, isso fica evidente
na medida em que o elemento indígena e a riqueza das matas e das florestas fazem parte das
lembranças construídas através da memória social do nosso passado. A própria construção de
uma identidade nacional, fortemente presente no período do Romantismo em nossa literatura,
ao buscar a recuperação do passado, mitifica o índio e a natureza dando-lhe ares sobrenaturais
de heroísmo e soberania.
No entanto, a mitificação também acaba por colocar a natureza e o índio num patamar irreal
de existência, tendo presença apenas na imaginação como acontece com a mitologia grega de
personagens inventados. Assim, o descaso para com ambos – índio e natureza – disfarça-se de
presença, recebendo um tratamento similar ao que se tem com as lendas com a única
diferença de que essas duas entidades existem na realidade.
Partindo da história e da tradição brasileira de uso dessas figuras, podemos observar o que
acontece em Tainá. O universo imaginário de uma criança é mais forte que o dos adultos; elas
são capazes de acreditar em seres que não existem e personificá-los a ponto de amar ou temer
tais criaturas. O filme, entretanto, não pretende transmitir uma representação da natureza e do
índio como seres que não existem; ao contrário. Talvez ele não apresente a realidade indígena
como um todo nem dê pistas de sua complexidade, e talvez a afaste demasiadamente da dita
cultura branca, ignorando as mudanças culturais e os problemas que sofrem as comunidades
indígenas no Brasil, sobretudo de preconceito. Como uma forma de entretenimento um filme
não tem objetivo de reproduzir fielmente a realidade. No entanto, através de sua linguagem as
mensagens podem ser melhor compreendidas.
Os filmes são ficcionalizações que precisam apenas, como qualquer história fictícia, de
verossimilhança e, de acordo com o objetivo do autor, que podem transmitir uma mensagem
aplicável ao mundo real. Nesse sentido, Tainá cumpre os dois papéis de uma só vez. A
produção pode não ser perfeita, mas o Brasil é jovem em dramaturgia cinematográfica. Não se
pode esperar que um filme feito aqui tenha a mesma qualidade de um em Hollywood, porque
lá são investidos mais recursos e condições, proporcionadas não só pela riqueza do país, como
pela longa tradição em produção cinematográfica. Muitas das críticas a filmes brasileiros –
como foram feitas a Tainá – consideram como parâmetro o cinema internacional, quando se
deve considerar as qualidades e defeitos de acordo com a cultura e a história local a fim de
melhorar sem apenas reproduzir o que é feito em outros países – não querendo dizer que os
mais experientes não têm nada a nos ensinar. A costura dos diálogos pode parecer às vezes
falha, mas o filme conseguiu um bom resultado final sem dúvida nenhuma.
Analisado nas condições brasileiras de produção cinematográfica, cultural e artística, Tainá
aproxima o ambiente florestal de seus espectadores. Como figuração, vimos que há a
distinção: urbano e tecnológico x natural e vivo. Dá-se a oposição não entre meio urbano e
rural, mas entre a floresta e a cidade. Opõem-se personalidades: que buscam o lucro sem ter
consciência dos efeitos negativos sobre as espécies vivas (com a quadrilha de Shoba) ou tendo

essa consciência e não se importando (Meg e Mr. Smith); que cultivam valores nobres para
com as pessoas e os demais seres vivos, pensando na manutenção da vida terrestre (Isabel,
Rud, Tikiri) e que amam a natureza e aprendem a coragem de protegê-la (Juninho, Tainá,
Tigê). Ao mesmo tempo, o filme mostra aventura (com as crianças), cenas cômicas (com a
quadrilha, especialmente), e emoção (com Tigê e com os animais, tanto quando presos como
salvos ou acariciados). A identificação inicial de Juninho com a urbanização e a aversão ao
meio natural é importante à construção da mensagem do filme, pois o menino identifica-se
com a maioria das crianças que o assistem e verão alguma semelhança em suas vidas com ele,
não com Tainá. E é justamente no aprendizado de Juninho que pode estar, simultaneamente, o
das crianças que compõem o público.
Enquanto o menino da cidade se aproxima da natureza, as crianças que assistem aproximamse junto. O que elas vêem é uma indiazinha numa floresta, salvando bichinhos do mal, sem ter
medo deles, conseguindo comunicar-se com eles. E isso tudo numa realidade fantástica onde
há um avô que, índio, não morre – une-se ao resto da natureza, caracterizando a visão
holística em que todos os seres vivos estão ligados; onde há um colar mágico que a protege,
palavras em outro idioma que não o português; onde o nome quer dizer alguma coisa; onde a
vida é bela e está sendo ameaçada. E crianças tão pequenas como elas podem fazer alguma
coisa. Lógico que agir como no filme é impossível, mas o importante é o despertar da
problemática envolvendo as florestas e animais, que correm o risco de desaparecer.
Tainá pode ajudar a educar ecologicamente as crianças ao aproximá-las da biodiversidade e
mostrar o heroísmo que tanto desperta sonhos de pessoas pequenas como elas. E, como
Juninho, podem aprender a usar com coragem os conhecimentos que têm a favor da vida.
Porém, não é suficiente. Esse filme é uma exceção. Não há muitas produções semelhantes.
Não há variedade de enfoques para aproximar ainda mais as crianças da problemática
ambiental. Restringindo-se a Tainá, ganhamos em termos de combate à extinção e combate à
biopirataria, especialmente estrangeira.
Poderíamos, também, aprender a agir cotidianamente preservando a natureza, não como um
ente que vive apenas nas florestas, mas do qual fazemos parte e dependemos. Poderíamos
analisar nossas próprias ações, nossas estruturas, nossos valores, nossas prioridades, pois a
sociedade pensa num meio ambiente distante e não presente em suas compras ou lucros. E,
vivendo nessa realidade, as crianças verão Tainá longe, distante, podendo até esquecê-la
dependendo de como é sua vida particular e social, principalmente dependendo de como é o
ambiente familiar que as forma. Tainá é um filme educativo; porém, com suas naturais
limitações. Serve como auxílio a uma conduta que pense na questão ambiental, mas precisa de
bases mais sólidas e de mais componentes para que se concretize, efetivamente, numa
sensibilização infantil que perdure e seja capaz de transformar a subjetividade representativa
de uma produção narrativa cinematográfica em ações objetivas de proteção ambiental.
4 Considerações Finais
A partir da abordagem do paradigma da ecologia profunda, concluímos que a narrativa do
filme é um importante recurso comunicacional, que possibilita desenvolvimento da
sensibilidade e da religação do homem com o cosmos ao mesmo em que fortalece o
sentimento de preservação das matas e florestas, podendo ser empregado nos projetos de
educação ambiental.
A linguagem afetiva, perceptível na narrativa dos personagens infantis do filme, colabora ao
despertar da consciência ecológica infantil especificamente no âmbito da preservação da
biodiversidade e dos perigos da biopirataria. O enredo da história é baseado em elementos
tradicionais da narrativa ficcional: heróis, bandidos e a luta entre o bem e o mal. Esses
elementos já estão institucionalizados no imaginário coletivo e fazem parte da constituição de

muitas histórias infantis. Nesse sentido, através da mediação da narrativa do filme, possibilita
a construção de uma consciência, pois leva conhecimento dos princípios da ecologia religados
como os modos de vida cultural, elemento fundamental para a educação e a cidadania
ambiental.
O filme provoca diversos questionamentos a respeito dos modos de
vida urbano, moderno e suas atividades industriais que poluem e
causam danos às matas, às florestas e aos rios e os modos de vida
tradicionais, que através dos saberes dos antepassados são
preservados através da memória do grupo. Assim, desde cedo os
imaginários infantis são convocados a refletir sobre seus
comportamentos uma vez que essa geração pode exercer influências
na tomada de consciência da atual geração e das futuras, podendo
levá-los a questionar as atuais relações entre o homem e a natureza.
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A PERFORMANCE NO CANTO: ESPETÁCULO E AÇÃO
Lucrécio Araújo de Sá Júnior(UFPB)
Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos.
Saramago
Pretendemos nesta comunicação apontar a possível relação interdisciplinar das dimensões do
imaginário com o canto sagrado, e, em especial, relacioná-la à problemática dos miseráveis e
marginalizados. A concepção do canto como produto histórico-social implica, antes de tudo, a
dimensão do homem como ser social, no contexto da luta pela sobrevivência.

O canto sagrado está diretamente ligado à necessidade do ser humano em transcender através
da sua espiritualidade, das suas crenças e da sua fé. Para Durand (1997) o imaginário surge
então como um guia, como um exemplo, que acalma os “espíritos” mais descontentes com a
realidade, ajudando-os a adaptarem-se a ela.
O que é comum a todas as formas de espiritualidade é a tentativa de reduzir a entropia na
consciência. A atividade espiritual visa a produzir harmonia entre desejos contraditórios,
esforça-se para atribuir significado aos acontecimentos casuais da vida e tenta reconciliar os
objetivos humanos às forças que se lhes opõem a partir do meio. Aumenta a complexidade ao
clarificar os componentes da experiência individual, tais como o bom e o mau, o amor e o
ódio, o prazer e a dor, a vida e a morte. Procura expressar esses processos para que sejam
acessíveis a todos e ajuda a integrá-los uns aos outros, bem como, ao meio exterior.
No processo do imaginário como forma de comunicação humana, o canto sagrado está
entrelaçado a questões de linguagem e também de vida social do homem, uma vez que, de
acordo com Zumthor (2000), a performance do canto é própria de toda comunidade. No
entanto, até agora, não se conseguiu definir a natureza precisa dessas relações. Alguns
lingüistas admitem explicitamente a necessidade de uma ciência mais abrangente, como, por
exemplo, uma nova ciência geral da semiologia, cuja tarefa seria estudar todos os signos
essenciais à vida social, e uma nova psicologia, que caracterizaria inicialmente vários
sistemas do conhecimento e da crença humanos.
Segundo Marcondes (2000), o estudo da sociedade e da linguagem pode começar apenas com
os elementos fornecidos pela fala e pelas relações sociais humanas, mas em cada caso esse
estudo se confronta com uma coerência de tradições que não está diretamente aberta à
pesquisa. Essa é a área em que atua o imaginário.
Uma vez descrevendo a criação de algo, o canto situa e demarca a origem de uma cultura.
Cada sociedade, assim, tem nele um modo de assumir uma identidade e um modo de estar no
mundo. Logo, a existência de um povo acaba sendo legitimada por algo como uma missão,
tantas vezes descrita nas narrativas míticas. O canto, assim, assume uma suposta “função
social” e dá-se pela necessidade de um povo, de uma cultura e mesmo de uma nação.
Ora, esse processo não ocorre apenas no que tange à sociedade, mas à própria formação do
indivíduo. Uma vez que essa relação confere ao mundo uma origem e dá um lugar à
divindade, o canto acaba por mapear o espaço e seus elementos e insere o homem num tempo
e num horizonte ansioso por realizações. Deste modo, impõe uma ética às relações entre
homem e divindade e, conseqüentemente, entre homem e homem.
Na perspectiva de Durand sobre as dimensões do imaginário, o canto situa, demarca, e insere
o indivíduo num dado tempo e espaço. As ações humanas, portanto, acabam por serem
contextualizadas num mundo inteligível e acessível, onde os atos humanos são alicerçados.
Isso ocorre por um aspecto básico: ao contrário do que se poderia pensar, os cantos não
constituem narrativas cerradas, nas quais seus elementos quedam fixos. Seus significados são
móveis e uma narrativa mitológica do imaginário não é a mesma a cada momento em que é
acionada. Em outras palavras, nenhum canto é inteiramente fixo, sequer finalizado. Através
do canto se confere ao mundo alguma fixidez circunstancial. Isto revela seu caráter dinâmico,
nunca estático, através do qual se viabiliza.
Para se abordar sobre o canto sagrado deve-se verificar, em primeiro lugar, como socialmente
se concebe na perspectiva religiosa essa filosofia das formas simbólicas. O canto sagrado é
uma forma simbólica como parte integrante da realidade. E o que vem a ser uma forma
simbólica? Para responder essa pergunta de forma mais fundamentada é necessário retroceder
um pouco à sua constituição na estrutura da sociedade.
Cassirer (1998) defende a tese de que todo conhecimento e toda relação do homem com o
mundo se dá no âmbito das diversas “formas simbólicas”.

O seu trabalho Filosofia das formas simbólicas, resultado das conferências realizadas em
1921, encontra-se sua definição mais explícita de “forma simbólica”: por "forma simbólica"
há de entender-se aqui toda a energia do espírito em cuja virtude um conteúdo espiritual de
significado é vinculado a um signo sensível concreto e lhe é atribuído interiormente. Neste
sentido, a linguagem, o mundo mítico-religioso e a arte se nos apresentam como outras tantas
formas simbólicas particulares.
Para Cassirer (1925), energia espiritual (Energie des Geistes) deve ser compreendida como
aquilo que o sujeito efetua espontaneamente, ou seja, o sujeito não recebe passivamente as
sensações exteriores, mas sim as enlaça com signos sensíveis significativos. Daí que toda
relação do homem com a “realidade” não é imediata, mas mediada através das várias
construções simbólicas.
A produção do simbólico, não somente a linguagem, mas propriamente o canto, não é
espontâneo, todavia é também condição imprescindível para captação do sensível. Segundo
Cassirer, esses signos não devem ser vistos como um obstáculo, mas sim como a condição
que possibilita a relação do homem com o mundo, do espiritual com o sensível. Através de
signos e imagens pode-se “fixar” determinados pontos do fluxo temporal das experiências.
Segundo Zumthor, os cantos sagrados resultam das experiências coletivas dos homens, que
não se reconhecem como produtores dos mesmos, já que não têm consciência da projeção do
seu eu subjetivo para os elementos do mundo. Desde a idade média os cânticos sagrados são
construídos por indivíduos, como, por exemplo, os “benditos” que foram elaborados de forma
livre, com finalidades religiosas. As emoções são transformadas em imagens e essas imagens
compõem a interpretação do mundo exterior e interior. Ou seja, com o canto, o homem
começa a aprender uma nova e estranha arte: a arte de exprimir (e isso significa organizar)
seus instintos mais profundamente enraizados, as suas esperanças e temores.
Os sujeitos que cantam e os atos rituais são de uma infinita variedade; na verdade são
incalculáveis e insondáveis. Mas os motivos do canto e da imaginação são, em certo sentido,
sempre os mesmos. Em todas as atividades e em todas as formas de cultura humana
encontramos uma “unidade na diversidade”.
Esse elemento comum, essa unidade em meio à diversidade, que Cassirer (1998) o falar de
rito e mito, no caso do canto sagrado, é “uma unidade de sentimento” que se fundamenta na
“conscientização da universalidade e fundamental identidade da vida”. Nas palavras de
Cassirer, o que encontramos na crença primitiva é um profundo e ardente desejo dos
indivíduos no sentido de se identificarem com a vida da comunidade e com a vida da
natureza. Esse desejo é satisfeito pelos ritos religiosos. Aqui os indivíduos fundem-se num
todo homogêneo.
Essa discussão fundamenta-se na busca exatamente de questionar uma redefinição do espaço
político: não apenas por incluir a justiça social como instância superior de legitimidade, mas
também em buscar um modo de acesso à arena pública a todos indistintamente, para
contornar os problemas de desigualdade.
Ao analisar, portanto, os elementos constituintes do canto, é importante salientar que essa
discussão pode permitir que cada um se faça interlocutor e catalisador do descontentamento
de amplos setores da sociedade brasileira, isso nos permite compreender um pouco melhor
tanto os mecanismos de legitimação dos atores políticos não tradicionais quanto o modo de
funcionamento dos movimentos sociais.
O deslocamento da análise do canto à análise dos grupos sociais marginalizados justifica-se
na medida em que se propõe a tomar essa discussão como o locus privilegiado para clamar
politicamente por justiça social. Isso porque o canto representa uma espécie de síntese dos
elementos constitutivos da realidade em que milhões de brasileiros vivem em plena miséria e
também de seus desafios: a construção de uma identidade e de uma sociabilidade própria e, ao
mesmo tempo, de um poder.

Os marginalizados desconhecem o sistema político, o conceito de Ética, a Justiça como
elemento regulamentador da vida. O canto que eles proferem e evocam é angustia, medo e fé.
Seus anseios e desejos são de entrega, direcionados na busca da transcendência, dessa vida
para a próxima, numa tentativa de aliar o sofrimento à vida eterna:
Oferecemos este bendito
Ao Senhor que está na cruz
Que nos leve até na glória
Para sempre, amém, Jesus.
Quanto à compreensão da realidade, os benditos reclamam a referência ao modo de
organização, aos valores e à sociabilidade. Este recurso de exposição evidencia que os laços
que unem a visão de mundo dos marginalizados ao canto sagrado são orgânicos: O canto
atualiza, de modo itinerante, a estrutura e os valores próprios.
A origem de valores vinculada a cantos de cunho religioso marca a evolução histórica dos
marginalizados de duas maneiras. De um lado, a superação de tal vínculo foi rapidamente
percebida como condição para a autonomia e eficácia política. Deus está no topo da
hierarquia, todos os problemas são entregues a ele, pois se acredita que Ele possui a solução:
Bendito e louvado seja
O Senhor Jesus Cristo
Livra-me da fome, da peste e da guerra
Com toda minha geração.
Quando em um canto religioso se profere Livrai-me o meu senhor da Fome, da Peste e da
Guerra... há uma progressiva substituição de símbolos republicanos por outros religiosos,
como a troca da bandeira pela cruz. A busca é pela herança religiosa pela qual cada um
persiste subsistir, ainda que a existência seja "resignificada", no repertório do canto.
Na performance do canto, princípios organizativos e valores se entrelaçam, constituindo a
dualidade de sua identidade: movimento e organização de massa. É no contexto da
credulidade com os mecanismos consagrados, seus ritos e promessas, que se inscreve o ethos
próprio da luta pela vida. A estratégia utilizada para recriar e alargar o espaço político de
sobrevivência é muito clara: as canções são espetaculares na sua expressão dramática. Nesse
caso, a espetacularização dos atos sociais funciona como instrumento de inclusão de novos
sujeitos e novos valores:
Bendito e louvado seja
As palavras de Deus
Reza rico e reza pobre
Quem quiser ser de Jesus
Dê esmola aos penitentes.
Bendito e louvado seja
O grande nome de Jesus
Os cantos descrevem a existência dramática, assim como as irrupções do sagrado (ou do
“sobrenatural”) no Mundo. O Deus crucificado ocupa o papel central no cristianismo e é o
depositário das esperanças de felicidade e de salvação de milhares de pessoas que acreditam
Nele e repetem sua história de forma simbólica.
O canto no campo do imaginário implica, pois, uma experiência verdadeiramente “religiosa“,
pois ela se distingue da experiência ordinária da vida cotidiana. O indivíduo evoca a presença

dos santos e torna-se contemporâneo deles. É assim, por exemplo, que o cristão se identifica
com os apóstolos ao comer o pão que simboliza o corpo de Jesus e beber o vinho que é o
sangue dele. Ao encenar a última ceia, o cristão retorna misticamente ao tempo em que seu
Deus estava vivo e partilha da sua substância em condições de igualdade com os apóstolos:
Bendito seja o Senhor porque ele ouviu
o clamor da minha súplica!
Minha força e escudo é o Senhor
meu coração nele confia.
Ele ajudou-me e alegrou meu coração
eu canto em festa seu louvor.
Esta mística não é apenas uma experiência pessoal de pertencimento a um ideal coletivo. Ela
faz mais que isso: A unidade da luta, concebida como fundamental pelos marginalizados
realiza-se no presente pela idéia da nação, mas o ultrapassa pela mística que condensa o
tempo. Através da mística, a História adquire densidade mítica. Ou seja, é representada por
uma oposição dual entre explorados e exploradores:
Bendita e louvada seja
Senhora da Conceição
"Abasta" o nome dela
Prá nos dar consolação.
Jesus Cristo verdadeiro,
Aqui estou em vossas mãos,
Toma conta da minha alma
Senhora da Conceição.
A mística provê aos miseráveis a confiança na vitória de sua luta, ao trazer à consciência o
poder coletivo manifesto na multidão que está engajada no canto. A mística do canto confere,
portanto, certa transcendência tanto à dura vida dos marginalizados quanto a sua própria
existência escatológica, pois suas vidas não fazem sentido. Ter fé, e “segurar na Mão de
Deus” na hora da morte é o melhor consolo:
Segura na mão de Deus e vai
Pois ela, ela te consolará
Não temas, segue adiante
E não olhes para traz
Segura na mão de Deus e vai
Este lado obscuro da nossa sociedade marginal não pode e nem deve ser negligenciado. Pois a
mística, cuja ascendência religiosa é evidente, não apenas fornece o combustível da vontade
de permanecer na luta pela sobrevivência, mas também se transforma em mais uma técnica de
controle, de entorpecimento e de alienação.
Espero ter evidenciado que a dualidade presente no simbolismo do canto sagrado não é
apenas uma estratégia narrativa, mas é também parte constitutiva da experiência histórica da
nossa sociedade, que conjuga um ideal democrático bastante radical com práticas políticas
que são, em maior ou menor grau, autoritárias; e que, como resultado de sua atuação
diferenciada, pode oferecer um horizonte de renovação das relações políticas brasileiras.
Nesta época em que os movimentos de cunho político-sociais ganham tanta importância e ao
mesmo tempo são tão desconhecidos, como Pesquisador atento aos problemas e

desigualdades sociais do Brasil, Sebastião Salgado destinou-se a fotografar as vidas dos
deserdados do mundo, e nos convida a pensar com a seguinte frase: Creio que toda a gente
pode ajudar, não necessariamente dando bens materiais, mas também tomando parte do
debate e preocupando-se pelo que sucede no mundo. Como diz a sabedoria popular, um
mundo diferente não pode ser construído por pessoas indiferentes!
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FÓRUM TEMÁTICO V

O LUGAR DA NATUREZA
Coordenação: Maria Aparecida Lopes Nogueira (UFPE)
Normando Jorge de Albuquerque Melo (UFPE)

SE OS CACHORROS FOSSEM GENTE*
Adilson Guimarães Jardim113 (UFPE)
Para Sébastien Joachim
“Que já houve um tempo em que eles
conversavam, entre si e com os homens,
é certo e indiscutível, pois que bem
comprovado nos livros das fadas carochas”.
(Guimarães Rosa - Conversa de Bois)
“Mais vale um cachorro amigo do que um
amigo cachorro”(adágio popular)
Gostaria de iniciar esta comunicação recordando um texto de Barbosa Lima Sobrinho,
consagrado a um roteiro traçado pelas terras, até então para ele cruéis e dignas de rancor, do
sertão nordestino. Na viagem pelas terras ingratas aos carinhos do sertanejo, o autor de Sertão
de Pernambuco sente apertar-se-lhe o coração, na solidariedade urbana que a custo ele nota
ser necessário superar. Após meditar sobre essa atemporal dimensão simbólica do sertão
associada ao inferno e às suas vastas paisagens desoladoras, Barbosa Lima constata, segundo
suas palavras, que “os desígnios da natureza não serão, por certo, tão mesquinhos e
subalternos quanto os nossos miseráveis desígnios humanos114”.O pernambucano percebeu
nessa natureza modelar a construção de uma “raça prodigiosa e sobre-humana”.
Com essas palavras, desejo expor aqui breves comentários sobre a relação entre homem e
civilização, e sua contrapartida, assim encarada por muitos teóricos, quando em comparação a
ela, entre homem e natureza. Para isso, tomo como base a análise do romance Vidas Secas, de
Graciliano Ramos. A leitura dessa obra permite-nos observar a posição conflituosa de suas
personagens em dois termos. O primeiro deriva da construção do social – que nos faz recordar
aquela transformação do homem primitivo e escravo hegeliana, para novo sujeito
emancipado, nos termos de um devenir aristotélico (transformação espaço-temporal e
principalmente qualitativa do homem). O segundo deriva de uma condição efetivamente
sinergética com o meio, que inverteria os papéis dessas duas instâncias em oposição (homem
Alusão ao título de um texto de Bertolt Brecht, se os tubarões fossem homens.
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X natureza), fundando um sertanejo num ser em harmonia com ela, quando postos em
comparação numa nova forma de diálogo.
A maioria dos exegetas da obra de Graciliano debruçou-se, desde o primeiro momento, em
análises sociologizantes do texto, preterindo seu aspecto psicológico, e no nível de nossa
presente discussão, o simbólico. De fato, o interesse inicial de Graciliano Ramos repousou,
não sobre Fabiano e o flagelo da seca por este enfrentado, mas sobre o imaginário ou a ética
que diríamos “animal”, só posteriormente metamorfoseada numa ética humana. Recordemos
que o livro Vidas Secas surge a partir de um conto sobre a cachorrinha Baleia, por cujo
interesse levou seu autor a investigar os pensamentos do animal acerca de seus desejos e
esperanças. Nas palavras de Graciliano “o meu bicho morre desejando acordar num mundo
cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. (...) No fundo todos somos como a
minha cachorra Baleia, e esperamos preás115”. Essa é a ponta de lança do escritor para a
investigação mais ampla da psicologia das personagens humanas, que na prática parece-lhe
não ser muito diversa daquela do animal.
Como nos mostra Mauro Mota, ao analisar a presença do bestiário na literatura, no seu
sugestivo ensaio os bichos na fala da gente, a evocação dos animais pelo imaginário humano
serve de excelente recurso de comunicação com o meio e adaptação ao seu território: “eles
falam”, diz Mauro, “para servir de intérpretes às relações humanas. É como se passassem uma
procuração coletiva: se se representassem numa filosofia adagial, para ensinar a
expressividade aos homens, trazer-lhes a saída nas situações mais diversas”116. Inclusive as
mais difíceis, nós acrescentaríamos. Quantas vezes não se evoca a força do boi, a teimosia do
jumento, a malandragem do urubu, a adaptabilidade da cabra e todos os termos a ela ligados,
para ilustrar as mais diversas prendas e afazeres domésticos, os tipos sociais – os cabrasmoles, os cabras-de-peias, os bodes-expiatórios, os sujeitos mofinos com olhos-de-cabramorta!
Esse imaginário ligado à terra e à natureza em geral, apresenta-se ao homem do sertão de
maneira mais palpável, sem os traumatismos deixados pelo raciocínio cartesiano e objetivo do
homem urbano. Gilbert Durand117 revela-nos existirem alguns esquemas ou matrizes
simbólicas tanto nos homens quanto nos animais, que permitem a ambos adaptarem-se ao
meio ambiente de maneira mais efetiva. O autor lança mão de recursos da Biologia para
mostrar como os comportamentos de homens e animais não se encontram demasiadamente
eqüidistantes no modo de representação dos fenômenos à sua volta. Se por um lado, essa idéia
rompe com a pretensa consolidação de uma era da razão, que abandona de vez a instância
simbólica como estágio primitivo na evolução do homem, por outro lado, convida-nos a
refletir sobre as causas que levaram o homem a posicionar-se como “homem social”,
distanciado dessa natureza, a ponto de colocar-se acima dela. Essa vontade que testemunha a
glória humana e o contato com os deuses, Nietzsche, em Humano, Demasiado Humano,
denominou “a moral”:
A fera em nós precisa ser enganada: a moral é uma mentira forjada,
para que não sejamos dilacerados por ela. Sem os erros que se
encontram nos dados da moral, o homem teria permanecido animal.
Assim, porém, se tomou por algo superior e se impôs leis mais
severas. É por isso que odeia os segmentos que permaneceram mais
próximos da animalidade: é por essa razão que precisa explicar o
antigo desprezo pelo escravo, um ainda não-homem, uma coisa118.
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A “moral” dos homens, passaporte para o humano. Testemunhamos, na realidade, um
prodigioso combate entre o homem e o meio, e que, em outros termos, poderia ser chamado
de “o direito de escolha”. Porém, longe de se tratar de algo condicionado inteiramente às
opções individuais de cada pessoa, esse direito estaria submetido a um rígido
condicionamento da vontade do social, da caprichosa vontade de poder sobre o meio. Mais
precisamente de poder sobre a natureza.
Voltando-nos para o romance Vidas Secas, quando Fabiano percebe que desde sempre lhe é
vetado o direito de escolhas (não ser “dono” da própria vida), e quando conhece os agentes de
seu mal – a falta de acesso ao ensino escolástico, o Governo e seus representantes diretos ou
indiretos: o Patrão, o soldado amarelo e o cobrador de impostos – ele alcança o ponto de
saturação de sua existência social: sente-se ausente do estatuto antropocêntrico, o que aos
outros os faz humanos, demasiado humanos, e se lança ao “outro lado”, para fora dessa escala
social e dentro da natureza; Fabiano vira “bicho”. Para abrir um parênteses aqui, um aspecto
relevante em Vidas Secas e que os estudiosos da obra não costumam dar pelo fato é que
Fabiano reflete sim sobre a condição em que vive. Diferentemente de outras personagens, que
pensam estar instrumentalizadas socialmente (como seu Tomás da Bolandeira, homem de
estudos), Fabiano sabe e reconhece as forças maiores que pairam não apenas sobre ele mesmo
e sua família, como também sobre as outras personagens no romance, as “civilizadas”. O
romance atualiza em suas páginas o papel primordial do Estado e uma prática de mercado
como entidades reguladoras dos papéis sociais e definidoras dos destinos. É, digamos, uma
idéia althusseriana, ou anterior ao pós-modernismo que teoriza sobre a descentralização desse
poder estatal e a chegada dos grupos multinacionais.
Na prática, porém, em meio a essa busca por uma sociedade de
homens emancipados, Fabiano reconhece antes de outros a inutilidade
das máscaras de homem civilizado, diante da mais pura necessidade
de sobrevivência, de que seus animais parecem mais
instrumentalizados. Assim, expressa-se: – Seu Tomás, vossemecê não
regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás
se estrepa, igualzinho aos outros119.
Gostaria de ampliar esta análise, incorporando aqui um conceito que outras áreas, para além
da literatura, já trabalham, o de Ser Ecológico. Não é minha intenção aprofundar-me nas
teorias de base sociológica que privilegiam o aproveitamento racional do ambiente, e mesmo
as filosofias ecológicas, como a própria Ecosofia. Creio ser suficiente expor a vocês que a
idéia de Ser Ecológico predica a associação mais ampla entre homem e natureza. Nos termos
de Gregory Bateson120, estudioso da teoria dos sistemas e da própria Ecosofia, homem e
natureza se encontram separados por fronteiras artificiais. Para ele, o indivíduo é não apenas
seu corpo físico, mas também as informações que ele recebe do meio ao seu redor. Essa etapa
de desenvolvimento, muitos acreditam ser uma condição permanente, através de trocas
contínuas de informações que o homem recebe do seu entorno até o final da vida, e que se
processam na forma de símbolos e objetos rituais. As fronteiras, assim, tornam-se
evanescentes. Os estudiosos do imaginário defendem que, entre muitos seres vivos, a
maturação do homem é lenta o suficiente para permitir ao meio desempenhar forte influência
no aprendizado cerebral121. Essas idéias impõem a necessidade de se abandonar a anterior
oposição entre civilização e natureza, e sua conseqüente oposição “civilizado – nãoRAMOS, Graciliano. Vidas Secas, 2004, p.22.
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civilizado” e expandir a consciência de um novo ser humano educado pelo meio de um modo
geral.
O próprio conceito de ecologia, o oikos logos, ou “estudo das habitações” do biólogo
Haeckel, lembremos que predica tanto sobre as relações econômicas (e racionalizadas) do
homem com o meio ambiente, incluindo aí a prática de domesticação de animais e mesmo a
colaboração entre indivíduos da mesma espécie ou comunidade, quanto a competição e
conseqüente adaptação aos indivíduos de espécie ou comunidades diferentes.
Retornando mais uma vez para o romance Vidas Secas, podemos dizer que ao invés de
ascender, ou seja, subir na direção do cosmos da divindade (a axis mundi de que nos conta
Mircea Eliade122) e que parece seguir na vontade de civilização do servo urbanus, Fabiano
descende, em direção à terra e aos seus símbolos telúricos correlatos.
Defendemos, porém, que esse aspecto aparentemente negativo do romance, já que se
apresenta como declínio do social, em dado momento vai se converter no aprimoramento das
protagonistas, na adaptação aos desafios que o meio lhes impõe.
Entre os desmandos do Patrão, as ameaças do Cobrador de impostos e a violência física
sofrida pelas mãos do Soldado Amarelo, Fabiano transita entre diversos códigos culturais que,
na prática são um só e autoritário código. Ainda que demore a compreender a utilidade prática
de tal código e saber ajustar-se adequadamente a ele, Fabiano percebe sua natureza agressiva,
como de uma condição autoritariamente humana, ou pior, de uma ética em espiral e
hierárquica. Ele sofre o castigo corporal do Soldado Amarelo e sente-se incapaz de vingar-se
posteriormente, por sabê-lo superior a ele, pelo simples fato de servir à instância maior, a
saber, o Governo. O Soldado amarelo “cumpria ordens”. A mesma coisa valia para o
Cobrador de impostos. Quanto ao Patrão, curiosamente, Fabiano submetia-se não sem uma
ponta de ironia de sua parte. Para ele, o homem era alguém que “descompunha porque podia
descompor123”; alguém diante do qual Fabiano prometia emendar-se, aprimorando os serviços
na fazenda, mas jurando mentalmente nada fazer a esse respeito, já que tudo ia direito e o
vaqueiro conhecia suficientemente seu ofício para esvaziar a autoridade do patrão, que para
ele não passava de desmandos protocolares.
Se é verdade que Fabiano demonstra muitas dificuldades de compreender as vontades dos
outros homens para além de seu rincão (espaço que, no romance, muitas vezes não passa de
seu próprio corpo e mundividência pessoal), nem por isso é verdade que sua limitação nesse
aspecto não tenha desenvolvido outras capacidades singulares na sua educação sertaneja. Não
devemos confundir os códigos culturais com os códigos relativos à comunicação verbal ou a
tipos isolados de conhecimentos. Nem a limitação lingüística de Fabiano se confunde com
uma limitação semiológica geral. Essa análise superficial da crítica ao romance limitou-se a
apresentar personagens desarticuladas e totalmente inadaptadas ao meio onde, todavia sempre
viveram. Negligenciaram outros aspectos ali desenvolvidos por Graciliano Ramos, como a
adaptação de Fabiano e Sinhá Vitória ao dia a dia do Sertão, e seu conhecimento não reduzido
dos fenômenos naturais.
Costuma-se enfatizar como aspecto central na relação entre os homens, a ponto desse ser
convertido no seu principal estatuto, a condição de Homo loquans. Entretanto, como nos
mostra Renate Viertler124, complementa ainda essa função do Homo sapiens a capacidade de
fabricar instrumentos e outros objetos, o que o caracteriza como um Homo faber, bem como a
criação e uso de símbolos e convenções sociais (Homo simbolicus), e sua criatividade estética
e comportamento ligado ao imaginário (Homo ludens). Ora, a limitação verbal de Fabiano
(ainda assim, quando sua boa vontade ou a necessidade o força a tentar comunicar-se com os
outros homens) é compensada sumariamente por suas reconhecidas habilidades no trato dos
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animais, nas atividades gerais da fazenda, e no aprendizado direto com a própria natureza,
com quem as personagens realizam rico diálogo. Veja-se, por exemplo, trecho da obra em que
a natureza se abre em livro para Fabiano: “A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia
chover. Bem. A catinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral”125; a simpatia pela
cachorra Baleia e pelo papagaio, cujos comportamentos e formas de representação do mundo
se assemelhavam com as dos donos; e, em última instância, a comparação e mesmo simbiose
entre Fabiano e seu cavalo, elemento que complementa e nomeia a força do vaqueiro:
Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés
duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra.
Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma
linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro
entendia.126
Naturalmente, não é sempre que essa mimetização de homem em bicho vai ocorrer de forma
harmoniosa no romance. O Homo loquans em Fabiano e Sinhá Vitória, e mesmo nos filhos do
casal, às vezes lhes incita, como pura necessidade de comunicação, seja entre eles, seja com
os outros homens; outras vezes como vestígios imaginários de uma civilização imposta a eles,
uma imagem de Civilização “completa em si mesma”, ou aquela axis mundi, uma imagem de
ascensão que comentamos há pouco. Note-se, entretanto que, ironicamente, essa mesma
imagem se confunde com uma Modernidade que, deslumbrada ainda pelos avanços
tecnológicos, cultivava seu sonho de inevitável progresso em escala global, que afetaria a
todos os indivíduos, sem exceção. Era (e ainda parece ser) uma imagem poderosa, mas que se
desmanchou diante dos contrastes e das desigualdades sociais que essa mesma Modernidade
apresentou mais tarde. Não parece forçoso, numa análise extrema, apontar que, longe das
benesses da civilização, “estar próximo da animalidade” (Niezstche), pode se afigurar como
um refúgio, mas também adaptação aos recursos que restam.
A relação do homem sertanejo com seus animais, na realidade, é tão antiga, que se tornou,
como por absorção natural, parte de sua essência. É um aspecto da sua cultura, do seu modo
de levar a vida. Lembremos, com Manuel Souza Barros, em seu texto O Sertão como tudo
começou127, que toda a ocupação do Sertão iniciou-se nos currais, sendo esta, mais ainda que
a agricultura, sua principal atividade. Aí, como em tantas culturas que não se extinguiram,
aquela “adaptação” sobre a qual predicam os ecologistas, fez-se sentir na limitação das
técnicas existentes na região, mas que o homem sertanejo tão bem soube aproveitar. Essa
“ancestral proximidade com animais”, nas palavras de Souza Barros, conduz a gente do
Sertão a uma relação de quase parentesco com seus bichos domésticos, a ponto destes
emprestarem nomes e hábitos às humanas criaturas, como demonstrei no início. Em Vidas
Secas, atrevemo-nos a dizer que Fabiano e Sinhá Vitória se socializavam melhor com seus
bichos do que com os outros homens. É verdade que, às vezes, a relação com os animais da
casa se afigurava para as personagens como ofensiva, “animalesca” no sentido social e
negativo da palavra. Veja-se o exemplo das auto-comparações de Sinhá Vitória com o andar
desajeitado do papagaio a que foram obrigados a comer, ou os constantes resmungos de
Fabiano, comparando-se a uma rês da fazenda, sobre a qual o patrão tinha soberania. Ainda
assim, essa negação e distanciamento dos bichos terminavam tão logo Fabiano sofria nova
decepção com a moral negativa das outras pessoas. Na cidade, eram enganados pelo Patrão,
através de números incoerentes e de múltiplas “mais-valias” durante a hora do pagamento.
Enganavam-nos na mercearia, no bar e em toda parte. Não apenas na catinga, como também
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas, 2004, p.15.
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas, 2004, p.20.
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na cidade, eles “precisavam ser duros, virar tatus”. Encontramos no texto diversas expressões
que comprovam essa metamorfose animal, como “Na catinga ele às vezes cantava de galo,
mas na rua encolhia-se”, ou “Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho.
Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades”.
Podemos encerrar esta comunicação com uma passagem do livro que ilustraria o que
poderíamos denominar “uma imagem infantil” também de Fabiano e Sinhá Vitória, além de
nos próprios meninos e na cachorrinha Baleia, sem recorrer a análises psicanalíticas ou
fenomenológicas de devaneios de infância ou retrocessos mentais. Citamos:
[Baleia] “Achava é que perdiam tempo num lugar esquisito, cheio de
odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo,
mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a
cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos
meninos assemelhava-se à dela” (p.81);
Ambos, Baleia e Fabiano, ignorantes dos códigos culturais dos homens da cidade. Fabiano
questionando aquela agitação, e aquelas mentiras e trapaças que condicionavam suas atitudes
mesquinhas. Isso o aproximava, assim como Sinhá Vitória, e mesmo os meninos, cada vez
mais, à linguagem, ao comportamento, e à “opinião” da cachorrinha Baleia, que precisava
morrer para que o elemento social prevalecesse. Enquanto isso, para nós, bichos da cidade
grande, em simpatia com o animal, mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro.
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GALOS E GALINHAS: DIÁLOGOS, DESCOBERTAS E
POSSIBILIDADES

Neilton Limeira Florentino de Lima (UFPE)128
O conto tem algo da natureza indefinida e
infinitamente variável de uma nuvem.
H. E. Bates129
Cada palavra é animal no pasto. Ou melhor, cada
pasto é um rebanho de palavras que apenas
procuram, ansiosamente, o pastor que as põe no
redil da noite.
Carlos Nejar130
A escolha de um texto quer para leitura, quer para a análise e crítica, dá-se pelo prazer. Este
tem que ser o princípio de uma escolha, claro, quando nos é permitida tal liberdade. Foi
prazer o fato primordial que nos levou a comentar os contos do escritor cearense do sertão dos
Inhamuns, radicado em Pernambuco, Ronaldo Correia de Brito.
Teatrólogo, Brito, para quem há três temas fundadores do teatro: “(...) vida, morte,
celebração”131, de alguns anos para cá vem despontando como um grande contista, trazendo
brilho à literatura contemporânea. Em 1996 publicou, pela Bagaço, a coletânea As noites e os
dias, base dos textos aqui comentados, e que no dizer de Mário Hélio, na orelha do citado
livro: “(...) é uma síntese do que foi escrevendo Brito em vários anos. Depuração.
Cristalização. Feitas quase em segredo, como coisa feita, como aquela magia que exige
preparo, concentração e disciplina de algum dom”.132 Em 2003 lançou mais uma, intitulada
Faca, contendo algumas histórias da coletânea anterior e outras inéditas; Em 2005 trouxe à
luz O Livro dos Homens, também de contos, ambas pela Cosac & Naify. Para Luiz Carlos
Monteiro o autor “encontrou a sua “maneira” de escrever, e isto vai diferenciá-lo de escritores
como Graciliano Ramos, o primeiro Osman Lins ou Maximiano Campos, que trabalharam a
sua literatura ou parte dela no espaço romanesco nordestino”133. Em sua narrativa um traço
personalizado, forte, de caráter lírico e psicológico, em que os elementos regionais se
universalizam. Plenos de amores, mortes, traições, emboscadas, bandidos, temas inseridos na
geografia do Sertão, porém, com o olhar de um autor que busca o que há de Humano e
Universal dentro daquele cosmo. Deste modo, pensando no presente Colóquio, percebemos
nos seus primeiros contos, por exemplo, em: O dia em que Otacílio Mendes viu o sol, Rabode burro, Inácia Leandro, Eufrásia Meneses, Lobisomem, entre outros que aqui serão
apreciados, a temática do Bestiário como marca no seu fazer literário.
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Ronaldo Brito abre seu livro As noites e os dias com o conto: O dia em que Otacílio Mendes
viu o sol, em que há passagens não lineares que remetem às lembranças das personagens, o
flashback, ambientado em um espaço não muito variável, delimitado: a casa e seus cômodos,
o terreiro, e de lugares citados pelos atuantes, pois a intenção do narrador é nos prender às
ações das mesmas. Neste, acompanhamos ‘angustiados’ e ansiosos uma possível atitude do
personagem-título. Otacílio Mendes está trancado no quarto prestes a se matar, enquanto sua
mulher Dolores e os doze filhos homens, ainda meninos, na sala aguardam sua decisão. O
único ser que parece não sentir a atmosfera pesada da casa é uma galinha, que simplesmente
pede para entrar no quarto. É a partir dessa situação insólita que o autor constrói a narrativa,
plena de elementos descritivos: físicos, psicológicos, jogando com o tempo e ação, fazendo
dessa família sertaneja, de ‘posses’, e desse retrato um instantâneo da relação humana. O
‘duelo’ entre Otacílio (extenuado daquela vida: da mulher sempre se queixando, dos filhos
inertes, das reclamações quanto ao “fedor” de sua roupa, a saudade da mãe que morreu após
gerá-lo, a decepção da ida aos seringais na Amazônia, de onde retornou com malária) e
Dolores (para quem a rotina da vida tinha chegado ao limite: o marido que não tomava uma
atitude para mudar as coisas, nem sequer seu odor na hora da cama, que ela agüentava esses
anos todos, sua submissão de mulher), neles as angústias existenciais e diferenças de marido e
mulher, tendo os filhos homens por testemunhas e reflexos das personalidades dos pais, além
do papel ímpar da galinha, que quebra a atmosfera, nos dá a idéia da vida que levam aquelas
personagens. A presença da ave é o fio condutor da narrativa, ela quer simplesmente seguir
seu curso de vida, a associação com Dolores, cujo nome nos remete à palavra dores, é
explícita: “A galinha voltara a cantar, queria sair do quarto, seu útero se esvaziara de um ovo,
sua função de galinha estava justificada, a de Dolores também, como mãe e mulher,
alimentando os filhos que comiam calados”134.Desde o cacarejo que anuncia sua chegada, até
o momento que deseja sair, pois se esvaziara do ovo, a galinha demarca seu terreno no texto.
Na sua morte, no lugar de Otacílio, a metáfora da morte de Dolores Mendes, temos a
redenção do homem que vivia, segundos seus pensamentos — nos informado pelo narrador de
forma indireta livre — oprimido, um morto-vivo entregue à sujeira e tão submisso quanto
seus filhos. A mulher que se dá, sofre, se humilha e no final ‘morre’ pelo marido, nas palavras
de Otacílio: “Prepara esta galinha para o almoço. Pena que desperdicei o sangue”135, é o
simbólico renascimento para a vida como um novo homem; a morte da galinha o retorno à
rotina de Dolores ao papel de esposa e dona do lar.
É importante frisarmos que boa parte dos contos de Brito trazem personagens femininas
fortes, sofredoras, que buscam seus lugares em um mundo machista (enfatizado no sertão):
Dolorida, Inácia Leandro, Eufrásia Meneses, Cícera Candóia e Maria Caboré, para citar
algumas, explicitam a crítica e ironia do autor. Para Eleuda de Carvalho, em artigo intitulado
Escritos de vida e morte, publicado no Jornal “O povo”, em 06/04/2005, o autor trabalha com
três temas: o desejo erótico, a insatisfação e a crueldade, isto é: “(...) os três ingredientes
encorpam a maioria das mulheres criadas por Ronaldo, sempre entre a submissão e a
revolta”136. E no final da narrativa a presença da luz que a intitula, quando Otacílio dirige-se
ao terreiro (como um galo anunciador da manhã) e vê o sol, como se fosse pela primeira vez,
representando metaforicamente seu renascimento.
Miguel Carneiro, em artigo intitulado O bestiário na poesia de Renato Suttana, define o
bestiário como “um gênero literário em que se fala de animais com intenção edificante”137, e
nos remete ao Physiologus, composto pelos gregos no século II d.C., inspirador das
Etimologias de Sevilha no século VII d.C. base dos estudos científicos. Como atestaram
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Eduardo Vieira Gervásio e Pedro Carlos L. Fonseca em: Marcas do Bestiário e do Imaginário
medieval na fauna exótica da cronística sobre o Brasil dos séculos XVI e XVII: descrição e
análise138, desde a Idade Média, com os livros-bestiários (compêndios de ‘zoologia’ ou
pseudo-zoológicos, como preferem os autores, com textos plenos de descrições de animais via
ciência e imaginação) que tal palavra é corrente na literatura. A mesma representava a
denominada literatura que tratava de história natural, cuja função era descrever animais (mais
tarde acrescentada, pela ‘Santa Igreja’, a cada descrição uma moral cristã). Após estas
iniciações, vieram as Descobertas do Novo Mundo e os cronistas alumbrados com os animais
exóticos das Selvas imaginárias nos séculos XVI e XVII. Das Selvas nos mudamos para o
Sertão atemporal de Brito e propomos um breve passeio pelas suas narrativas.
Logo no início do conto citado anteriormente, o simples gesto do filho pequeno de Otacílio, à
espera do ato do pai, ao esmagar uma lagarta no dedo quando despalhava um milho e via uma
poça de sangue na porta por baixo da porta do quarto, nos dá uma idéia de como Brito traz
para a sua narrativa a presença dos animais como marca fundamental no texto. De Dolores a
seguinte fala anunciadora do clima sombrio que reinava no lar: “Qualquer morte a este
suspense de teias de aranha em que vivo nesta casa” (1996, p. 09), na sua linguagem peculiar
de sertaneja, cuja sabedoria e poesia é recriada pelo autor. Nas ações e pensamentos de
Otacílio a simbiose de um homem-bicho metamorfoseado naquela geografia seca e rude do
sertão que o fez instintivo: seu urro de “animal acuado”, o cheiro “encardido e rançoso” do
madapolão, e o ato natural de defecar e urinar no penico, como uma expurgação das
tormentas da vida. O tempo é regido também pelas presenças dos animais, ora no silêncio
cortado pelo zunir de uma mosca, ora na ausência de ordenha das vacas, definindo também
uma paisagem própria daquele espaço em que, no caso em cena, a morte foi adiada pela
‘simples’ insistência de uma galinha, que teve seu fim adiantado em nome do renascer do
galo.
Os elementos que notamos neste conto, de certa forma fazem parte também dos demais
apreciados, cada um com sua peculiaridade. Em Rabo-de-burro no desejo da personagem (não
nomeada) que se sentia comida pelos homens e até pelo Padre (que hipocritamente a tudo
condenava):
Olhos que mordiam, mastigavam, deixando equimoses doídas,
emtodo o corpo. Babavam, a respiração ofegante. Sentiu como um
rosnado. Não tinha dúvida, estava sendo seguida, agora bem de perto.
Já ouvia os passos. Eram fortes. De homem. (1996, p. 21).
pleno de erotismo e animalidade. Ela, a moça interiorana recém
chegada da capital, fumando, dizendo os nomes dos filmes em inglês,
andando sozinha na cidadezinha, e que não acreditava nos perigos
daquelas ruas, apesar dos conselhos da irmã. Na sua ‘descrença’,
quando percebeu era tarde, àquele que a perseguia já estava por
demais próximo:
Correndo lá fora. Soltos. Os cães e os lobisomens. E só eu aqui, nesta
quase madrugada da minha vida. Sem poder correr, a saia justa
demais. Entre uma baforada e os pingos da chuva que aumenta. Já
sentindo um hálito quente no pescoço. As luzes se apagaram de vez.
(1996, p. 25).
O jogo estilístico de Brito explicita, via lenda e crença folclórica, os instintos humanos em
busca do prazer. Em outro viés, o desejo transforma-se em amor misto de pena. É o caso de
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Dolorida, outra heroína criada pelo autor, que vela o corpo do marido morto faz três dias, já
apodrecido, afastando os urubus que o querem devorar. Ao leitor ficam as correntes temáticas
da morte e da vida em suas diversas faces: a que separa os que um dia se juntaram, sofrendo,
penando na miséria, agora separados pela Ceifeira. E enquanto o Diabo não chega para levar
mais esta alma, Dolorida (que nos remete a Dolores, do conto anterior) canta uma incelença
ao seu finado amado. A morte também é o mote da história de Inácia Leandro e sua vida: o
ódio pelo irmão Pedro Leandro, a casa herdada após o falecimento do pai, motivo de brigas e
diferenças. Talvez ‘amaldiçoado’, o casarão fora, no passado, local de vingança: o seu bisavô,
o Coronel Leandro da Barra, assassinado pelos Feitosa, tudo por conta de um cachorro, morto
com um tiro na testa, depois de avançar no cavalo do Coronel. No sertão dos sem-fins
qualquer pretexto do Tinhoso é sopro para os desejos de raiva aflorarem e os homens virarem
bichos. É por demais variada a quantidade de animais na narrativa do cearense: os bezerros
que berram fazendo Inácia lembrar aos irmãos para não ordenharem as vacas naquela tarde; o
velho papagaio da casa, que fugira e agora rezava ladainhas em homenagem aos mortos; o boi
Ventania, desafiador e matador dos homens dos Inhamuns. Menos o grande amor de Inácia, o
valente Lourenço Estevão, pegador do boi, mas que tinha sido emboscado e vingado com
cinco balas pelo irmão da personagem, segundo as reminiscências dela e as histórias que o
povo contava. Lourenço, uma sombra, lembrança do passado, parecido com o vulto que agora
(no tempo presente da história) vinha à noite pedir rancho em sua casa.
No textoOs bichos na fala da gente, o poeta Mauro Mota, pelas veredas da prosa, nos
apresenta um breve painel da presença dos bichos na literatura brasileira. Como afirma,
remetendo às histórias iniciais e como eles, os bichos, foram depois apresentados:
O ‘quando os bichos falavam’ sai das estórias da carochinha. Eles
falavam para servir de intérpretes às relações humanas. (...) As vozes
dos animais deixam, assim, de interessar nos tons específicos, de
berros, uivos, zumbidos, guinchos, miados, pios, cacarejos. Interessa a
sematologia desse “vocabulário” de selvas e quintais. Os próprios
bichos fundem-se nele e chegam, com os hábitos e idiossincrasias, à
nossa dicção popular.139
e deste popular a geografia do sertão como universo ímpar para a realização literária, aqui
desenvolvida por Brito. De Mota as alusões e exemplos na poesia de Gregório de Matos,
somadas à Fauna Brasileira de Portinari, ampliando para as artes plásticas, ou as diversas
gravuras com animais, de Gilvan Samico, colhidas e relidas dos folhetos de cordéis, fonte que
Brito também bebe, representando a fauna nordestina (bastando remeter aos títulos dos
folhetos: Os bichos que falavam, O homem que virou bezerro, entre outros). Ainda na poesia,
entre tantos nomes, Mota lembra-se do paraibano Augusto dos Anjos e seus “bichos reais”,
como refere, em versos permeados de: morcego, cão, carneiro, por exemplo, e Ascenso
Ferreira, poeta dos tristes bodes patriarcais e dos cavalos “batizados”, em que o sertão se
revela, via poesia modernista. Passando, e não poderíamos deixar de aludir, às prosas de Jose
Lins do Rego e de Graciliano Ramos e a personalíssima cachorra Baleia. Finalizando com o
marcante cantador sertanejo, “intérprete da aridez de sua paisagem, da história do seu
povo”140, como bem define Mota.
Ronaldo Brito, assim como o cantador, transfigura-se em contador dos causos deste sertão
infinito e deserto, anunciado pelas presenças marcantes dos animais, como na vida de
Eufrásia Meneses à espera da fatalidade da existência:
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O cheiro de carne apodrecida do gado morto neste ano de seca, um
bater de portas que se fecham, o balido de ovelhas se aconchegando, o
fungar das vacas prenhes, o estralar das brasas que se apagam no
fogão (1996, p. 59).
na “Sulidão” da casa, somente ela e o filho ainda pequeno, pois o marido estava a tanger o
gado, e já era quase noite... no retorno diário deste último, a certeza de que os animais, assim
como os homens, estão magros, famintos, esquálidos, queimados pelo sol. E a sede dos
maridos é saciada nas camas com as esposas:
Deitam sobre nós, fungam, rosnam, machucam-nos sem olhar o rosto.
Depois caem para o lado satisfeitos, enquanto contemplamos o
telhado e tocamos, com as pontas dos dedos, a mancha do seu sêmen
morno (1996, p. 61).
A voz de Eufrásia Meneses representa as vozes de todas as mulheres, fêmeas naquela
geografia. Ela, que deixou, por vontade própria, o verde do Paraí e mergulhou no marrom e
cinza com o desejo de ser professora naquelas terras distantes. Agora, casada, cansada, espera
o retorno do que a escolheu, pois o que ela sonhava escolher: João Menandro, talvez já
estivesse, nessas horas, morto pela mão do marido traído. Tudo é vaguidão e silêncio...
Em Cícera Candóia, o autor nos apresenta mais uma heroína sertaneja. E traz a dura realidade
dos retirantes, estando a personagem na situação de ter que abandonar sua terra, levando junto
a mãe, já bastante velha e à espera da morte. O tempo é contando pelo ato de sua mãe em
matar os piolhos, as pessoas fugindo, as portas batendo, os cachorros ladrando. “Os
caminhões seguiam carregados dessa gente magra feito o gado que morria à fome e sede nos
pastos secos” (1996, pp. 88-89), as cabras comendo o que resta do mato, cabras que um dia,
no passado, foram motivo de tragédia: na briga pela partilha delas, o irmão de Cícera Candóia
assassinara a golpe de foices o próprio pai. Desse dia em diante o sumiço do irmão e a loucura
da mãe eram perpétuas presenças. Agora, na presente seca, vem Sebastião, seu amado, insistir
para que ela fuja com ele. Porém, como partir, se a mãe não agüentaria a viagem, por conta do
reumatismo, além de que nunca, em vida, a deixaria sozinha?! Nas reminiscências da mãe, ao
referir-se à seca antiga, quando o marido ainda era vivo, a história de um pequeno incidente
caseiro: o pai de Cícera e mais um bando de homens contratados para a roça, tinham ido
almoçar na casa. Comida para um batalhão! Mas, por conta de um papagaio travesso que
perambulava próximo à comida, um pouco do veneno guardado na cozinha, para matar
formigas, caiu na panela. Quase todos morrem, felizmente tinha sido um grande susto. E
ninguém nunca soubera do fato Da história do veneno, que, segundo sua mãe, ainda estava no
mesmo lugar, o retorno para as decisões da vida: a seca, a cidade deserta, Sebastião a
chamando para partirem junto, enfim, o copo de leite levado para a mãe, que já a esperava...o
gosto estranho na bebida, ‘justificada’ pela mudança de pasto dado às cabras, o desejo final da
morte, e da partida.
Se formos nas origens dos nossos contos populares, perceberemos o quanto é forte e
fundamental a diversidade dos animais. Conforme atesta Sílvio Romero na basilar obra
Folclore brasileiro: contos populares do Brasil, cobrindo as contribuições das três raças
gêneses do brasileiro: os contos de origem européia, de origem indígena e de origem africana
e mestiça, assim classificados pelo autor. Os títulos são muitos: O pinto pelado, A sapa
casada, A onça e o bode, A raposa e o homem, O macaco e o rabo, entre outros. Sem
esquecermos as clássicas fábulas de Esopo e de La Fontaine. Leitor destas fontes, frisamos em
Brito o constante uso dos animais como elementos na narrativa, ora metamorfoseados nas
ações e personalidades humanas das personagens, e da natureza, ora como mote de mudanças
na complexidade dos contos, como observamos na histórias referidas.

E os exemplos são fartos. Em A espera da volante o personagem nomeado como Velho, dá
guarita ao cangaceiro Chagas Valadão, que fugia da volante ensandecida de vingança, e,
assim como a terra que se abria em sulcos apta à colheita de frutos e cereais, e as vacas e as
cabras gordas de leite, abrindo seus úberes para saciar a sede e alimentar, ele deixa as portas
de casa livres para quem precisa de ajuda. A volante estava cada vez mais próxima, o tempo
aflito se anunciava, e nos pastos “as vacas emprenhavam entre carreiras e mugidos. Cumpriase o ciclo da estação” (1996, p. 106), os animais rasteiros corriam, as árvores davam pistas da
presença dos homens, as vacas, pressentindo tudo, retinham os leites nas tetas inchadas,
“como bichos escapados de uma broca queimada, as pessoas passavam correndo, sem se
deter” (1996, p. 111). E o Velho a tudo isso observava, sabendo da chuva, dos animais e das
plantas, que a volante estava cada vez mais próxima, no horizonte os olhos já vislumbravam o
verde das camisas suadas dos macacos (como eram chamados os soldados da volante), em
busca dos cangaceiros, cabras-da-peste. Exemplos da peculiar linguagem, própria do
sertanejo, ao qualificar os homens com atributos ou referências aos animais.
No conto ímpar seguinte: Maria Caboré, Brito descreve toda uma trajetória da personagemtítulo. Ela uma negra, neta de escravas, que desde menina dava duro na lida, e morava na rua,
apesar de todos na cidadezinha utilizarem seus préstimos. Trazia na memória a África contada
pela avó, e essas histórias permeavam seus sonhos:
Maria andava por todas as ruas e casas. Tomava banho no rio, nuinha.
Tinha coxas grossas, a carne macia, as locas do corpo sempre quentes.
Era preta. Despertava muito desejo e quando passava com o rosto
longe, pensando, os homens esquentavam o sangue. Se passavam
perto dela, beliscavam-lhes as pernas. Se ela subia num pé de cajarana
pra chupar fruta, eles subiam atrás e ficavam a persegui-la de galho
em galho, até conseguirem segurá-la e amassar os seus peitos. Maria
não queria daquele jeito. Sonhava com rostos negros, vindos de longe.
(1996, p. 116).
E a passagem, deveras longa, é fundamental para observarmos como o autor pinta seu
personagem, com cores negras da pele e vermelho de desejo. Misto de mulher-animal-fêmea,
deixando por onde passa o odor do cio, transformando cada homem que, de galho em galho, a
referência é explícita, persegue sua presa. Mas ela foge desse tipo de posses... desde o homem
branco e rico que lhe oferece jóias, aos dois filhos de seu Antonio Meneses que a tentaram
derrubar. Maria não desejava aqueles homens, e sim os das histórias de sua avó: o Príncipe
Odilon e Rei-de-Congo vindos da África. E neste esperar, o esquecimento de si mesma,
misturando-se com os bêbados e mendigos da cidade, largando os trabalhos, aluando para a
vida. Até que um dia a peste chegou por aquelas bandas, anunciada pelos ratos mortos nas
ruas e dentro das casas. Maria, a única não contaminada, peregrinava pela cidade deserta,
continuando sua labuta, agora maior, de lavar e passar as roupas dos pestilentos. Até que um
dia a febre a pegou:
Maria Caboré tem febre e se contorce. Os bubões dilaceram-lhe a
carne. O suor banha-lhe o corpo. Os olhos se fecham e vêem as estepes
africanas. Príncipe Odilon e Rei-de-Congo estão sentados em seus
tronos e têm, aos pés, leões mortos pelos guerreiros que foram à caça.
Uma velha canta um hino de morte. (1996, p. 123).
no delírio, as imagens febris dos causos da avó misturadas ao misticismo da negra, da peste
que a fizera abandonara a cidade, dos desejos, todos permeados pelas presenças opostas dos
ratos bexiguentos, causadores da morte, e dos leões mortos, representando a força destruidora
do homem em acabar com aquele que simboliza a nobreza das selvas. Selvas que recebem a

presença de Maria, nesta passagem encantada, realizando na sua morte a vida plena. Ela,
coroada rainha, agora assume o papel para o qual foi destinada: cortejada pelos súditos a
quem tanto imaginou, na terra quente e ancestral. Eis uma das facetas do autor, ampliando o
leque para as raízes históricas e culturais do universo literário. Nas definições de Monteiro:
A tragicidade da morte aflora, nos ermos e grotões, envolta em
mistério esolidão, em rituais que pouco escondem a força de amores
passionais. E que parecem induzir a uma sexualidade tão natural e
necessária como a dos animais (...) O desespero é substituído pelo
fatalismo enraizado numa aspereza secular, pelo irremediável das
coisas e eventos, ou por aquela solidão humana inesquivável e
dilacerada em meio à presença de objetos e pessoas, da natureza e dos
bichos.141
Por fim, ilustrando nosso percurso pelos contos do cearense, abarcando a questão tematizada,
entre outras pertinentes, destacamos o Lobisomem, que fecha o livro. Tal texto é por demais
exemplar, desde o citado título à maneira peculiar do autor construí-lo. A história retoma a
temática trabalhada em outros artistas, porém diferenciada e singular, por exemplo, o famoso
folheto de cordel heróico, na classificação de Ariano Suassuna, Luta de um homem com um
lobisomem, criado pelo poeta Abraão Batista: “O lobisomem é uma face / que se desconhece
no homem / são frutos da maldade / que os povos todos consomem / cada homem tem em si /
de homem e de lobisomem”.142 Mais uma vez são os animais os primeiros a perceberem e
passarem para o leitor o que estão presenciando ou sentindo. No caso particular a
metamorfose de um ser que não é nem homem nem bicho, mas ambos! Os cães assombrados
uivam, a coruja rasgou sete vezes a noite em fogo, as vacas silenciaram seus chocalhos, o
vento se empesta do suor dos cavalos. Enfim, o narrador-personagem se apresenta: “O meu
corpo pálido, mais transparente sob a lua, em breve não se conterá. Os sinais, que fazem a
alquimia dessa noite, tecerão um zodíaco de casas marcadas em cujas portas me precipitarei”
(1996, p. 129). Na sua fala a agonia que vive enquanto é besta-fera e se comporta como tal,
classicamente rolando três vezes da direita para a esquerda nas urinas dos cavalos, como
Licaon, o primeiro ancestral a oferecer carne humana a um Deus, sendo castigado
eternamente. Daí a sina: se o animal dorme, o humano vela, ou o contrário, em sonhos eles se
encontram. Ele, que um dia fora perseguido por cães e homens enfurecidos, em busca daquele
que seduzira uma adolescente; que, transformando-se como um lobo, sentia as compridas
orelhas, os pelos grossos, as unhas afiadas, as presas pontudas, sabedor que “o homem briga
com o lobo e que uma vez um é vencedor e noutra, derrotado” (1996, p. 130). Ele o sétimo,
filho do próprio irmão ao prevaricar com a mãe; o que espera um Salvador na noite a retirá-lo
dessa agonia em vida. Será chegado o dia? A lua está cheia, conforme se aconselha. A cidade
sonha. O gado dorme, os cães, porém, estão a espreita de algo. Será essa a noite da emboscada
que tanto procurou, anos a anos? O gosto de suspenso mistério fica no ar, e a mão magistral
de Brito faz de seu conto final um novo começo para o leitor: recomeçar a leitura,
infinitamente.
Como vimos, as narrativas de Ronaldo Correia de Brito são exemplares do labor artístico de
um contista que, bebendo na fonte do mundo rico que o sertão oferta, permeado de temas
como: família, fé, crendice, morte, amor, sexo, retirantes, cangaços, interior e capital, recria,
via vivência, imaginação, memória e pesquisa, toda uma paisagem em que os animais são
personalíssimas presenças nos causos. Desde uma sutil, que só vai se anunciar fundamental
no final da história, a serem elementos marcantes em cada linha das narrativas. Nos homens e
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mulheres as ações e pensamentos enquanto reflexos dos comportamentos instintivos em
alusão aos animais dentro de cada ser. Nas suas belas palavras, A invenção do sertão:
O sertão habita em nós, mesmo quando já não o habitamos. O sertão é
como Deus definido por Hermes de Trimegisto, uma circunferência
cujo centro está em todas as partes e a periferia em nenhuma. O sertão
é essência, o miolo, o cerne. É marca de ferro que nos queima e não
se desfaz. O sertão é o silêncio das pedras, as ausências. O sertão não
existe, é pura invenção dos poetas. No sertão, origens e tempos se
misturam. O aboio, que chama para o curral o gado de semente
indiana, lembra o canto de um muezim muçulmano. O sertanejo
habita uma casa de arquitetura portuguesa. Come o pão em que o trigo
foi substituído pelo milho de lavra indígena. Acende um cigarro de
fumo da terra, e põe na cabeça um chapéu de palha com traçado
africano. Dentro de casa, a esposa vê televisão, e o filho pequeno
brinca num videogame. E o homem nem imagina que nele deságuam
civilizações e saberes.143
Na prosa, Brito, percorrendo os caminhos trilhados pela literatura, descobre novas
maneiras de contar e encantar o leitor ávido pelo cheiro da terra seca, e do sol a lhe
queimar a pele, enriquecendo a frutífera árvore literária nordestina.
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O ESPAÇO E O TEMPO NAS MALHAS DAS FIANDEIRAS
NAS NARRATIVAS FÍLMICA E LITERÁRIA EM “O BEIJO
DA MULHER-ARANHA”
José Jacinto dos Santos Filho (UFPE)

Introdução
A escrita é traçada com os deuses e deusas que nos
povoam. Essa escrita, o simples entrar na literatura do
Mito, é espelho. Ela reflete a atividade divina e se
propaga por contágio. É a escrita-fiação que nos desloca
no campo significativo e singular de toda evocação e
notação sem nos dizer jamais qual delas – Átropos, Cloto
ou Láquesis – nos acompanha. (Liborel, 1998: 381)
O ato de narrar constitui um comportamento milenar do homem. Faz parte de sua interação
com o seu meio e os que o cercam. Compartilhar com o outro os seus feitos e suas
necessidades diárias é uma característica peculiar humana, pois, enquanto ser sociável,
procura-se sempre expressar desejos, comportamentos, atitudes, sonhos... No exercício de
expor seu mundo ao outro, de fazer com que o outro partilhasse de suas conquistas, o
indivíduo, já nas cavernas, registrava sua marca de passagem. Compor seu pensamento de
variadas formas revelando a si aos seus, a outrem. Parte do sujeito o entendimento do
universo. A minha história é a história do mundo, pois partimos de nossas vivências para as
elaborações narratológicas.
A narrativa é o meio pelo qual os enunciados discursivos orais, escritos ou imagéticos são
usados com a finalidade de expor acontecimento(s) real(is) ou fictício(s). Por ela se estabelece
a confecção de uma trama que envolve locutor e interlocutor. Portanto, a narrativa é uma ação
interativa entre aquele que conta e o agente de interação.
As atitudes narratológicas do homem partem da compreensão do seu espaço. Essas atitudes
resultam da percepção que ele desenvolve ao longo de sua experiência social, filosófica,
cultural e outras. Conforme Merleau-Ponty (1999: 3), “tudo aquilo que sei do mundo, mesmo
por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual
os símbolos da ciência não poderiam dizer nada”. Como se nota, a ciência não vem em
primeiro lugar como resposta do sujeito em seu mundo, vem dele mesmo, do que se
estabelece a partir das relações perceptivas do ser, pois o homem é quem faz a ciência e seus
símbolos. O mundo é o próprio sujeito representado em si mesmo sem compartimentação.
Narramos “aquilo” de nossas percepções. Narramos “aquilo” que congrega os sentidos.
Genette (cf. 1979: 25) denomina história o significado; narrativa o significante e narração o
ato narrativo produtor que aqui se constituirão como termos delimitados para o que está sendo
proposto como estudo da narrativa literária e também da narrativa fílmica. Ambas narrativas
serão analisadas pelo que elas têm em comum. As narrativas são histórias que expressam o
discurso do imaginário do enunciador com começo e fim (fim, aqui, como absoluto).
Christian Metz (1977: 42) conceitua narrativa como “discurso fechado que irrealiza uma
seqüência temporal de acontecimentos”. Mas vale salientar que o fechamento a que ele se
refere é do ponto do vista do objeto em sua concretude, não das ressonâncias imaginárias que
se proliferam em sua infinitude. Isto é, esse fechamento se refere à materialidade do objeto e

não à leitura que ele suscita. Uma seqüência de imagens cinematográficas tem como fecho a
última imagem, no entanto, as projeções imagéticas reverberam. Então consideramos que no
plano da história há uma continuidade infinda, mas, na da narrativa, tem-se um fim.
A narrativa também acontece porque o homem se permite ao sonho, sonhando consigo e com
seu espaço no tempo em que ele vive. De acordo com Bachelard (1988) é preciso ser
“sonhador de palavras”. As palavras sonhadas dão-se as percepções que se têm das
experiências vividas. Essas palavras experienciadas possibilitam-se narráveis. Ainda ele diz:
“sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um espetáculo consciente, toda paisagem é uma
experiência onírica. Só olhamos com uma paixão estética as paisagens que vimos antes em
sonho.” (2002: 5) Assim, as elaborações narrativas acordam em nós, despertam-nos os
símbolos míticos das eras primordiais da construção do mundo de nosso imaginário. Tecemos
com palavras e imagens nossos destinos.
A literatura e o cinema (como as demais artes) são duas manifestações artísticas, onde o mito,
com toda força de seus arquétipos, manifesta-se no homem alimentando seu imaginário.
Possibilitando que ele ao imaginar crie o belo de sua anima – o mundo simbólico do
encantamento. Ao mito, não se dá explicação, acredita-se nele ou não. Por isso que ele é
familiar à arte.
As obras analisadas aqui remetem a um mito da própria tessitura, do elaborar nas horas de
vigília, que é o das fiandeiras. Um mito da cultura grega. Um símbolo que constitui uma
relação entre o “eu” e o mundo. As fiandeiras são figuras divinas que trazem consigo a marca
do destino que nem mesmo os deuses fogem a ele. Elas têm o poder de começar e de
interromper o tear. Nascimento e morte. Entidades femininas que não se sabe belas ou feias,
jovens ou velhas. Não se sabe onde pairam divinos seres. Ao tear, está em movimento o corpo
cujos gestos se espacializam em um tempo. Todo labor da fiandeira demanda um tempo e um
espaço. Fio a fio são fabricados e torcidos continuamente. Então, do fio a malha, a trama, o
tecido, ou seja, texto que em latim é textum “obra tecida de qualquer matéria. Textura: lat.
“tecedura, contextura, contexto, encadeamento” (CRETELLA JÚNIOR, e CINTRA, 1956:
1247).
Não nos propomos aqui explicar o mito, mas evocá-lo para as discussões sobre o tempo e o
espaço nas narrativas fílmica, de Hector Babenco e literária, de Manuel Puig, obras
homônimas O Beijo da Mulher-Aranha.
De acordo com Benedito Nunes (1988:27), fenomenologicamente nos deparamos com dois
tempos na “obra literária de caráter épico ou narrativo, uma vez que a narrativa possui três
planos: o da história, do ponto de vista do conteúdo, o do discurso, do ponto de vista da
forma de expressão, e o da narração, do ponto de vista do ato de narrar”. Por certo, quanto à
história, o tempo na literatura é de caráter imaginário e no discurso este é estabelecido pela
presença de elementos lingüísticos que seqüenciam o enunciado.
Na narrativa cinematográfica, assim como na narrativa literária, tempo e espaço são
inseparáveis, acontecendo no aqui e agora. Uma projeção na tela pode se retroceder,
antecipar, acelerar ou retardar, tudo depende do ritmo que se dê ao filme.
O espaço na narrativa literária contemporânea é caracterizado pelo imbricamento espaçotemporal experenciado pelo sujeito. Esse espaço é plural. Um espaço percebido que se realiza
no presente do imaginário do leitor, onde o passado e o futuro são presentificados. Os
acontecimentos do ontem se passam no agora imaginado no ato da leitura, bem como o
porvir.
Em O Beijo da Mulher-Aranha os elementos narratológicos tempo e espaço (no fílmico ou no
literário) são observáveis a partir do movimento das fiandeiras, na elaboração da tessitura, no
fia a fio. Um fio que se alonga, ou que se encurta. Uma movimentação contínua da roda do
tear, onde, como veremos, são entrelaçadas as vivências dos personagens da trama.

A Tessitura Literária
O romance O Beijo da Mulher-Aranha, do escritor argentino Manuel Puig, é uma obra de
dezesseis capítulos dividida em duas partes, cada uma contendo igualmente 8 capítulos,
publicada em 1976.
A trama se passa em uma penitenciária localizada em Buenos Aires, Argentina. Nessa
penitenciária se encontram dois prisioneiros: Valentín, um ativista político de idéia marxista
preso por se contrapor ao regime militar ditatorial, e Molina, um homossexual preso acusado
de corrupção de menor. Ambos confinados em mesma cela, onde passam a compartilhar seus
dramas pessoais, seus ideais, seus sonhos... A narrativa começa com Molina narrando um
filme, de tipo fantástico, o da mulher-pantera (cf. Puig, 2003, p.7-45). Entre um episódio e
outro do filme, que cobre os dois primeiros capítulos do romance, os protagonistas discutem
suas vidas, trocam idéias sobre o relato cinematográfico, exploram a imaginação, revelam-se
impotentes e culpados por estarem prisioneiros. Mas ambos se sustentam em suas lembranças
e por elas tentam se evadir da situação de clausura.
No capítulo 3, dá-se o início de mais um filme narrado por Molina (cf. Puig, 2003, p.52), uma
história sobre a ocupação nazista na França. O autor, ainda no referido capítulo, (cf. Puig,
2003, p.63-65), inicia em nota de rodapé um ensaio científico sobre a homossexualidade a
partir da visão de vários teóricos. A narrativa do filme tem uma pausa (cf. Puig, 2003, p.84),
já no capítulo 4, e é retomada à parte como nota de rodapé (cf. Puig, 2003, p.85-91). Depois o
filme sobre a ocupação nazista na França é novamente continuado por Molina numa narração
direta para Valentín (cf. Puig, 2003, p.94-97).
Um outro terceiro filme é narrado agora no capítulo 5, não para Valentín, pois se trata de um
filme romântico que não é de seu gosto, mas é para o próprio Molina que narra para si
mesmo: trata-se da história de uma moça pobre que se envolve com um homem rico (cf. Puig,
2003, p.101). Durante a exposição do filme que Molina se conta, ele passa a devanear sobre
várias questões de seu universo pessoal. Assim, ele finaliza seu relato da película (cf. Puig,
2003, p.114).
Molina, no capítulo 6, passa a contar para Valentín, o quarto filme, de um corredor
automobilístico (cf. Puig, 2003, p.116). Por várias vezes ele pára de narrar o filme para dar
assistência a Valentín, pois este estava sentindo dores abdominais acompanhadas de diarréias
em virtude de veneno posto em sua comida pelos administradores do presídio, no intuito de
amolecê-lo e fazê-lo ir à enfermaria, e lá fazê-lo, com o auxílio de medicamentos, confessar o
local de encontro dos outros companheiros de causa política. Mais adiante (cf. Puig, 2003,
p.126-131), ele retoma a narração do filme com um outro recurso narratológico, no qual vai
expondo as características dos personagens e apontando-lhes as ações. O capítulo 7 é iniciado
com Molina cantando um bolero de Mario Clavel o qual é interrompido por Valentín,
justificando ser o bolero abusivamente romântico. Nesse capítulo vemos a inserção da música,
uma outra linguagem na construção da narrativa. Depois disto, Molina encontra uma carta que
seu companheiro de cela havia recebido e é autorizado a lê-la. Em seguida Valentín pede que
se continue a cantar o bolero. Mais adiante (cf. Puig, 2003, p.146), Molina retoma a narrativa
do filme sobre um corredor automobilístico e a finaliza (cf. Puig, 2003, p.148).
O oitavo capítulo, que fecha a primeira parte do romance, inicia-se com um formato de texto
diferente dos demais: é apresentado um relatório expondo a transferência de ambos os
sentenciados para a mesma cela, de número 7 (cf. Puig, 2003, p.149-150). A seguir, é
introduzida uma outra estrutura de texto, tipo que se aproxima a estrutura de texto dramático,
contendo um diálogo entre o sentenciado Molina e outro personagem, o Diretor do presídio.
Aqui fica acertado entre ambos um acordo de tentar fazer com que Valentín informe a Molina
sobre as atividades do grupo de ativistas políticos, ao qual pertencia Valentín.

Na segunda parte do romance, capítulo 9, Molina começa mais uma narração, o quinto filme
de tipo fantástico, “A volta da mulher zumbi” (cf. Puig, 2003, p.162). Durante o relato dessa
película, Molina vai lembrando de outros episódios (cf. Puig, 2003, p.162) que supõe ser um
outro sexto filme sem o expor para seu companheiro de cela. Filme este que é construído
como se fora fluxo de suas lembranças. Mais adiante, Valentín interrompe a narração para
desabafar a tristeza que sente pela ausência de Marta, sua ex-namorada, mulher que ele tanto
ama, e passa a ditar uma carta para Molina escrever para ela, mas resolve depois rasgar a
escrita, porque para ele isto é uma demonstração de sua fraqueza (cf. Puig, 2003, p.178-181).
No capítulo 10, Molina retoma a narrativa do filme da mulher zumbi (cf. Puig, 2003, p.186)
no momento em que está preparando um almoço e também volta à sua lembrança a
continuação do outro episódio paralelo ao relato que está contando (cf. Puig, 2003, p.188).
Outra vez, no capítulo 11, é apresentado em forma de diálogo uma conversa de Molina e o
Diretor da instituição (cf. Puig, 2003, p.197-200). Depois de um tempo, Molina retorna à cela
carregado de presentes, comidas que recebera de sua suposta mãe, e passa a compartilhar com
seu companheiro de prisão as delícias recebidas. Ele retoma a narrativa do filme da mulher
zumbi (cf. Puig, 2003, p.209) e também a lembrança do outro filme em paralelo (cf. Puig,
2003, p.210), finalizando-os mais adiante (cf. Puig, 2003, p. 213). Fatos importantes ocorrem
nesse capítulo do romance como Valentín passar a chamar com intimidade Molina de
Molinita (cf. Puig, 2003, p.215), o momento em que Valentín se identifica com a feminilidade
de Molina, e fazem sexo (cf. Puig, 2003, p. 217-219). Molina fala para ele que se percebe nele
como se ambos fossem um (cf. Puig, 2003, p.218-219).
O capítulo 12 é assinalado por um estado de harmonia entre os personagens após a troca de
intimidades estabelecidas anteriormente. Valentín chega a dissertar o seu pensamento sobre
sexo como “a própria inocência” (cf. Puig, 2003, p. 221). Eles compactuam do silêncio para
que nada estrague a tranqüilidade aparente em que estão no momento. Um tempo depois,
Molina passa a narrar o sétimo filme, a história de um jornalista que se apaixona por uma
cantora e atriz (cf. Puig, 2003, p. 223). O mesmo estado de ânimo, o de aparente
tranqüilidade, continua perdurando no capítulo 13. Eles só falam de suas sensações e, mais
adiante, Molina retoma a narrativa da película que iniciara no capítulo anterior (cf. Puig,
2003, p. 236). Dá-se uma pausa no filme. Molina fala de seus medos. E discutem sobre a
postura da mulher submissa.
Já no capítulo 14, há uma outra mudança na forma do texto que inicia com o Diretor
dialogando ao telefone com alguém (cf. Puig, 2003, p. 244-246). A seguir, mais uma vez
ocorre um diálogo entre Molina e o Diretor (cf. Puig, 2003, p. 246-250) no qual é comunicado
a liberdade condicional daquele. De volta à cela, Molina fala para Valentín que irá sair da
prisão. Com a notícia, Valentín pede a Molina para passar um plano de ação para seus
companheiros de ideal político, mas este não concorda em princípio (cf. Puig, 2003, p. 251).
É retomada a seqüência da narrativa fílmica sobre o jornalista e a cantora, finalizado-a (cf.
Puig, 2003, p. 256-258). Ocorre um fato importante nesse capítulo – o beijo que eles se dão e
Valentín titula Molina de mulher-aranha, uma referência explícita ao título da obra (cf. Puig,
2003, p. 260).
Por mais uma vez a narrativa sofre outra mudança, no capítulo 15, constituída em forma de
relatório, onde se expõe todo o trajeto feito por Molina desde o dia em que foi solto, dia 9,
quarta-feira, até o dia do comunicado de sua morte, assassinado a tiros pelos militantes
políticos, dia 25, sexta-feira (cf. Puig, 2003, p. 264-274).
A narrativa tem seu desfecho no capítulo 16, onde encontramos Valentín na enfermaria após
ter sido torturado; um enfermeiro aplica-lhe uma dose de morfina para aliviar sua dor (cf.
Puig, 2003, p. 275). Enfraquecido, passa a sonhar com Marta e começa a relatar um filme em
que ele também é um ator. Vive a cena como entre a realidade e a ficção, deparando-se com a
mulher-aranha (cf. Puig, 2003, p. 276-281).

A Tessitura Fílmica
O filme O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, de Hector Babenco, argentino, com
nacionalidade brasileira, tem sua trama centrada em um dos enfoques do romance homônimo
de Manuel Puig que é a questão histórica da ditadura militar ocorrida na América Latina. Os
personagens centrais são vivenciados por dois atores hollyoodianos: William Hurt, no papel
de Molina, e Raul Julia, no de Valentín. O filme contou com a participação especial de Sônia
Braga, a qual vivenciou três papéis: o de Leni Lamaison, personagem do filme sobre a
ocupação nazista na França narrado por Molina; Marta, a amante de Valentín e a MulherAranha, também personagem de um filme contado por Molina.
A história se passa em uma penitenciária de algum lugar da América Latina. A câmera
começa enfocando uma das paredes da cela da prisão, onde eles estão e vai passando
lentamente por todo o ambiente ao mesmo tempo em que Molina vai narrando o filme sobre a
ocupação nazista na França. As imagens vão deixando-nos ver todo o universo feminino do
personagem Molina, com fotos de atrizes americanas coladas na parede, foto de sua mãe,
roupas e utensílios femininos. Ele se encontra caracterizado como mulher. Valentín é-nos
apresentado visivelmente machucado pelas torturas sofridas na prisão para que assim
confessasse a localização de seus companheiros de luta política.
À medida que Molina vai contando a história sobre a ocupação nazista na França, há um corte
na seqüência da película para serem projetadas cenas do filme que ele narra. Vale salientar
que as cenas são numa tonalidade diferenciada da história vivenciada pelos protagonistas na
prisão. A cor é em tom ocre, como de um filme antigo. Isto conscientiza narrativamente o
espectador da mudança dos diferentes planos temporais.
Há uma tomada em que um prisioneiro é carregado encapuzado até uma cela que fica enfrente
a cela onde estão Molina e Valentín. Ao ver, Valentín fica bastante enfurecido com a situação
do preso político que se encontra visivelmente abatido pelas torturas sofridas.
Valentín é visto olhando pela janela da cela e Molina retoma a narrativa do filme quando é
interrompido por aquele dizendo que não se escapa pela fantasia. Então Molina reage
pedindo-lhe a chave para que assim possa sair, se não, ele escapa a sua maneira, pelas
narrativas dos filmes. Molina diz se identificar com as heroínas dos filmes que narra.
Uma cena apresenta Valentín caminhado de lado a lado da cela, completamente inquieto por
não se admitir preso em virtude de sua militância política. Molina, delicado como uma mãe
preocupada com o seu filho, tentando acalmá-lo, oferece-lhe abacate e é por ele repreendido
cobrando-lhe postura de homem. Molina reage questionando por que não ser sensível sendo
homem. Há um corte na cena e mostra-se um guarda indo em direção a cela deles e avisa a
Molina que o Diretor quer vê-lo. A câmera se desloca para uma lâmpada acesa e já apresenta
Molina costurando e conversando com Valentín. As luzes do presídio são apagadas e Molina
acende uma vela e se lembra de sua mãe; tira uma brincadeira com Valentín e retoma a
história da ocupação nazista na França.
Molina pára a narrativa, pois percebe Valentín em silêncio e vai até ele, chamando-lhe a
atenção. Ele diz que estava lembrando de sua namorada e fica se achando estranho por se
perceber sensível, e triste. Daí Molina diz para ele escrever uma carta, mas Valentín fala que
não pode pensar assim, nos sentimentos, pois não conseguiria mudar nada nesse mundo.
Então Molina diz que isto é fantasia quando Valentín reage levantando a camisa e lhe mostra
as feridas em seu corpo, marcas das torturas sofridas.
Há um corte de cena e eles aparecem do lado externo da cela. É dia, os protagonistas e demais
prisioneiros caminham para as suas celas (sempre é feita uma chamada pelos guardas). Eles
entram e a porta é fechada.

A câmera se volta para o interior da cela apresentando Valentín caminhando para lá e cá e
Molina de pé encostado na cama. Alguém traz a comida, o almoço. Valentín insiste para
Molina ficar com o prato de comida maior. Eles conversam. Molina questiona por que ele não
escreve para sua namorada, quando Valentín reafirma que não, pois iria denunciar ambos.
Assim, Molina insiste no sentimento de amor em primeiro lugar. É repreendido por Valentín
que pede para comer em paz.
Molina se desculpa e se põe a chorar lembrando da mãe, mas se justifica falando que chora
pela impossibilidade de se viver um amor com quem se ama de verdade. Valentín o questiona
e ele diz que chora pelo que quiser; chora pelo amor de um homem, pelas buscas frustradas. A
cena se desloca para um passado de Molina trabalhando em uma vitrine de uma loja para
noivas. Depois vem outra cena de sua lembrança entrando em um restaurante com amigos,
quando são atendidos por um garçom por quem Molina fica apaixonado. Entra outra cena de
seu retorno ao restaurante desta vez sozinho a fim de rever o garçom. São continuadas outras
seqüências de suas lembranças nas quais eles caminham juntos e conversam.
De volta à imagem da cela, Valentín indaga o que vem a ser um homem para Molina e depois
ele retorna a mesma pergunta para Valentín. Molina passa mal e Valentín o socorre e o ajuda
até a cama e pede para ele continuar a narrativa do filme. Ele se contrai de dor e Valentín
pede socorro ao guarda. Uma seqüência de cenas se alterna entre a enfermaria e a cela.
Molina pede para falar com o Diretor. De volta à cela, Molina continua a narrar o filme sobre
a ocupação nazista na França. É interrompido pelo companheiro que lhe pede silêncio, pois
algo lá fora o chama a atenção: é o prisioneiro político sendo conduzido à outra cela ainda
encapuzado. Desesperado, Valentín começa a fazer muito barulho, quando alguém, pela fresta
da porta, faz xixi sobre ele que fica mais enfurecido ainda. Molina prontifica-se a querer
ajudá-lo, quando ele o agride atirando-lhe uma caneca de alumínio em seu rosto, depois o
puxa pelo braço e joga-lhe no chão, fazendo-o chorar. Há um corte da cena com lembranças
de Molina recebendo a sentença do juiz e do olhar de dor de sua mãe com a notícia. Ele chora
e xinga Valentín.
Chega a refeição e Valentín, logo após comê-la, passa mal. Molina tenta chamar por socorro e
é impedido por ele. Retoma-se a continuação da narrativa do filme por Molina. Valentín tem
febre e, em delírio chama por sua Marta. Noutra cena, Valentín se suja pela diarréia e seu
companheiro o ajuda a se limpar. Ele se lembra de Marta e a cena se passa em um
apartamento no momento em que ele fala para ela que pertence ao movimento político. Mais
adiante, nova cena dele, em um metrô, sendo preso juntamente com um companheiro de luta.
Valentín fala para Molina que tem medo de morrer.
Uma outra imagem agora é vista de Molina no gabinete do Diretor, onde passa a ser
interrogado também por outro oficial que lá está. Molina, de volta à cela, traz uma sacola
cheia de comidas que diz ter recebido da mãe e compartilha com seu companheiro. Depois de
comerem, ele volta a contar o filme e o finaliza. Noutra tomada, Valentín reconhece quem é o
outro prisioneiro político: um militante político que pertence ao grupo de ativistas do qual ele
é membro. Amanhece e Valentín vem saber que o outro prisioneiro já não está mais lá.
Molina, gentilmente, a fim de querer consolá-lo, oferece a Valentín um pedaço de bolo e é
agredido outra vez.
Mais uma vez Molina traz alimentos recebidos da mãe. Eles conversam e nisso passa a
ocorrer uma seqüência de cenas que se alternam entre a cela e uma área externa, onde Molina
conversa com o Diretor e o outro oficial. Fala para Valentín que recebera um indulto e será
posto em liberdade. As luzes do presídio se apagam e Molina começa a narrar outro filme,
agora de uma mulher-aranha que vive em uma ilha. As cenas dessa narrativa fílmica são em
preto e branco. Eles dormem juntos.
Nova cena de Molina recebendo o indulto do Diretor. Já na cela, ele começa a arrumar as
malas e a se despedir de Valentín que o convence a passar um recado para os companheiros

de luta lá fora. Eles se beijam e Molina vai embora. Já lá fora, Molina caminha até um bar e
bebe uma cerveja. Ele entra em um ônibus e vai para casa. Encontra a mãe sentada à máquina
costurando e a chama. Abraçam-se.
Molina sai a noite e vai até ao encontro de amigos em uma casa noturna. Ele vai a um
restaurante visitar Gabriel, o garçom por quem Molina sentia uma paixão. Passa-se um tempo
e ele procura telefonar para os companheiros de Valentín e marcam um encontro.Tira todo o
dinheiro do banco e entrega para um amigo para que esse amigo possa cuidar da mãe. Molina
se despede de sua mãe. E vai até aos companheiros de Valentín. É perseguido. Tenta fugir dos
policiais. Chega junto ao carro dos ativistas políticos e quando vai entrar no carro é abordado
pela polícia e mais adiante é alvejado fatalmente pelos ativistas. Assim é colocado num carro
pela polícia e, não resistindo, morre, sendo seu corpo jogado no lixo. Uma voz ao fundo passa
a narrar o ocorrido ao mesmo tempo em que se ouve o som de uma máquina de escrever.
A cena agora se passa na enfermaria com Valentín machucado pela tortura e um enfermeiro, a
fim de aliviar a dor de Valentin, aplica-lhe uma dose de morfina. Daí Valentín dopado passa a
ver Marta entrar na enfermaria e o leva para fora da prisão e o conduz até uma ilha. Ao narrar
a cena na ilha, esta é em preto e branco e depois vai mudando para colorido predominando o
azul quando eles entram em um barco e se vão navegando pelo mar finalizando o filme O
Beijo da Mulhar-Aranha.
A Tessitura do Tempo e do Espaço
O objeto de arte, O Beijo da Mulher-Aranha, que ora estamos analisando tem sua construção
narratológica centrada num duplo. Tanto o estudo do tempo como do espaço são dialógicos.
Deparamo-nos com um tempo que é cronológico e um outro que se processa a partir do
imaginário dos personagens. Há um espaço que é eufórico (vivificador) e um outro que é
disfórico (de mortificação). O filme e o romance homônimos são tecidos pela bipolaridade
diegética, isto é, tempo e espaço duplicados em narrativas que se cruzam. Procuraremos a
partir do mito das fiandeiras desenovelar os fios dessa tessitura narrativa.
Como já destacado anteriormente, o romance está dividido em duas partes ambas com oito
capítulos. Nele destacam-se a presença de dois protagonistas que agem como duas aranhas,
uma da racionalidade e a outra da emoção; uma procurando se mostrar objetiva e pragmática,
e a outra que se ordena pela subjetividade e passividade. Elas aqui se guiam por um fio do
tempo que ora se alarga, ora se estreita. Fios que elas manipulam a partir de seus valores,
crenças e ideais. Tudo em um espaço que se divide no aqui do cárcere e na lembrança
re(vivida). No filme, a presença dessa duplicidade se concretiza a partir das imagens de uma
cela, onde os personagens vivenciam a trama e um outro que se desenrola a partir do
flashback das lembranças vividas pelos personagens.
A simbologia do duplo nas duas obras estudadas se percebe pelo movimento do corpo da
fiandeira e de sua roca. Ao tecer a malha, as fiandeiras temem o rompimento do fio que as
prende ao espaço e ao tempo de seus destinos diegéticos. No caso do romance aqui estudado,
percebe-se pelo duplo do oito que totaliza as patas da aranha e remete ao infinito. As duas
narrativas, a fílmica e a literária, movem-se pela força bipolar que remetem ao yin-yang que
são complementares. Forças inseparáveis. As narrativas são uma unidade num espaço-tempo
que se duplicam. As partes têm as mesmas medidas que se buscam em suas totalidades. Ao
girar a roda, o traçado dos fios da aranha, a partir da simbologia do yin-yang, em sua forma
espiralada, remete ao princípio infinito do tempo-espaço. Há que se ressaltar que o duplo traz
em si não só forças convergentes, mas que também se divergem. Trava-se uma luta pelo
movimento da vida e da morte identificada a partir da mobilidade dos personagens das
narrativas.

Aracne desafiou a deusa Atenas, por isso teve como destino metamorfosear-se em uma
aranha. Os protagonistas se desafiam em seus preceitos, ideais, crenças e valores, então são
transformados passando a compreender o mundo por outra perspectiva. Conforme Chevalier e
Gheerbrant (2003: 71), “a aranha pode representar a criadora cósmica, a divindade superior
ou o demiurgo.” O caráter divino da tecelã faz dela senhora intervém no mundo do homem e
no mundo das divindades. Sustentada ao fio, ela tanto sobe como desce, ou seja, o caráter da
liberdade de está em dois planos, presa a um suporte. Esta é uma característica das narrativas
aqui estudadas, um tecido elaborado em que os planos do tempo e do espaço se dobram a
partir das ações das personagens, ou seja, Valentín que tenta persuadir Molina a ter uma visão
política do mundo e Molina procurando despertá-lo a ter uma visão mais sensível do mundo.
O espaço nas narrativas fílmica e literária é por nós compreendido como o espaço vivificador,
onde os protagonistas evocam seus instantes de felicidade ao se depararem com suas
lembranças. Eles sonham a ventura de suas liberdades quando transcendem pelo imaginário a
uma instância de tranqüilidade. Não se deixam mortificar pela condição de clausura em uma
cela. Eles escapam pelo fio de suas imagens felizes.
- Não sei se me entende... mas estamos aqui nós dois sozinhos,
e nossa relação, como podia dizer? Podemos moldá-la como
quisermos, nossa relação não é pressionada por ninguém.
- Sim, estou ouvindo.
- De certa maneira somos perfeitamente livres para agir como
quisermos um em relação ao outro, me explico? É como estivéssemos
numa ilha deserta. Uma ilha na qual podemos passar, talvez, anos
sozinhos. Porque fora da cela estão nossos opressores, mas dentro não.
Aqui ninguém oprime ninguém. A única coisa que existe de
perturbador, para minha mente... cansada, ou condicionada, ou
deformada... é que alguém quer me tratar bem, sem pedir nada em toca
(2003: 203).
O outro espaço é o de mortificação, este vivido no cárcere, onde experienciam a dor de suas
perdas e distanciamento do convívio com os seus e consigo mesmo, em suas individualidades.
Esse espaço de mortificação os castram de todo um aparato social estabelecido no mundo fora
da penitenciária. Passam a serem consumidos pela sensação de impotência, em que tudo lhes
é negado.
- Quando você começou a contar que a pantera seguia a moça,
imaginei que minha companheira estava em perigo. E me sinto tão
impotente aqui, sem condições de avisar que se cuide, que não se
arrisque demais.
[...]
- Eu também, sabe, tenho essa sensação, daqui, de não poder
fazer nada; mas no meu caso não é uma mulher, quero dizer, uma
moça: é minha mãe (2003: 39).
Quanto ao tempo, as narrativas analisadas nessa pesquisa acompanham o fluxo do movimento
em que, no filme nos deparamos com o seqüenciamento dos planos estabelecidos na
montagem, onde as imagens evoluem e se retardam, ou seja, seguem o desenvolvimento
diegético arrolado pelos personagens e pelos flashbacks como evocação das lembranças deles.
E na literária, o tempo segue uma cronologia como no exemplo:

- Faz três anos hoje, 12 de setembro. Fui ao restaurante aquele
dia. Mas fico sem jeito de te contar. (2003: 64)
Mas também o tempo na narrativa literária é marcado pelo
imaginário dos protagonistas ao re(vivenciarem) as suas lembranças:
- Vou pensar para mim mesmo em algum filme, algum que
você não goste, bem romântico. E assim me distraio. (2003: 101)
Portanto, a confecção narrativa das duas obras em destaque se prende a um fio espaçotemporal qual Ariadne presa a Teseu pelo fio que o guia ao labirinto. Isto é, Molina que se
liga a Valentín e vice-versa. A literatura com seu entrecruzamento de palavra-texto e o filme
com suas imagens seqüenciadas.

Conclusão

A feitura da narrativa constitui todo um processo do elaborar que se assemelha à postura das
fiandeiras, pois narrar é uma ação que se conjuga a partir das conexões estabelecidas entre as
palavras-imagens que se projetam do imaginário para o imaginário. A feitura das narrativas
estudadas é “escrita-fiação” cujo fio se segura, enrola-se e se corta.
A aranha por certo tem o seu tecido visivelmente frágil, mas enquanto marca simbólica da
tecelã vigilante não se nega sua perseverante investida no tear. Ela tece na paciente certeza da
utilidade de sua prática. Ainda mais quando a sua tessitura acentua um trajeto de vida ou de
morte. Seu fio tem um começo, mas o fim é incerto.
O corpo no tear executa movimentos contínuos e obstinados na organização de sua tessitura,
no entanto o projeto de ação construtiva da teia é regido de acordo com a perspectiva dos dois
personagens. A percepção dos protagonistas das obras fílmica e literária em pauta evoluem de
acordo com a mobilidade do corpo no espaço e tempo. Para cada ação desenvolvida um novo
ponto de vista se assinala, assim a percepção do corpo se apresenta a partir da re-criação ou
re-constituição do mundo.
O que procuramos aqui foi refletir o quanto a força do mito reverbera na produção das obras
que ora pesquisamos. A força do poder da trama bem estruturada. Percebemos também que os
fios do tear não é produto da casualidade, mas de uma articulada tática persuasiva das
aranhas-fiandeiras no espaço-tempo das artes que abraçamos.
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.CULTURA POPULAR – O LUGAR DE SER UM SÓ

Hugo Menezes Neto (UFPE)
Maria das Graças Vanderlei da Costa (UFPE)
1.Introdução
Nesse mundo globalizado, líquido mundo moderno (BAUMAN,2005), nas ruas das cidades, a
velocidade e o afastamento são palavras de ordem. Com celulares em punho, é necessário
mover-se em alta velocidade, construindo mundos isolados, particulares.

Líquido mundo moderno
Construindo abismos que o torna prisioneiro no seu próprio existir denomina-se “ser
cultural”, afastando-se da natureza. Buscando formas de rever relações, constrói lugares onde
a perspectiva de religamento, cultura-natureza, se torne ação: religação. A Cultura Popular
possibilita o encontro deste lugar, envolvendo as pessoas em uma atmosfera libertária de
desordem, de festa, de brilho, de cor, essenciais à vitalidade do existir. Através das
manifestações populares, há a busca uma natureza plena, universo totalitário de criação real e
simbólica.

Expressões da Cultura Popular
O Bumba-meu-Boi, folguedo de importância local e nacional, é um exemplo onde o Homemboi, Boi-homem, vive o ritual de nascimento, morte e ressurreição, expressando em seu
imaginário a própria essência da natureza. O Boi existe a partir da religação homemnatureza:
“(...) Quando eu estou no Boi eu não sou apenas eu, eu sou os dois
e sinto isso” (Aelson da Hora, brincante, Boi Faceiro).
O brinquedo popular do Boi será apresentado como mediador das relações simbólicas entre o
brincante e o seu espaço natural, como reconstrução de um universo não dicotômico, como
lugar de ser um só.

Brinquedo popular do Boi
2. O Folguedo do Bumba-Meu-Boi
“ Auto ou drama pastoril ligado a forma de teatro hierático das
festas de Natal e Reis, o Bumba-meu-Boi é o mais puro dos
espetáculos populares nordestinos, pois embora nele se notem
algumas influências européias, sua estrutura, seus assuntos, seus
tipos e a música são essencialmente brasileiros”(SOUTO MAIOR e
VALENTE, 1988:133)

Bumba nas ruas do Recife
O boi é uma representação da Cultura Popular brasileira, existente em vários estados. Seu
conteúdo simbólico é expresso através da música, da dança, da dramatização.
Tradicionalmente representado no ciclo natalino, hoje se exibe também durante o Carnaval

Bois do Brasil
Segundo Mário de Andrade (1986) o Bumba-meu –boi é a dança mais complexa, estranha e
original de todas as danças dramáticas existentes no Brasil. A estrutura em madeira, revestida
por tecidos coloridos e bordados, escondem o homem que dança, corpo ou “miolo” do boi.
Em uma relação direta homem- natureza
“Ele dá vida ao animal nos passos precisos que simulam docilidade
ou agressividade, alternadamente” (ALBERNAZ, 2004:86).

Homem-Boi
Dentro do brinquedo que tem seus personagens divididos em humanos, animais e fantásticos,
os personagens humanos interagem de forma direta com o Boi. Falam com ele, batem nele,
como fazem Mateus e Bastião com as bexigas, tiram loas e dançam com o Boi. Para o
folguedo, mesmo quando o Boi não está presente no ato, a natureza,o animal – Boi, é a força
motriz da manifestação (BORBA FILHO, 1966).

Folguedo do Boi
2.1 Morte e Renascimento: um Ritual da Natureza
A natureza repete a cada dia rituais de existência. A semente, parecendo morta, vai ao chão e
brota verdejante, transformando-se em galhos, folhas, flores, frutos com novas sementes.
Estes frutos deterioram-se em uma representação de morte. Caem ao chão em um movimento
de finitude e, novamente, estabelecem uma troca com a terra que vitalizará a semente,
viabilizando o renascer.

Natureza que renasce
Morte e renascimento são rituais constantes da natureza e a Cultura Popular traduz este
enigma de existência. Nos ritos de passagem como observa Victor Turner, os neófitos, através
de rituais de liminaridade, morrem para seu estado passado e preparam-se para exercerem
uma nova vida, um novo status social (Victor Turner, 1974) .
No folguedo do boi é percebido o mesmo ritual presenciado na natureza. A brincadeira tem
como motivo principal a vida e a morte do boi. O animal, com toda a sua vitalidade, é morto ,
acompanhado por loas, onde o tempo parece suspenso. Ele renasce, ressuscita, qual semente
em terreno arenoso, devolvendo a alegria aos brincantes, acompanhado por manifestações de
festa e júbilo. Como semente, ele revitaliza-se e renasce marcando a passagem entre a morte e
a vida. É a ressurreição do boi, ponto marcante da brincadeira.

Morte do Boi
3. Corpo : Necessidade Existencial
(...) “o corpo faz-se presente em todos os seres humanos, é a vida em
sua plenitude, em toda a sua força. Desprezar o corpo é negar a vida
e o próprio ser”. (NIETZSCHE Apud NÓBREGA, 2005:29)
O corpo é um dos elementos que integra todos nós na categoria de “seres humanos”. Ele é a
representação imagética a priori que responde a pergunta: o que é um ser humano? É ele o
que permeia a descontinuidade da historia da humanidade marcando as diferenças mais
instigantes do percurso realizado do Australopithecos, com seu crânio pequeno e maxilar
proeminente, ao homo sapiens, com sua postura ereta e seu polegar articulado. Todos nós
temos corpo e isso nos torna igualmente humanos, é intrínseco a existir enquanto matéria.
Monitoramos os fetos mês a mês, acompanhando a formação do seu corpo. Após nascerem
ensinamos então a deixarem de ser corpo para serem João ou Maria, por entendermos que os
diferentes usos que fazemos do corpo vivo nos diferencia dentro da complexa categoria

englobante chamada de humanidade. Enquanto estamos vivos somos alguém que manipula,
que domina, o nosso corpo à maneira como “aprendemos” com o social. Ao morrermos,
porém, quando não mais temos domínio sobre as ações deste corpo-matéria, voltamos a ser
iguais. Não enterramos João ou Maria, enterramos “o corpo”.
O corpo diz muito sobre a sociedade, mas também, revela as profundezas do que há de mais
particular em cada um de nós. As expressões corporais ao mesmo tempo em que diferenciam
os indivíduos enquanto membros das mais diversos grupos do planeta, também os
diferenciam um dos outros, fazendo de cada expressão corporal uma unidade única como uma
impressão digital e, por conseguinte cada indivíduo como singular.
3.1. A dança do boi
Incrivelmente a ciência ocidental conseguiu dicotomizar relações entre elementos que
pareciam indissociáveis. Corpo e mente e homem e natureza, aparecem como opostos,
sugerindo a possível existência de um sem o outro.
“ Afastado do indagar metafísico, o pensamento cartesiano tornou-se
o exercício de controle e dominação da natureza e do homem pelo
próprio homem e, a partir de uma ontologia fragmentária, em que o
homem encontra-se dividido em si mesmo, corpo e alma passaram a
ser objeto de ciências diferentes” NÓBREGA, 2005:44)
Interfacear estas duas dicotomias é importante para entender de que maneira as
manifestações da Cultura Popular as desconstróem, tendo como exemplo a dança do BumbaMeu-Boi.
Tais dualismos descartianos são desprezados pelos manifestantes. No folguedo os brincantes
se integram à natureza como condição da existência humana. O Boi que dança é homem e é
animal, a dança do personagem Boi provoca a sensação de que existe um Boi que dança e
leva o homem dentro,ou embaixo, de si, conduzindo-o, e não o contrário.
(...) existe uma emoção em ser miolo, é aquele ato, momento onde
você é a figura principal, todos estão parados para prestar atenção,
você sabe que aquelas crianças... você vai para cima delas elas vão
correr com medo mas, é um medo satisfatório. Que quando você
virar elas voltam para cima de você, puxam seu rabo e quando você
se vira elas correm de novo e assim vai... É um prazer de você estar
ali sendo a figura central daquela brincadeira e todos estão parados
para te assistir. (...) (Aelson Ferreira da Hora, presidente do Centro
de Cultura Popular Leão do Norte, brincante, Boi Faceiro).

Prazer de ser Boi
A expressão corporal revelada com a dança traduz uma manifestação que representa vida,
morte e ressurreição, através do ciclo que se lê nos círculos circunscritos pelo Boi perante as
loas entoadas pelo mestre.
Freqüentemente o Boi vai em direção aos espectadores e a reação quase sempre é de medo.
Medo de que? De ser chifrado por uma carcaça de papel machê?... Não! A manifestação
transforma o brinquedo em verdade temporária, pois a linguagem corporal do brincante é lida
de tal forma que ele deixa de existir para ser o Boi. Não é do brincante que as pessoas têm
medo e sim do Boi, enquanto natureza e verdade. A corporeidade praticada pelos brincantes
nada tem a ver com o teatro ocidental e “realista” que tende a atender as noções dicotômicas
já expostas. No Boi, o corpo e a mente são uma amálgama necessária para apresentar o
homem como natureza, pois o brincante não racionaliza sua performance corporal de forma a
dividir o que a mente prevê de antemão e o que o corpo faz de forma ensaiada e minuciosa.
(...) eu me sinto uma mescla de Aelson e do Boi, quando miolo eu
não sou apenas eu, sou os dois e sinto isso. Tudo que você vai fazer
você tem que se entregar e o Boi exige isso. Para se ter
autenticidade no momento em que você está lá as outras coisas
deixam de existir. (Aelson da Hora, brincante, Boi Faceiro).

Boi-Homem

O brincante é o Boi por alguns instantes, mesmo não deixando de ser ele próprio, é essa uma
verdade que explica o medo que as pessoas sentem de uma carcaça de papel machê.
“(...) o Bumba-Meu-Boi como espetáculo popular autêntico, teatro
praticado pelo povo sem a consciência de estar praticando teatro”
(BORBA FILHO, 1966: 22)

.
Espetáculo Pátio de São Pedro
Portanto, se no fazer da manifestação não existe para o brincante a mesma percepção de sua
função cênica, do que para um ator que responde ao sentido ocidental de teatro, é evidente,
então, que a linguagem corporal de tal brincante deve ser lida de maneira diferente de quando
lemos qualquer outro espetáculo teatral. No entanto, não seremos românticos a ponto de
cogitar uma espontaneidade inerente às manifestações populares. É claro o entendimento, por
parte dos brincantes, de que a execução da manifestação é uma situação peculiar, uma
encenação. Perpassa, porém, pela apreensão dos elementos da natureza com muito mais
veemência e, sobretudo, da forma plena de como a manifestação integra a sua vida.
4. As Máscaras: Possibilidades de Ser
Parecendo ter vida própria, as máscaras sempre possuíram uma grande importância nos
rituais, nas festas, nas danças, nas possibilidades do homem fazer a religação com a natureza.
A vida desses acessórios está exatamente nessa possibilidade de extrapolar o material e o
estético. Deixam de ser exclusivamente adornos para adquirirem funções, concretas e
simbólicas. Percebemos a importância da máscara na brincadeira popular, onde o homem,
através dela, torna-se criador e criatura no desenvolvimento de sua arte.
Ele expressa na arte das máscaras o que lhe há de mais valioso. O profano e o sagrado nela
sintetizados, são uma fonte valiosa para o estudo antropológico. Presente nas diversas
manifestações da Cultura Popular, as máscaras constroem caminhos de entendimento, de
compreensão, de significados dessas representações. Estudar as máscaras é abrir caminhos
para o real entendimento de relações, percebendo o universo mítico e místico da Cultura
Popular. Um quadro, uma escultura, ou uma máscara, não devem ser analisados apenas pela
estética, ou pelo ritual a que se destinam.
(...) uma máscara não existe em si; a máscara pressupõe, sempre
presentes a seu lado, outras máscaras, reais ou possíveis, que

poderiam ter sido
STRAUSS,1979:124)

escolhidas

para

a

substituírem”(LEVI-

A máscara é mais do que representa. O importante é o que ela pode trazer de elemento
transformador: o que pode não representar.
“ Como um mito, uma máscara nega tanto quanto afirma; não é feita
daquilo que diz ou julga dizer, mas daquilo que exclui.” (LEVISTRAUSS,1979:124)
Segundo Gasset (1991) a máscara é o disfarce, complementando a realidade teatral. Ele
destaca que o homem passa a vida querendo ser outro. E observa que a única forma de uma
coisa ser outra é a metáfora: “o ser como ou quase ser”. “Isto nos revela inesperadamente
que o homem tem um destino metafórico, que ohomem é a metáfora existencial” (GASSET,
1991:91). A metáfora da palavra e a metáfora da figura. Ser quem se quer ser, ou melhor,
como observa Lévi-Strauss expressar o que não se quer mostrar.
Salientamos também a possibilidade que a máscara traz para o homem reconhecer-se
natureza. O Homem – Boi, máscara de boi e corpo de homem, permite o ser natureza, ser Boi,
com todo seu potencial, força, brilho. A máscara ou a pintura no rosto, dá vida aos
personagens e com elas novas existências vão surgindo através destes novos seres.

Máscaras: outras possibilidades de ser
5. Considerações Finais
A Cultura Popular é o lugar de ser um só. Possibilita a diminuição das dicotomias, das cisões,
dos abismos, das fendas, das rachaduras. Ajuda a construir o homem por inteiro, natureza e
cultura.
A dança do Boi busca na subjetividade do homem a própria natureza e não a representação
dela. A linguagem corporal do brincante exige o corpo completo, matéria, energia, e mente,
destoando do que a racionalidade ocidental exige.
“ Em relação ao corpo, o novo surge como a possibilidade de
vivenciá-lo na sua descontinuidade de sujeito e objeto da existência,
no entrelaçamento natureza-cultura, nas experiências de
movimento.Desse modo, a corporeidade é compreendida como ponto
de referência para a produção humana, na Ciência, na Filosofia, na
Arte e na Educação ou em outras formas de representação do mundo

criadas pelo ser humana, ao longo da história”(NÓBREGA,
2005:31).
O Boi é o homem e é a natureza, é a mente e o corpo que nasce, morre e renasce num ciclo
que iguala todos. A dança nos permite renascer e começar tudo de novo. Neste momento a
Cultura Popular torna-se o Lugar de Ser um Só.

Fim de festa
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NARRATIVAS E NATUREZA INFORMANDO A VIDA
EM UM MOVIMENTO DE RETROALIMENTAÇÃO

Maria do Socorro F. V. Figueiredo*(UFPE)
Entendemos que as narrativas da tradição explicam o mundo, a vida, os fatos sociais, sendo
isto feito num ritmo solto, em intensa harmonia, “como o falar geral das conversas em redor
do fogo”144. Nesse movimento as histórias tecem normas e valores, servem de sinalizadores
de vida, excitam a imaginação. E isto se dá através dos contadores de histórias, portadores e
intérpretes reconhecidos de um saber transmitido oralmente de geração em geração, saber este
constituído na própria experiência (Aparecida Nogueira, 2002).
Optamos, então, por mostrar neste estudo os contadores de histórias, privilegiando seu
conhecimento profundo da natureza que os rodeia. Observando que, num movimento de
retroalimentação, cada contador tem suas narrativas fortemente alimentadas pela natureza
regional, ao mesmo tempo em que essas narrativas apontam caminhos para um
relacionamento mais harmônico entre homem e natureza, oferecendo conselhos práticos
sobre: agronomia, pesca, cosmologia... Para Benjamim (1994), a própria experiência é a fonte
a que recorrem grandes narradores.
Nessa perspectiva, realizamos a escuta de dois universos narrativos: um em Goiana / PE, com
Sr. Neco, contador de histórias e pescador aposentado; outro, no Crato / CE, com Mestre
Raimundo, contador de histórias, agricultor e músico
Sr. Neco (Manuel Carneiro da Silva, setenta e três anos), pescador aposentado, pescava de
Pernambuco até o Ceará. Com orgulho afirma que embora tenha pouca leitura tem o diploma
de pescador. Para ele “a leitura é muito importante, masas histórias dão à teoria, trazem os
ensinamentos dos antigos, e o mar dá a prática”. Com um brilho maroto no olhar, diz:
“tem muito doutor formado que não sabe o que eu sei, e eu digo por
quê; a maioria desses doutores não sabe ler os planetas, se eu deixálos na jangada, ládentro do mar, eles nãoconseguem voltar. Játive
que enfrentar, à noite, raios e trovões sem poder abrir a vela e sair,
porque os planetas que mostram o caminho desapareciam no céu e o
cara tem que ficar esperando sem emoção, nunca tive medo”.
Sr. Neco ressalta que o pescador sabendo que a natureza é viva presta mais atenção aos seus
sinais, assim, é levado a escutar, ver e se orientar melhor que as outras pessoas. As histórias
resultantes dessa interação com a natureza que, segundo Sr. Neco, os pescadores contam,
ajudam a não ter medo de enfrentar as durezas da vida.
“A gente quando está lá dentro do mar, mesmo de dia, escuta muitas
vozes. A gente escuta grito, olha pra trás não vê ninguém, olha pro
lado não vê ninguém.
Uns dizem que pode ser impressão, outros dizem que é gemido e grito
de pessoas que morreram no mar, outros dizem que pode ser o vento
gemendo ou a onda do mar. Mas pra mim é o mar que geme, porque
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o mar é vivo. Então nunca me arrepiei com os gritos ou gemidos, não
tenho medo”.
Diz que têm muita história mentirosa, como as de sereias. Por isso só conta o que se passou
em sua vida e aquelas que tem certeza serem verdadeiras, como a de João Gala Foice:
“Tem muita história da carochinha, essas são mentirosas. Erros eu
não conto que não sei mentir, só conto o que aconteceu de verdade.
Do mesmo jeito que tem a Caipora na terra, que guarda a mata e faz
o caçador se perder, nomar tem o João Gala Foice. É um farol na
maré que anda sem ninguém. Ele fica como se fosse um farol na
frente, ele muda de lugar e faz o pescador ficar variado no mar, faz
não acertar o porto. Dizem que muitos pescadores nunca
conseguiram voltar”.
Na realidade, o pescador incorpora os dois grupos que para Benjamin (1994) torna a figura do
narrador plenamente tangível. Tanto é aquele que sem sair do seu país conhece suas histórias
e tradições, como é o viajante que tem muito que contar. Nessa perspectiva o pescador indo
aonde os outros não vão, lhes traz a conhecer outras belezas, outros temores. O pescador sábio
saberá respeitar as histórias dos antigos como guias para vida, e esperará sem medo, na
sombra, na incerteza que o céu se ilumine.
Mestre Raimundo Aniceto (agricultor, caçador e músico, setenta anos), informa que é o mais
novo entre os dez irmãos e que seu nome, na verdade, é Raimundo José da Silva, Aniceto foi
um nome artístico adotado por seu pai Mestre Lourenço, criador da Banda Cabaçal Irmãos
Aniceto, que esse ano (2006) fez cento e oitenta e um anos de atividade ininterrupta. Com a
morte de Mestre Lourenço, que brincou com a banda até os cem anos, cinco irmãos
assumiram o grupo, mas deles estão vivos apenas Mestre Raimundo e Mestre Antônio, os
sobrinhos complementam a banda.
O Mestre diz que para ele as histórias são como a terra na qual se plantam as músicas; as
histórias contam sobre a natureza, ensinam ao agricultor os saberes dos antigos, de como
conhecer a terra, a chuva, o vento, o sol e esse saber constrói o agricultor e o músico. “ Nossa
bandinha vem da roça, da cultura, nossos números musicais contam histórias, como a do
casamento do gavião, as brincadeiras do sapo, do acauã. Tem música da banda que é a
batida do trovão”.
Nesse sentido, Mestre Raimundo mostra um conhecimento profundo de coisas que o
pensamento predominantemente domesticado do homem moderno tem esquecido; como da
relação homem/natureza.
Já a caçada, para o Mestre, é para cabra que tem coragem, e é cercada por histórias: são
contadas enquanto se caminha na mata para o local de espera da caça, e no final de cada
caçada nascem novas histórias. Tanto que uma das músicas mais tocadas da banda, aplaudida
no país inteiro, O Cachorro, o Caçador e a Onça, conta uma história de caçada, que
aconteceu com o patriarca Mestre Lourenço:
Meu pai era um caçador, eu ainda tenho a espingarda que era dele,
uma Nazarena, que é uma coisa louca. Meu pai andava com um
cachorro e um camarada na caçada, aí a onça botou nele. O
camarada subiu no pau, e meu pai ficou sozinho com o cachorro
lutando com a onça. Meu pai gritava:
- Ai meu compadre! Me ajude, que a onça vai me comer!
E o camarada dizia lá de cima do pau:

- Se tu matar, o couro é meu! Se tu matar, o couro é meu!
Aí de fato nós temos a música. “O cachorro, o caçador e a onça”,
nós fizemos junto com meu pai essa música. Nós fazemos o gemido do
camurim (cachorro) lutando com a onça, quando a onça voa em cima
dele.
Mestre Raimundo diz ser muito feliz, pois ama tudo que faz, seja na roça ou na banda, para
ele o trabalho não é peso, há uma interação com o ritmo da natureza num pulsar junto.
Segundo o Mestre a natureza conta todas as histórias, mas ele: só
conto bem dos meus tempos para cá, porque são do meu
conhecimento. Para trás conto como me contaram. Agora a história
da pedra da Serra da Batateira não é do meu tempo, é do começo,
mas a pedra está lá, de amostra:
Tem uma pedra na Serra da Batateira que é mais ou menos do
tamanho de uma Zabumba, o bico dela é estreitinho, mas para baixo
ninguém sabe a distinção dela. Ela joga muita água aqui para o
Crato, água boa, fininha. É uma riqueza, uma coisa de louco, a água
corre por um lado e outro, a pedra fica no meio. A nascente que sai
dos lados dela nunca parou. Dizem que se tirarem a pedra do lugar
acaba o mundo de água, porque ela tapa o mar. Eu já olhei para ela
muitas vezes. Acho que se tirarem ela o mundo não acaba, mas
ninguém tira. Porque está na história.
Para Mestre Raimundo é importante está atento aos ensinamentos da natureza.
É um negócio que os garotos vão aprendendo com os mais velhos, a
pessoa pode não ter estudo, mas tem que ter um pensamento bom,
porque é pelo pensamento que a gente verifica, presta atenção a tudo,
sabe do tempo, do inverno, dos astros. O agricultor é ligado pelo
pensamento, presta atenção a tudo. É obrigado a servigilante, a
conhecer os materiais, a conhecer o mundo, observar as frutas. Meu
irmão, por uma nuvenzinha só, era capaz de saber que o inverno tinha
chegado e que no dia seguinte teríamos a primeira chuva. Os mais
velhos vão ensinando aos mais jovens a conhecer a roça, saber do
tempo, a prestar atenção a tudo, e, como as frutas, eles vão ficando
mais madurinhos. Os mais velhos contam aos mais novos como as
coisas acontecem e eles vão verificando, aprendendo a olhar, e um dia
vão poder ensinar.
Segundo Benjamim (1994:200), o senso prático é uma das características de muitos
narradores natos.
Para o Mestre a cultura em que vive: não corre o perigo de acabar, porque nós vamos
continuar contando as histórias do nosso pai, as nossas histórias, os novos vão se
orgulhando, aprendendo, e vão sentir o mesmo prazer que nós sentimos.
Dessa forma, “situadas para além da distinção do verdadeiro e do falso, impregnadas da
presença do misterioso e do sagrado”,145as histórias “afastariam o homem de uma posição
145

SILVA, A. Malheiro; SIRONNEAU. J. Imaginário e História. In ARAÚJO, A. F. e BAPTISTA, F.P.
Variações Sobre o Imaginário. 2003. P.154

central, despertando-o não só para o outro mas igualmente para a alteridade trans-humana.”146
Já o contador, para além de guardião das memórias do grupo torna-se, como sugere Friedrich
Nietzsche (2004: 114), visionário daquilo que há de vir, nesse sentido, é um vidente, um
voluntário, um criador, uma ponte para o futuro.
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NARRATIVAS E NATUREZA INFORMANDO A VIDA
EM UM MOVIMENTO DE RETROALIMENTAÇÃO

Maria do Socorro F. V. Figueiredo*(UFPE)
Entendemos que as narrativas da tradição explicam o mundo, a vida, os fatos sociais, sendo
isto feito num ritmo solto, em intensa harmonia, “como o falar geral das conversas em redor
do fogo”147. Nesse movimento as histórias tecem normas e valores, servem de sinalizadores
de vida, excitam a imaginação. E isto se dá através dos contadores de histórias, portadores e
intérpretes reconhecidos de um saber transmitido oralmente de geração em geração, saber este
constituído na própria experiência (Aparecida Nogueira, 2002).
Optamos, então, por mostrar neste estudo os contadores de histórias, privilegiando seu
conhecimento profundo da natureza que os rodeia. Observando que, num movimento de
retroalimentação, cada contador tem suas narrativas fortemente alimentadas pela natureza
regional, ao mesmo tempo em que essas narrativas apontam caminhos para um
relacionamento mais harmônico entre homem e natureza, oferecendo conselhos práticos
sobre: agronomia, pesca, cosmologia... Para Benjamim (1994), a própria experiência é a fonte
a que recorrem grandes narradores.
Nessa perspectiva, realizamos a escuta de dois universos narrativos: um em Goiana / PE, com
Sr. Neco, contador de histórias e pescador aposentado; outro, no Crato / CE, com Mestre
Raimundo, contador de histórias, agricultor e músico
Sr. Neco (Manuel Carneiro da Silva, setenta e três anos), pescador aposentado, pescava de
Pernambuco até o Ceará. Com orgulho afirma que embora tenha pouca leitura tem o diploma
de pescador. Para ele “a leitura é muito importante, masas histórias dão à teoria, trazem os
ensinamentos dos antigos, e o mar dá a prática”. Com um brilho maroto no olhar, diz:
“tem muito doutor formado que não sabe o que eu sei, e eu digo por
quê; a maioria desses doutores não sabe ler os planetas, se eu deixálos na jangada, ládentro do mar, eles nãoconseguem voltar. Játive
que enfrentar, à noite, raios e trovões sem poder abrir a vela e sair,
porque os planetas que mostram o caminho desapareciam no céu e o
cara tem que ficar esperando sem emoção, nunca tive medo”.
Sr. Neco ressalta que o pescador sabendo que a natureza é viva presta mais atenção aos seus
sinais, assim, é levado a escutar, ver e se orientar melhor que as outras pessoas. As histórias
resultantes dessa interação com a natureza que, segundo Sr. Neco, os pescadores contam,
ajudam a não ter medo de enfrentar as durezas da vida.
“A gente quando está lá dentro do mar, mesmo de dia, escuta muitas
vozes. A gente escuta grito, olha pra trás não vê ninguém, olha pro
lado não vê ninguém.
Uns dizem que pode ser impressão, outros dizem que é gemido e grito
de pessoas que morreram no mar, outros dizem que pode ser o vento
gemendo ou a onda do mar. Mas pra mim é o mar que geme, porque
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o mar é vivo. Então nunca me arrepiei com os gritos ou gemidos, não
tenho medo”.
Diz que têm muita história mentirosa, como as de sereias. Por isso só conta o que se passou
em sua vida e aquelas que tem certeza serem verdadeiras, como a de João Gala Foice:
“Tem muita história da carochinha, essas são mentirosas. Erros eu
não conto que não sei mentir, só conto o que aconteceu de verdade.
Do mesmo jeito que tem a Caipora na terra, que guarda a mata e faz
o caçador se perder, nomar tem o João Gala Foice. É um farol na
maré que anda sem ninguém. Ele fica como se fosse um farol na
frente, ele muda de lugar e faz o pescador ficar variado no mar, faz
não acertar o porto. Dizem que muitos pescadores nunca
conseguiram voltar”.
Na realidade, o pescador incorpora os dois grupos que para Benjamin (1994) torna a figura do
narrador plenamente tangível. Tanto é aquele que sem sair do seu país conhece suas histórias
e tradições, como é o viajante que tem muito que contar. Nessa perspectiva o pescador indo
aonde os outros não vão, lhes traz a conhecer outras belezas, outros temores. O pescador sábio
saberá respeitar as histórias dos antigos como guias para vida, e esperará sem medo, na
sombra, na incerteza que o céu se ilumine.
Mestre Raimundo Aniceto (agricultor, caçador e músico, setenta anos), informa que é o mais
novo entre os dez irmãos e que seu nome, na verdade, é Raimundo José da Silva, Aniceto foi
um nome artístico adotado por seu pai Mestre Lourenço, criador da Banda Cabaçal Irmãos
Aniceto, que esse ano (2006) fez cento e oitenta e um anos de atividade ininterrupta. Com a
morte de Mestre Lourenço, que brincou com a banda até os cem anos, cinco irmãos
assumiram o grupo, mas deles estão vivos apenas Mestre Raimundo e Mestre Antônio, os
sobrinhos complementam a banda.
O Mestre diz que para ele as histórias são como a terra na qual se plantam as músicas; as
histórias contam sobre a natureza, ensinam ao agricultor os saberes dos antigos, de como
conhecer a terra, a chuva, o vento, o sol e esse saber constrói o agricultor e o músico. “ Nossa
bandinha vem da roça, da cultura, nossos números musicais contam histórias, como a do
casamento do gavião, as brincadeiras do sapo, do acauã. Tem música da banda que é a
batida do trovão”.
Nesse sentido, Mestre Raimundo mostra um conhecimento profundo de coisas que o
pensamento predominantemente domesticado do homem moderno tem esquecido; como da
relação homem/natureza.
Já a caçada, para o Mestre, é para cabra que tem coragem, e é cercada por histórias: são
contadas enquanto se caminha na mata para o local de espera da caça, e no final de cada
caçada nascem novas histórias. Tanto que uma das músicas mais tocadas da banda, aplaudida
no país inteiro, O Cachorro, o Caçador e a Onça, conta uma história de caçada, que
aconteceu com o patriarca Mestre Lourenço:
Meu pai era um caçador, eu ainda tenho a espingarda que era dele,
uma Nazarena, que é uma coisa louca. Meu pai andava com um
cachorro e um camarada na caçada, aí a onça botou nele. O
camarada subiu no pau, e meu pai ficou sozinho com o cachorro
lutando com a onça. Meu pai gritava:
- Ai meu compadre! Me ajude, que a onça vai me comer!
E o camarada dizia lá de cima do pau:

- Se tu matar, o couro é meu! Se tu matar, o couro é meu!
Aí de fato nós temos a música. “O cachorro, o caçador e a onça”,
nós fizemos junto com meu pai essa música. Nós fazemos o gemido do
camurim (cachorro) lutando com a onça, quando a onça voa em cima
dele.
Mestre Raimundo diz ser muito feliz, pois ama tudo que faz, seja na roça ou na banda, para
ele o trabalho não é peso, há uma interação com o ritmo da natureza num pulsar junto.
Segundo o Mestre a natureza conta todas as histórias, mas ele: só
conto bem dos meus tempos para cá, porque são do meu
conhecimento. Para trás conto como me contaram. Agora a história
da pedra da Serra da Batateira não é do meu tempo, é do começo,
mas a pedra está lá, de amostra:
Tem uma pedra na Serra da Batateira que é mais ou menos do
tamanho de uma Zabumba, o bico dela é estreitinho, mas para baixo
ninguém sabe a distinção dela. Ela joga muita água aqui para o
Crato, água boa, fininha. É uma riqueza, uma coisa de louco, a água
corre por um lado e outro, a pedra fica no meio. A nascente que sai
dos lados dela nunca parou. Dizem que se tirarem a pedra do lugar
acaba o mundo de água, porque ela tapa o mar. Eu já olhei para ela
muitas vezes. Acho que se tirarem ela o mundo não acaba, mas
ninguém tira. Porque está na história.
Para Mestre Raimundo é importante está atento aos ensinamentos da natureza.
É um negócio que os garotos vão aprendendo com os mais velhos, a
pessoa pode não ter estudo, mas tem que ter um pensamento bom,
porque é pelo pensamento que a gente verifica, presta atenção a tudo,
sabe do tempo, do inverno, dos astros. O agricultor é ligado pelo
pensamento, presta atenção a tudo. É obrigado a servigilante, a
conhecer os materiais, a conhecer o mundo, observar as frutas. Meu
irmão, por uma nuvenzinha só, era capaz de saber que o inverno tinha
chegado e que no dia seguinte teríamos a primeira chuva. Os mais
velhos vão ensinando aos mais jovens a conhecer a roça, saber do
tempo, a prestar atenção a tudo, e, como as frutas, eles vão ficando
mais madurinhos. Os mais velhos contam aos mais novos como as
coisas acontecem e eles vão verificando, aprendendo a olhar, e um dia
vão poder ensinar.
Segundo Benjamim (1994:200), o senso prático é uma das características de muitos
narradores natos.
Para o Mestre a cultura em que vive: não corre o perigo de acabar, porque nós vamos
continuar contando as histórias do nosso pai, as nossas histórias, os novos vão se
orgulhando, aprendendo, e vão sentir o mesmo prazer que nós sentimos.
Dessa forma, “situadas para além da distinção do verdadeiro e do falso, impregnadas da
presença do misterioso e do sagrado”148, as histórias “afastariam o homem de uma posição
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central, despertando-o não só para o outro mas igualmente para a alteridade trans-humana.”149
Já o contador, para além de guardião das memórias do grupo torna-se, como sugere Friedrich
Nietzsche (2004: 114), visionário daquilo que há de vir, nesse sentido, é um vidente, um
voluntário, um criador, uma ponte para o futuro.
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AS DIMENSÕES MÍTICAS DO FOGO
Sophia de O. Costa e Silva* ( UFPE)
O fogo ganhou uma aura simbólica muito forte no imaginário humano. Não estamos
afirmando que outros elementos da natureza também não tenham importância simbólica, mas
talvez este em especial esteja presente de forma mais intensa nas mais diversas mitologias e
manifestações culturais do nosso planeta e nos mais variados períodos da nossa história.
Quando olhamos para o fogo, por mais que conheçamos sua naturalidade, não costumamos
primeiramente pensar: Oh! Que linda combustão de elementos químicos! Na presença de uma
chama, da sua luz, das suas cores, nossa visão do fogo é outra. Através do fogo nos
enredamos nas memórias, desejos, tradições... Ele nos força a imaginar. A chama, dentre os
objetos do mundo que nos fazem sonhar, é um dos maiores operadores de imagens
(BACHELARD, 2002:09).
Gaston Bachelard (1999:11) formula uma questão a este respeito:
“Como provar melhor que a contemplação do fogo nos conduz às
próprias origens do pensamento filosófico?”.
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O fogo sugere o desejo de mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a seu termo, a seu além
(BACHELARD, 1999:28). Metaforicamente, pode descrever as experiências humanas mais
diversas, tais como a intensidade de uma paixão, da maldade, ou do calor de uma batalha
(DICIONÁRIO..., 1982:251). Ele sugere também poder e domínio sobre a natureza, algo
divino, algo sobrenatural.
Presente dos deuses
O fogo está particularmente ligado às cosmogonias, isto é, aos mitos da criação do mundo e
do próprio homem. É constantemente citado como elemento dos deuses, ferramenta usada por
eles na criação do mundo. Os mitos e suas explicações também dizem respeito ao surgimento
do fogo em nosso meio.
É comum encontrar em alguns mitos indígenas o relato de animais-divindades, isto é, animais
que falam, agem como humanos e têm poderes sobrenaturais, que fornecem o fogo ao homem
ou que o ensinam a fazer. Outros contam que nasceram de um grande incêndio e se
consideram filhos do próprio fogo.
O fogo não está constantemente disponível na natureza como a água ou o ar. Ele precisa ser
fabricado ou conseguido através de alguma manifestação da natureza, como o raio. Precisa ser
manipulado para ganhar vida, por esse motivo o fogo tem uma aura de tesouro, de
preciosidade que precisa ser mantida para a própria sobrevivência do homem. Na mitologia
romana, a deusa Vesta (Héstia, para os gregos), por exemplo, velava pelas lareiras. Em seu
templo, ardia constantemente um fogo sagrado sob a guarda de seis sacerdotisas virgens, as
Vestais. Como se acreditava que a salvação da cidade dependia da conservação desse fogo, a
negligência das Vestais, caso o fogo se extinguisse, era punida com extrema severidade, e o
fogo era aceso de novo, por meio dos raios do sol (BULFINCH, 2000:17).
Muitos relatos indígenas relacionam sua “origem” ao “roubo” do fogo. Quem detém o fogo
detém o poder sobre os outros e sobre a natureza. James George Frazer (1942:98), em seu
livro dedicado às mitologias indígenas da América, diz que os seus relatos bastam para provar
que a questão do descobrimento do fogo e dos modos de acendê-lo têm instigado a
curiosidade e exercitado a habilidade dos homens de distintas épocas e de muitas partes do
mundo.
Um desses relatos citados por Frazer é o dos índios Chippewa ou Ajbivay, um importante
grupo de tribos pertencentes à estirpe dos Algonquinos Centrais, da América do Norte, eles
dizem que...
...No princípio os homens careciam de sabedoria; não
tinham roupas e ficavam sentados sem fazer nada. O Espírito do
Criador enviou um homem para lhes ensinar. Este homem era
chamado “ocabewis”, isto é, “mensageiro”. Alguns desses antigos
povos viviam ao sul, onde não necessitavam de roupa alguma. Mas
os povos mais ao norte tinham frio e começaram a inquietar-se sobre
o que poderiam fazer. O Mensageiro viu os povos do sul desnudos e
sem moradias e os deixou livres a si mesmos. Foi até o norte, onde as
pessoas sofriam e necessitavam de ajuda. Disse: “Por que estais
sentados aqui sem roupa?” Eles responderam “Porque não sabemos
o que fazer”. A primeira coisa que ele lhes ensinou foi acender fogo
com um arco, um pau e um pedaço de madeira seca. E esse método
de fazer fogo está, todavia, em uso entre os Chippewas. Depois o

Mensageiro ensinou aos Chippewas como cozinhar a carne no fogo
(FRAZER, 1942:53-54).
Se atentarmos para o início deste mito, observamos a seguinte frase: “No princípio os homens
careciam de sabedoria...”. E como o homem adquiriu sabedoria? Uma resposta talvez esteja
no mito de Prometeu, bem conhecido do mundo ocidental, que relata explicitamente como o
poder e a sabedoria foram concedidos aos homens através do fogo.
Fogo Divino
É comum encontrar em diversas culturas, tanto orientais como ocidentais, a associação do
fogo ao sagrado.
Os grandes deuses da Antiguidade indoeuropéia, Dyaus, Zeus, Tyr, Júpiter, Varuna, Urano,
Ahura-Mazda, Javé, são os senhores todo-poderosos do céu luminoso. (DURAND,
2001:136).
Essas religiões agregam símbolos que têm valor de ascensão (DURAND, 2001). Tudo que
está no alto e tudo que vem do alto é divino. Desta maneira o fogo, o ar, a luz, toda coisa que
sobe ou que vem do alto, também é divina (BACHELARD, 2002:88). O fogo se torna, então,
objeto sagrado, venerado e temido; ferramenta de purificação e ao mesmo tempo de
julgamento.
Na religião persa, o Zoroastrismo, o corpo do deus Ahura-Mazda sempre é representado como
uma chama ardente não criada. Sendo assim, o fogo é reverenciado como elemento da pureza.
No mundo grego o fogo se emprega como meio de purificação ritual. Purificação após um
nascimento ou morte, e várias outras festas rituais, pois os gregos antigos acreditavam que o
fogo acompanha o aparecimento de uma divindade. A filosofia grega também buscou no fogo
base para teorias. Segundo Heráclito de Éfeso, o fogo é o elemento básico de todas as coisas:
o mundo é um movimento do fogo, que é submetido a um processo constante de mudança e é
idêntico à divindade (ou logos). Já para os Judeus, no Antigo Testamento, o fogo também
serve como purificação. No culto judaico, o fogo sacrificial se emprega para queimar ofertas
sobre o altar. Porém Javé está presente entre seu povo como Juiz, que traz libertação, e não
somente castigo, o fogo que o acompanha fica sendo a expressão de dois aspectos diferentes
da sua atividade. Em primeiro lugar, é a marca do julgamento divino; em segundo lugar, é
sinal da graça de Javé, sendo que Ele demonstra mediante o fogo a sua aceitação de um
sacrifício.
Nas religiões judaico-cristãs a aparição do fogo como juiz divino é bem expressiva. O fogo é
um dos “servos” de Deus. É um símbolo da santidade de Javé como Juiz do mundo, e também
do seu poder e glória divinos. Na apocalíptica judaica, o fogo se torna a marca do mundo
celestial. A casa na qual Javé habita no céu é feita e cercada pelo fogo. O fogo é o meio de
castigo no inferno e o julgamento final é um julgamento através do fogo (DICIONÁRIO...,
1982:253). No mundo ocidental essas idéias perduram e é crença geral que o inferno é um
lugar de fogo ardente e sofrimento.
A doutrina hindu, lhe confere fundamental importância. Agni, Indra e Surya são os fogos dos
mundos: terrestre, intermediário e celeste: o fogo comum, o raio e o Sol.
Mas a purificação não provém apenas do alto. É necessário que o homem se despoje do seu
manto de impureza, que faça o sacrifício e que quebre a barreira que separa a humanidade dos
deuses e realize a aproximação do homem junto a esses seres imortais e soberanos. São
Martinho diz: “O homem é fogo; sua lei, como a de todos os fogos, é a de dissolver seu
invólucro e unir-se ao manancial do qual está separado” (CHEVALIER, 2003:440).
Assim, muitos são os ritos na busca de purificação e santidade espiritual e aproximação do
divino através do fogo; a palavra “puro” significa ela própria “fogo” em sânscrito (DURAND,

2001:173). Os taoístas, por exemplo, entram no fogo para liberar-se do condicionamento
humano. Eles entram no fogo sem se queimar; e isso, segundo afirmam, permite-lhes chamar
a chuva, benção celeste. Também na Índia, Taijasa, condição do ser que corresponde ao
sonho e ao estado sutil, deriva de tejas, o fogo (CHEVALIER, 2003:440).
Fogo e Luz
“A luz é então uma supervalorização do fogo”.
Bachelard (2002:12), com esta frase singular consegue resumir um sentido do fogo com o
qual estamos habituados mas, ao mesmo tempo, esquecidos. Quem ao olhar para uma
lâmpada elétrica vai lembrar ou saber que ali há pequenos filamentos que se aquecem e, como
por milagre, nos oferecem a visão das coisas ao redor? Quem se lembra que quando ficamos
no escuro dizemos “a lâmpada queimou”? Esta “supervalorização” implica em ver na luz uma
outra face do fogo.
Muitos aspectos da nossa vida social são regidos em virtude de uma série de tradições de
origem astronômica que foram estabelecidas pelas civilizações que nos antecederam
(MOURÃO, 2001:10). Dentre eles, as festas de solstícios e de colheitas.
Contudo, o relacionamento com os astros celestiais, durante a história da humanidade, sempre
foi de deslumbramento e reverência e ainda hoje é assim.
É importante salientar que esta noção de fogo-luz é também, em si mesma, uma noção
simbólica, pois não podemos afirmar que outras estrelas, além do Sol, são quentes ou frias.
A luz das estrelas, que nos chega após viajar milhões de quilômetros, é um fogo simbólico.
Assim foi visto e sacralizado por diversas culturas na antiguidade. As tribos do sudeste da
Austrália, por exemplo, veneravam uma entidade chamada Beame. Para eles a morada sideral
de Beame é atravessada pela Via Láctea; as estrelas são as “fogueiras” do acampamento de
Altjira e de Tukura (deuses supremos das tribos Aranda e Loritja) (ELIADE, 1977:70).
Da mesma forma, outros astros e eventos naturais são venerados e divinizados pelo homem.
Entre eles o raio e o trovão. As histórias dos índios Lenguas registram em forma mítica a
crença que os homens aprenderam pela primeira vez o uso do fogo de um incêndio provocado
pelo raio, pois é crença generalizada entre os índios americanos que o trovão e o raio são
produzidos pelo bater de asas e o piscar de olhos de uma ave gigantesca (FRAZER, 1942:20).
Outro mito que retrata a ligação dos deuses ao raio e ao trovão vem da mitologia Iorubá sobre
a deusa Iansã, que é associada ao ar, ao vento, à tempestade, ao relâmpago/raio
(ar+movimento e fogo) e aos ancestrais (eguns). Conta-se que Iansã viajou por vários reinos,
seduzindo seus reis e aprendendo com eles suas habilidades e mistérios. Até que partiu para o
Reino de Xangô, pois lá acreditava que teria o mais vaidoso dos reis e aprenderia a viver
ricamente. Mas ao chegar ao reino do Rei do Trovão, Iansã aprendeu mais do que isso,
aprendeu a amar verdadeiramente e com uma paixão violenta, pois Xangô dividiu com ela os
poderes do raio e deu à ela seu coração.O fogo das paixões, o fogo da alegria e o que queima.
Assim, ela tornou-se o Orixá do Fogo (PRANDI, 2001:296).
A Festa do Fogo
Não podemos esquecer a festa de São João, que é também a festa do fogo. Este fogo que
materializa a festa dos homens (BACHELARD, 1999:24), fogo ligado às tradições que estão
relacionadas à natureza, às festas agrárias.
O Fogo utilizado na festa de São João, ou festas juninas, como é mais conhecido no Brasil, é
um fogo incinerador, representado nas festas principalmente pela fogueira. Tanto o fogo solar
(luz) como o fogo incinerador, fazem parte dos ritos de purificação, característicos das

culturas agrárias. Simbolizam os incêndios dos campos que se adornam, após a queimada,
com um manto verdejante de natureza viva (CHEVALIER, 2003:441).
Existem várias explicações para a presença da fogueira nas festas de junho. Entre as lendas
que envolvem de mistérios a noite de São João, uma relembra a fogueira que Santa Isabel,
mãe de João Batista, mandou acender para avisar a sua prima, a Virgem de Nazaré, o
nascimento do seu filho, pois moravam nas montanhas, e este, o sinal combinado para
comunicar o nascimento de João (SOUTO MAIOR, 1988:156).
Nas mitologias pagãs, como na Irlanda por exemplo, os textos fazem menção à festividade
chamada Beltane, que se realizava a 1º de maio, início de verão no Hemisfério Norte. Os
druidas acendiam grandes fogueiras [o fogo de Bel] e faziam o gado passar por entre elas, a
fim de preservá-lo das epidemias (CHEVALIER, 2003:441).
Em algumas aldeias européias, em 23 de junho, ao pôr-do-sol, uma pirâmide era construída
no pátio central. O sacerdote chegava numa procissão para acendê-la e os chefes das famílias
passavam pelo fogo os buquês de flores que seriam pregados nas portas de seus estábulos no
dia seguinte, antes do amanhecer. Então os jovens da aldeia podiam dançar ao redor do fogo e
também saltar sobre as brasas, cujos restos eram levados para casa mais tarde. Naquela
mesma noite, os homens arrastavam para o topo de uma colina um enorme rolo de palha,
trespassado por uma longa barra de guia, ateavam-lhe fogo, então o acompanhavam enquanto
rolava em descida. Quando a roda de fogo estava na metade da descida, as mulheres e moças
que aguardavam lá, saudavam seus homens e o fogo com gritos (VERDET, 1992:190).
Esta narrativa nos lembra que as nossas festas juninas conservam os rituais do fogo mais do
que qualquer outra data do nosso calendário. É na noite de São João que se acendem fogueiras
votivas. Fogueiras cuja finalidade é a sobrevivência de práticas milenares de conservação do
fogo. É também uma festa de juventude, talvez ainda como uma reminiscência dos ritos de
fertilidade(BENJAMIM, 1987). Assim como nas aldeias antigas os jovens dançavam ao redor
do fogo ou pulavam brasas, nas nossas festas juninas vê-se ainda essa tradição.
Outro mito interessante é o Popol-Vuh, do povo quiché, descendente dos maias, que
habitaram a Guatemala.
O poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón situa o Popol-Vuh como a bíblia dos
guatemaltecos, os filhos do milho. Diz ele: “como a Bíblia, é um conjunto de textos sagrados
e profanos, com proporções heróicas, onde fermentam deuses, homens e animais, em um
âmbito mágico que envolve a origem do mundo, do homem e dos deuses”. No início do
capítulo segundo está um legado de aventuras dos deuses Hunahpú e Ixtalanqué, gêmeos que
configuram a ambientação épica do Popol Vuh. Um trecho que chama a atenção relata quando
os Heróis Gêmeos morrem queimados na fogueira acesa por seus inimigos, sem qualquer
tentativa de defesa, para renascerem depois, encarnados no rebento verde do milho
(CHEVAIER, 2003:441). Observando este mito, encontramos uma conexão estreita com
nossas festas juninas dado que é nesse período, principalmente no nordeste brasileiro, o auge
da colheita do milho, cereal básico da culinária tradicional.
O Popol-Vuh evoca também os mais remotos rituais agrários. Essa época coincide com a
realização dos rituais mais importantes para os povos (indígenas), referentes às colheitas e
preparação dos novos plantios. O período que vai de junho a setembro corresponde ao período
de fartura e evocação da fertilidade, quando o solo seco está pronto para enfrentar o plantio.
Esse é um tempo bom para pescar e caçar. Uma série ritual, durante este período, inclui um
conjunto muito variado de festas que congregam as comunidades em danças, cantos, rezas e
muita fartura de comida. Deve-se agradecer a abundância, reforçar os laços de parentesco,
reverenciar as divindades aliadas e rezar forte para que os espíritos malignos não impeçam a
fertilidade. O sentido de atear fogo para limpar o mato, ao lado de realizar a fertilização do
solo, é principalmente o de afastar esses espíritos malignos.

Desta maneira, podemos observar que as festas juninas são um emaranhado das mais diversas
tradições herdadas pelos brasileiros. Os santos católicos convivem coerentemente com as
tradições agrárias indígenas, as fogueiras místicas dos druidas, os conhecimentos
astronômicos dos povos da antiguidade... Conhecimentos míticos e racionais imbricados num
mesmo evento.
Assim, podemos observar também, que o fogo em suas diversas manifestações físicas está
presente em muitos aspectos da nossa vida cotidiana. É o fogo que incinera a madeira nas
fogueiras, o calor que cozinha os alimentos tradicionais,... Poderíamos até afirmar que ao
acender a fogueira não somos nós que mantemos a tradição, mas o próprio fogo, ele mesmo se
mantém. Seja em chama ardente ou em nossas almas, ele nos cativa, nos hipnotiza, clamando
para ser aceso, com vontade própria. Não fomos nós que domesticamos o fogo, ele nos
domina, nos impele a apreciá-lo, a guardá-lo e a mantê-lo como tesouro, de geração em
geração.
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ESPIRITUALIDADE E NATUREZA EM ALTO
PARAÍSO DE GOIÁS: RELAÇÕES, MUDANÇAS E
VALORES POR UMA SOBREVIVÊNCIA
SUSTENTÁVEL

Shiguemi Matsumiya (UFPE)
As relações entre a dimensão espiritual e a Natureza permeiam o comportamento humano
desde o surgimento das primeiras comunidades no planeta, moldando crenças, mitos, histórias
e formas sociais. Desde o século passado, porém, diversos países passaram a vivenciar um
processo de redescoberta de alguns mitos antigos, acompanhados pelo cenário de um mundo
perplexo com a eminência da extinção ou grave escassez de alguns recursos naturais. O
movimento ecológico ganhou força e resultou numa mudança de comportamento e valores
que ainda é bastante dinâmica; tais valores muitas vezes passam pela religião, pela percepção
espiritual da Natureza e pelos ideais sociais.
A partir desta perspectiva, esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Alto Paraíso de Goiás,
tendo como ponto de partida a forte de esotéricos e ambientalistas que a região vem
recebendo desde a década de 80, incentivados pela divulgação do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros como espaço de natureza exuberante e preservada. Tendo como
objetivo principal identificar e analisar a influência dos esotéricos na percepção da Natureza
pela comunidade local e, conseqüentemente, nas atitudes humanas sobre o ambiente natural,
este trabalho foi realizado durante o mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de
Pernambuco entre março de 2004 e março de 2005, entre pesquisa de campo e pesquisa
bibliográfica. A pesquisa de campo foi feita através de observação participante e entrevistas
formais semi-estruturadas com moradores nativos150 e imigrantes.

O “nativo” de Alto Paraíso é diferente do “nativo antropológico”. Os moradores consideram “nativos”
tanto aqueles que nasceram e cresceram na localidade (na verdade, a pequena minoria da população
residente), quanto os imigrantes que chegaram há mais de quinze anos, em média. Este último grupo de pessoas,
com profunda influência na caracterização da cidade e na sua dinâmica, veio de grandes cidades e, em geral,
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1. Turismo e Natureza: elementos de uma espiritualidade pós-moderna
Caminhar e conhecer novos lugares à procura de respostas para suas próprias inquietações
sempre foi um fenômeno presente na busca espiritual do ser humano, remontando às
primeiras religiões que surgiram enquanto instituições. Desde o início das primeiras
sociedades organizadas, o homem realiza peregrinações em busca de lugares sagrados, em
busca do encontro com algum mestre ou à procura de algum objeto com poderes
sobrenaturais.
Na sociedade pós-moderna, a errância surge como meio de integração pessoal e social a
partir das inúmeras possibilidades de desestruturação e encontro, num processo que - na
verdade - nunca tem fim. A chamada Nova Era caracteriza um período emergente para os
espiritualistas, no qual o homem tem a oportunidade de rever seu comportamento frente ao
próximo e à natureza, numa crescente mudança de valores e princípios fundamentais para
transformar a ordem mecanicista até então vigorante. Aqui, as regras e fundamentos que
moldam a sociedade capitalista ocidental são questionados, sob pena de dirigir-se a um
processo de completa destruição dos recursos naturais e humanos. Surgem novas formas de
trabalho, adquirem-se outros hábitos alimentares, buscam-se outras formas de
relacionamento, percebe-se a espiritualidade sob a visão de povos distantes. Amaral
(2000:61) destaca a idéia de “cura” do homem e do planeta como ponto fundamental do
movimento Nova Era:
O termo Nova Era estaria ligado, assim, a uma idéia de cura como
transformação radical, idéia que perpassa as diferentes variantes desse
discurso, seja o da ‘transformação astrológica’, da ‘catástrofe
iminente’ ou da ‘transformação de paradigma’. Seus mais ardorosos
participantes afirmam que estão preocupados com o desenvolvimento
harmonioso dos seres humanos e comprometidos com o movimento
mais importante ao redor do globo: a transformação da consciência,
primeiro no plano interno-individual, com efeitos positivos no mundo
físico e na humanidade como um todo. Trata-se, enfim, da restauração
da saúde da Terra, concebendo-a como ‘a grande reconciliação’.
Tendo o processo de busca pela cura como instrumento de transformação, busca-se a
atualização de práticas antigas, em geral relacionadas ao meio natural, como o xamanismo.
A Nova Era propõe uma convivência integrada e harmônica entre natureza, homem,
espiritualidade e ciência, considerando a complexa rede de conexões e interesses que
relacionam estes aspectos da existência planetária. Influencia gestões empresariais,
tratamentos de saúde física e mental, aponta outros caminhos para a educação, religando
saberes e confrontando visões de mundo diferentes voltadas para objetivos comuns.
A busca realizada através do espaço geográfico se dá através de novas experiências para
encontrar a si mesmo; conscientemente ou não, procura-se reconhecer as sombras e as
fortalezas naquilo que é estranho e desafia. Numa sociedade voltada para uma utópica
padronização mundial, o exótico passa a ter importância para a própria sobrevivência da
identidade individual.
Os turistas da pós-modernidade visitam lugares distantes culturalmente de seu ambiente
residencial, praticam e consomem hábitos que não são seus. Esta é a grande aventura da
detém um poder aquisitivo de médio a alto, com formação escolar superior e habituado a lidar com pesquisas,
matérias jornalísticas e questões do gênero.

viagem: acreditar que algo será diferente ao retornar, pois uma faceta até então oculta de
seu ser foi exteriorizada. Esta errância de identidade, manifestada durante as viagens,
resulta no exercício de uma suposta liberdade característica das sociedades atuais. A
autonomia da escolha coloca os indivíduos num nível mais alto da hierarquia social e coloca
paredes de segurança no ato do descompromisso. Bauman (1998:114-115) discorre sobre
esta situação afirmando que:
(os turistas) realizam a façanha de não pertencer ao lugar que podem
estar visitando: é deles o milagre de estar dentro e fora do lugar ao
mesmo tempo. (...) Não há nenhum comprometimento do futuro,
nenhuma incursão em obrigações de longo prazo, nenhuma admissão
de alguma coisa que aconteça hoje para se ligar ao amanhã.
A necessidade de viajar, conhecer outros lugares e outros povos, sentir aromas e sabores até
então desconhecidos adquiriu um significado não só de status social, mas também de
evidências sobre mitos que ressurgem com novas aparências. Tal ressurgimento, como
espirais que se repetem em diferentes dimensões, expõe a atualidade (e não resolução) de
antigos questionamentos humanos e têm resultado em fenômenos opostos aos valores da
modernidade, tendo como uma das evidências deste processo a releitura de conhecimentos
religiosos e espirituais existentes desde os tempos mais remotos.
O atual movimento esotérico-espiritualista, por sua vez, acompanha este processo trazendo
de volta mitos associados aos ciclos naturais, incluindo os cultos à Grande Mãe, a terra e a
natureza que provê recursos para gerar e nutrir seus filhos. A relação com a terra através da
agricultura marcou as épocas antigas, onde a organização social se baseava no matriarcado,
absorvendo valores de maior equilíbrio e troca com o meio ambiente.
Porém, com a crescente valorização do masculino, da razão e do pensamento cartesiano, o
século XX chega marcado por grandes conquistas tecnológicas e avanços da Ciência,
calcadas num ideal de domínio do homem sobre a natureza. Como bem observa Serres
(1990:51), “o maior acontecimento do século XX continua a ser, sem nenhuma contestação, o
desaparecimento da agricultura como atividade principal da vida humana, em geral, e das
culturas singulares”. As conseqüências desta transformação começaram a ser sentidas, e em
diversos âmbitos sociais começou-se a discutir novas formas de desenvolvimento; surge o
conceito de sustentabilidade151. De alguma forma, sentiu-se que era preciso reconstruir os
laços de interdependência com os ciclos naturais, contribuindo assim para um maior
entendimento da própria organização social.
Um dos principais fenômenos ocorridos junto à valorização da natureza e de modos mais
simples de vida foi a retomada de valores espirituais ligados, principalmente, às religiões do
Oriente (como o budismo e o hinduísmo) e a elementos das religiões de sociedades mais
tradicionais. Inúmeros aspectos podem estar relacionados a este fato, mas ressalto a
insuficiência do pensamento e da ideologia de vida ocidental, centrados na realização material
rápida em detrimento de uma visão mais abrangente das conexões existentes entre o homem,
o meio ambiente natural e a dimensão espiritual de cada ser (Balandier, 2001).
A natureza em seu estado mais puro volta, lentamente, a ser vista como mãe, como útero
gerador de vida; religar-se à natureza passou a ser não só um desejo, mas sim uma
necessidade para suportar um mundo que ficou opressor demais para a maior parte da
humanidade. Milhares de ocidentais começaram a incorporar ao seu cotidiano práticas
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De forma resumida, o desenvolvimento sustentável defende o desenvolvimento econômico e tecnológico,
fazendo uso racional dos recursos naturais, de modo que esteja garantida sua existência para as gerações futuras.

milenares comuns no Oriente e nas antigas religiões, como o feng-shui, o uso de cristais, a
meditação, a acupuntura, a astrologia, o conhecimento dos chackras, o uso de aromas e óleos
naturais para cura aliados à massagens das mais diversas tradições.
Acompanhando esta gama infinita de práticas e conhecimentos, facilitados ainda pelo
desenvolvimento dos meios de comunicação, outros temas tornaram-se de fácil acesso e
consumo pelo público em geral: extraterrestres, seres espirituais, bruxaria, magia, alquimia e
xamanismo, entre outros.
O público leigo passou a unificar este conhecimento e chamá-lo de esoterismo, acrescentando
ainda a este termo tudo o que é alternativo e relacionado ao sobrenatural. Na verdade, o termo
esotérico diz respeito ao conhecimento hermético, reservado apenas a um restrito grupo de
integrantes dentro de uma instituição religiosa ou de uma ordem espiritual; é o conhecimento
secreto, oculto para a maioria. Balandier (1997: 95) define este termo como “um
conhecimento ‘de dentro’ que não é acessível a todos, e, por isso mesmo, necessariamente
reservado”. Já o termo exotérico faz oposição conceitual ao primeiro, quando o mesmo autor
o coloca como “um conhecimento menos secreto, mais comum, (que) se difunde e direciona
as maneiras de compreender, fazer e dizer”. Assim, o exoterismo está voltado para o
conhecimento exteriorizado para os praticantes em geral das religiões e ensinamentos
filosóficos.
Além de usar aqui o termo esoterismo devido à constante presença e uso deste na mídia e no
meu campo de estudo, optei também neste trabalho pelo uso de derivações do termo espiritual
– espiritualista, espiritualidade, espiritualismo. Esta opção se deu por observar que um ponto
comum entre os seguidores de todas linhas e seitas esotéricas é a convicção da existência de
um mundo espiritual que co-habita com a Terra e os seres que nela vivem.
A quantidade de curiosos e mesmo adeptos a estas linhas de pensamento foi crescendo de
forma tão intensa que seria impossível a sociedade como um todo não se voltar para a
discussão destes assuntos. Isto resultou numa aproximação maciça da temática espiritualista
ao público comum, ocupando espaço em inúmeros veículos de mídia impressa, cadernos
jornalísticos semanais, programas e canais de televisão, filmes cinematográficos, pesquisas
acadêmicas e cursos com os mais variados conteúdos e objetivos realizados em todo o mundo.
Começa a consolidar-se uma nova proposta de fazer científico e valores espirituais de
influência, principalmente oriental. O budismo, por exemplo, serve como ponto de partida
para o desenvolvimento da física e para o estudo da fenomenologia, sendo este o eixo de
estudos de autores conhecidos mundialmente, como o físico Fritjof Capra e Francisco Varela.
Técnicas de Acupuntura e Homeopatia já são reconhecidas pela medicina convencional,
enquanto a prática da Yoga é recomendada por inúmeros médicos e terapeutas para o
tratamento de distúrbios emocionais e restrições físicas.
O movimento esotérico espiritualista torna-se, portanto, um importante fenômeno social,
influenciando e modificando a postura de líderes religiosos do mundo ocidental e oriental.
Entra em evidência tudo o que diz respeito a este movimento: necessidade de uma visão
integral do ambiente e seus sujeitos, valores de ecologia e simplicidade frente ao consumo
material excessivo, busca pela transcendência espiritual íntima e coletiva (Rosnay, 1995).
Na prática cotidiana das sociedades, o desejo de aproximar-se da dimensão espiritual passa a
ser exercida de várias formas, sendo a viagem uma das mais evidentes e agentes
transformadoras da modernidade. Tendo como destino os lugares da natureza, esta viagem
aproxima o homem de algo que ele busca naquele ambiente e de que muitos sentem
necessidade (Sheldrake, 1991). Estes lugares passam, então, a ser os ambientes mais propícios
para experiências místicas e transformações pessoais.
O turismo desponta como uma forma de peregrinação pós-moderna; surge a presença dos
“novos peregrinos”, que se realizam religiosamente através de uma mística interior,
independente das instituições religiosas e dogmas que não respondem aos seus

questionamentos espirituais (Steil 2003). Rotas centenárias de peregrinação como o Caminho
de Santiago, que leva até a catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, são trilhadas não
só por devotos do apóstolo Tiago, mas também por pessoas das mais diversas partes do
mundo, religiosas ou não, assim como cristãos, místicos e esotéricos. O que se busca é um
encontro pessoal. Sobre este fenômeno, o autor (2003:32) afirma que:
[...] os novos peregrinos apontam para uma tendência [...] que é a da
crescente autonomia da ‘experiência do sagrado’ em relação à
mediação das instituições religiosas tradicionais. É justamente
porque a religião se tornou uma experiência mística interior, que os
seus mediadores não necessitam de uma investidura sagrada
institucional adquirida no âmbito de uma comunidade de crenças e
valores partilhados.

É justamente esta característica de desvinculação de qualquer religião que mais se aproxima
da realidade da maior parte dos visitantes que chegam a Alto Paraíso de Goiás. Como observa
Terrin (2003:258), “a busca do sagrado confunde-se com a busca do exótico e do esotérico”.
Percebe-se então que, na sociedade atual, a experiência mística e religiosa da viagem tem
assumido um caráter pessoal, muitas vezes tendo como destino localidades de grande
exuberância paisagística e natureza conservada. Dentro desta perspectiva, Steil (2003:36)
argumenta:
Natureza e religião, especialmente no que diz respeito a peregrinações, sempre estiveram
associadas. Mas se a religião de modo geral potencializa e ressemantiza o interesse ecológico,
a idealização do ‘natural’ também tende a conduzir ao acesso direto à natureza, dispensando
as mediações institucionais.
É neste sentido que muitos viajantes que chegam à Alto Paraíso podem ser considerados
peregrinos, embora este termo seja raramente usado na localidade. O que acontece ali é um
tipo de peregrinação onde o destino da viagem é tão importante quanto o caminho para se
chegar até ele. O processo de partir e retornar passa, então, a ser o ponto principal na
transformação dos indivíduos que viajam ao encontro de sua dimensão espiritual.
O conhecimento que muitos buscam através de anos de psicanálise ou vida religiosa, outras
pessoas o procuram nas viagens. Um lugar desconhecido, com pessoas estranhas, lendas e
costumes exóticos, torna-se o espaço ideal para estar mais próximo de si mesmo. A imagem
que se tem deste destino e o que ele representa para a humanidade também é um elemento
significativo, uma vez que os locais tidos como sagrados prometem segredos revelados,
experiências fantásticas e o privilégio social de “ter estado lá”. A sacralidade destas
localidades pode vir de sua história ou da grandiosidade de seus recursos naturais e
paisagísticos. No primeiro caso o mundo reconhece o valor espiritual de lugares como a Índia,
Jerusalém e Machu Picchu. Não só sua história, mas a prática religiosa e o mistério permeiam
o imaginário dos que ali vivem e ali chegam, mesmo que para uma vivência com data para
terminar.
Além do fato de apresentarem exuberância na fauna e na flora e ofertarem a grandiosidade de
suas formações geográficas, as áreas de preservação ecológica têm seu valor relacionado ao
fato de proporcionarem a oportunidade de vencer um desafio individual, simbolizado através
das trilhas e escaladas para se chegar a uma cachoeira ou ao alto de uma montanha. O Brasil
possui uma ampla variedade deste tipo de cenário, sendo os destinos mais visitados as
formações geográficas conhecidas como chapadas, a exemplo da Chapada dos Veadeiros,
região onde está localizado o município pesquisado.

Estas áreas atraem milhares de turistas por ano, que partem em busca de trilhas e cachoeiras e,
muitas vezes, fazem desta aproximação uma experiência espiritual. Quanto mais difícil o
caminho, maior a sensação de vitória, de alcance, de conquista.
2. Por trás dos morros de cristal
A pequena Alto Paraíso de Goiás é uma cidade nova, fundada em 1953 e que iniciou seu
desenvolvimento enquanto município acompanhando todo o furor e expectativa de grandes
mudanças da construção da cidade de Brasília, distante 230km. A atmosfera mística que
cercou o projeto da capital brasileira não se restringiu apenas a este espaço, mas teve a região
da Chapada dos Veadeiros como um grande símbolo de paraíso natural, devido às suas belas
paisagens, caracterizadas pela vegetação do cerrado, clima ameno e infinitos chapadões.
Com a criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, decretada no ano de 1964, os
moradores viram o povoado da Vila de São Jorge – ocupado por garimpeiros de cristal e suas
famílias – transformar-se numa comunidade sem grandes perspectivas econômicas em meio à
proibição do garimpo de cristal. Não que antes a Vila fosse próspera, pelo contrário; mesmo
no auge do garimpo do cristal de quartzo (abundante na região), o dinheiro ganho com a
venda do mineral raramente era revertido em benefícios para a comunidade. A grande maioria
dos garimpeiros gastava suas riquezas nas cidades vizinhas, embalados pelo alto consumo de
álcool e a grande oferta de prostíbulos.
A pequena São Jorge, distante 36km. da sede do município e hoje portão de entrada para o
Parque Nacional, viveu décadas tendo por base uma pequena agricultura de subsistência. Até
a década de 90 não havia fornecimento de energia nem de água, muito menos saneamento
básico. A estrada para Brasília só chegou na década de 70, parte de um projeto visionário de
Ary Valadão Filho, então filho do governador do estado de Goiás.
Este projeto nasceu de uma paixão pelas belezas naturais da região e foi executado
fundamentando-se na crença de que aquele local seria um grande destino de ecoturistas, com
importância para todo o país. Ary Valadão Filho pelo asfalto da estrada até Brasília, levou
energia e telefonia à sede do município de Alto Paraíso, construiu um hotel e fomentou o
surgimento de um pequeno comércio local. Quando a pista de pouso do futuro aeroporto
estava praticamente concluída, o grande visionário morre num trágico acidente aéreo na
região da Chapada dos Veadeiros.
Paralelamente as estes acontecimentos, a fama de cidade mística de Alto Paraíso já era
grande entre as pessoas ligadas às mais diversas religiões e correntes esotéricas. Data do
início da década de 70 a implantação de uma fazenda escola, trazida por alemães e que tinham
como ideologia elementos do esperanto (língua universal) e a visão de um trabalho para um
planeta unificado pelo amor e pela solidariedade. A escolha da cidade para tal fim sempre foi
explicada como uma missão, recebida através de comunicações espirituais ainda na
Alemanha.
Estes e vários outros fatores moldaram uma opinião que, explícita no discurso dos moradores
ou não, a cidade de Alto Paraíso e toda a região de entorno é especial para todo o planeta.
Títulos oficiais, como o de “maior reservatório de água potável do mundo” (UNESCO),
apenas contribuem para que a compreensão dos turistas alcance as certezas que boa parte dos
moradores já têm há muito tempo sobre a região e suas riquezas naturais.
A Natureza é a grande protagonista do município. Ela é cenário, agente, limite coração e
cérebro da cidade. Com pouco mais de 7 mil habitantes (censo do IBGE 2004), Alto Paraíso
tem como principal fonte de renda o turismo, complementada por uma pequena agricultura de
subsistência. A aridez do solo e a presença de grandes formações rochosas impediram um
incentivo maior à agricultura e, assim, a região ainda apresenta as marcas de um passado

marcado pela pobreza e pelas dificuldades de acesso a um desenvolvimento econômico
realmente consistente.
Por outro lado, a natureza local não é vista apenas como uma possibilidade econômica, mas
também como fonte geradora de vida, como relata um ex-garimpeiro da região:
Aqui é um lugar que você num cansa, por causa da energia que tem.
[...] Sabe quanto anos eu tenho? Oitenta anos! É porque eu moro
aqui há quarenta. Aqui você levanta cedo e pega a energia da
natureza pura, você num tem poluição... eu levanto cinco horas da
manhã, respiro ar puro e caminho muito. [...] Eu alimento bem, [...]
tomo muito banho frio, isso ajuda a natureza da gente.
E é a imagem desta natureza que atrai tantos turistas. Assim como tantas outras cidades que
têm a atividade turística como principal fonte de renda e trabalho, Alto Paraíso tem uma
população formada – em sua maior parte – por imigrantes, tanto de outros estados brasileiros
quanto de países do exterior. No entanto, pode-se afirmar que praticamente todos os
moradores que ali chegaram – trabalhem com o turismo ou não – o fizeram por questões
espirituais ou ideologias relacionadas ao movimento ambientalista.
Mas Alto Paraíso também se apresenta dual, com duas faces opostas, às quais alguns
moradores se referem como “luz e sombra”. O espaço ocupado “pelas luzes” seria onde está
localizada a sede do município, numa altitude maior que a região do Parque Nacional e onde
se concentra a maioria dos moradores chamados esotéricos e dos ambientalistas. Ali o
visitante encontra diversos tipos de terapia e consulta a oráculos, espaços para meditação,
serviços de massoterapia e fitoterapia, culinária vegetariana, pousadas “esotéricas”.
Seu oposto sombrio (e ponto de equilíbrio?) seria a Vila de São Jorge, antigo povoado de
garimpeiros que atualmente conta com cerca de 400 moradores, entre imigrantes, exgarimpeiros e seus descendentes. Ainda com uma estrada que o asfalto só chegou até a
metade, três ruas de terra e uma oferta de serviços básicos bastante precária, é para São Jorge
que se dirigem os maiores fluxos de turistas, compostos por pessoas que buscam as trilhas e
cachoeiras, mas também não abrem mão do conforto das pousadas e da sedução que envolve
os bares e restaurantes do povoado.
A relação entre as duas localidades é pertinente: ambas pertencem à mesma administração
municipal, o “lado luz” oferece a maior parte de infra-estrutura (hospital, farmácias, bancos,
supermercados), mas é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com entrada localizada
no “lado sombra”, que representa o grande atrativo turístico da região, responsável pelo
trabalho e renda da maioria dos habitantes locais.
3. O espaço da espiritualidade na natureza do Paraíso
A questão da espiritualidade vivida em Alto Paraíso de Goiás é forte, dinâmica e inesgotável.
Não tenho como objetivo aqui aprofundar os aspectos que envolvem toda a construção desta
dimensão na cidade, mas sim apresentar informações para discutir alguns elementos da
natureza que se destacam no cotidiano e nas ações dos moradores de Alto Paraíso.
A princípio, encantar-se com Alto Paraíso vem a ser uma experiência muito fácil. É uma
cidade tranqüila, com ruas agradáveis e atrativos naturais realmente de grande beleza cênica e
imponência. O privilégio de ter cachoeiras e trilhas à disposição no cotidiano atrai ecologistas
e espiritualistas, além de estimular uma vida mais serena, com hábitos mais saudáveis,
dificilmente praticados na correria das grandes metrópoles.
Apesar de ser uma pequena cidade do interior, ali moram pessoas de diversas formações
profissionais (arquitetos, médicos, advogados, ambientalistas, professores, artistas plásticos,

músicos, artesãos, empresários e outros), o que torna sua população atraente e socialmente
convidativa, embora muitos não exerçam sua profissão na cidade. São produtos de uma
sociedade moderna, influenciada pela mudança de perspectiva espacial resultante das
conquistas estelares do homem, complementando a afirmação de Balandier (2001: 238):
O culto espacial não está apenas associado às mitologias nascentes da
modernidade, mas também às expectativas reais de grupos que
convertem sua angústia terrestre em esperança celeste – os seres do
espaço trarão a salvação, é preciso preparar sua vinda. Um
messianismo cósmico aparece, semelhante aos cultos melanésios do
cargueiro mítico que querem provocar o retorno dos ancestrais
portadores de riquezas e conhecimentos, os únicos capazes de pôr fim
à miséria material e cultural. Uma espera redentora igual responde às
ansiedades oriundas da tradição destruída e das tradições nascidas da
modernidade destruidora.
Em Alto Paraíso este culto se manifesta através da idéia de contato com extraterrestres, seja
ele voluntário ou não. De qualquer forma, o “messianismo cósmico” do qual fala Balandier
aparece com freqüência no esoterismo da localidade e também no discurso dos descendentes
dos garimpeiros, que não se identificam com os espiritualistas da região. É da filha de um exgarimpeiro da região o seguinte relato:
Isso aí num é lenda, não é verdade. Uai, eu mesma já vi uma, não
bola de fogo, não sei se é bola de fogo, não. Eu já vi luzes, né? Assim,
eu não vi muito, eu vi duas vezes, em dois pontos diferentes. [...] Mas
o povo antigo fala que é por causa do cristal. Os esotéricos diz que é
disco voador, eu não sei o que é, mas isso num é lenda, não, é
verdade, é fato. Todo mundo aqui já viu. [...] Quando a gente era
criança, se a gente via, a gente morria de medo, porque a gente
pensava que outras coisas [...]
Este relato remete aos elementos de importante presença na cidade que quero aqui discutir
enquanto campo de interlocução entre o homem e o sagrado através da natureza: o cristal, a
terra, a água e o céu. O primeiro está relacionado à própria constituição geográfica da cidade,
já que ela está localizada sobre uma grande quantidade de cristal de quartzo. Encontrado em
abundância na região, o cristal é um dos principais souvenirs ofertados aos turistas, sendo
facilmente visto na decoração das casas, dos estabelecimentos comerciais e também
espalhados naturalmente entre trilhas e cachoeiras.
De um modo geral, o cristal é um mineral potencializador de energia e, por isso, usado em
computadores e máquinas de precisão tecnológica. Ele tem a característica de absorver e
emanar energia para o ambiente onde se encontra, podendo ainda ser usado como canalizador
para algum objetivo mais específico (Raphaell, 1987).
Simbolicamente, as pedras e, conseqüentemente os cristais, apresentam um conjunto de
representações e significados relacionados à sua natureza perene. Para Eliade (1992:129), a
pedra “impressiona o homem pelo que tem de irredutível e absoluto, desvendando-lhe, por
analogia, a irredutibilidade e o absoluto do Ser”.
Em Alto Paraíso, esta analogia concentra a essência de muitas experiências místicas onde a
transformação se dá através de uma percepção transcendente do próprio ser, tendo o cristal
como elemento fundamental neste processo. Ressalto que esta característica de
irredutibilidade das pedras despertam atração no homem desde o início dos tempos,

traduzindo uma existência pura, livre de emoções e sentimentos humanos, como um sinal do
eterno e do inalterável (Franz, 1998).
Por sua natureza, o cristal em especial, é um dos minerais mais presentes dentro do universo
esotérico. Feitas de substâncias similares à poeira cósmica, as pedras guardam o segredo do
céu, sendo reflexo um do outro. Sobre este aspecto, Bachelard (1991:230-231) afirma que “as
gemas são as estrelas da terra. As estrelas são diamantes do céu. Há uma terra no firmamento,
há um céu dentro da terra [...] Trata-se realmente de uma correspondência material, de uma
comunicação de substâncias”. Já Franz (1998:209) argumenta que “a disposição de precisão
matemática do cristal desperta em nós o sentimento intuitivo de que mesmo na matéria dita
‘inanimada’ existe um princípio de ordenação espiritual em funcionamento. Assim, o cristal
simboliza muitas vezes a união dos extremos opostos – a matéria e o espírito”.
Ambas exposições, por aproximarem o universo simbólico da disposição da matéria,
cientificamente verificável, encontram eco numa das principais características do movimento
esotérico atual, que é a interlocução entre ciência e espiritualidade. Para os esotéricos e
espiritualistas, o cristal é um instrumento bastante poderoso para vários fins, incluindo seu
uso como instrumento de cura, de meditação, de aprendizado e de mentalização. Usado na
frente das casas ou na sua entrada principal, o cristal é empregado para a limpeza de qualquer
tipo de fluido energético indesejado ou inadequado para o ambiente que pretende ser mantido.
Bachelard (1991:236) encontra tais aspectos nas pedras preciosas, tidas pelo homem como
capazes de concentrar toda a sua força de vontade:
Tudo o que um homem pode almejar: saúde, juventude, amor,
clarividência, existem pedra preciosas para realizar suas aspirações.
Um cristal traz sorte, um cristal faz amar, um cristal preserva dos
perigos. Assim o cristal apresenta-se como uma espécie de talismã
natural [..]
Embora Bachelard apresente uma conotação mística de poder para o cristal, seu uso e a
relação que muitos moradores de Alto Paraíso têm com esta pedra vão além de sua função
como amuleto. Aos chamados “cristais mestres” são atribuídas propriedades de transmissão
de conhecimento; de acordo com Raphaell (1987:23) eles são dotados do poder de repassar
conhecimentos antigos, sendo “[...] mensageiros dos céus e mestres na lei divina. Alguns são
implacáveis no desnudar a escuridão de atitudes e identidades egocêntricas; enquanto outros
servem para construir uma comunicação consciente com as regiões do Eu superior”.
Embora possa parecer estranho para aqueles que não conhecem de perto esta linguagem, estas
idéias são extremamente comuns dentro do movimento esotérico, fazendo com que a maior
parte das pessoas que chegaram em Alto Paraíso a partir da década de 80 afirmasse que a
presença de uma grande quantidade de cristal de quartzo em baixo da terra fosse um dos
elementos responsáveis pela transformação vivida por seus visitantes e moradores. Os cristais
que se encontram no subsolo e na superfície da cidade estão ali há milênios e trazem,
portanto, uma memória ancestral (Sheldrake, 1991). A forma e alguns traços encontrados em
cristais da natureza, nunca antes lapidados, evocam características para cada pedra.
A importância do cristal está presente nos vários relatos de visitantes que mudaram algo
importante em sua vida depois que estiveram na cidade, mesmo que por apenas alguns dias.
Afirma-se que o lugar tem a capacidade de intensificar as sensações e aumentar a consciência,
fazendo com que as pessoas consigam enxergar as áreas de sua vida que precisam ser
modificadas. São histórias de encontros, fins de casamento, mudanças de profissão, alterações
em hábitos alimentares e profundas transformações internas.
Compartilhando este espaço sagrado, a terra em Alto Paraíso também é cercada de mistérios,
pois é ela que guarda estes minerais, assim como é também no subsolo que se esconde o

“néctar da terra”152 citado numa profecia de Dom Bosco sobre a região. É embaixo e sobre a
superfície da terra que estão os cristais, atuando na condução energética do lugar. Na alquimia
universal, a terra é a “mãe das pedras preciosas, regaço onde o cristal madurece em diamante”
(Durand, 1997:231).
O aspecto feminino da terra, caracterizado pela função materna – criadora e nutridora – é
percebido na cidade não apenas por sua ligação com os cristais, mas também pelo solo que dá
apenas o necessário: pequenos plantios de alimentos e plantas medicinais; da terra brotam
flores do cerrado e a vegetação retorcida que compõe a paisagem numa beleza peculiar, que
mistura sofrimento e delicadeza.
Dentro do universo de contradições existentes em Alto Paraíso, a mesma terra que gera e
nutre a vida também impõe limites para produzir grandes riquezas financeiras. As
características do solo, pedregoso e seco, limitam extensas atividades agrícolas, ao contrário
dos municípios vizinhos, onde o solo é fértil e não existem tantas áreas acidentadas. Nestas
regiões, o plantio de soja cresce a cada dia, ameaçando os mananciais de água ali existentes.
Desta forma, a terra não é só um elemento passivo que gera vida, mas também é a mãe que
“educa” seus filhos e limita suas ações, impondo respeito na relação com os mesmos.
Para quem chega na cidade, a aproximação direta com a terra é normalmente iniciada nas
trilhas. Os caminhos que levam às cachoeiras impõem a força do caminhar; pés e chão
colocam o homem em contato maior com a terra e os perigos e belezas que ela oferece. Este
movimento reforça a relação do homem com a terra, numa resignificação desta idéia, presente
em nós, seres humanos, desde os primeiros grupos que habitaram o planeta (Morin, 1979).
Mas o contato mais íntimo entre a terra e o corpo é realizado através dos banhos de argila.
Suas propriedades curativas permitem o tratamento de diversos tipos de problemas de pele,
inchaços e edemas, além de ser utilizada para tratamentos estéticos e como ativadora da
circulação sanguínea. Extrai-se a argila de determinados locais153 e realiza-se a aplicação à
margem das cachoeiras, de modo a facilitar sua retirada do corpo. Terra na pele, esfriando,
esquentando, endurecendo, removendo as células mortas, amaciando, renovando. O que é
uma prática entre os moradores torna-se também um atrativo turístico. Os recursos naturais
são retirados e devolvidos à natureza; ela os empresta, água para lavar a terra. Surge mais um
elemento de grande importância simbólica em Alto Paraíso: a água.
Assim como em muitos outros lugares do planeta, a água compartilha com a terra o arquétipo
da maternidade. Para Durand (1997:230), existe uma pequena diferença entre o aspecto
materno da água e da terra:
As águas encontrar-se-íam ‘no princípio e no fim dos acontecimentos cósmicos’, enquanto a
terra estaria ‘na origem e no fim de qualquer vida’. As águas seriam, assim, as mães do
mundo, enquanto a terra seria a mãe dos seres vivos e dos homens.
Estando menos próxima da dimensão humana, o aspecto materno da água em Alto Paraíso
não se manifesta tanto quanto o da terra na relação simbólica entre o homem e seu meio
ambiente. As águas ali adquirem características femininas, mas estas estão mais próximas da
figura de Iansã, que purifica os seres nas águas das cachoeiras antes de encaminhá-los a
outros planos.
São inúmeras as cachoeiras e quedas d’água na região, de imponência e beleza realmente
exuberante. Mas estes locais também guardam perigos, como correntezas, redemoinhos, tendo
já ocorrido vários acidentes, alguns fatais. Muitos destes acidentes, são explicados pelos
esotéricos com eventos que teriam acontecido num passado muito distante. É o caso do Vale
152

Dom Bosco profetizou que ali, próximo ao paralelo 14, seria uma terra de grande abundância, onde jorraria
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da Lua. Ali, a força do Rio Preto esculpiu, durante milênios, formações rochosas singulares.
Não existe uma cachoeira sequer neste lugar, apenas pequenas quedas d’água e as trilhas são
leves. No entanto, este é o lugar com maior número de acidentes fatais na região, devido à
forte correnteza que, com o formato curvilíneo das rochas, provocam redemoinhos em
pequenas piscinas naturais que aparentemente não apresentam nenhum risco.
Os esotéricos da região, incluindo alguns videntes, afirmam que o Vale da Lua (assim como
outros locais da região onde aconteceram acidentes trágicos), foi um lugar muito utilizado
para rituais de sacrifícios humanos, realizados ainda nas civilizações antigas. As forças que
regeram aqueles rituais permaneceriam ali, numa dimensão manos intensa, mas ainda
presentes, influenciando na atmosfera e nos acontecimentos da região.
As histórias que envolvem o possível passado de lugares como o Vale da Lua e do Cânion 2,
localizado dentro da área do Parque, remetem moradores e esotéricos para uma percepção não
apenas sagrada destes lugares, mas da presença de forças que ainda estariam em processo de
transmutação e influenciando, no presente, as atividades ali realizadas, despertando
sentimentos e experiências individuais nas pessoas que os visitam, incluindo alguns acidentes
fatais. Uma antiga moradora nativa da Vila de São Jorge, conta:
Eles vieram para cá (um dos grupos de esotéricos) porque eles falam
que aqui foi a Atlântida, né? E lá no cânion (um dos atrativos do
Parque), foi exatamente no cânion onde aconteceu todas as coisas e
tudo... E tem aquela história, que eles ligam, daquele guia que
morreu com a menina de doze anos, a francesa. Diz que ali naquele
local tinha eh... tinha sacrifícios eh... houve sacrifício de um monge
com uma virgem. E eles associam esse fato a essa pessoa. Porque ele
veio com esse movimento também (...). Até antes dele morrer, ele já
tinha abdicado de tudo na vida dele, sexo, carne, tudo. Você olhava
pra ele, você não via ele assim como... tinha corpo físico e tudo, mas
parece que ele num era mais aquela pessoa pecaminosa, sabe? (...)
Então quando aconteceu o acidente, eu me lembrei muito, porque
quando essa moça me contou, assim, foi cinco anos antes! (...) Então
eu não duvido dessas coisas.
Estes são dois exemplos das percepções que esotéricos, ambientalistas, turistas e moradores
têm do lugar. Como todo recanto da natureza em Alto Paraíso, a vida emana beleza, atração e
mistério; os planos material e espiritual estão enlaçados e oferecem um cenário realmente
transformador. Cada cachoeira, cada pedaço de rio tem sua identidade; em todas é fácil sentir
a força da natureza e, conseqüentemente, a vontade do desafio. Não o desafio de vencê-la,
mas de ser igual, de compartilhar, de se fundir a ela, de absorver a amplidão, em tamanho e
força. A água simboliza morte e renascimento; a imersão equivale a uma dissolução, enquanto
a emersão representa a manifestação cosmogônica da forma. O contato com a água implica
sempre um processo de regeneração (Eliade,1992: 110).
Durand lembra que “em numerosas mitologias, o nascimento é como que instaurado pelo
elemento aquático: é perto do rio que nasce Mitra, é num rio que nasce Moisés, é no Jordão
que renasce Cristo”. É também pelas águas dos rios da cidade que muitos chegam na busca de
um processo que leve ao renascimentos e à reconstrução de alguns valores.
A água na região de Alto Paraíso não oferece alimento; os poucos peixes que ali existem são
de pequeno porte e concentram-se apenas em alguns trechos dos rios, muitas vezes de difícil
acesso. Ela oferece sua beleza, sua força e nada mais, o que não é pouco.
Por fim, um elemento de igual importância é o céu de Alto Paraíso. A pouca luminosidade
artificial da cidade – bem menor que o normal – e da região permitem que o céu seja

contemplado em toda sua vastidão, com milhares de estrelas e alguns planetas visíveis e
curiosamente brilhantes. Em algumas épocas do ano, a grande quantidade de relâmpagos e
seqüências de trovoadas (que chegam a durar horas) oferecem um espetáculo à parte,
despertando um medo primitivo, mas que também atrai e encanta. O céu existe em Alto
Paraíso para ser contemplado por vários motivos. Para Eliade (1992, p. 100):
a simples contemplação da abóbada celeste é suficiente para
desencadear uma experiência religiosa. (...) A transcendência revelase pela simples tomada de consciência da altura infinita. (...) É uma
tomada de consciência total.
Na região, este processo de transcendência através da contemplação é facilitado é até mesmo
induzido pela grande ocorrência de fenômenos naturais, como a observação de estrelas
cadentes e vôos de araras e tucanos. A ausência de edifícios e as formações geológicas da
região embelezam ainda mais o pôr do sol e o nascer da lua cheia, que têm direito a um lugar
especial para sua observação: a pista de pouso que serviria o aeroporto que nunca chegou a
ser concluído. É ali que turistas terminam seu dia de caminhada, que moradores fazem seus
exercícios diários, que espiritualistas realizam rituais de saudação ao sol e à lua.
Com toda essa beleza, olhar para o céu em Alto Paraíso é um hábito freqüente, até porque
também é nele que ocorre um dos fenômenos mais curiosos da região: o avistamento de
OVNIS.
É surpreendente o grande número de pessoas que relatam experiências de observação de luzes
estranhas no céu, de crianças a idosos, de nativos a imigrantes, de indivíduos que torcem para
ver um disco voador a outros que não acreditam no fenômeno. A suposta existência de discos
voadores sobrevoando o céu de Alto Paraíso é um assunto freqüente, discutido com bastante
naturalidade pela maior parte da população.
A ocorrência de luzes fortes, que chegam a acompanhar carros nas estradas, é antiga e
explicada entre os garimpeiros como a mudança do ouro de lugar. Eles contam que o ouro que
existe sob a terra está sempre mudando de lugar e, por isso, a dificuldade para o homem em
achá-lo. Durante esta mudança, sua luz é refletida no céu e vista por muitas pessoas.
Já aqueles que não acreditam em discos voadores, afirmam que estes avistamentos são
resultado da imaginação e sensacionalismo da mídia, como também do uso de entorpecentes e
alucinógenos. Atribuem ao fenômeno mais um aspecto negativo da cidade, pois acreditam que
a fama esotérica de Alto Paraíso é muito mais prejudicial do que benéfica ao seu
desenvolvimento, uma vez que é associada à alienação e bobagens.
Entre os muitos que aceitam com naturalidade a existência de discos voadores extraterrestres,
o fenômeno é visto com um misto de cautela e euforia, sendo necessário muito cuidado com
quem, quando e o que falar sobre o assunto. Mas uma opinião sobre o avistamento de OVNIS
é comum a todos: hoje, já não existem tantas aparições quanto há até alguns anos atrás.
Também para o céu é um tempo de espera, de pausa, de transformação.
Durand (1997) associa o céu à soberania; o céu é a moradia dos deuses e é de lá que todos são
observados. Este aspecto ascensional, segundo o autor, é característico de povos cuja cultura é
predominantemente heróica. O monarca que habita o céu assume características de
paternidade, de dominação e de heroísmo. Embora o discurso fale que a espiritualidade que
governa Alto Paraíso está em todos os lugares, num outro plano dimensional, é para o céu que
os olhos são levados ao remeter-se a ela. É para o céu que se fala ao pedir algo, é para ele que
as indagações são feitas.
Cristal, terra, água e céu em Alto Paraíso são elementos que nunca estão dissociados;
qualquer trilha, qualquer cachoeira ou paisagem possui, pelo menos, três destes elementos,
integrados e harmoniosamente distribuídos. As divindades estão presentes e se manifestam

neste equilíbrio, na vida que brota desta união; o sagrado é vivo, transformador, atuante. O
homem encontra o Deus que habita em si quando aproxima-se da natureza na sua forma mais
pura, com todas suas belezas e limites, seus perigos e fascínios. Para este encontro, na
Chapada dos Veadeiros, é preciso coragem, disposição física, respeito e, sobretudo, vontade;
alguns sentimentos antigos morrem, outros aparecem. Assim como fala Morin sobre a “vida
que nasce da morte”, assim como flui o ciclo mágico da natureza, onde tudo é finito, mas
guarda a eternidade da vida que se recicla a todo instante.
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O HOMEM E O MEIO AMBIENTE

Alba Maranhão154( UFPE/ FASNE)
Soraya El-Deir155 (Consultoria Ambiental)
No mundo secularizado os indivíduos vivem numa sociedade de risco que pode ser definida
pelo excesso de produção de conhecimento. Vários são os teóricos que abordam esse assunto
como Antony Giddens (1990), que analisa os fenômenos resultantes desse tipo de sociedade e
constata que está havendo um aumento de reflexibilidade156 ou descontinuidade nas práticas
sociais, como também nos adverte para a necessidade de tentar-se definir melhor qual o tipo
de sociedade que estamos construindo.
Para Giddens (op.cit.), atualmente a modernidade vive seu limite, a isso ele denomina de alta
modernidade, um estágio de modernização levado ao seu mais alto grau, no qual os riscos
possuem uma dimensão incalculável como: um colapso dos mecanismos de crescimento
econômico, um conflito nuclear, desastres ecológicos, etc. Isto não é um fato individual, mas
global. Os indivíduos não se preocupam mais em apenas transformar, de forma utilitária, a
natureza, como também vivem temerosos com outros aspectos que permeiam a sociedade.
Este fato requer nossa atenção, pois o desenvolvimento técnico, econômico, do próprio
indivíduo, a questão da ética, a insistência do domínio da natureza, a crise epistemológica,
etc. passaram a repercutir nos comportamentos socioculturais.
Além disso, as formas tradicionais (casamento, papeis sexuais, nova concepção do sagrado,
etc.) a cada dia vêm perdendo o sentido para a sociedade, levando o indivíduo a ter uma
insegurança e um receio diante da vida. Cabe então a sociedade criar meios que possibilitem
certa segurança diante dessa desestabilidade. Assim, por tudo que foi exposto, existe uma
dificuldade por parte dos cientistas em interpretar as inúmeras informações que chegam no
dia a dia. Segundo Gibson (2000)
[....] observa-se, hoje, mal-estar generalizado entre os cientistas sociais, ao se verificar que o
caráter essencial da sociedade complexa apresenta contínuo estado de crise social individual,
transformada, também em problema de identidade individual, logo, como problema cultural.
Corroborando com Gibson, Maranhão (1999) diz que:
No mundo contemporâneo observa-se que a modernidade tenha
sido marcada pelos avanços científicos e tecnológicos e tenham
procurado dar explicações para angústias do ser humano, parece
que de fato isto não aconteceu. As tecnologias, produzidas pelo
o homem não conseguiram suprir todas suas necessidade. E em
especial aquela de dar sentido à existência. [...] têm-se
observado que o estar-no-mundo representa para o indivíduo
algo mais que usufruir de tecnologia, [...] onde a razão tecnicista
e cientificista não podem explicar (p. 10).
Para Giddens (op.cit.) a alta modernidade, nos mostra uma visão sombria da modernidade:
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A modernidade [...] é um fenômeno de dois gumes. O
desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão
em escala mundial que criaram oportunidades bem maiores para
os seres humanos gozarem de uma existência segura e
gratificante que qualquer tipo de sistema pré-moderna. Mas a
modernidade tem também um lado sombrio, [...] o mundo em
que viemos hoje é carregado de perigo [...] a modernidade é
inerentemente
globalizante
e
as
conseqüências
desestabilizadoras deste fenômeno se combinam com a
circularidade de seu caráter reflexivo para formar um universo
de eventos onde o risco e o acaso assumem um novo caráter
(p.174).
Dessa forma, Giddens (2000) fundamenta seu pensamento abordando os riscos da
modernidade, por exemplo: na globalização acontecem às rápidas mudanças globais nas
relações de trabalho, a rápida inserção da tecnologia, a diminuição de mão-de-obra, o
tratamento dado à natureza pelo o homem (manipulação genética de alimentos, podendo
prejudicar a saúde humana). No mercado financeiro há riscos que podem atingir a vida de
milhões de pessoas, pois existe certo grau de controvérsias sobre as informações dadas
(causando também uma curiosa forma de sentimentos de insensibilidade perante o aspecto
ameaçador das circunstâncias em que vivemos).
Autores como Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, pensaram que havia meios que
poderiam proporcionar o bem-estar do homem na modernidade. Marx acreditava que, a partir
do aperfeiçoamento do uso da técnica, o incremento da industrialização somente deveria
libertar mais o trabalhador e que nesse rumo a luta de classe estaria com seus dias contados.
Durkheim pregava que a felicidade da sociedade moderna era alcançada através da
solidariedade orgânica157, com cooperativas e associações. Weber não ligava para a
modernidade pelo seu modo racionalizante. Para ele o indivíduo “tende a perder o controle
sobre suas próprias atividades onde vê seu comportamento reduzido a um objeto contábil da
racionalidade” (PRATES, 1991, p 47)
Desse modo, tanto Marx como Durkheim viam o mundo secularizado agitado, turbulento,
porém acreditavam que as boas possibilidades trazidas pela modernidade suplantariam as
características negativas. Marx acreditava num sistema social mais aberto; Durkheim na
expansão do industrialismo, esta que proporcionaria uma vida social mais harmoniosa e
integrada na divisão do trabalho e do individualismo moral. Porém, Max Weber tinha uma
visão menos animadora, pois via o mundo moderno, cujo progresso material seria fruto da
burocratização e contribuindo, provocando o esmagamento da criatividade e da autonomia
individuais.
Todos os três autores viram que o trabalho industrial moderno tinha conseqüências
degradantes, submetendo muitos seres humanos à disciplina de um labor maçante, repetitivo.
Porém, não chegaram a prever que o desenvolvimento das "forças de produção" teria um
amplo potencial destrutivo com relação ao meio ambiente material, o qual passou a ser
analisado em partes, ou seja, rochas, ventos, águas, florestas, animais homens, mulheres, não
sendo visto como um conjunto de relações complexas, numa visão sistêmica, interagindo o
tempo todo, em todas as direções. Nem tão pouco, previram a falta de respeito para com o
meio ambiente, este que vem sendo destruído e degradado progressivamente.
Nesse sentido os problemas ambientais, até a década de 80, eram encarados como problemas
locais, desarticulados do conceito de globalização. A partir da repercussão transnacional dos
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grandes desastres ambientais, como o acidente de Chernobil, o aquecimento global, a chuva
ácida e a destruição da camada de ozônio, o conceito de globalização dos problemas
ambientais tornou-se mais evidente, levando à questionamentos quanto a sustentabilidade do
padrão de desenvolvimento humano sobre a Terra158 e a dimensão de nossa pegada
ecológica159. Poluentes como o dióxido de carbono (CO2) estão presentes cerca de 34 vezes
mais do que na atmosfera pré-industrial, temos um desperdício na ordem de 50% da água
tratada nos países do terceiro mundo, desperdício na produção agrícola na ordem de 35%,
desmatamento acelerado das florestas, desertificação, salinização dos solos e poluição
crescente, gerando problemas ambientais em todo o planeta, de forma transnacional.
Devido à importância dos oceanos na economia global e no sistema climático, protocolos
voltados para a gestão sustentável dos recursos marinhos estão sendo estabelecidos.
Pesqueiros produtivos e bem manejados desempenham um papel significativo no
desenvolvimento econômico global, segurança alimentar, alívio da pobreza e saúde humana.
Recursos costeiros e marinhos representam um rico patrimônio para a construção de um
mundo sustentável. O valor dos bens e serviços ecológicos marinhos é estimado em US$ 21
trilhões anuais – 70 % superior aos sistemas terrestres. Um bilhão de pessoas depende de
peixes como fonte primária de proteína animal, principalmente nos países em
desenvolvimento. Cerca de 90 % do pescado comercial mundial é capturado em regiões
costeiras e ao longo das plataformas continentais (PLATT MCGINN, 2004).
As pressões humanas sobre os recursos costeiros estão se acelerando. Quase metade da
humanidade – aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas – vive hoje a 100 quilômetros de um
litoral, contra 2 bilhões em 1992. A maioria das mega-cidades mundiais (com mais de 8
milhões de habitantes) é costeira. Até meados do século, o número de habitantes costeiros
deverá inchar para 6,3 bilhões de pessoas, cerca de 75% da população mundial. As regiões
costeiras também sustentam a maior concentração mundial de infra-estrutura de apoio,
instalações fabris, uso de energia, turismo e produção de alimentos. Considerando seu
gigantesco valor econômico e ecológico, a proteção destas áreas é fundamental. O volume de
pescado global estagnou a partir de 1990. 70% dos estoques pesqueiros estão hoje sobreexplorados – ou esgotados. A pesca comercial também é altamente perdulária: no
processamento anual de 85 milhões de toneladas de peixes, os pescadores descartam
rotineiramente, no mínimo, 20 milhões de toneladas de pescado indesejado e de espécies
marinhas, que são geralmente mortas.
Durante a década de 90, os recifes de coral mundiais sofreram bastante com impactos
antrópicos; entre 1992 e 2000, o percentual de recifes de coral gravemente danificada por
ação humana direta e pelo aquecimento global elevou-se de 10 para 27%. Até 2030, 60% dos
recifes de coral em todo o mundo poderá desaparecer caso os oceanos continuem a se
aquecer. A poluição, a pesca predatória e as atividades terrestres - como desmatamento,
agricultura, desvios fluviais e desenvolvimento industrial - todos contribuem para a
degradação de valiosos habitats costeiros. Metade das terras alagadas costeiras do mundo foi
aterrada ou irremediavelmente alterada por empreendimentos imobiliários. Danos costeiros
também têm efeito direto na saúde humana. Nos países em desenvolvimento, 70% dos
resíduos industriais e 90% dos esgotos são despejados sem tratamento em águas superficiais,
onde poluem aqüíferos, mananciais e áreas costeiras. Estima-se que, anualmente, 250 milhões
de pessoas desenvolvem crises de gastrenterite e doenças respiratórias ao nadarem em mares
contaminados. E produtos químicos tóxicos têm contribuído para o colapso reprodutivo em
mamíferos marinhos e problemas de saúde nas pessoas que se alimentam de peixes. Dois
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terços dos mamíferos marinhos estão hoje classificados como espécies sob ameaça de
extinção, conforme a IUCN (2004).
A piscicultura tanto aumentou a produtividade quanto prejudicou as áreas costeiras. Desde a
Rio-92, a produção da aqüicultura global mais que duplicou, de 15 milhões de toneladas de
peixe, em 1992, para 36 milhões de toneladas em 2000. Cerca de 40% dos peixes cultivados
são criados em áreas costeiras e marinhas. Esta atividade causou a destruição de manguezais,
poluição em larga escala por antibióticos e outros produtos químicos, e deslocamento de
pesqueiros tradicionais. Uma das maiores ameaças em potencial para todos os recursos
marinhos e costeiros é o aquecimento global. A mudança climática mundial aquecerá as
temperaturas médias oceânicas, alterará padrões de circulação marinha e afetará a
produtividade biológica marinha. Níveis mais elevados do mar aumentam o impacto das
ressacas, aceleram a degradação de habitats, alteram as variações das marés, modificam os
padrões de circulação de sedimentos e nutrientes, e agravam as enchentes.
De uma forma geral, os problemas ambientais podem ser divididos em (I) que atuam na
entrada do sistema (no aporte de nutrientes ao sistema) - erosão laminar, erosão em sulcos,
desmatamento, desertificação, perda da biodiversidade, destruição do meio ambiente pela
ocupação antrópica; (II) que atuam como componentes internos do sistema (fazem parte do
processamento ou metabolismo) - repercussão da tecnologia agrícola, monocultura,
uniformidade do modo de produção agrícola, preparo do solo, insumos, conservação do solo e
tratos culturais, geração de energia e matriz energética, industrialização e urbanização e (III)
que atuam na saída do sistema (aqueles mais relacionados com a destinação do produto
processado ou de resíduos do seu processamento) - destinação natural dos resíduos, como os
ciclos bioquímicos através do fitoplâncton, decomposição microbiana, reciclagem direta
(planta-planta), por organismos simbiônticos, a destinação antropogênica dos resíduos não
retornam aos ciclos naturais e geram poluição do solo (aplicação de agentes químicos, dejetos
de origem animal, despejo de resíduos sólidos, lançamento de resíduos líquidos, domésticos
ou industriais, atividades que resultam na erosão do solo), poluição da água (crescente
urbanização, desperdício do recurso água, lançamento de esgotos industriais e domésticos,
despejo de resíduos agrícolas e eutrofização dos ambientes aquáticos) e poluição do ar
(poluentes primários - emitidos diretamente das fontes poluidoras como fumos, poeiras,
névoas, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), monóxido de nitrogênio
(NO), dióxido de nitrogênio (NO2), compostos de enxofre, hidrocarbonetos, os
cloroflúorcarbonetos (CFCs) e poluentes secundários - formados na atmosfera a partir dos
poluentes primários, por meio de reações entre os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio).
De acordo com Braga (2002), a crise ambiental pode ser descrita considerando-se três
aspectos básicos: crescimento populacional, demanda de energia e matéria e geração de
resíduos ou poluição. A população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões, saltando para 6
bilhões em 2000 (UN, 1998), apresentando uma taxa de crescimento de 1,3% ao ano. Face à
finitude dos recursos naturais, independente se estes são renováveis ou não, a alocação destes
bens pela população global crescente não pode se dar de forma infinita, assim como estes
bens não podem ser regidos pelas leis de mercado, que visam apenas a alocação ótima dos
bens escassos ou abundantes, sem levar em consideração o processo de sustentabilidade e sem
incorporar o custo dos serviços ambientais e a diminuição destes por causa da poluição ou da
sua escassez. Estes recursos são regidos por leis químicas, físicas e ecológicas, onde se
ressaltam as Leis da Termodinâmica e da Conservação das Massas. Fruto desta e de outras
preocupações, foi cunhado o conceito universal de desenvolvimento sustentável160, o qual
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articula cuidados socioeconômicos e ambientais na dimensão local, regional, nacional,
transnacional e global.
Desde a Reunião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD,
das Organizações das Nações Unidas – ONU, em 1992, no Rio de Janeiro, reunião que ficou
conhecida como ECO 92 ou RIO’92, é consenso que a questão planetária tem três
componentes indissociáveis: o progresso econômico, a conservação dos recursos naturais e a
melhoria da qualidade de vida das populações. Estes temas estão amplamente retratados na
Agenda 21 Global161, documento subscrito internacionalmente, como proposta de atuação
para o século 21. Durante esta, no sentido de ter compromissos mundiais temáticos,
protocolos foram assinados e ratificados ao longo destas últimas duas décadas. As
Convenções da Biodiversidade, Mudanças Climáticas, Florestas e a Carta da Terra foram
objeto de estudo durante a Eco-92. Dez anos depois, o texto da Conferência de Johanesburgo,
em 2002 enfatiza a revitalização das bacias hidrográficas, a conservação e o uso sustentável
da biodiversidade, o reflorestamento e o manejo sustentável das florestas, do eco-turismo, a
recuperação de áreas degradadas, a prevenção e a mitigação de riscos e desastres ambientais,
com ênfase na melhoria da qualidade dos assentamentos humanos, mas também constata que
muito pouco avançou nesta década.
A realidade política tem evidenciado que muitas das expectativas que se tinha, em 1992, para
colocar a cooperação internacional em novas bases, não têm sido plenamente satisfeitas e que
os compromissos assumidos nos instrumentos emanados da Conferência não têm sido
honrados em sua totalidade. O seu impacto sobre as futuras gerações dependerá, em boa
medida, do modelo socioeconômico e ambiental adotado hoje, tendo uma perspectiva global
inseparável da noção de desenvolvimento sustentável. É, portanto, preciso caminhar com
determinação para uma globalização sustentável, visando uma nova globalização, que garanta
desenvolvimento inclusivo, eqüitativo e sustentável. Neste sentido, convenções foram
assinadas. A Convenção sobre Biodiversidade reconheceu a importância econômica da
conservação e do uso sustentável dos recursos; deixou, no entanto, em aberto a necessidade de
fórmulas sui generis que permitam a proteção daqueles recursos e dos conhecimentos
tradicionais associados. A Carta da Terra ressalta os cuidados que devem ser tomados com os
biomas globais. A Convenção das Florestas foca a proteção da flora, compreendendo que a
fauna associada tem neste parâmetro imprescindível para a sua sobrevivência. A Convenção
das Mudanças Climáticas busca minimizar os impactos que estão alterando as condições
climáticas mundiais. Visando proteger a camada de ozônio, protocolo foi assinado para o
erradicação dos CFCs (clorofluorcarbonos). Todos estes e outros documentos internacionais
foram e estão sendo elaborados com a finalidade da melhoria da qualidade e sustentabilidade
da vida no planeta Terra. Alguns documentos foram desmembrados em subitens e estão sendo
ratificados, como o Protocolo de Kyoto (de controle das emissões de carbono), o qual, com a
recente adesão da Rússia, tornar-se-á um dispositivo legal para a diminuição da poluição
ambiental global, incrementando o mercado de carbono mundial.
No campo da implementação das idéias da Agenda 21, existe o paradoxo do excesso
de poder e do excesso de impotência. Excesso de poder que se reflete na concentração
limitada de recursos financeiros, tecnológicos e de conhecimento, cujo acesso pelos países em
desenvolvimento e do terceiro mundo ainda conhece severos impedimentos, restringindo a
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ambiental e político-institucional.

possibilidade do estabelecimento de técnicas menos impactantes. Excesso de impotência ante
a incapacidade da comunidade internacional de direcionar os recursos existentes para
diminuir as distâncias dentro e entre as sociedades, o que agrava a insustentabilidade
socioeconômica e ambiental. Esse excesso de poder e de impotência já tinham sidos vistos
por Karl Marx e Max Weber, para eles o poder econômico poderia sempre influenciar o poder
no governo e nas relações humanas.
Nesse sentido, esse trabalho buscou articular os saberes sociais, antropológicos, ecológicos,
políticos, econômicos e a gestão integrada dos recursos naturais, numa tentativa de que esses
saberes possam contribuir para o estabelecimento de um processo de desenvolvimento dentro
dos paradigmas da sustentabilidade, tão bem relacionado na Carta de Seattle (anexo I). O
respeito aos limites ambientais, à capacidade suporte dos ecossistemas, à melhoria da
qualidade de vida dos menos favorecidos, assim como a busca de mecanismos para a
diminuição da pegada ecológica das nações mais desenvolvidas, poderá ser uma via para a
continuidade da vida humana sobre a Terra e a elevação do equilíbrio entre o homem e o meio
ambiente. Porém isso ainda é pouco. É necessário que o ser humano conscientize-se da sua
interligação com o meio, que haja uma retroalimentação entre as partes e que essa troca seja
comum no cotidiano desse mundo secularizado, possibilitando não uma dominação sobre a
natureza, mas uma integração, com um olhar comprometido com as futuras gerações, pois
“não foi o homem quem teceu a trama da vida: ele é meramente um fio da mesma” (CARTA
DE SEATTLE, 1854 – anexo I).
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Anexo I - Chefe indígena - Chefe Seattle (Duwamish)
Os índios Duwamish habitavam a região onde hoje se encontra o Estado americano
Washington - no extremo Noroeste dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, logo acima dos
Estados de Montana, Idaho e Oregon. No passado era um "paraíso na Terra", região
inspiradora de uma das mais lindas 'poesias' dedicadas á natureza - o discurso que o Chefe
indígena Duwamish (Chefe Seattle) fez ao Governo Americano na época -, hoje, ainda sendo
bela, mas não mais um 'paraíso', sua cidade mais famosa é Seattle (nome dado em
homenagem ao Chefe), uma beleza de outro tipo que infelizmente vem gerando graves
problemas ecológicos. Os índios migraram pelo Puget Sound para a Reserva Port Madison. O
Chefe Seattle e sua filha estão enterrados lá.
Existem muitas controvérsias sobre o conteúdo original do discurso. O primeiro registro
escrito que se conhece, foi feito no Jornal Seattle Sunday Star em 1887 pelo Dr. Henry
Smith, que estava presente no pronunciamento - ele publicou suas próprias anotações com
comentários sobre o Grande Chefe, que segundo ele, era uma pessoa profundamente
impressionante e carismática. Nos anos 70 (1970) foram divulgadas várias versões deste
discurso em conexão com movimentos ecológicos e a favor da preservação da natureza; o
discurso ficou muito conhecido, quase mitificado, ficando de lado as discussões sobre sua
originalidade. Aqui, após a tradução portuguesa de uma das mais famosas versões da década
de 70, a publicação americana original do Dr.Henry Smith-1887.
Discurso feito pelo Chefe Seattle ao Presidente Franklin Pierce em 1854 (depois do
Governo Americano ter dado a entender que desejava adquirir o Território da Tribo)
.O grande chefe de Washington mandou dizer que desejava comprar a nossa terra, o grande
chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois
sabemos que ele não precisa de nossa amizade. Vamos, porém, pensar em sua oferta, pois
sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa terra. O
grande chefe de Washington pode confiar no que o Chefe Seattle diz com a mesma certeza
com que nossos irmãos brancos podem confiar na alteração das estações do ano. Minha
palavra é como as estrelas - elas não empalidecem.
Como podes comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal idéia nos é estranha. Se não
somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-los? Cada
torrão desta terra é sagrado para meu povo, cada folha reluzente de pinheiro, cada praia
arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados
nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo
as recordações do homem vermelho.
O homem branco esquece a sua terra natal, quando - depois de morto - vai vagar por entre as
estrelas. Os nossos mortos nunca esquecem esta formosa terra, pois ela é a mãe do homem
vermelho. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs; o
cervo, o cavalo, a grande águia - são nossos irmãos. As cristas rochosas, os sumos da
campina, o calor que emana do corpo de um mustang, e o homem - todos pertencem à mesma
família. Portanto, quando o grande chefe de Washington manda dizer que deseja comprar
nossa terra, ele exige muito de nós. O grande chefe manda dizer que irá reservar para nós um
lugar em que possamos viver confortavelmente. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos.
Portanto, vamos considerar a tua oferta de comprar nossa terra. Mas não vai ser fácil, porque
esta terra é para nós sagrada.
Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água, mas sim o sangue de
nossos ancestrais. Se te vendermos a terra, terás de te lembrar que ela é sagrada e terás de
ensinar a teus filhos que é sagrada e que cada reflexo espectral na água límpida dos lagos
conta os eventos e as recordações da vida de meu povo. O rumorejar d'água é a voz do pai de

meu pai. Os rios são nossos irmãos, eles apagam nossa sede. Os rios transportam nossas
canoas e alimentam nossos filhos. Se te vendermos nossa terra, terás de te lembrar e ensinar a
teus filhos que os rios são irmãos nossos e teus, e terás de dispensar aos rios a afabilidade que
darias a um irmão.
Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele um lote de
terra é igual a outro, porque ele é um forasteiro que chega na calada da noite e tira da terra
tudo o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga, e depois de conquistá-la,
ele vai embora, deixa para trás os túmulos de seus antepassados, e nem se importa. Arrebata a
terra das mãos de seus filhos e não se importa. Ficam esquecidos a sepultura de seu pai e o
direito de seus filhos à herança. Ele trata sua mãe - a terra - e seu irmão - o céu - como coisas
que podem ser compradas, saqueadas, vendidas como ovelha ou miçanga cintilante. Sua
voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto. Não sei. Nossos modos
diferem dos teus. A vista de tuas cidades causa tormento aos olhos do homem vermelho. Mas
talvez isto seja assim por ser o homem vermelho um selvagem que de nada entende. Não há
sequer um lugar calmo nas cidades do homem branco. Não há lugar onde se possa ouvir o
desabrochar da folhagem na primavera ou o tinir das assa de um inseto. Mas talvez assim seja
por ser eu um selvagem que nada compreende; o barulho parece apenas insultar os ouvidos. E
que vida é aquela se um homem não pode ouvir a voz solitária do curiango ou, de noite, a
conversa dos sapos em volta de um brejo? Sou um homem vermelho e nada compreendo. O
índio prefere o suave sussurro do vento a sobrevoar a superfície de uma lagoa e o cheiro do
próprio vento, purificado por uma chuva do meio-dia, ou recendendo a pinheiro.
O ar é precioso para o homem vermelho, porque todas as criaturas respiram em comum - os
animais, as árvores, o homem. O homem branco parece não perceber o ar que respira. Como
um moribundo em prolongada agonia, ele é insensível ao ar fétido. Mas se te vendermos
nossa terra, terás de te lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar reparte seu espírito com
toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao nosso bisavô o seu primeiro sopro de vida,
também recebe o seu último suspiro. E se te vendermos nossa terra, deverás mantê-la
reservada, feita santuário, como um lugar em que o próprio homem branco possa ir saborear o
vento, adoçado com a fragrância das flores campestres. Assim, pois, vamos considerar tua
oferta para comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, farei uma condição: o homem branco
deve tratar os animais desta terra como se fossem seus irmãos.
Sou um selvagem e desconheço que possa ser de outro jeito. Tenho visto milhares de bisões
apodrecendo na pradaria, abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do
trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de
ferro possa ser mais importante do que o bisão que (nós - os índios) matamos apenas para o
sustento de nossa vida.
O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma
grande solidão de espírito. Porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao
homem. Tudo está relacionado entre si. Deves ensinar a teus filhos que o chão debaixo de
seus pés são as cinzas de nossos antepassados; para que tenham respeito ao país, conta a teus
filhos que a riqueza da terra são as vidas da parentela nossa. Ensina a teus filhos o que temos
ensinado aos nossos: que a terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a terra - fere os filhos da terra.
Se os homens cospem no chão, cospem sobre eles próprios.
De uma coisa sabemos. A terra não pertence, ao homem: é o homem que pertence a terra,
disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família.
Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o
homem quem teceu a trama da vida: ele é meramente um fio da mesma. Tudo o que ele fizer à
trama, a si próprio fará. Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota. Os nossos
guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E depois da derrota passam o tempo em ócio,
envenenando seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Não tem grande

importância onde passaremos os nossos últimos dias - eles não são muitos. Mais algumas
horas, mesmos uns invernos, e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram nesta terra
ou que têm vagueado em pequenos bandos pelos bosques, sobrará para chorar, sobre os
túmulos um povo que, um dia, foi tão poderoso e cheio de confiança como o nosso.
Nem o homem branco, cujo Deus com ele passeia e conversa como amigo para amigo, pode
ser isento do destino comum. Poderíamos ser irmãos, apesar de tudo. Vamos ver, de uma
coisa sabemos que o homem branco venha, talvez, um dia descobrir: nosso Deus é o mesmo
Deus. Talvez julgues, agora, que o podes possuir do mesmo jeito como desejas possuir nossa
terra; mas não podes. Ele é Deus da humanidade inteira e é igual sua piedade para com o
homem vermelho e o homem branco. Esta terra é querida por ele, e causar dano à terra é
cumular de desprezo o seu criador. Os brancos também vão acabar; talvez mais cedo do que
todas as outras raças. Continuas poluindo a tua cama e hás de morrer uma noite, sufocado em
teus próprios desejos.
Porém, ao perecerem, vocês brilharão com fulgor, abrasados, pela força de Deus que os
trouxe a este país e, por algum desígnio especial, lhes deu o domínio sobre esta terra e sobre o
homem vermelho. Esse destino é para nós um mistério, pois não podemos imaginar como
será, quando todos os bisões forem massacrados, os cavalos bravios domados, as brenhas das
florestas carregadas de odor de muita gente e a vista das velhas colinas empanada por fios que
falam. Onde ficará o emaranhado da mata? Terá acabado. Onde estará a águia? Irá acabar.
Restará dar adeus à andorinha e à caça; será o fim da vida e o começo da luta para sobreviver.
Compreenderíamos, talvez, se conhecêssemos com que sonha o homem branco, se
soubéssemos quais as esperanças que transmite aos seus filhos nas longas noites de inverno,
quais as visões do futuro que oferece às suas mentes para que possam formar desejos para o
dia de amanhã. Somos, porém, selvagens. Os sonhos do homem branco são para nós ocultos,
e por serem ocultos, temos de escolher nosso próprio caminho. Se consentirmos, será para
garantir as reservas que nos prometestes. Lá, talvez, possamos viver os nossos últimos dias
conforme desejamos. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança
não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo
continuará vivendo nestas florestas e praias, porque nós a amamos como ama um recémnascido o bater do coração de sua mãe. Se te vendermos a nossa terra, ama-a como nós a
amávamos. Protegei-a como nós a protegíamos. "Nunca esqueças de como era esta terra
quando dela tomaste posse": E com toda a tua força o teu poder e todo o teu coração conserva-a para teus filhos e ama-a como Deus nos ama a todos. De uma coisa sabemos: o
nosso Deus é o mesmo Deus, esta terra é por ele amada. Nem mesmo o homem branco pode
evitar o nosso destino comum.

CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA
(DES)NATURANTE

Normando Jorge de
Albuquerque Melo(UFPE)
Minha aproximação com este Ciclo, e com este Fórum, se dá de uma maneira um tanto quanto
enviesada. Tenho realizado pesquisas no eixo temático cidade-imagem-espaço-poder, no qual
procuro observar o universo de tensões que permeiam as relações entre o “lugar” e as
“transversalidades”. É neste esforço que tenho me empenhado há alguns anos. Este campo me
levou ao debate sobre a ordem e a desordem, e a crítica aos discursos dicotomizantes que
operam a partir de fraturas. Como prolongamento da fratura operada entre ordem e desordem,
situam-se muitas outras, uma delas é a que se interpõe entre natureza (desordem) e cultura
(ordem).
Sem que este seja o resultado de uma pesquisa programada, tentei acompanhar o mote até
onde ele me levava – “o lugar da natureza” – tal foi a viagem para a qual todos aqui foram
convidados. Penso que este lugar, “o lugar da natureza”, tem sido a “brecha”, é aí que a
natureza se encontra “encolhida”, em reação a uma “expansão” humana. Dito isto, explicarei
como cheguei até aqui, e depois retomarei a minha “conclusão” tão apressadamente
apresentada. Convido-vos então para uma outra viagem, uma viagem ao “lugar do homem”
(na natureza?), uma viagem a cidade.
Para o Padre Teilhard de Chardin (S/D), o homem ocupa uma “posição polar no mundo”,
“único parâmetro absoluto da evolução”, foi para ele que a “cosmogênese caminhou”.
Prosseguirá o Padre francês, “a vida concentrou no homem o melhor do que restava de seiva
(...) Que impulso, que exuberância, que originalidade neste último nado dos filhos da terra!”
(Chardin, S/D: 92). Nascimento assim tão fantástico, não poderia levar a um destino menos
fantástico. Este homem (sobre o qual e no qual o universo se enrola), clímax de toda a
cosmogênese, para quem tudo convergia e para o qual tudo foi criado, já não se vê um grupo
zoológico, mas uma “exceção biológica”. Não reconhece como “irmão mais velho”, “o
animal inferior que urra nos bosques” (Anjos, 1987).
A humanidade caminha “sob o poder de uma história”, nos dirá Ismael – personagem-título
da obra de Daniel Quinn (1992) – a de que o “mundo foi feito para ser conquistado pelo
homem, e seu destino é tornar-se um paraíso sob o domínio humano” (Quinn, 1992: 90). Na
tradição judaico-cristã, a natureza é considerada fora de nós, existe para ser manipulada,
dominada, explorada, conquistada, derrotada... Reforça-se a cisão, a fratura, entre o homem
(que saído da natureza já se vê extranatural-sobrenatural) e a natureza (que lhe fundamenta e
constitui). O divórcio ocorrido entre as duas (des)ordens, a natural e a cultural, “foi o
responsável pela alienação do homem de sua condição genérica, incumbindo-o da fáustica
missão de dominar e destruir o mundo natural” (Carvalho, 2003: 45).
É então que se nos apresenta a experiência (des)naturante a qual me referi no título desta
apresentação (a mobilidade do prefixo justifica-se à medida que o movimento não é
unidirecional – há esforços no sentido de uma “religação”). Não quero dizer (pelo menos, não
tanto, pois não é de todo enganoso) que existe em algum lugar, “estrategistas” que planejam o
“apagamento” da natureza. O que quero dizer, é que existe uma multiplicidade de práticas,
mais ou menos organizadas e agindo em escalas diversas, que apontam para uma direção
comum: a desconstrução do lugar da natureza (o seu apagamento).

Neste sentido, identifico dois movimentos erosivos: o primeiro é o investimento humano para
“sair da natureza” criando o seu “próprio-lugar”, ou o seu “lugar-próprio”, que lhe permite
assegurar uma independência em relação as circunstâncias e se expressa no desejo de cidade;
o segundo, penso que pode ser o investimento para retirar a natureza de si, na afirmação de
uma nova corporeidade (como a cidade, também se trata de uma vitória sobre o tempo –
putrefação – pelo mito da fundação de um lugar autônomo). Dedicar-me-ei ao primeiro
movimento erosivo, pois tais considerações derivam sobretudo de minha experiência como
habitante/investigador da cidade.
Para o humano mimado por “Prometeu”, a natureza é ameaçadora. Floresta sombria que cerca
as nossas cidades, mar profundo que avança sobre elas, céu infindo que as oprime, a natureza
materializa o sentimento de desordem do mundo e da fragilidade humana – a própria morte
imbricada na pulsação do vivo. A guerra contra a natureza é uma guerra contra aquilo que
putrefa, contra o que não dura para sempre. A cidade é o marco dessa vitória, sob o signo de
uma provisoriedade (obscurecida por uma perenidade), pois que não garante um reino
independente. A experiência humana é assim, inaugurada por um medo, o medo da morte, ou
antes, o medo da incerteza que a morte representa. Ao medo somar-se-á o desejo, um desejo
de controle total, um desejo de “lugar”, um desejo de cidade.
O construir é um ato sagrado, “é um ato religioso, o estabelecimento de um mundo em meio
de uma desordem primeva” (Tuan, 1983: 116-117). A cidade é a imposição da ordem em
meio ao caos natural. Ela aparece não apenas como um mero espaço organizado para as
atividades humanas, mas como o atestado de sua glória, de sua força e obstinação, do êxito da
experiência de emancipação do homem. Suas pontes e túneis vencem os obstáculos naturais,
rios e montanhas. Seus diques contêm o mar, suas enormes avenidas tornam plano e reto o
acidentado e meandrante. Nelas, o poder desfila numa clara manifestação da obstinação, da
força e da ordem. Ela conquistou o horizonte e se ergueu como o lugar de todos os lugares, a
grande morada da humanidade, embora nem todos encontrem nela um lugar – “os outros”,
aqueles tomados como sujos e inumanos.
Segundo Mumford, “ser morador da cidade era ter um lugar na verdadeira morada do homem,
no próprio grande cosmo” (1998: 59). Esse trajeto remete a busca de transcendência da
condição humana e ascensão à condição divina. Ao reino selvagem da natureza, a cidade quer
se opor, como reino domesticado. Ela é um espaço humanizado, nela o homem é mais dono
da situação na medida em que tal espaço é resultado de seu trabalho. Na natureza, o homem
se encontra em perigo, entregue ao desconhecido. Para Balandier (1997), trata-se da oposição
entre o de fora – perigoso – e o de dentro – seguro. A natureza é caótica e selvagem, a cidade
é organizada e civilizada – e aos poucos ela se expande e domina o ambiente no/do qual
surgiu.
A consagração das muralhas da cidade da Europa Medieval com o intuito de afastar “os
perigos do caos” (Rosendahl, 1999), é o melhor exemplo do movimento positivo de
organização do ambiente que a cidade realiza, mantendo longe/oculto tudo aquilo que ameace
a sua ordem. No espaço indiferenciado da natureza a cidade surge como um lugar. Para De
Certeau (1994), o lugar é uma circunscrição que serve de base “a uma gestão de suas relações
com uma exterioridade distinta”. A cidade como o local onde (e de onde) o poder se exerce
foi construída segundo esse modelo, bem como a nacionalidade política, econômica ou
científica. Territórios de operações controladas, onde o poder performa um espetáculo de
ordem. “É um domínio do tempo pela fundação de um lugar autônomo” (De Certeau, 1994:
99) – um “próprio”.
A cidade é um projeto de ordem e trabalha por ele. Nasceu sob este signo, seja do elemento
sagrado-religioso que lhe deu origem (Mumford, 1998; Tuan, 1983; Coulanges, 2002) ou do
elemento técnico-econômico que se somou a ela e se tornou predominante na nossa
experiência contemporânea de cidade (Harvey, 1993; Singer, 1998). A ordenação implica em

identificar e remover a sujeira que lhe ofende. Cada ordem elege o seu próprio lixo. Em
francês, “próprio” (propre), tanto significa “próprio”, como “limpo”. A sujeira designa uma
relação. Neste esquema não há lugar para ambigüidades. O esforço ordenador tenta se impor
através de uma disciplina que define lugares e distribui as coisas nos espaços, formando celas
que permitam o controle da vida, a separação do limpo e do sujo, eliminando o nãoharmonioso, o não-ajustado. Basta olharmos o clássico trabalho de Mary Douglas (1976),
tudo aquilo que confunde ou contradiz as classificações ideais é tomado como sujo, e a sujeira
é varrida com vigor para longe do campo visual: limpar é tirar da vista.
Le Corbusier (1992), o maior representante do modernismo na arquitetura, é o paradigma
desta guerra contra a natureza. A cidade-corbusier se quer reta. Ela vence os obstáculos. Para
ele, “o homem caminha em linha reta porque tem um objetivo (...) decidiu ir a algum lugar e
caminha em linha reta”; ao contrário, a mula “ziguezagueia”, “cabeça oca”, ele dirá,
“empenha-se o menos possível”. Enquanto a “rua curva é o resultado da vontade arbitrária, da
indolência, do relaxamento, da descontração, da animalidade”, a reta “é uma reação, uma
ação, uma atuação, o resultado de um domínio de si”. A cidade deve ter rigor, senão, em
desordem, ela se opõe a nós, como “a natureza que combatemos todos os dias”. O caminho
aberto por mulas deve ser substituído por uma “marcha para a ordem”. “O homem
funcionalmente pratica a ordem”, diz-nos Le Corbusier (1992), suas cidades são “revoltas
contra a desordem da natureza”.
A cidade liga-se a um dinamismo de forças que escapa ao cálculo, e revela a presença de
conflitos. Pela “brecha” dos discursos que a ideologizam como lugar da ordem (abusando do
pleonasmo), a natureza resiste astuciosamente. Ao lado do modelo expansionista-colonizador
que rege a cidade, a natureza se encolhe e se infiltra, iniciando novos circuitos comunicativos.
Ordem e desordem não se separam (natureza e cultura integram-se), os contornos não são tão
claros como se propagandeou. Fazendo referência a Calvino (1998), “o uivo dos lobos se
mistura ao estampido das rodas”. A imagem da cidade como conquista do homem a natureza
encobre o laço indissolúvel que integra natureza e cultura.
O narcisismo e a arrogância fizeram de nossas cidades um “espaço de crueldades” contra os
seres do mundo. Desenvolvemos múltiplas formas de torturar e excluir, de humilhar e ofender
a vida. É preciso restabelecer o diálogo e reconhecer na cidade, a possibilidade de um pacto
com o cosmos. Trata-se de um investimento em uma racionalidade que trata a cidade como
um campo de comunicação com a natureza. Nos iludimos com a nossa potência técnica, e
esquecemos que a cidade “é sempre um produto das possibilidades geográficas e da
capacidade de civilização das mesmas pelo grupo humano local e nela se refletem sempre as
influências do meio natural e as influências do grupo cultural” (Castro, 1957: 203) – uma
expressão do natural e do humano, uma experiência de integração que deve ser recuperada
pela memória.
É preciso ouvir os rumores da natureza. Cito Raul Brandão (S/D), escritor português, “quero
que fale dentro em mim o universo que eu já fui – a pedra que eu já fui – a árvore que eu já
fui – o bicho humilde que eu já fui”.
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O LUGAR DA NATUREZA NO DESEJO DE CIDADE –
MÚLTIPLOS TEMPOS, DAS MÚLTIPLAS CIDADES,
DE UMA MESMA CIDADE –.

Eduardo Duarte (UFPE)
Ândria foi construída com tal arte que cada uma de suas ruas
segue a órbita de um planeta e os edifícios e os lugares
públicos repetem a ordem das constelações e a localização dos
astros mais luminosos: Antares, Alpheratz, Capela, as
Cefeídas. O calendário da cidade é regulado de modo que
trabalhos e ofícios e cerimônias se disponham num mapa que
corresponde ao firmamento daquela data: assim, os dias na
terra e as noites no céu se espelham.
As Cidades Invisíveis – Ítalo Calvino.

Como surge a vontade de ser cidade? A essa pergunta tomaremos como apoio a deriva de uma
reflexão que vem da biologia. Humberto Maturana162, biólogo, responderia que a idéia de ser
como cidade parte de um desejo e de uma opção de ser da espécie humana. A mesma reflexão
o professor Maturana utiliza para observar que o desenvolvimento da consciência, com todas
as implicações que a descoberta das técnicas trouxe para intermediar a relação do homem com
a natureza, entre várias habilidades do homem, também surgiu desse desejo da espécie. Uma
ação coletiva inconsciente, capaz de se revelar no movimento tenso e orgânico de todas as
partes interessadas em direção à criação de algo novo como expressão de sobrevivência.
A opção de uma espécie não é um movimento consciente, objetivo e democraticamente
votado por todos os seus membros constituintes. É muito mais uma atitude espontânea de um
macro movimento de todos os seres de uma mesma condição animal em relação entre si. Uma
opção filogenética é antes de tudo um movimento de sobrevivência, que de forma alguma a
garante, pois será o conjunto de movimentos de todos os vivos, no mesmo cenário, que poderá
dar sinais da legitimação de condicionamento da escolha de uma espécie com seu meio.
Num mesmo sentido, como a imagem criada por Humberto Maturana, para o movimento da
vida humana em direção a consciência e conseqüentemente à técnica, podemos imaginar a
opção do homem em ser enquanto cidade. O que não seria algo de inédito dentre os animais,
considerando que muitos deles já possuem vida coletiva, numa divisão e desenvolvimento do
trabalho de forma organizada, criando habitats complexos que se assemelham a verdadeiras
cidades, como os cupins, as abelhas, as formigas. O que de inédito na história do reino animal
pode-se perceber com o advento das cidades é que o desejo coletivo de criação deste habitat
criou também a crença de que ele existe em separado do ecossistema no qual faz parte. Uma
imagem de ruptura a partir dos conjuntos de práticas e crenças desenvolvidas em grupo.
Para o filósofo alemão Peter Sloterdijk163 essa separação entre natureza e cultura só o faz
constatar um movimento natural da espécie humana. Para ele, foi natural da condição humana
criar formas de intermediação com a natureza, desde a sua prolongada estadia uterina. Há um
gradativo processo de continuação da fase placentária no aprendizado do mundo técnico de
um ser humano quando nasce. Sloterdijk acredita que o homem cria bolhas de interface entre
ele e a natureza como forma de complementar essa distância, que vem do longo tempo da
gestação. A partir daí essa condição ontológica gera um novo condicionante, o da
compreensão de sua inserção ecossistêmica, em favor da criação de um ecossistema próprio, a
cultura, num habitat específico, as cidades.
Algo precisa continuar a intermediar a relação do homem com o mundo. Nesse sentido,
fundar cidades, fundar espaços cada vez mais complexos, implicou numa gradativa separação
de sua relação com a natureza. Esse afastamento gradativo está diretamente ligado ao nível de
complexidade de uma cultura, a malha de dispositivos técnicos entrelaçados para dar suporte
racional às atividades do grupo. Não é a cidade em si que funda a ruptura ontológica, mas a
crescente complexificação da urbes cria realidades distanciadas, espacialidades e
temporalidades distintas do ecossistema natural. O desenvolvimento de hábitos e crenças age
no sentido de consolidar e fomentar a expansão de uma lógica própria que em raros casos
negocia com lógicas ecossistêmicas. A cidade, com sua complexificação, é um forte signo da
clássica discussão da separação natureza e cultura.
O desejo de ser cidade começou quando o homem passou de nômade a sedentário,
aproximadamente há dez mil anos, quando da necessidade de armazenar excedentes para
troca ou para suprimentos na estiagem. Com a sedentarização cresceu a natalidade das
famílias e a agricultura tornou-se mais eficiente que a caça-coleta para a manutenção dos
grupos. A explosão populacional tornou-se inevitável. As tribos se fixaram e se
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complexificaram desenvolvendo linguagens, narrativas divinas e necessitando da intervenção
institucional e administrativa de líderes. Deste momento em diante, têm-se contornos mais
visíveis da presença da cultura no processo de hominização.
A cultura, que teve seus primeiros rudimentos nas paleosociedades, tomou corpo nas tribos.
Os povoados se estenderam, criando-se as cidades, e com elas foram criadas as primeiras
sociedades históricas.
Desejo de Cidade.
Essa macro entidade cultural de laços coesos de pressão mítico-simbólica e produtora
compulsória de tecnologias, também constituiu e foi constituída junto aos ecossistemas e suas
regulações cósmicas. A sedentarização não implicou apenas parar num lugar. Os
condicionantes geográficos, climáticos, suas circunstâncias ecossistêmicas de manutenção da
vida tiveram profunda influência na escolha de onde sedentarizar. A escolha ecossistêmica de
um marco zero posiciona valores que de alguma forma vão acompanhar a memória total dessa
cidade. Pode vir a ser “esquecida” da convivência de gerações séculos depois de sua extensão
para ambientes distintos do marco zero; mas o local onde aportou finca um outro tipo de
pedra angular numa cidade; incorpora na sua memória sua escolha inicial em relação aos
condicionantes geográficos e ecossistêmicos que moveram seus primeiros colonizadores.
A rica planície da Mesopotâmia, com seus rios Tigris e Eufrates, que desembocam no Golfo
Pérsico, foi fundamental não apenas para a fixação dos primeiros aglomerados humanos,
como para a instalação da mítica cidade de Bagdá. As férteis regiões da Mesopotâmia criaram
um marco zero simbólico que se espalha pela memória de cidade de um povo, através dos
contos de Cheherazade164. Essas relações geográficas e ecossistêmicas vão definir também as
matrizes tecnológicas para a estruturação física da cidade. A velha Gênova, de Cristóvão
Colombo tem seus prédios empilhados em estreitas ruas, quase becos, por ter sido construída
espremida entre um golfo, que abriu as portas para o desenvolvimento de um porto
fundamental à história da Europa e uma cadeia de montanhas da Ligúria. Em Val Paraíso, no
Chile, essas matrizes tecnológicas vão desenvolver uma cidade que parte também de um porto
e escala a cadeia de montanhas que se desdobra da Cordilheira dos Andes. As casas na cidade
chilena partem do mar, espalham-se pelas encostas e sobem as montanhas, lembrando a
disposição das favelas da zona Sul do Rio de Janeiro. Nas cidades da Costa Oeste dos Estados
Unidos os constantes abalos sísmicos provenientes da falha tectônica do cinturão de fogo do
Pacífico influenciou matrizes tecnológicas que condicionassem seus edifícios a uma estrutura
móvel, que permitisse certo nível de abalo do solo sem interferir nas suas estruturas de
construção.
As cidades incorporaram como parte de sua história as circunstâncias geográficas que,
juntamente com a tecnologia, moldaram as condições físicas de sua existência. Mas outros
elementos, como as implicações econômicas e políticas, também somam importância na
escolha deste lugar para ficar.
Turim nasceu de um acampamento militar romano fixo. Suas longas ruas retas, como que
desenhadas a régua, atravessam a cidade de um lado a outro e demarcam ainda hoje os
espaços dos movimentos de entrada e saída das tropas de forma organizada. Kiev, no coração
da Ucrânia, nasceu de feiras situadas ao longo da estrada de entrepostos comerciais. As
caravanas de mercadores montavam seus acampamentos próximos ao rio Desna e criaram
assim a fixação de um novo agrupamento humano. Os elementos do fazer cultural, os
interesses estratégicos para a economia da região, se incorporam aos condicionantes
geográficos e ecossistêmicos para a escolha dos seus marcos zero.
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Entretanto, outros elementos acompanham a existência de uma cidade. Ela não se limita ao
que oferecem os elementos simbólicos e físicos de sua fundação. Esses elementos
acompanham as fases de evolução e destruição de suas urbes, mas o desejo de cidade se
desloca. Vemos aqui a mesma forma do desejo inconsciente da espécie humana, que
comentávamos anteriormente, de optar pela emergência da consciência como caminho de
sobrevivência. Podemos também sentir um mesmo movimento coletivo no que chamamos de
desejo de cidade; que faz e refaz sua urbanidade, que desloca sua população com novas
perspectivas de economia levando ao alargamento geográfico da sua malha de construção. O
desejo de cidade desenrola o gigantesco tapete da cidade por sobre vales e montanhas.
Um desejo, que perpassa todas as escolhas e conflitos de escolhas, soma-se com o passado
fundador geográfico e com os sonhos de cada momento por futuros melhores. Um desejo que
sobrevive a invasões, destruições e pilhagens; que se reconstrói num caminho possível ou
perde vontade de existir e sucumbe em ruínas. Um desejo composto por camadas ou estratos
de vontades, sonhos, frustrações, que constroem técnicas para satisfazê-los, mas que também
são construídos pelas mesmas técnicas. Cada salto de complexidade de uma sociedade pelo
agenciamento coletivo de uma técnica, faz emergir uma nova condição de cognição coletiva
no mundo e por sua vez novos desejos gestados a partir desse novo referencial coletivo de
pensar. Esses estratos se comunicam como um rizoma, e faz emergir uma ação, um
movimento, que aqui chamamos de desejo de cidade.
Essa imagem extremamente complexa possibilita visualizar a reinvenção constante das
cidades em múltiplas dimensões. Por onde se tomar a leitura da evolução de uma urbes se
perceberão as milhares de conexões de cada estrato de acontecimento ao longo da sua
história. Matrizes econômicas disparam novas reflexões sobre sistemas políticos; mas as
matrizes econômicas, por sua vez, não podem ser pensadas fora das demais dimensões
culturais da história do pensamento da cidade. Fundam-se princípios estéticos, de saúde, de
lazer, de educação, de corpo e de fé.
Os condicionantes geográficos dão alguns limites para se pensar a economia, o que mobiliza a
criação técnica para superação de limites, para que a cultura, como segunda natureza humana,
permita o desejo de cidade se expandir, sempre em consonância com o que pode
tecnologicamente em seu ecossistema. Todos esses extratos estão em profundo acoplamento
sistêmico, em negociação de valores, de condições, daí emerge um movimento que desenha as
extensões de uma cidade que escolhe caminhos entre todas as opções do rizoma. O território
se constrói na caminhada. Seu prolongamento se desdobra no sentido do seu desejo.
Em muitas situações o deslocamento do desejo de cidade faz também se deslocarem os seus
centros, ou o que se entende por centro, de seu funcionamento num determinado momento
histórico. Nesse sentido, é interessante que tentemos pensar novamente o que é um centro
urbano. Se percebemos um centro como um vórtice, um ponto de concentração de forças
vivas, em plena atividade; forças que se concentram mas permanecem móveis; forças que
fazem circular capital financeiro, decisões políticas, investimentos emocionais, desejos,
aspirações... Gerando com isso alterações plásticas na malha de edificações; então é natural
que um centro se desloque expandindo sua malha movida pelo desejo de cidade. Um centro
pode multiplicar-se em vários pontos que tenham força de centros de fluxos dentro das urbes;
pode vir a esvaziar-se numa determinada região, numa determinada época.
Um centro urbano pode migrar para diferentes pontos ao longo da história de uma cidade. Ele
pode esvaziar bairros inteiros construídos, numa determinada época como sua sede. Os
prédios abandonados tornam-se moradia de outro tipo de fluxo de vida extremamente
importante no imaginário coletivo. Às vezes vêm abrigar as porções humanas marginais da
cidade virando espaços fantasmagóricos; noutras vezes consegue ser recuperado e mantida
sua importância histórica como valor turístico para a cidade.

A cidade não precisa necessariamente destruir sua memória geográfica. Ela pode ser
reabsorvida nas formas viáveis a manutenção da urbes. A memória geográfica fica como mais
uma temporalidade do lugar. Isso nos leva a uma outra reflexão: quanto mais urbanidade na
vida de uma cidade, maior o acúmulo de diferentes temporalidades em diferentes espaços,
como centenas de cavernas que se ramificam a partir umas das outras no interior de uma
montanha. Cada caverna, um tempo de vida ali depositado pelo desejo de cidade; um estrato
do tempo naquele espaço; um traço de memória da constante reconstrução da urbes.
Esse fenômeno fica mais claro de ser observado nas metrópoles. Quanto maior a extensão das
metrópoles maior o deslocamento do desejo por vários lugares, ocorrendo mesmo uma
multiplicação dos centros, das regiões de povoamento, de circulação de emoções e de fluxos
de capital. Esses por sua vez cumprem seu tempo e se deslocam para outras linhas de
acontecimento, de encontro de forças, formando novos plexos, esvaziando os antigos de
atividade central. Os marcos antigos vão incorporar memórias de um traço, de um percurso.
O deslocamento do desejo criou um bairro que parou no tempo... Ali já foi o traço do desejo
da urbes, a vontade de se expandir passou e construiu linhas de bonde naquele chão. Algumas
antigas construções se misturam com novas; bairros antigos restaurados dão o sinal de uma
temporalidade, marca a existência daquele tempo no acúmulo de múltiplos tempos do
crescimento das grandes cidades.
A Hiper dimensão do Espelho Mídia.
O acúmulo de temporalidades na urbes ganha uma dimensão ainda mais complexa quando
sobre essa perspectiva conceitual acrescentamos a dimensão dos meios de comunicação de
massa. Esses últimos operam infinitas aberturas de sentido para a cidade, a partir das suas
próprias imagens, ou imagens de outras cidades, representadas no que chamamos de espelho
mídia. Cabem aqui alguns esclarecimentos conceituais. Comecemos por clarear um pouco
mais o que chamamos por imagens. Não se trata aqui de uma informação visual apenas, mas
uma informação conceitual, uma construção imaginária complexa montada a partir de
fragmentos de realidade midiática que apontam para um sentido. O conjunto de referências
visuais, sonoras, impressas, de expressões culturais das mais diversas; críticas, elogios,
escândalos, belezas naturais, noções de cidadania que geram imagens de aspectos da cidade.
As múltiplas imagens dos múltiplos aspectos também condensam impressões, referências,
sentidos, que por sua vez, no seu conjunto geram uma imagem de toda a cidade.
Nem essa macro imagem, nem suas micro imagens são estáticas. O fluxo de referências que
circula no espelho midiático é bastante rápido; seguem o sentido das pautas jornalísticas, das
datas comemorativas da cidade e do país, da novela da moda e tantos outros fatores que
convergem para uma movimentação de valores disponíveis como imagens de referência.
O que chamamos de mídia aqui também requer certa atenção, pois a idéia de mídia emerge
como uma hiperdimensão dentro da vida de uma cidade. Uma hiperdimensão que se
comunica com a cidade através de diversos canais. Como metáfora tomamos emprestada a
idéia do espelho de Alice, das encantadoras fábulas de Lewis Caroll165. Um espelho no qual o
reflexo da cidade será a projeção de aspectos possíveis numa dimensão temporal do desejo.
Possíveis porque são reais na dimensão do desejo projetado, na intenção formatada de cada
reflexo, na proposta criada em cada expressão. Não há reflexos fiéis no espelho mídia. Ele
sempre refletirá circunstâncias do desejo de grupos que se expressam e ajudam a construir a
imagem conceitual que emerge.
Nessa potência reflexiva o espelho também permite um mergulho noutros mundos, noutras
quimeras de cidades, por sua vez também desdobradas no espelho mídia. Reflexos de cidades
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cruzam-se, interpenetram-se desejos de mundo, como os de Alice com os do País das
Maravilhas.
O advento da mídia implica numa reformulação profunda do sentido de cidade e nos valores
que levam ao deslocamento do desejo de cidades. Os meios de comunicação de massa
permitem que se multipliquem e amplifiquem as temporalidades da urbes. As cavernas
temporais desdobram infinidades de novas temporalidades criadas a partir de telenovelas,
documentários, programas de rádio, reportagens jornalísticas, outdoors, cinema, em todo e
qualquer suporte tecnológico escrito, de som e imagem. São ampliadas peculiaridades de um
bairro; personagens simples do cotidiano assumem importância central de informação e
formação para a cidade. Em todo processo de seleção e escolha dos aspectos que surgem no
espelho mídia, naturalmente que muitas outras circunstâncias passam a não serem vistas
momentaneamente. Algumas consolidam maior visibilidade, outras circulam de forma
marginal, pois o próprio espelho possui também seus instrumentos marginais, ou seus
instantes marginais de visibilidade de valores. Costumes, circunstâncias de outras cidades
também atravessam a importância da própria urbes na qual se vive. A mídia abre vários
portais hiperdimensionais, janelas de comunicação para realidades possíveis da própria cidade
e de várias cidades entre si.
Verdadeiras cidades invisíveis emergem a partir dos fragmentos de cidades reais. O Rio de
Janeiro do espelho se constrói com tiros nas favelas e cenários de novelas. Bagdá existe em
destroços; Nova Yorque é a bela torre de Babel de todos os povos. Imagens construídas a
partir de informações das mais diversas, apontando sentidos distintos, mas que com a
repetição das informações mais constantes gera-se um sentido, uma coerência de onde a
imagem conceitual emerge. Essa imagem midiática é um reflexo de cidade possível, uma
imagem que se constrói com aspectos reais, mas que cria uma temporalidade e um sentido
próprio descolado do sentido do vivido, e que retorna para o vivido redimensionando sua
existência. Todas as existências passam a compor o cenário de realidade dos habitantes que se
deslocam pelas cavernas espaço–temporais criando e recriando suas subjetividades.
Essa imagem midiática provoca, inevitavelmente, um deslocamento da relação da urbes com
seu desejo de cidade. A imagem é também criada por desejos e esses passam a constituir
também um conjunto de reflexos de valores que recriam espaços de desejo. Durante um
tempo relativamente curto, para a história de uma cidade, alguns personagens emergem na
centralidade da produção cultural e redesenham valores para os habitantes. Mas a fugacidade
deste fenômeno não dá tempo para uma nova extensão da malha de edificações distendendo o
novo espaço de cidade. Quando o movimento é mais lento e permite que o desejo da urbes
seja mais orgânico, os fluxos de capital seguem também os fluxos de atenção dos valores em
seu deslocamento. Mas a temporalidade da imagem midiática não permite a confiança do
capital em seguir o fluxo do desejo e instalar a sua dimensão física. Da forma como a
centralidade da urbes guiada pelo espelho midiático chega, também desaparece, não
possibilitando formas mais sólidas da consolidação física do desejo de cidade. Valores da
moda levam fluxos de jovens para o punk rock ou baile funk nas periferias num dado
momento. Isso desperta a atenção e o desejo de consumo desses elementos culturais no
espelho. O tempo de duração dessa imagem pode produzir ações do fluxo financeiro nesses
locais, mas não chega a deslocar a malha de edificações da cidade para a criação de novos
centros físicos. Mas certamente temos nesse momento a ampliação da própria idéia de
centralidade, pois os mesmos bairros periféricos vão assumir culturalmente, no tempo de
exposição da imagem no espelho, uma referência de centralidade cultural, de atenção de
valores numa dimensão.
Alguma coisa se perde do movimento do desejo de cidade com o reflexo da cidade no espelho
midiático, mas alguma coisa também se recria na noção de centralidade cultural. O
movimento, em alguns instantes, mais lento, por levar uma condensação de vários fluxos que

o acompanham, cada um numa temporalidade distinta do movimento, nem sempre consegue
trazer junto o capital que remodela a malha de concreto. Entretanto, o desejo de cidade passa
a contar com o seu reflexo midiático como um dos importantes agentes na formação de sua
urbes.
Os meios de comunicação contemporâneos apresentam um caleidoscópio de várias cidades
possíveis a partir da mesma cidade. Através do rádio notícias em tempo real deslocam a
atenção do reflexo para questões cotidianas, para artistas esquecidos ou recém-lançados. A
televisão cria inúmeros espectros nas telenovelas, nos noticiários, nos programas de
entretenimento, nos filmes. Assim também com os jornais e o cinema, que se somam nessa
densa rede de construção de sentidos, de referências culturais que alimentam os planos e os
movimentos do desenvolvimento de uma urbes, através de fatos criados ou retrabalhados em
contextos concernentes aos jogos de interesse do momento. Não tomamos aqui uma
apresentação simplificada de luta pelo poder quando falamos em interesses, porque todos os
poderes acabam tendo sua legitimidade e sua parcela de expressão no espelho mídia; mesmo
que não seja em horários ou espaços de maior audiência ou com o mesmo tempo de
apresentação que possuem as imagens mais rentáveis. Mas a multiplicação de meios de
transmissão de informação multiplica também possibilidades de inserção de todos os
interesses.
O que é então uma cidade? Dentre uma miríade de respostas possíveis poderíamos dizer que
uma cidade é um conjunto de tempos criados coletivamente, num espaço que se desdobra
gradativamente; mesclando a memória de um marco zero ecossistêmico, político e
econômico, com o sonho de futuros, através do agenciamento dos movimentos de seu desejo
em constante devir.
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COMBUS(t)ÃO: O POVO CONTRA A MÁQUINA - A
AUTO-ORGANIZAÇÃO NAS MANIFESTAÇÕES PELA
REDUÇÃO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS DO RECIFE
Carlos Pinheiro (UFPE)
Geraldo Rocha Jr (PE)
Renato Pereira Feitosa (UFPE)
“-‘Bora protestá!?
-‘Bora!”
Conversa entre dois senhores dentro de um ônibus,
durante os dias de manifestações
O quê e por quê?
Uma flutuação. Uma situação dada em determinado tempo que pode ou não resultar em um
momento seguinte de indeterminação social, bifurcação, que culminará em uma
transformação social em detrimento de outras.
A flutuação em particular por nós estudada foi o momento em que se deu o inicio das ações
diretas por parte dos manifestantes que estavam presentes no dia 17 de novembro de 2005 na
Rua Conde de Boa Vista, primeiro dia de manifestações contra o aumento das passagens de
ônibus no Recife.
Este momento, ou flutuação, foi escolhido primeiro por sua conotação política. É um
consenso entre o grupo que este novo paradigma também venha no sentido de uma
contestação e transformação da ordem vigente. Concordamos no fato de vermos que a atual
situação global de destruição da natureza e desrespeito pela vida, de origem ocidental, tem
uma razão identificável: a dinâmica capitalista, ou o sistema capitalista, e seus
desdobramentos; acreditamos que essa origem deve ser combatida. Isto é, nós apoiamos e
reafirmamos o tipo de ação que visa interferir na ordem estabelecida através de protestos e
ações que pretendem buscar a não deterioração e melhoria da vida individual e coletiva.
Acreditamos que o paradigma da complexidade permite uma visão da realidade como um
processo em construção, passível de interferências e perturbações por forças diversas, que
podem alterar sua trajetória e levar à transformações do sistema social. Isto pode apontar para
perspectivas divergentes das difundidas pela concepção de que um rumo já estaria definido
para a história humana, e se há um processo, ele está definido pelo progresso dentro dos
limites dados pelo sistema capitalista. Da contestação de práticas do sistema, emergiriam
flutuações apontando para rumos alternativos. Essa maneira de conceber a realidade não é
adotada apenas por convergir com uma crença na transformação social. Mas também porque
podemos demonstrar por outros ramos do conhecimento que a concepção de que a realidade é
determinada por leis gerais só é possível se limitada a concepções simplistas.
É dessa crença e /ou forma de ver - utilizamos dois tipo de preposição por entender que a
crença implica diretamente nessa “forma de ver” sendo indispensável para a sua existência que decorre o nosso interesse/recorte direcionados na lógica que operou as ações deste dia.
A consideração-hipótese de que as forças envolvidas no movimento foram importantes, mas
descontinuadas, e que fracassaram na direção a que estavam se dirigindo é o que nos faz
encaixá-las num conceito de flutuação, se afastando do de bifurcação, este dirigido
objetivamente para uma nova orientação dos caminhos seguidos, que refletiria neste caso, na

diminuição nos preços das passagens e na realização das outras reivindicações exigidas pelos
manifestantes. É no intuito de reavivar essas possibilidades, as requalificando enquanto
flutuação, que fizemos essa pesquisa. Nos atendo as narrativas dos que estavam imersos na
dada situação, e a partir destas tentar reconstruir e compreender como se deu tal fenômeno.
Como?
Nosso primeiro passo foi uma investigação com o intuito de encontrarmos pessoas presentes
no primeiro dia – 17 de novembro de 2005 – das manifestações pela redução das passagens.
De início buscamos na memória de alguns manifestantes que já tínhamos acesso aos nomes e
contatos de outras pessoas presentes no mesmo dia. É interessante destacar a nossa
dificuldade nesse processo pois a memória remetia a pequenos grupos não se estendendo a
uma gama mais diversa de manifestantes. Essa relação de grupos foi fundamental para a nossa
compreensão do fenômeno estudado. O passo seguinte foi marcar as entrevistas individuais,
fato não ocorrido pela falta de tempo por nossa parte (outras demandas da universidade, a
demora da investigação e a brevidade na entrega do trabalho) e por parte dos entrevistados.
Assim sendo, optamos por fazer as entrevistas gravadas em pares, o que acabou nos
favorecendo no sentido de um estímulo mútuo entre os entrevistados.
Com as entrevistas prontas, o que fizemos foi buscar as similitudes nas falas e a partir delas
construir um discurso que remontasse os eventos, ou parte deles, ocorridos naquele dia. Foi de
grande valia, nesse sentido, a utilização de um gravador digital de áudio, já que este
possibilita a edição das falas, de onde capturamos as idéias que nos interessavam e que
estavam presentes na maioria dos discursos e com estes trechos recortados montamos um
discurso do sujeito coletivo ou DSC:
“um discurso síntese elaborado com pedaços de discursos de sentido
semelhante reunidos num só discurso.”
(Fernando Lefevre,
http://www.ipdsc.com.br/scp/showtexto.php?pag=2)
Outro ponto sobre o qual nos debruçamos foram as empresas de ônibus. Buscamos através de
visita a uma delas – a Itamaracá Transportes, que diga-se de passagem foi a única que aceitou
nos receber sem maiores preconceitos e exigências - entender o funcionamento de uma
empresa de transporte coletivo, como ocorrem as decisões de quantidade de linhas, quais os
fatores que são levados em conta para um aumento no preço da passagem, qual a orientação
dada aos motoristas e cobradores em casos como o de manifestações, quem coordena e
orienta nestes casos, entre outras coisas.
Outra forma de angariar informações a respeito da manifestação pela redução das passagens
de ônibus já citada foi através dos meios de comunicação, no caso, sites de imprensa na
Internet, tanto a comercial – notícias sobre o acontecimento publicadas nos sites dos jornais
do estado (Jornal do Commércio, Folha de Pernambuco e Diário de Pernambuco) e algumas
notas que foram publicados em outros sites de jornais convencionais - quanto os
independentes e alternativos – especificamente o Centro de Mídia Independente (CMI), site
de notícias livre, no qual qualquer pessoa pode enviar ou comentar uma notícia -, fixando-nos
mais nestes. Essa pesquisa nos meios de comunicação visou principalmente adquirir mais
informações sobre o contexto em que se deram os protestos e não a reconstrução pretendida
com as entrevistas. Não confiamos nas informações das mídias comerciais dado o seu
atrelamento aos interesses corporativos e políticos que a sustentam, que transparece muito no
modo em que as manifestações foram relatadas. Quanto ao que encontramos nas mídias
independentes e alternativas, confiamos mais, já que o que foi relatado foi feito de forma

direta, sem passar por nenhum crivo – o que se aproxima mais com nossa pesquisa. Isso nos
deu maior quantidade de informações.
Conclusão
Nas entrevistas com os manifestantes, as seguintes idéias se mostraram recorrentes:
- Os laços de amizade entre os entrevistados e outros manifestantes já presentes na
mobilização como motivação daqueles;
- Os laços de amizade entre os presentes na manifestação como fator na emergência posterior;
- A configuração das forças presentes na manifestação;
- O caráter das forças determinantes presentes na manifestação: Autônomas Emergentes e
Político Partidárias;
- Esgotamento do modelo Político Partidário de negociação.
Constatamos também que:
- O evento estudado ser uma flutuação e não uma bifurcação.
Reconstrução dos fatos:
Todos os manifestantes entrevistados tinham conhecimento do aumento das tarifas de ônibus
e não concordavam com isso. Eles estavam em uma situação fora do contexto da
manifestação quando ficaram sabendo desta ou por contato visual de algum amigo na
manifestação já em andamento ou através de algum amigo que não estava na manifestação
mas que se encaminhava para o local e isso os impeliu a ficar na manifestação ou ir para ela.
Esses ficaram próximos ou com esses amigos durante a manifestação. Nestes fatos notamos a
existência de uma das características presentes em todos os sistemas complexos: a relação
que cada unidade estabelece apenas com um certo número de unidades, pessoas
relacionadas, do todo de manifestantes. Sem no entanto se restringir a ações desempenhadas
por esse grupo restrito, visto que o sistema é aberto e que as ações de grupos geram adesões
de uns e abstenção de outros.
Estes manifestantes ficaram durante algum tempo apenas fazendo volume na manifestação
enquanto um outro grupo, que chamaremos por convenção de Político Partidário, realizava
sua forma de manifestação pautada principalmente pela negociação e planejamento do que
fariam a seguir, assim como acordos caracterizados pelos entrevistados como sendo por
interesse próprio corporativista. Aqueles manifestantes, que agora passaremos a chamar por
convenção de Autônomos Emergentes, por não acreditarem na forma de ação dos Políticos
Partidários de antemão passaram a fazer pequenas ações ainda razoavelmente isoladas,
principalmente a de murchar os pneus dos ônibus por neste tipo de ação verem mais resultado,
isto é, ver nisto uma forma apropriada de conseguir a redução das tarifas de ônibus. Na
seqüência dos fatos vem o que podemos chamar de Primeira Pedra - expressão extraída de
uma das entrevistas – que figurou na primeira seqüência de ação direta concomitantes de
destruição dos ônibus, dando inicio a toda seqüência de ataques contra os mesmos. Esta
“seqüência de ataques” é a Emergência propriamente dita: uma nova ordem auto-organizada,
com um sentido e visando um fim, emerge de forma espontânea, sem haver uma organização
previa e hierárquica da determinada ação.
Não foram todos os manifestantes que atacaram os ônibus. Outros, também Autônomos
Emergentes preferiram, por não concordarem em atacar os ônibus, agir de formas diferentes,
como por exemplo chamar pessoas que passavam pelo local a participar das manifestações e
explicar para os passageiros dos ônibus o que estava acontecendo.
O exemplo do inicio da depredação dos ônibus, pode ser relacionado com outra característica
dos sistemas complexos: a não linearidade. O fato de alguns manifestantes ter iniciado ações

deste caráter não gerou em outros, que discordavam deste tipo de ação, um afastamento do
movimento ou impedimentos na ocorrência deste tipo de ação, mas acabou por gerar outras
atitudes em outras direções relacionadas a esta ação. Esta reação que a ação dos primeiros
gerou no segundo, decorre objetivamente da contrariedade de unidades, existentes dentro do
mesmo sistema, sem esta operar um sentido de exclusão, se constituindo mais como
influência no redirecionamento das outras unidades .
A Emergência em si teve fim antes do fim das manifestações, estas se tornando cada vez mais
organizadas pelos Político Partidários, ordenadas e “pacificas”.
A Emergência teve um pico no segundo dia de manifestações caindo gradativamente nos
seguintes. Varias forças atuaram para o fim da Emergência, entre elas: o Governo do Estado
de Pernambuco, a Policia Militar, a Mídia Comercial e as Companhias de Ônibus (na pessoa
do Técnico de operações).
Segundo os entrevistados a força mais responsabilizada pelo fim das manifestações com ações
diretas foram as forças Político Partidárias. Estas forças encabeçaram os outros dias de
manifestação de forma muito mais acentuada e evidente, agindo como a liderança das
manifestações e desqualificando as ações dos Autônomos Emergentes.
Nas relações entre as forças existentes nas manifestações, está embutida a idéia de feedback.
A Primeira Pedra aparece como a atitude que desperta, estimula, desencadeia o feedback
positivo: repetição mais acentuada e crescente desta mesma ação. Caracterizada pela
continuação de gestos de mesma natureza diretamente impulsionados e alavancados pelas
ações iniciais. Do outro lado impulsionando as ações em direção oposta, orientadas à volta ao
equilíbrio do sistema, está o feedback negativo, substanciado nas ações de repressão e
amedrontamento pelo Governo do Estado e Policia Militar; na desinformação proposital da
mídia comercial através da distorção dos fatos; nas ações dos técnicos de operações das
empresas de ônibus visando desviar o curso dos ônibus para longe das manifestações; na ação
Político Partidária impondo sua própria forma de organização. O feedback negativo, isto é, as
forças que estavam agindo para a estabilização da situação foram as responsáveis pela
reordenação do cenário e o decorrente fracasso dos fins pretendidos.
A força Político Partidária transpassa todo o movimento de forma bastante peculiar. Agindo
de formas antagônicas em situações aparentemente iguais, sem nunca deixar de ser
corporativista. São estas forças que participam do fomento das manifestações e não a
Autônomo Emergente. Esta surge em um segundo momento independe daquelas. Ainda
assim, os partidos políticos e suas juventudes não reprimem essa força logo de inicio, ela
inclusive a impulsiona. Em seguida desvincula-se dos Autônomos Emergentes passando a
negar a forma de ação daqueles até que consegue sufocar essa força. Durante todo esse
percurso de tempo das manifestações, a força Político Partidárias mantém a mesma
intensidade, é estável.
Com isso pudemos constatar de modo claro que o fenômeno estudado era de fato uma
flutuação, passível conseqüentemente de ser inscrita num período determinado de tempo: ela
começa e acaba podendo vir a gerar outras ações, como esta pesquisa por exemplo, mas não
constituindo uma bifurcação no dado período de tempo analisado. Podemos mostrar isso
através da perpetuação da força Político Partidárias, indicando a não ocorrência de uma
transformação social ao termino dessas ações, e nem, em uma escala menor, a pretendida
conquista da redução das tarifas.
Gráfico das ações das forças Político Partidárias (PP)
e Autônomas Emergentes (AE) no tempo (t)
para demonstração da flutuação
Combus(t)ão: o povo X a máquina

Sobre o modo de fazer: diálogo e criatividade

(t)
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Inicio das manifestações
O áudio ouvido, ou DSC sonoro, tem 3 níveis: as entrevistas editadas; os efeitos sonoros que
constroem um ambiente chuvoso; a musica incidental. A intenção desta edição é a de recriar o
clima de grande tensão instaurado naquele dia 17 de novembro de 2005, seu começo, seu
meio e o fim das manifestações com ação direta.
Um segundo ponto é o da narração, ou apresentação, que precede as entrevistas. Logo de
inicio percebe-se uma diferença no titulo que deixou de ser Combustão Espontânea para se
tornar Combustão: o povo contra a máquina. Isto ocorreu porque depois da primeira
apresentação do trabalho em que acreditávamos que a ação dos participantes que chamamos
de Autônomos Emergentes era espontânea, deixamos de acreditar nesta hipótese e passamos a
trabalhar com a idéia de que a ação não era espontânea, mas, sim, racional, ou cultural,
baseada na história, crenças e premissas individuais de cada participantes. A soma destas
ações individuais que gerou a auto-organização, esta, sim, espontânea.
Um outro ponto ainda da narração é a definição do espaço de tempo que foi pesquisado: o dia
17 de novembro de 2005. A definição de um espaço de tempo com começo e fim é de suma
importância para a compreensão do fenômeno estudado. Imaginemos uma metáfora com uma
chaleira cheia de água e queremos estudar o momento da transição de fases da água. Se
partirmos de um ponto qualquer no tempo, por exemplo, o momento em que a chaleira é cheia
com água até o momento em que ela é colocada no fogo não veremos a água em ebulição,
mesmo que saibamos que a água passou por esse processo não pudemos acompanhá-lo e a
forma como se deu não será resultado de observação. Mas se definirmos nosso tempo como
sendo desde o momento em que a chaleira é cheia até o momento em que a água é colocada
em uma xícara com chá teremos observado todo o processo, podendo compreendê-lo com
mais clareza e criatividade. No caso do dia observado, para compreender como se deu a
mudança da manifestação “pacifica” para a manifestação “violenta” observamos desde o
momento em que os manifestantes entrevistados chegaram na manifestação até o declínio das
ações diretas como forma de protesto. É o protesto no tempo (t).

O que procuramos durante a observação deste tempo (t) foram situações que fossem descritas
em todas as entrevistas e que pudessem ser compreendidas como leis ou regras que existem
em todos os sistemas complexos auto-organizados. Sabíamos que corríamos o risco de nos
deparar com uma realidade que não fosse a esperada por nós. Para nossa alegria isso não
aconteceu. É importante ressaltar que a escolha deste dia e desta perspectiva de pesquisa
partiu de alguém que esteve presente às manifestações e que notou que ali houve algo não
usual em outras manifestações, isto é, partimos de uma observação empírica in loco para uma
a partir de entrevistas com outras pessoas que viram as manifestações in loco.
A opção de uma pesquisa empírica foi a de acreditarmos que o pensamento complexo surgiu
de um dialogo direto com a realidade, isto é, a realidade empírica se colocou frente às
pesquisas realizadas na época e se mostrou impossível de ser respondida pelo pensamento da
época. Este pensamento se viu obrigado, ou com a opção, de mudar para responder a estas
questões. Ter o pensamento complexo como premissa de pesquisa empírica possibilitou
refazer este dialogo criando aí a partir da soma do empírico com o teórico com o empírico de
novo novas questões teóricas que a realidade empírica complexa vista a partir do pensamento
complexo colocou.
O método de pesquisa por nós utilizados nasce deste dialogo durante todo o processo de
“decifração” daquilo que foi falado pelos entrevistados. O DSC sonoro, que estamos
praticamente desenvolvendo, nos pareceu o mais apropriado por permitir condensar as idéias
de varias pessoas em uma idéia de um sujeito coletivo, também uma boa metáfora para a
compreensão de uma auto-organização, muitos indivíduos que formam um sentido coletivo.
Por ser em áudio o DSC nos permitiu manter a individualidade dos sujeitos dentro deste
sentido coletivo. Para descrever estas idéias optamos por uma narrativa etnográfica,
intercalada com explicações teóricas principalmente retiradas da física do não equilíbrio. Uma
interdisciplinaridade naturalmente colocada pela realidade estudada e tranqüilamente aceita
pelo pensamento posto em prática. Para compreender ainda a relação destes indivíduos que
chamamos de Autônomos Emergentes com os outros indivíduos que estavam presentes
naquele mesmo tempo-espaço de manifestação mas agiam pela restauração do “equilíbrio
físico-social” nos utilizamos de uma representação gráfica, ou um gráfico. Este gráfico não
estava previsto para existir ou responder questões ou para reforçarmos a influencia da física
do não equilíbrio. Ele foi desenhado pela primeira vez na areia da praia - escolhemos uma
casa no litoral para concluir a primeira versão do trabalho -, foi apagado com a mão e feito de
novo com um graveto usado como lápis e por ultimo em uma folha de caderno. Boa metáfora
para a interação natureza-cultura, empírico-teórico.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROBLEMA DO
CONHECIMENTO DA NATUREZA E SUA POSSÍVEL
RESOLUÇÃO SIMBÓLICA EM JUNG
João Bosco Fonseca Coelho (UFPE)
Se o tema deste Congresso é a “Natureza”, interessante notar como, quase toda vez que se fala
nela, têm-se por pressuposto subjacente, que está dada, está aí, é óbvia por si mesma. Se se
problematiza o conceito, não se põe qualquer dúvida na realidade da Natureza, que nos
circunda de uma maneira tão manifesta, que dispensa qualquer questionamento sobre sua
existência. Afinal, eis a pedra que machucará minha mão se eu lhe bater; o aroma que cheiro,
a cor que vejo, o gosto que sinto deste fruto em minhas mãos; e o vazio tátil do meu bolso, da
carteira que foi subtraída por aquele menino correndo. Como posso duvidar disso?
A cultura pop, em sua mítica contemporânea, aborda de um modo bastante incisivo este
problema. No filme Matrix, o personagem principal, Neo, toma a pílula vermelha, símbolo
que identifica e propõe o seu despertar. Em seguida, seu mentor, Morpheus, lhe afirma: “O
que você chama realidade são impulsos nervosos viajando por seu cérebro!” Até então, Neo,
acordado, não sabia que sonhava. Sonhando, vivia a realidade?
René Descartes pôs, há mais de três séculos e meio, a mesmíssima questão – que seja a da
realidade do real. Queria fundar um pensamento que fosse inatacável por sua correção e
verdade, e, notando que não podemos ter certeza de nada que nos chegue pelos sentidos,
pergunta166:
“Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste
lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse
inteiramente nu dentro de meu leito?”
Haverá alguma proposição inquestionável? Uma certeza absolutamente inequívoca? Um
fundamento seguro no qual se possa assentar uma ciência? Meus sentidos me enganam; sou
até mesmo incapaz de distinguir entre o sono e a vigília. E até, pode existir um tal espírito
maligno que me faça enganar o tempo inteiro! Assim, como, nestas condições, obter um
conhecimento seguro?
De uma coisa só não posso duvidar em minha dúvida – de que duvido! Sendo a minha dúvida
o meu pensamento, é necessário que eu seja, que exista, para que pense167:
“Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar
que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava,
fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade; eu penso, logo
166
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DESCARTES, René; Meditações (Col. Os Pensadores); Abril; São Paulo; 3. ed.; 1983; pág. 86.
Idem; Discurso do Método (in Obra Escolhida); Difel; São Paulo; 1973; pág. 66.

existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes
suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que
podia aceita-la, sem escrúpulo, como primeiro princípio da Filosofia
que procurava.”
Carl Gustav Jung parece ecoar a problemática cartesiana ao afirmar muito peremptoriamente
que168:
“...qualquer ciência é função da psique e qualquer conhecimento nela
se radica.Ela é o maior de todos os prodígios cósmicos e a condição
sine qua non do mundo enquanto objeto. É sumamente estranho que o
homem ocidental, com raríssimas exceções, aparentemente não dê
muita importância a este fato.”
Assim, a natureza não é apenas passiva percepção do sujeito, pelo contrário, é, também, como
que sua própria construção. Já Kant, também assim o indicou ao afirmar que a razão só
entende aquilo que produz segundo os seus próprios [projetos] planos169.
Entendida desta forma a problemática sujeito-objeto ou, de outra forma, a problemática da
realidade do real, será que Jung apontaria em seu conceito de “Arquétipo” uma solução
possível para sua superação, ao indicá-lo como a ponte entre o sujeito e a natureza? O
conceito de “Arquétipo” se bem traduz por170
“...fatores e temas que agruparam os elementos psíquicos em
determinadas imagens (que denominamos arquetípicas), mas de um
modo que só pode ser conhecido pelos seus efeitos. Os arquétipos são
anteriores a consciência e, provavelmente, são ele que formam as
dominantes estruturais da psique em geral (...) Como condições a
priori, os arquétipos representam o caso psíquico especial do ‘patter
of behaviour’ [esquema de comportamento], familiar aos biólogos e
que confere a cada ser vivente a sua natureza específica. Assim como
as manifestações deste no plano biológico fundamental podem variar
no decurso da evolução, o mesmo ocorre com as manifestações dos
arquétipos. Do ponto de vista empírico, contudo, o arquétipo se
forma no interior da vida orgânica em geral. Ele aparece ao mesmo
tempo que a vida.”
Como personagens ou dramas interiores, os Arquétipos – que apontam para a suscetibilidade
da vontade frente a fatores não conscientes -, indicam que não somos donos em nossa própria
casa; que o Homem não tem sobre si o controle que, tão puerilmente, imagina ter. Assim, - e
aqui está o ponto fundamental a que se faz menção -, a cuidadosa consideração das
condicionantes interiores se faz imprescindível para o justo trato do universo circundante.
Neste sentido, um episódio real da vida de Jung contado em uma entrevista, ilustra bem o que
se traduz por uma correspondência dos universos interior e exterior, bem como a má
influência constante sobre as nossas mais nobres boas intenções – influências inconscientes
das quais descuidamos com facilidade -, cujo antídoto é o cuidado ao sempre descuidado – o
mal em nós171:
JUNG, Carl Gustav; A Dinâmica do Inconsciente; Vozes; Petrópolis; 1984; pág. 176.
KANT, Immanuel; CRP B XIII (Crítica da Razão Pura; Lisboa; Calouste Gulbenkian; 1997; pág. 18).
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JUNG, Carl Gustav; Psicologia da Religião Ocidental e Oriental; Petrópolis; Vozes; 1983; pág. 148.
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McGUIRE, William e HULL, R.F.C. (orgs); Carl Gustav Jung: Entrevistas e Encontros; pág. 81.
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“Ao enfatizar este ponto aos meus alunos, costumo dizer: ‘Como é que medem uma coisa?
Por seus efeitos, E usualmente por seus terríveis efeitos. (...) Agora digam-me o que é a coisa
mais destrutiva de que têm conhecimento?’”
“Uma por uma, consideramos coisas tais como incêndios, terremotos, erupções vulcânicas,
inundações, epidemias.”
“Então eu digo: ‘Não podem pensar em nada mais terrível do que qualquer dessas coisas?
Que me dizem da guerra mundial?’”
“Ah, sim! Os explosivos de alta potência.”
“’Mas’ pergunto eu, ‘os explosivos fazem-se a si mesmos? São eles que declararam guerra e
marcham para a guerra? São eles que levam os homens a tiracolo?’”
“É a psique humana que faz guerras. Não a consciência do homem. A consciência tem medo,
mas o inconsciente dele, que contém a selvajaria herdada, assim como os impulsos
espirituais da raça, diz-lhe: ‘Agora é tempo de fazer guerra. É tempo de matar e destruir’. E
o homem faz tudo isso.”
As minhas piores falhas morais, que a mim mesmo sempre passam despercebidas, são sempre
amplificadas quando as vejo no outro. O culpado por tudo que está errado comigo mora
sempre do outro lado do rio, e, assim, o fenômeno de projeção do arquétipo da Sombra172 é,
segundo Jung, um considerável fator causador de guerras. Quando já a axiológica judaicocristã173 admoesta a perceber a trave do próprio olho em detrimento do cisco no do irmão, é
interessante notar as palavras que HITLER proferiu acerca de CHURCHILL174 :
“Durante mais de cinco anos este homem percorreu a Europa como um louco, em busca de
qualquer coisa a que pudesse deitar fogo. Infelizmente sempre haverá mercenários prontos a
abrir as portas da sua pátria a este incendiário internacional.”
Assim, a discussão sobre a realidade do mundo natural através do questionamento da relação
cognoscitiva sujeito-objeto, obteve uma tentativa de resolução prática no conceito junguiano
de “Arquétipo”, notadamente o de Sombra, que nos levou a uma consideração geral sobre sua
importância nas proposições Éticas sobre o Universo Natural. Finalmente, sublinhou-se o
imperativo de auto-observação como pressuposto essencial de nossas ponderações, posto que
o cuidado à Natureza objetiva passa, inexoravelmente, pelo cuidado à Natureza subjetiva.
Interdependentes, gritam, uma através da outra, por nossa atenção.
Como já foi dito pelo Sábio de Zurique – Um homem sem mitologia é meramente um produto
da estatística, é, por assim dizer, um fenômeno médio. A nossa ciência natural converte tudo
em média175. Assim sendo, uma ciência sem alma, como mera pictografia matemática, não
fala ao coração do homem; a Antropologia, por outro lado, ao estudar os produtos simbólicos
da psique, cuida do que foi descuidado e aponta para caminhos prenhes de heroísmo e
conhecimento; como bem nos mostra o mito de Prometeu – que roubou o fogo dos deuses
para dá-lo aos homens. Por castigo, foi acorrentado a uma coluna e uma águia viria devorar
seu fígado que sempre voltava a crescer e ser comido novamente, em um suplício eterno.
Notamos, então, e até não sem uma ponta de aterrorizada surpresa que o custo do
conhecimento humano foi o aprisionamento do Deus. O desvendamento do significado desta
tragédia heróica é a tarefa que nos foi deixada por herança.
HARK, Helmut (org.); Léxico dos Conceitos Junguianos Fundamentais; São Paulo; Loyola; 2000; pág. 122:
“Para descrever e definir o conceito de sombra, Jung parte da experiência humana em geral, do fato de que não
temos apenas lados bons e luminosos, mas também lados sombrios. Por sombrio entendem-se aqui todos os
traços obscuros da personalidade. Não apenas as pequenas fraquezas e defeitos, mas todas as porções inferiores
da personalidade, cujas camadas mais baixas quase não se podem distinguir da pulsionalidade do animal.”
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Mateus 7:3: “Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no
teu?”
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Cit in. FRANZ, Marie-Louise von; O Processo de Individuação(in: JUNG, Carl Gustav (org.); O Homem e
Seus Símbolos; Rio de Janeiro; Nova Fronteira; 1987; pág. 172.
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Ibidem; pág. 310.
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FÓRUM TEMÁTICO VI

O IMAGINÁRIO CÓSMICO E A RELIGAÇÃO
NATUREZA-CULTURA: IMPLICAÇÕES PARA A
EDUCAÇÃO
Coordenação: Maria Cecília Sanchez Teixeira (FEUSP)

MICROCOSMOS EN LA TERAPIA DE SAND - PLAY,
JARDINES DEL ALMA. UNA
APLICACIÓN DIDÁCTICA.

Pilar Pérez Camarero (Universidad Autónoma de Madrid)
.
Lo imaginario es el espacio de las imágenes, de la imaginación, la creatividad, la fluidez, lo
onírico. Las discusiones acerca de este ámbito han puesto de manifiesto que nos encontramos
ante un campo que interesa a psicólogos, sociólogos, antropólogos, psicoanalistas, filósofos y
creadores de los diferentes terrenos visuales o no. Hay una larga tradición desde Freud, Jung,
Eliade, Piaget, Sartre, Bachelard, Durand… En las carreras de artes lo imaginario se trata
desde los presupuestos de la estética y de una forma ecléctica a modo de discusión, abierta.
En este sentido Tonia Raquejo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid trabaja los conceptos “real e imaginario” y sus implicaciones didácticas con
titulados de Bellas Artes.Tanto en mis obras personales como artista visual como en la
práctica docente con mis estudiantes de las carreras de maestro o de doctorado, encuentro que
lo oculto, resbaladizo y riquísimo que habita las profundidades está hecho de imaginarios, de
iconos, de visiones.

Ya concretamente en una asignatura que oferto para trabajar la creatividad y el
autoconocimiento a partir de las imágenes interiores, observo el encuentro con lãs
iconografías oníricas y su potencial como un valor en sí mismo, algo semejante acontece en la
materia Taller de dramatización e imágenes oníricas en que nos centramos en el imaginário
producto de los sueños. Al final de la experiencia que presento aquí así como en otros talleres
proyectivos se me ha evidenciado que lo inconsciente se manifiesta de forma constante y allí
donde se favorece su expresión.
En esta aportación que presento ahora voy a hablar de la aplicación de una técnica terapêutica
proyectiva “el cajón de arena, el juego de cajón de arena o Sand Play”, referido a uma
experiencia didáctica que desarrollé en la primavera del 2006 con estudiantes de la titulación
de Audición y Lenguaje en la Facultad de Formación del Profesorado de la UAM. Aprendí la
técnica en el Postgrado de Psicoanálisis de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, de la
mano de MªTeresa Noguera psicoanalista didacta y miembro de la IAAP (Asociación
Internacional de Analistas Junguianos). La terapia no verbal del Sand Play utiliza el juego
simbólico, el espacio proyectivo pautado del cajón como microcosmos representacional del
mundo interno de la persona que lo crea. Se trata de un tipo de terapia que toca las capas más
profundas de la psique, y es utilizada por psicoanalistas analíticos em sus sesiones sobre todo
con niños y dolescentes, pero también con adultos. En mi trabajo como profesora de
educación artística he desarrollado diferentes talleres en los que me he acercado a conceptos
de arte terapia, pues toda expresión es terapéutica por liberadora y armónica, y así mismo
expresión de lo que es la globalidad del individuo.
Pensé en la posibilidad de presentar el Sand Play en el aula y hacer una reutilización
pedagógica de esta terapia que en principio es unipersonal con el terapeuta como testigo del
proceso. En el espacio del taller el trabajo es en grupo y no hay una función de escucha por
parte del terapeuta sino unas pautas y una observación por parte del propio estudiante en su
proceso.
El grupo protagonista de la experiencia lo constituyeron veinticinco personas que se están
formando para dar clases a niños con dificultades de audición y lenguaje176. Estos estúdios
tienen un sesgo terapéutico, y estos contenidos han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar la
actuación en el aula y de diseñar los talleres y las aportaciones teóricas. La mayoría de los
estudiantes son jóvenes entre los dieciocho y los veinticinco años. El grupo lo forman mujeres
y solo tres hombres, como viene siendo habitual en las carreras de maestro en que la ausencia
de varones en las aulas se hace notar a excepción de la especialidad de Educación Física.
La metodología que apliqué partió de hacer una introducción a la terapia de Sand Play a partir
de lo que había aprendido con Teresa Noguera y de un rastreo bibliográfico en que entendi
que Dora Kalf y la doctora Margaret Lowenfeld en Inglaterra fueron las pioneras de uma
terapia verdaderamente nueva y que ha tomado fuerza en diferentes contextos (Italia,
Inglaterra, Estados Unidos, Brasil…), si bien la mayor parte de la bibliografía que
encontramos es en italiano.
Les comenté que se trata de desarrollar un juego libre en un cajón de unas medidas pautadas
(57X 72 X 7), un espacio abarcable con la vista, pintado de azul en su interior, relleno de
arena que se va transformando con una cantidad de figuras, piezas diversas y elementos
decorativos, minerales, vegetales, al gusto de la persona que trabaja y hace las veces de
demiurgo de ese espacio personal, jardín del alma177.
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Mi agradecimiento a los estudiantes que vivieron esta experiencia y me dieron la oportunidad de leer sus
textos y apreciar sus trabajos.
177
La idea de jardín como espacio interior que equivale a reducto psíquico de capacidad simbolizadora se utiliza
en diferentes técnicas, como las visualizaciones, procesos que entrando en estado alfa permiten en acceso a
visiones que recuerdan las oníricas pero en las que el individuo es totalmente consciente y dueño de lo que
decide hacer, estaría cerca también de la idea de sueño lúcido en que el soñante toma conciencia de estar

Expliqué que estamos ante una terapia no verbal que toca un nivel profundo de la psique, que
se ha utilizado por terapeutas junguianos en el trabajo especialmente con niños y jóvenes. Lês
mencioné la capacidad de cura para dolencias de tipo psicosomático de esta terapia,
encontrando testimonios de su aplicación en hospitales de niños con cáncer en Brasil. No
obstante es una terapia relativamente nueva que se comenzó a utilizar en 1960. La filosofía
que hay detrás de esta terapia es holística y comprende la totalidad cuerpo-mente-alma del
individuo, además en el universo que se construye convergen los cuatro elementos178, con lo
cual el espejo del alma se convierte en el espejo de lo creado. La arena es el elemento tierra,
el azul del cajón el agua, e incluso a veces se utiliza agua, el fuego se coloca en el
microcosmos (como pude comprobar que ocurrió en la práctica de las diferentes sesiones) y el
1 Mi agradecimiento a los estudiantes que vivieron esta experiencia y me dieron la
oportunidad de leer sus textos y apreciar sus trabajos.. 3
aire que se mueve con los elementos, envuelve y da cuerpo a ese espacio creado (incluso a
veces se incluyen elementos móviles). Expliqué que la arena funciona como prima materia, y
en su manipulación se alcanza el contacto con una parte muy íntima de la persona que realiza
su viaje simbólico. Tocando la arena emerge lo inconsciente. Se expresa y dinamiza nuestra
imaginación. Se iban a convertir en hacedores y destructores de ese espacio, tan propio, donde
las imágenes funcionan como un sueño, pero en el que uno está despierto y recuerda.
A continuación paso a describir el proceso de la experiencia, una aproximación arquetipal e
interpretativa de lo ocurrido (los productos y los testimonios), finalmente acompaño con la
transcripción de los testimonios más representativos, cerrando con una bibliografía y algunas
imágenes del trabajo desarrollado.
El proceso.
El trabajo primero consistió en hacerse el cajón y pintarlo de azul, algunos de los estudiantes
aprovecharon para decorar su parte exterior, o poner su nombre179 con resalto especial. Se
dedicaron tres sesiones de dos horas cada una a desarrollar el experimento, no se fijó um
número de sesiones en el inicio, habíamos hablado de concluir cuando observáramos que el
espacio de la experiencia ya había tocado su fondo, se había agotado. La provisión de arena,
si bien en principio inquietó a los participantes que no sabían muy bien cómo proveerse y
pensaban que pesaría demasiado (la mayoría de los estudiantes asiste a las clases
desplazándose en transporte público), finalmente se solucionó con dosis de creatividad: hubo
arena recogida de un fin de semana en la playa, arena de jardín, arena más o menos gruesa, e
incluso se aprovechó que en la Facultad estábamos con unas obras para proveerse de la arena
de los operarios.
En cada sesión los estudiantes se dejaban llevar y construían los microcosmos, además si bien
cada uno buscó su propia provisión de figuritas y objetos diversos180 que, con la llegada del
buen tiempo, se vio crecer con elementos naturales (ramas, hojas, cortezas, flores), también se
dieron muchas situaciones de compañerismo y trabajo en equipo, prestándose los iconos,
ayudándose a fotografiar los motivos, realizando incluso composiciones en grupo y pequeñas
soñando. Hemos utilizado esta técnica recurrentemente y con personas de todas las edades como un recurso para
hacer emerger imágenes y ayudar en procesos de pintura con muy buenos resultados. Esta técnica la utiliza
también en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid el profesor Eduardo Bonati
con estudiantes de Bellas Artes.
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Recordamos las clasificaciones de Bachelard y de Leroi- Gourhan.
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Con el sentido de identidad y pertenencia que tiene el nombre, también de autoría en los trabajos artísticos, de
individualidad creadora y de espacio de afectividad del yo.
180
En las sesiones terapéuticas es el despacho-taller del psicoanalista el que está dotado como un pequeño
almacén provisto de una gran cantidad de figuritas, objetos y materiales que el cliente elige para la creación de
sus microcosmos.

performances (esto en la tercera sesión, testimonio quince). La arena se manipuló seca o bien
húmeda llegando en algunos casos a técnicas próximas a la idea de modelado, de trabajo con
arcilla, desde lo informal (no representacional) muchas veces.
Cada una de las sesiones de dos horas de duración dio la oportunidad de desarrollar uno o
varios espacios simbólicos, aquí se respetó el ritmo de cada cual y su tiempo fue suyo.
La pauta era:
• dejarse llevar creando, experimentando,
• fotografiar el resultado,
• escribir en un cuaderno de campo las reflexiones que consideraran expresaban la experiencia
vivida, abundando en símbolos, asociaciones, sentimientos o lo que cada uno deseara anotar.
La clave era ver el proceso. 6 Paisajes del alma, se puso en evidencia lo expresado por
Bachelard “Antes de ser un espectáculo consciente todo paisaje es una experiencia onírica”
(Bachelard 1994, 4 Para nosotros, en educación artística, el proceso es lo más importante y
siempre incidimos en la significación crucial que tiene. En el proceso se crece, se transforma
la persona, el resultado es una anécdota, no buscamos construir objetos bonitos, sino dotar de
sentido la capacidad del ser humano para expresar. En el sand play aplicado a la educación
artística la clave está precisamente ahí, en esa hibridación
de las cualidades de ambos campos: el artístico y el terapéutico. A lo largo de las sesiones
fotografié y observé lo que ocurría manteniéndome con respetuosa distancia, sin comentarios
ni interpretaciones. Los estudiantes se animaron a fotografiar sus obras y las de los
compañeros y el hecho de fotografiar e incluso seleccionar determinados fragmentos del
microcosmos creado propició otro tipo de experiencia creativa, otra forma de crear mundos
posibles.
Interpretación y arquetipos.
Encontramos un discurso habitado por arquetipos en un lenguaje múltiple y polisémico, como
es propio de todo evento expresivo en que la naturaleza profunda emerge.
Por los testimonios de los estudiantes de los que extraemos algunos de los párrafos más
significativos, la experiencia no pasó sin más para la mayoría de ellos. Pudieron sentir que
algo se estaba moviendo en su interior, que algo muy íntimo se manifestaba.
Por ejemplo, en el testimonio número dos la estudiante dice que al manipular la arena sentía
cómo se aclaraban sus confusas ideas, se ordenaban, esto es muy interesante pues hace ver
que el trabajo desde una posición lúdica y experimental con las imágenes y las sensaciones
afecta y reordena el mundo de las ideas, se podría decir que permite una vía de acceso a estas,
distinta a los procesos cognitivos habituales y por lo tanto posibilita encontrar respuestas
nuevas siendo un motor de creatividad.
Varios fueron los casos en que se hace mención a la infancia, el juego de arena refresca la
memoria y se hace viaje en el tiempo, en el no- tiempo de lo inconsciente. El recuerdo y la
evocación se activa y así aparece en varios de los testimonios. Pienso que es posible que esta
terapia sea positiva en trastornos que impliquen pérdida de memoria como la enfermedad de
Alzeimer, por lo que procura de vuelta al pasado y recreo en los detalles desde lo sensorial.
La terapia artística que tiene en Tessa Dalley una de sus principales teóricas incide en el valor
de los sentidos, de nuevo se trata de acercarse a ese mundo complejo, plagado de
significaciones, códigos y significados, de otra forma, una más directa y dúctil. El juego
proyectivo es algo que los niños desarrollan de forma espontánea y que se va perdiendo (jugar
a las casitas, inventar una guerra colosal, imaginar príncipes y gestas heroicas), porque el
adulto por lo general no juega. Con el cajón de arena los estudiantes regresan a esa
experiencia infantil de dotar de vida a personajes, hacerles hablar, con este ejercicio el diálogo
que se está produciendo es un diálogo interno.

Hubo algunos contagios en los paisajes181 creados, es más, alguno de los textos lo dice
(testimonio número tres), se sentían afectados por la producción del compañero. Lo
interesante es encontrar la declaración del darse cuenta de este hecho y procurar el
ensimismamiento. Algo que generalmente en el mundo de la creación pictórica no es tan fácil,
porque hay más pudor en reconocer ese contagio y por tanto más dificultad para hacer
consciente que uno no fluyó desde su interior, sino que encontró la respuesta fácil, fuera. Es
muy importante que la persona como es este caso (tres) se dé cuenta de esa dificultad de
identificación con lo que hace.
También lo es que se trata de explicar y dar sentido a los iconos (si coloca una familia,
explica que será porque eso es importante en el presente para ella). Incluso la identificación 6
Paisajes del alma, se puso en evidencia lo expresado por Bachelard “Antes de ser un
espectáculo consciente todo paisaje es una experiencia onírica” (Bachelard 1994, 12). 5
proyectiva “ese hombre es mi padre, ese otro es el príncipe”. En el testimonio 13 se puede ver
cómo aflora la ideología (diferencia campo – ciudad).
Es interesante que la mayoría de los procesos vayan de la acumulación de objetos a la
simplificación, incluso a un juego más bien esteticista, sensorial o hedonista, según las
sesiones se suceden, un desvestirse de adornos para quedar en lo elemental.
Por otra parte encontramos también diferencias en el sentido de que unos se ven más
inspirados en su primer paisaje del alma y al final de las sesiones se encuentran sin
“inspiración” mientras que para otros es precisamente en su última “imago” donde hallan la
satisfacción “ese me gustó más”.
En el testimonio séptimo en que se llega a construir un microcosmos con tres puentes de
madera, piedra y plástico, la autora nos hace entrar en un espacio de cuento de hadas que nos
recuerda las interpretaciones de la doctora Marie Louise von Franz, la proximidad en los
lenguajes de lo inconsciente y la literatura oral, los cuentos de hadas como referentes de ese
mismo imaginario que participan de una misma fuente arquetípica. Por otra parte vamos
viendo que la referencia a elementos arquetipales como en este caso la idea puente182, es
constante, el cajón de arena parece el espacio proyectivo de un sueño.
Probablemente todas estas apreciaciones, por su diversidad, explican los diferentes momentos
que cada uno sintió en el encuentro con el cajón y la arena, y con los espacios internos que se
agitaron y la forma en que todo ello fue reconstruido.
Abundan las expresiones afectivas al objeto (el cajón) “maravilla del cajón” testimonio 1 y las
sensaciones agradables de la tarea (relajación), lo atractivo de tocar la arena… En general
apelan al descubrimiento de sensaciones, de esta forma la función sensación de la que hablara
Carl Gustav Jung en sus Tipos Psicológicos183está muy presente “sequedad del paisaje”
testimonio número tres.
Varios de los argumentos apuntan a situaciones de autodescubrimiento y revelación:
En el testimonio nueve aparece metafóricamente la necesidad de tomar un camino que se elige
(desembarcar en uno u otro lado).
Hay también una conciencia de la importancia de ver la parte oscura de la psique testimonio
ocho reconocimiento de los aspectos ocultos de la naturaleza humana, “sombra” de los
psicólogos analíticos.
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Paisajes del alma, se puso en evidencia lo expresado por Bachelard “Antes de ser un espectáculo consciente
todo paisaje es una experiencia onírica” (Bachelard 1994, 12).
182

“Aquello que media entre dos mundos separados… el traspaso de un estado a otro, el cambio o el anhelo de
cambio” (Cirlot 1997, 379).
183
Tipo que Durand discute y apela al término factor (Durand 2005, 387).

Hay referencias a símbolos del mundo de lo diurno (la ciudad, el orden) y otras de lãs
tinieblas, la noche, los animales que pueblan el inframundo. Los ciclos de la nigredo, la
albedo y la rubedo, transitan a través de las escenografías.
También es interesante que en gran parte de los procesos aparece la idea de dualidad o
enfrentamiento de contrarios testimonio uno. Se podría decir que el proceso funciona en casos
como un compensador de lo consciente que diría Jung y es significativo cómo los autores
toman cuenta del proceso, de la significación y procuran cambios, transformaciones.
Es muy interesante el testimonio número uno en que la autora comienza con una ciudad en la
que ella impone un orden, animales, personas, edificios, todo tiene su sitio hasta que pasa a
una escena de caos, y habla de ese caos, esa destrucción (prima materia), para llegar
finalmente en la tercera sesión a una espiral, imagen del centro, hermoso viaje en tres etapas.
Del orden, al caos, a la simplificación y la búsqueda de un núcleo, proceso de individuación
que expresaría Carl Gustav Jung. O la evasión de la realidad como es el caso del testimonio
sexto.
Las imágenes no coinciden en su referencia al imaginario diurno o nocturno con el sexo de los
autores (lo diurno propio de los hombres frente a lo nocturno de las mujeres) que discutia 6
Durand siguiendo a Jung, el ánimus de las mujeres y el ánima de los hombres que
proporciona una “diversidad inagotable de manifestaciones” (Durand 2005, 390). También los
símbolos negativos frente a los ascensionales184, luminosos.
La persona a lo largo de estas sesiones ha entrado en un diálogo interior con su inconsciente y
ha sido transformada por la experiencia. Así en el testimonio tres en el segundo cajón
construyó una hermosa imagen del centro, donde se reflejaba lo mejor que cada uno tiene em
palabras de la autora.
Vemos un discurso que va de lo más mundano a lo más arquetípico y elemental, a los iconos
que nos hermanan a todos, a las imágenes energéticas de centro, renovación, pasaje,
movimiento. Escalera, estrella, mandala…
Testimonios185
Primer testimonio.
1- Primero me dispongo a poner la caja sobre la mesa y le hice una foto, para ver como
había quedado la maravilla del cajón, después de ciertas dificultades.
Es cierto que mientras hacía el cajón sentí cierta relajación creo que es por hacer una cosa
que nunca había hecho antes. Pintarlo fue emocionante.
Pensé en los materiales que había llevado, sobre todo en qué iba a hacer con ellos.
Eché la arena sobre todo el cajón, después estuve tocándola un cierto tiempo y me recordó a
una tranquila visita a la playa.
Me dispuse sin más a colocar los distintos objetos sobre la arena. Como mis juguetes eran
bastante representativos, me creé una ciudad.
Había una parte donde estaban los animales, era el campo y otra la humanidad que hacía la
vida en casa y en una escuela. Esto separado por un camino con coches.
Todo lo que me salió era bastante realista. Pensando y reflexionando, después de
construirlo,había creado una ciudad en el que todo el mundo vivía en paz y tranquilidad.
Quizás esto es lo que a mi me gustaría tener de vez en cuando, ya que normalmente no
tenemos esa vida tan armónica.
2- De lo que había creado anteriormente me puse a crear todo lo contrario, y de la paz y
armonía anterior, pasé a escenificar el caos que en todo momento tenemos de vez en cuando.
184

En palabras de Durand símbolos de verticalidad, ascenso, cenit celeste, reconquista y luz (Durand 2005, 131)
Los testimonios reflejan textualmente párrafos escritos por los autores de los cajones de arena a lo largo del
proceso de los talleres.
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Coloqué distintas piezas de lego sin ninguna forma en especial y de distintos tamaños y
colores. Era la escenificación del caos absoluto, no hay orden por ningún lado. Mis
sentimientos eran más abruptos que con la otra escena, eran sensaciones de rapidez,
descontrol.
Por último coloqué distintos muñequitos, que representa lo perdidos que podemos llegar a
estar en ciertos momentos. Como de la nada nos encontramos con una situación desconocida
y no sabemos cómo salir de ella.
En esta última escena es más como yo me sentía en ese momento en el cual tenía distintos
problemas y no sabía todavía cómo resolverlos.
3- Segunda sesión de trabajo con la caja. En esta segunda sesión todo se simplificó bastante
más. Comencé a hacer pequeños espacios libres de arena y luego los rellené con piedrecitas.
A continuación intenté unir a través de puentes los distintos bloques de piedra, para llegar a
la unión. Por último coloqué cuatro muñecos por el espacio.
Al reflexionar sobre el micro-mundo que había creado, me di cuenta de que todo era más
sencillo, demás no sabía qué hacer porque todo eran representaciones de la realidad y lo
quería evitar. Así que cuando acabé había creado distintos mundillos en los cuales había
poca gente pero todos estaban unidos por algo en común, a pesar de ser distintos.
4- Tercera sesión con la caja. En esta sesión todo se simplifica aun más. Como ya no sabía
qué podía representar, lo que hice fue mover la arena y comenzar a echar las bolas sin
sentido. Después volvía a echar las bolas varias veces y salió un espiral186.
Segundo testimonio.
1-Al llenar el cajón de arena, moverla y distribuirla por el mismo, la sensación de tocar la
arena me ha encantado, pues parece como si al tocarla te transmite tranquilidad. De echo
antes de colocar las figuras he estado un rato manipulándola, pues la arena es finita y muy
suave.
Mientras he tocado la arena, he estado aclarando algunas ideas que en mi cabeza no tengo
muy ordenadas, seguidamente me he puesto con mi microcosmos.
He querido recordar momentos de mi infancia, con los muñecos que yo utilizaba por entonces
(David el gnomo, barriguitas…) y a representar distintas situaciones en mi juego (detalle de
la foto). La profe ayuda a sus alumnos a leer, esta situación la representaba yo con mis
alumnos cuando aprendí a leer, puesto que todo lo que hacía en el cole, después me gustaba
escenificarlo en casa sobre todo el ser profesora (mi juego simbólico que mejor recuerdo).
En la imagen se hace referencia también al patio y a los momentos de juego libre. Solíamos
hacer caminos, saltábamos a la comba, corríamos por detrás de otros, jugábamos al balón,
juegos de corro (mis preferidos por cierto).
Creo que es la mejor representación de mi infancia que yo he realizado, y creo que he sabido
plasmarlo, o por lo menos era lo que pretendía.
La experiencia de esta primera sesión del cajón ha sido muy positiva y me parece que es uma
forma muy buena para pasar un rato recordando y sobre todo representando aquello que te
gusta, te gustó o que recuerdas con especial cariño.
2- En esta sesión he querido plasmar una de las cosas que más me gustan: el mundo del
motor. De ahí que aparecen coches y motos.
He representado el circuito donde se llevan a cabo los campeonatos y he seleccionado de mi
mini-colección aquellos bólidos que también representan algo socialmente. En esta última
sesión he decidido emplear canicas, de colores muy bonitos.
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“Forma esquemática de la evolución del universo… la relación entre la unidad y la multiplicidad” (Cirlot
1997, 201).

En una primera exposición, he representado el caos187, pues es así como mi mente se
encuentra. Ahora con la cercanía de los exámenes, trabajos y demás responsabilidades
intento estar al pie del cañón, intentando renovar energía continuamente.
También ese caos se puede llevar a la vida diaria, pues ante una situación inesperada nos
cuesta reaccionar.
La siguiente representación ha sido también con canicas, y he intentado representar uma
escalera188, haciendo honor a la obra de Chema Madoz189. La idea que he querido expresar
es suya, pero la originalidad la he puesto yo con las canicas.
Como conclusión, decir que la actividad del cajón de arena ha sido muy útil. Me ha ayudado
a relajarme y además me ha ofrecido la posibilidad de hurgar en mi memoria y sacar lo más
bonito y representativo de mi persona, así como reflexionar sobre ello.
Tercer testimonio.
1- A pesar de lo engorroso del transporte, me pareció interesante.
El único momento de relajación y abstracción durante las dos horas, fue cuando extendí la
arena y jugué con ella al principio de la actividad.
Después, no sé muy bien cómo explicar la sensación; me agobiaba tener que introducir los
personajes, porque supongo que inconscientemente tenía la idea de que lo que había que
hacer era recargarlo de figuras, y como tenía pocas y muy distintas nunca me quedaba
conforme con lo que resultaba. Me condicionó mucho ver las cajas de los compañeros y de
forma inconsciente intenté imitar sus microcosmos.
Tenía muchas ganas de acabar porque me frustraba estar delante del paisaje y sin tener los
elementos que me hubiera gustado tener. No me vi identificada con lo que hice. El cajón tênia
una zona de playa y una zona de montaña con un río que ponía las dos zonas en contacto. Em
mi microcosmos había cinco familias: una de caballos, una de ovejas y dos de personas.
Supongo que estas agrupaciones tendrán algo que ver con la importancia que hoy por hoy lê
doy a mi familia. Una vez acabado, me sorprendió ver que había colocado un osito pequeño,
que observaba a una de las familias, transmitía lástima y en cierto modo envidia y soledad.
Ambos lados del paisaje daban sensación de sequedad; había pocos árboles y los que había
eran parduscos, como si se hubieran secado.
En mi microcosmos sólo había dos hombres, uno era un padre de familia que estaba en la
parte central y otro en el mar, sólo y cerca de una isla.
Supongo que el elemento central representa el amor de padre y la figura de la barca el amor
conyugal (era un príncipe190), si así fuese, están muy bien situados, muy acorde con mi
situación sentimental.
2- La segunda experiencia fue mucho mejor que la primera. Esta vez no coloqué muñecos,que
representaran cosas evidentes, como hice el primer día, sino que fue algo más
simbólico.Utilicé velas, un cd, flores de papel, clips, monedas y recortes de papel. Representé
una forma mandálica, que tenía por núcleo un cd y una flor y que representaba el centro más
íntimo e importante de cualquier persona, lo mejor de cada cual, lo que le hace especial. A
medida que me alejaba del centro, aparecían elementos más superfluos, pasando por clips
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“La doctrina de la realidad considera el caos como un estadio inicial ciegamente impulsado hacia un nuevo
orden de fenómenos y de significaciones” (Cirlot 1997, 124).
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“Ascensión, gradación, comunicación entre los diversos niveles de la verticalidad” (Cirlot 1997, 193).
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Los estudiantes habían acudido a una exposición de fotografías del artista Chema Madoz como actividad de la
asignatura, la poesía visual de las imágenes, algunas de ellas de contenido arquetípico y el sentido del humor del
artista llamó la atención y el interés del grupo.
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“El príncipe o hijo del rey es una forma rejuvenecida del rey padre, como el sol naciente lo es del sol
mugiente. El príncipe aparece en las leyendas con frecuencia como héroe; su virtud es la intuición y no es raro
que posea poderes demiúrgico” (Cirlot 1997, 377).

ymonedas de menor a mayor tamaño. Las velas representaban la proyección del alma y de
lãs cualidades de la persona al exterior. Una especie de viaje desde lo superficial a lo
interior dela persona. La sensación que sentí al hacerlo fue de relax, me propuse no mirar lo
que los demás hacían para no limitar inconscientemente mi creatividad, y creo que lo
conseguí.Tardé bastante en hacerlo, pero el tiempo se me hizo corto191.
3- Tercera experiencia. Lo que hice, fue una estrella192 de cinco puntas, con canicas y
piedrasde decoración. Lo hice rápido, sin mucho esmero y sin reflexionar el porqué lo hacía.
No sabría interpretar el resultado. La sensación fue de soledad y tranquilidad.
4- Cuarta experiencia. Esta vez mezclé en mi cajón algunas cosas que odio y algunas de lãs
cosas que me gustan, mis anhelos y mis miedos. Representé cosas que me gustan y que valoro
muchísimo: los niños, las flores, el silencio, los botones (son uno de mis objetos favoritos), la
luz, los que escuchan, la paz y la palabra. Entre las cosas que no me gustan, y en cierto modo
me asustan están: la tozudez y la intolerancia (nueces), la soledad, la muerte y el paso del
tiempo no vivido, el amor en pareja, la codicia, mi inseguridad y mi indecisión (yo-yo) 15
Creo que fue la vez en que más me identifiqué con lo que hacía, porque lo que realmente
intentaba era expresar cosas mías materialmente. Tardé mucho tiempo en hacerlo y me sirvió
para preguntarme el porqué de mis sentimientos hacia las cosas que plasmé.
Cuarto testimonio.
1- Me tuve que limitar a los objetos que tenía por eso mi sensación fue un poco privada de
libertad sobre mi microcosmos. Lo realicé en un breve espacio de tiempo porque no me
resultaba muy entretenido colocar figuras que no tenían mucha relación entre sí. Después de
esta escena realizábamos otra yo salí al jardín a recoger plantas y piñas y realicé una escena
relacionada con la naturaleza y la tranquilidad.
2- Salí al jardín a buscar cosas que me llamaran la atención; como ya había empezado la
primavera cogí flores de un árbol y pensé en representar la primavera. La verdad es que
tenía como un deseo de representar la alegría que sentía porque había empezado el buen
tiempo, y la primavera... Extendí las flores por todo el cajón y hojas verdes. Este fue uno de
los microcosmos que más me gustó porque me ayudó a expresar lo que sentía por dentro y no
podía reflejar nada más que con alegría. La verdad es que iba mejorando en cuanto a lãs
ideas que cada vez se me ocurrían más originales y no como en el primer día que intentaba
amoldarme a mis objetos para realizarlo.
3- Fui a buscar flores y hojas. Realicé una especie de mandala en la arena. Aunque no me
limité al círculo que suelen ser los mandalas, sino que puse hojas también por fuera, era un
poco simétrico intentaba colocar las cosas de forma simétrica.
Quinto testimonio.
1- Mi primer microcosmos nace del deseo de tranquilidad, del disfrute de una tarde de
parque de una familia que se aísla de la de la rutina semanal.
2- Mi segundo microcosmos se inspira también en la relajación, la paz, el sonido del mar,
tomar el sol, vacaciones en la playa y también diversión.
3- Mi tercer microcosmos está inspirado en la soledad de la montaña, de ahí, la austeridad
del microcosmos y que no tenga ningún adorno ni detalle que sobresalga destacar.
Sexto testimonio.
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Con esta frase queda manifiesto que la persona ha entrado de lleno en el fluir del proceso creativo dentro del
cual el tiempo deja de tener protagonismo.
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“Como fulgor en la oscuridad, símbolo del espíritu” (Cirlot 1997, 204)

1- Me he dado cuenta que al ser el primer micromundo que creaba está bastante recargado,
los siguientes no contienen tantos elementos. Esta composición podría expresar un mundo
seguro y feliz para las personas, ocio, naturaleza, animales domésticos, familias, niños…
2- Es un paisaje más realista donde resalta una zona costera, una gran parte está ocupada
por el mar. En oposición a esto se puede ver una zona más urbana, es un ambiente de
contrastes. Lo que siento al contemplar esta composición es paz, relajación, tranquilidad y
armonía.
3- En esta escena se representa un mundo imaginario donde no hay humanos pero sí otro tipo
de vida. Las figuras representan monstruos, marcianos y seres de fantasía. Las formas y
agujeros de la arena pretenden transportarnos hacia un lugar fuera de la tierra. Lo que sentí
al realizarlo fue como una evasión de la realidad, una desconexión. Una parte muy relajante
fue la de crear agujeros y cráteres en la arena. A diferencia de los micromundos
anteriores,en este no aparece el agua, y las figuras no están colocadas directamente sobre la
arena. No hay elementos de la naturaleza (aparte de la arena).
Séptimo testimonio.
Cuando me puse a realizar el trabajo con la caja, no sabía qué hacer qué representar. Me
dediqué varios días en buscar, explorar qué podía expresar. Salí a la calle cogí piedras,
hojas, flores, objetos…
1- Este día cogí la arena y la fui echando poco a poco y esparciendo por la caja sintiendo
relax al repartir la arena. Coloqué en medio de la caja una montaña que cubrí con piedras
(que había cogido en el río) en la cumbre un árbol y dos animales salvajes193que subían a la
montaña. Y un explorador que sube a la montaña. En una de las esquinas un bosque de hojas
secas y una familia que acude allí a pasar un buen día. Y un ratón. En la otra esquina
animales (de granja) en contraposición con los que están sueltos…
2- Comencé haciendo un círculo en medio que podría representar un lago, quizás
mandálico,todo giraba en torno a ello.
3- En esta sesión los elementos principales son el agua, las piedras, los animales, los árboles
y 3 puentes. Dividí la caja en 2 mediante un río que la atraviesa diagonalmente, en una de la
partes sólo había piedras esparcidas sobre la arena. En la otra parte piedras apiladas,
árboles y animales sueltos en libertad (animales con fuerza como son el elefante, el osos, el
tigre) y otros animales pero no tan fuertes físicamente.
Hay tres puentes hechos de diferente forma: uno de ellos con ramas (madera), otro hecho con
piedras (tres) y otro con otro material (plástico que puede representar algo más elaborado,
evolucionado). Según el Dr. Jung194 el sí-mismo se simboliza con especial frecuencia en
forma de piedra, sea preciosa o no. Los hombres han recogido piedras desde el principio de
los tiempos y parecen haber supuesto que algunas de ellas contenían la fuerza vital con todo
su misterio. La costumbre de colocar piedras en las tumbas puede arrancar en parte de la
idea simbólica de que algo eterno permanece de la persona del muerto, lo cual puede
representarse más apropiada con una piedra.
Octavo testimonio.
1- Había como varias zonas en el cajón: la del sueño (un poco como el inconsciente) los
duendes, el paso del tiempo… Disfruté haciéndolo, aunque siempre tenía como una sensación
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Esta escena parece una descripción narrativa de un sueño arquetípico: piedra, montaña, árbol…
Es interesante que la autora del cuaderno se explica su trabajo creativo con referencias a Jung, autor que
habíamos trabajado en otras clases en relación a sus teorías acerca de lo inconsciente colectivo.
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de insatisfacción (como si no me gustara lo que estaba haciendo195). El resultado final me
gustó.
2- En este segundo cajón quise poner elementos más extraños (no cotidianos del día a día).
Quise hacer un cajón más oscuro con brujas, gatos, duendes, seres extraños y el
tiempo…controlando todo). Pienso que es importante y necesario explorar en la parte oscura
que tenemos cada uno para aprender de ella y poco a poco ponerle luz196. Me gustó realizar
este cajón. Me sentí más cómoda que en el primero. Y me sentí satisfecha del resultado
(aunque no quedó un cajón oscuro, sino simplemente un poco más extraño, menos cotidiano y
más onírico).
3- En este segundo día de cajón no sabía muy bien qué hacer. Estuve paseando un rato mis
manos sobre la arena. Hice rallas sin sentido. Y sobre eso fui colocando figuras en la arena.
Coloqué muchos menos elementos que en la anterior. Aunque seguí utilizando el duende y el
puente (me gustó mucho estos juguetes). También el tren porque me parecía muy alegre y
recordaba a la infancia y niñez que todos llevamos dentro. Lo que me resultó curioso de este
cajón es que después al ver las fotos realicé que tenía como forma de a. Fue muy curioso, ya
que yo además nunca dibujo las a de esa manera197. El segundo cajón tiene mucha más
parcela de agua. Y esta vez volqué el reloj, como si el tiempo parara y estuviera en pausa.
4- Este tercer día de cajón me resultó más largo que los dos días anteriores. El primer cajón
que realicé fue el de los dos peluches con un rotulador y una goma. Al verlo ahora em
fotografía lo asocio a la infancia unido al colegio.
Noveno testimonio.
1- Al comenzar a esparcir la arena ya experimenté una sensación de tranquilidad y desahogo
interior que estaba reforzada por la música tradicional de Cabo Verde. Al empezar a colocar
figuras y objetos quise representar la entrada de un barco en este nuevo mundo en el cual
puede decidir en qué orilla desembarcar. Puede desembarcar en una tierra reinada por
payasos y criaturas feroces deseando hacer la guerra con las demás tierras de este mundo. O
desembarcar en otra orilla llena de flora y fauna, excelentes paisajes en los que reina la pazy
la tranquilidad198.
2- Fue menos agradable que la primera, lo hice rápido y con mucha vegetación, además
utilicé las mismas figuras que en el primero, lo cual resultó muy repetitivo. Lo único bueno
fue la música brasileña de fondo y la incorporación del elemento fuego.
3- Esta fue para mí la mejor y más expresiva representación del micromundo. No es tan
vistosa como las demás pero transmite lo que quería que se viera. En esta representación
querría que se viese el mundo dominado por la sombra, el hacha y el mal (araña199). También
se puede observar cuatro puntos de fuego unidos por cuatro puntos de agua. Elementos
contrapuestos.
Décimo testimonio.
La experiencia de volver a jugar con las figuras, las plantas, la arena, produce gran
satisfacción. El solo hecho de estar tocando y amasando la arena produce relajación. Antes
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La sensación de insatisfacción con lo que uno está haciendo en un proceso artístico es típica de los
profesionales y estudiantes de artes, lo mismo sucede con el momento de dar por acabada una obra.
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Referencia clara a la sombra psíquica y al hacer consciente lo inconsciente.
197
El nombre de la autora es Ana.
198
El juego de las dualidades y la necesidad de tomar decisiones en la vida, la conciencia de esto.
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“En la araña coinciden tres sentidos simbólicos distintos, que se superponen, confunden o disciernen según
los casos, dominando uno de ellos. Son el de la capacidad creadora de la araña, al tejer su tela; el de su
agresividad; y el de la propia tela, como red espiral dotada de un centro” (Cirlot 1997, 88).

de crear y estructurar mi ecosistema, mientras pensaba cómo hacerlo me pasé un buen
ratoescuchando la música, y sin darme cuenta ya tenía las manos dentro del cajón y
automáticamente, ya estaba jugando con la arena.
Onceavo testimonio.
1- El primero de los microcosmos que creé constaba de numerosos juguetes dentro del cajón
de arena y su posición estaba relacionada como un calco de la realidad. Ya que creé una
mini ciudad, en la que existía un río y a un lateral la carretera y al otro una especie de
bosque, tal vez estaba en medio el río, para separar la ciudad de lo más natural que era el
bosque200.
2- El 2º microcosmos ya era menos complicado y me dediqué a moldear el rostro de uma
persona con la arena, para hacer los ojos, boca, nariz y adornos del pelo o cuello, utilicé
distintos muñecos que puestos de diferentes formas creaban la sensación de los distintos
músculos y órganos de la cara.
Doceavo testimonio.
La mano: lo primero que hice fue echar toda la arena en el cajón de una vez, y plantar la
mano encima de la montaña de arena. Era una forma de señalizar para mí que el ser
humano, con sus manos, es capaz de formar, modelar, cambiar… el mundo que nos
rodea201…esta última sesión del cajón fue mucho más amena para mí, ya que en las otras
sesiones me quedaba un poco bloqueada, sin saber qué plasmar en mi cajón, sin tener idea de
qué objetos utilizar. También influyó mucho en mí la exposición que vimos de Chema Madoz,
me dio alguna que otra idea que como puedes ver, la he plasmado en mi cajón. Creo que con
esta última sesión mi mente se liberó un poco y me dejé llevar por ella. Tenía tantas ideas
esta última vez… y sin apenas utilizar objetos.
Trece testimonio.
Hoy he representado el campo y la ciudad. En el campo hay muchos animales y personas que
se relacionan unas con otras: se puede ver a un hombre y a una mujer hablando, a dos
hombres besándose, etc… En la ciudad solo hay edificios y coches, las personas que están
dentro de los coches parece que no existen ya que no se relacionan unos con otros.
Catorce testimonio.
Me he sentido como una niña pequeña, muy metida en mi misma, creando historias y dejando
volar la imaginación, que creo que es algo que no se puede dejar abandonada, aparcada,
sino que hay que nutrirla y dejarla salir.
Quince testimonio.
Cuando terminó la clase juntamos la arena de los 3 cajones, lo metimos en uno, la mojamos y
empezamos a guarrear con la arena a tirarnos bolas, a amasar la arena, y a jugar como si
estuviéramos en la playa, fue el momento más divertido de la clase y el que más me há
gustado de los tres cajones que hemos hecho, estábamos las tres embadurnadas de arena, me
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Naturaleza frente a cultura.
Huellas de manos estarcidas sobre las rocas se han encontrado en diversos yacimientos prehistóricos.

gustó mucho hacerlo y me sentí muy bien, no me importaba si me manchaba o mojaba ni
nada202.
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La arena prima materia

El espacio construido circundado, como paisaje

Las fronteras, las divisiones y la tierra respecto al agua como discurso de los elementos

Ejemplos de las notas de proceso en un cuaderno de clase

Relación con los animales, la naturaleza y la idea de huella. El laberinto, los animales oscuros
y el fuego como iluminación y protección.

Trabajo en equipo a modo de performance espontánea, brindis colectivo

IMAGINÁRIO, PERCEPÇÃO ESTÉTICA DE
NATUREZA E LUGAR HABITADO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Andreia A.Marin(UFPR)
Sandro A. Correa(UFG)
Introdução

O ser humano tem sido chamado a uma reflexão cada vez mais urgente: a de repensar sua
relação com a natureza e com o lugar habitado. A expressão desse chamado tem sua gênese
na consciência sobre problemas ambientais e de saúde que atingem definitivamente a forma
de viver e de se relacionar com a coletividade.
Entende, já nos dias de hoje, a urgência em se criar novos modelos para essa relação,
historicamente construída sobre as bases do pensamento dual que o separa da natureza, e que
aparta corpo e mente, a dimensão material da espiritual. O desenvolvimento de uma ciência
centrada nessa dualidade e na prática analítica de todo objeto apartado do humano, que se
reflete em modelos de educação centrados na transmissão de conhecimento acumulado e no
interesse do seu potencial na construção de tecnologias, embruteceu marcadamente as
dimensões não racionais na cultura ocidental.
Hoje a educação, especialmente a educação estética e ambiental, tem a dura tarefa de
retroceder nesse processo de embrutecimento da sensibilidade humana, na medida em que
almeja o desenvolvimento do ser humano integral, com todas as suas potencialidades
imagéticas e criadoras despertadas e com um senso ético capaz de lhe dar a capacidade crítica
e a independência de valores incutidos pela sociedade de consumo. A educação ambiental
pretende levar o se humano a ressignificar sua relação com a natureza e com o lugar habitado,
mudando de uma percepção centrada na postura analítica e dominadora para a real percepção
ambiental que envolve: a ligação afetiva que o ser humano estabelece com seus lugares
habitados; as formas de colorir e dar sentido aos fenômenos vivenciados na natureza, através
de uma imensa riqueza de mitos e simbologias; a necessidade estética que o move numa
busca incessante do belo natural e seus paradisíacos. É nessa complexidade, que envolve a resensibilização do humano, que os objetivos e desafios da educação ambiental e da educação
estética se encontram.
Trabalha tal educação no enfrentamento constante de um bombardeio de idéias e valores
sobre o imaginário, articulado em obscuras formas de comunicação, desde mensagens
subliminares até a veiculação explícita de esvaziamento de valores no mundo dos pseudoartistas da popularidade. Enquanto a educação formal sacrifica horas de aprendizado de seus
educandos à transmissão de conteúdos desconexos de suas realidade vivenciais, muitas vezes
oprimindo suas capacidades criativas e críticas, a indústria do marketing faz o que quer de
seus intelectos, utilizando-se das dimensões que a educação deixou de tratar. A atual

intensificação dos processos de aculturação pela invasão de culturas alienígenas dá mostras de
nossa infantilidade em considerar e valorizar o potencial imagético do ser humano.
No campo da educação estética e da educação ambiental, no entanto, não há como se falar em
conscientização com seu significado reducionista centrado na transmissão de novas
informações. Educar, nessas esferas, pressupõe sensibilizar o humano. O significado de
Educação – transformar algo – é tomado como princípio gerador da meta de transformar um
ser humano oprimido em sua imaginação e afetividade em um ser humano capaz de perceber
seu ambiente com todos os olhares da alma, valorizados em sua riqueza poética, imagética e
nostálgica.
No presente ensaio, desenvolvemos um caminho reflexivo que se inicia na reconstrução de
sentido do fenômeno da percepção ambiental, à luz da teoria fenomenológica, enfatizando
especialmente a necessidade estética refletida na busca do belo natural e na construção dos
lugares habitados, passa pela influência do imaginário nas formas de relação entre ser humano
e natureza e culmina nos significados dessas reflexões para a educação ambiental. Para tanto,
são utilizados basicamente os pensamentos de Merleau-Ponty e Bachelard sobre percepção e
poética, as reflexões de Schopenhauer, Dufrenne e Quintás sobre a percepção estética e de
Maffesoli e Castoriadis, sobre imaginário.
Percepção da natureza e do lugar habitado
Maffesoli (1996, p.202) desenvolve uma reflexão histórico-crítica com relação à separação
entre natureza e cultura: “há uma antiga suspeita na tradição ocidental para com tudo o que
pode aproximar o homem da natureza, do animal, da terra”. Não obstante, o ser humano
continua a ter e expressar sua necessidade de interação com a natureza, o que é facilmente
evidenciável a partir de uma análise fenomenológica da relação manifestada nas dimensões
imaginária e estética.
Com base nos pressupostos da fenomenologia, perceber pressupõe uma diluição imediata da
dicotomia entre sujeito-objeto, um encontro vivencial com as coisas, com o mundo.
A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição
deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é suportada por eles. O
mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o
campo de todos os meus pensamentos...(MERLEAU-PONTY, 1999, p.6)
Diferente da visão analítica derivada do cientificismo positivista, a perspectiva
fenomenológica pede uma imersão nas coisas, livre de quaisquer pré-conceitos, um resgate de
valor da via intuitiva, a partir da qual se parte para uma descrição detalhada do fenômeno até
que se chegue a uma nova construção conceitual reveladora da sua essência e não estática.
A primeira categoria da fenomenologia – a intencionalidade – é uma condição natural da
percepção que o ser humano tem do ambiente. Por mais que a percepção ambiental venha
sendo expressa por meio de construções conceituais, é no momento de mistura com o
ambiente que o ser humano tem pleno entendimento da intensidade desse encontro em que
afloram as dimensões de sua complexidade: afetividade, imaginação, nostalgia, necessidade
estética. Traduzir essa complexidade em conceito, ou mesmo expressá-la num discurso,
evidentemente significa perder muito do que foi vivenciado no encontro.
No encontro afloram todas as significações construídas a partir de uma identidade única entre
homem e natureza, em que se evidencia a força que tem as imagens de natureza para a vida
humana. Trata-se de uma força gerada no seu instinto biofílico e no seu originário sentimento
de pertença à natureza, que lhe inspira a composição de miscigenações entre o real e o
fantasioso, o resgate de suas memórias, o conforto psicológico, a poética dos componentes de
uma paisagem, a arte nas suas construções arquitetônicas.

As imagens paradisíacas são como bálsamo para a alma humana e, ao encontrá-las, o ser
humano as toma como verdadeiros tesouros na terra. Tal contentamento é reflexo da
“saudade” que o ser humano tem da sua vivência de integração à natureza e de uma
necessidade que lhe é intrínseca de conviver com a beleza.
É esse contentamento que ele busca quando procura desenhar em seus espaços cotidianos a
imagem do belo natural. Por mais artificialidade que demonstrem suas praças e suas
alamedas, são sinais que vivificam suas lembranças dos elementos paradisíacos. Não é
suportável ao humano um lugar desprovido de todo do belo natural. Chega a ser chocante para
a maioria das pessoas a imagem dos lugares totalmente deteriorados, desorganizados, aestéticos. Um lugar a-estético deixa definitivamente de ser um lugar habitável. Criticamente
podemos considerar que o destinamos, no contexto das grandes cidades, aos excluídos que,
não obstante, acabam por buscar minimamente elementos que amenizem essa aspereza. Não
raro nos deparamos com a expressão do belo nas periferias urbanas.
Tóro-Tonissi (2005, p.183) ao estudar a percepção ambiental de uma comunidade periférica
do município de São Carlos/SP, habitante da Microbacia do Córrego da Água Quente, lugar
caracterizado pela presença de uma área verde que abriga as nascentes do córrego, concluiu
que a grande maioria da comunidade relaciona positivamente tal área, apesar dos problemas
ambientais do lugar, à qualidade de vida, principalmente devido à beleza da paisagem. A
exemplo desse caso, a valorização paisagística é evidência nos estudos de percepção
ambiental.
Em sua obra A poética do espaço, Bachelard (1993), que inaugura um campo de reflexões
onde estão perfeitamente ligadas as dimensões do real e do imaginário, destaca a importância
que o ser humano atribui ao belo natural e a imortalidade da poética ante as construções
humanas:
O mundo que forja a técnica é um mundo no qual o homem ainda pode se sentir em casa, se a
educação e o regime social lhe permitem tornar-se o sujeito da cultura ao invés de ser o
objeto, porque é um mundo que, longe de dissimular ou de destruir a Natureza, ainda a
revela... (ibid., 236)
É importante que nos perguntemos, a essa altura, como permitimos o enrijecimento de algo
que nos é extremamente caro: nossos sentidos diante da natureza e do lugar habitado. Como
avançamos em crescimento desse espaço, em equipá-lo com toda sorte de equipamentos, e em
sacrificar o belo natural em nome do bem-estar humano desconsiderando o que talvez haja de
mais rico em nós: a satisfação de nosso olhar, que é o sentido que nos coloca de imediato em
contato com o mundo. O argumento da necessidade estética não é o que proclamamos mais
freqüentemente em nossos discursos, mas é a que nos referimos quando usamos o apelo do
respeito para com as gerações futuras. O mais comum castigo a elas imposto costuma ser, nos
discursos, a impossibilidade de contemplação e interatividade com o belo natural.
Percepção ambiental e imaginário
A percepção que o ser humano tem do mundo variou ao longo da história do pensamento
humano no meio das diferentes civilizações. As formas de perceber a natureza variam do
extremo da sacralização, marcadamente presente nas culturas orientais, até o paradigma
cientificista dominador. Não obstante a diversidade existente, a percepção de natureza nunca
se restringiu ao plano racional. Milenarmente, a interação do ser humano com o mundo é
marcada pelo imaginário. De forma que falar de percepção é dizer mais que dos conceitos que
o ser humano tem do mundo, mas de como constrói sobre seu arcabouço um corpo de
imagens que povoam a história das comunidades humanas.
Em sua obra No fundo das aparências, Maffesoli (1996, p.11) aponta a necessidade de
diluição da dicotomia que a modernidade estabelece entre a razão e o imaginário: “há uma

sinergia casa vez mais profunda entre o pensamento e a sensibilidade”. Nesse sentido destaca
que há elementos que podem “epifanizar” o real. Para nós, a natureza e o lugar habitado são
ricos desses elementos.
Existe, portanto, uma interdependência intrínseca na relação do imaginário com a percepção
do real; no momento da leitura dos sentidos, o universo imaginário direciona o ato perceptivo
e se dilui nas informações que chegam puras ao racional humano. Castoriadis (1999, p.181)
afirma: “[...] a percepção não é separável da imaginação radical, ainda que não possa ser
reduzida a esta”.
Para Cassirer (2001, p.39), “não apenas a ciência, mas também a linguagem, o mito, a arte e a
religião caracterizam-se pelo fato de nos fornecerem os materiais com os quais se constrói,
para nós, o mundo do real". A função do espírito humano é associar aos fenômenos
interpretados um determinado "significado", um conteúdo ideal particular.
De acordo com Castoriadis (1982, p.192), “[...] é impossível compreender o que foi, o que é a
história humana, fora da categoria do imaginário. [...] Não podemos compreender uma
sociedade sem um fator unificante, que fornece um conteúdo significado e o entrelace com as
estruturas simbólicas”. O autor coloca que esse fator não é o real, dado que cada sociedade
constrói seu real, nem o racional, mas o componente imaginário compreendido pelo “real” de
cada sociedade. O “real” da natureza é captado dentro de um quadro categorial de
organização do dado sensível, processo que não equivale ao conhecimento do objeto, mas à
apreensão imaginante.
Há um movimento constante de reavivamento do imaginário na história do desenvolvimento
do pensamento humano. De acordo com Holanda (1994), a tradição medieval, caracterizada
por uma apreensão constante e retilínea do real, assim como as culturas árabe e cristã, se aliou
ao mundo clássico “povoando o céu de imagens onde se transfiguram, ganham forças novas,
as crenças mitológicas da antiguidade”. Esse movimento culmina em ressurgimentos
temporalmente pontuais, porém com expressiva força, na idade moderna e numa reconquista
que se firma a cada momento na pós-modernidade.
O potencial que o mito e os símbolos têm de sobrevivência ante as correntes racionalistas se
baseia no fato de estarem embasados na espiritualidade, dimensão que o ser humano não
conseguiu livrar do mistério e da nostalgia. Foucault (1999) destaca o tênue limite entre o
racional e o ideal, associando à constituição dos conhecimentos do século XVI, uma mistura
instável de saber racional e de noções derivadas das práticas da magia.
A percepção da natureza e do lugar habitado é marcada por essa vontade de poetizar o mundo
e redescobrir-se como parte dele. A natureza complexa do ser humano não cabe num mundo
racionalmente determinado e cientificamente delimitado. A percepção de natureza está
espontaneamente ligada à imaginação, como nos aponta Ribon em sua obra A arte a natureza:
[...] eu não me canso de contemplar uma bela paisagem e associar a ela, ao longo de um
devaneio prolongado, idéias que de modo nenhum são conhecimentos, mas considerações
interpretativas que parecem dever prosseguir indefinidamente e nas quais a espontaneidade da
imaginação simboliza, com o desabrochar da vida, o da liberdade (RIBON,1991, p.30).
Da mesma forma que para a percepção de natureza, a percepção de lugar habitado é
caracterizada pelas construções imaginárias. Para Ferreira (2003, p.14), o espaço é “um ser
que se mostra à uma consciência intencional que o apreende enquanto disponível, aberto,
pronto, para ser preenchido pela imaginação criadora”. A autora reforça a necessidade de se
pensar o espaço e o lugar a partir do seu significado afetivo e relacional, superando a análise
atrelada à qualidade ambiental e, com isso, atentando para o fato de que esse espaço/lugar se
configura para as pessoas como imagens de sentimentos complexos. O espaço é dimensão de
encontro e, ao fazermos do espaço o nosso lugar, onde configuramos nossa existência, temos
claro que os significados associados a esse espaço configuram nossa própria essência. É nesse

sentido que Ferreira (id., p.16) conclui: “[...] metaforicamente pode-se dizer que o espaço nos
vê e nos fala como estamos, quem somos e se vale a pena viver nele ou não”.
Necessidade de contemplação estética: perda de referenciais nos ambientes urbanizados
A necessidade do belo é, segundo Dufrenne, reflexo da necessidade que o ser humano tem de
sentir-se no mundo, de maneira que a experiência estética significa a experiência de sua
relação profunda com o mundo: “(...) estar no mundo não é ser uma coisa entre as coisas, é
sentir-se em casa entre as coisas” (DUFRENNE, 1998, p.25). A imaginação está ligada à
percepção estética não como o componente delirante sempre suprimido na percepção, mas
como fator estimulante da sensibilidade estética. E ela o é porque, na necessidade de transpor
uma apreensão puramente conceitual, o ser humano precisa de algo mais fluido que o seu
pensar. Nesse contexto, Dufrenne defende que não se trata de somar algo do imaginário ao
real, mas que a imaginação “amplia o real até o imaginário” e que o unifica em lugar de
dispersá-lo:
[...] só a imaginação, por me grudar ao percebido, pode separar o objeto de seu contexto
natural e ligá-lo a um horizonte interior, pode expandi-lo num mundo ao mobilizar, em mim,
todas as profundezas onde ele possa ressoar e encontrar um eco (DUFRENNE, 1998, p.96).
Quintás (1992), em sua obra Estética nos apresenta a importância dos âmbitos da vivência
estética e defende a sensibilidade estética como geradora de novos olhares sobre os espaços
da existência humana. São espaços ambientais todos aqueles em que se dá o encontro
intencional com as coisas, que se abrem à ludicidade e à criatividade humana. Entendemos
aqui a natureza e o lugar habitado como espaços ambientais, a partir dos quais as
comunidades humanas construíram historicamente um universo de constelações simbólicas
que povoam o imaginário e dão o caráter de identidade às diferentes culturas.
Quanto aos elementos naturais, Ribon (1991, p.27) nos coloca:
Percebida esteticamente a natureza deixa de aparecer como o conjunto de fenômenos de que a
ciência se apodera a fim de lhe aplicar as leis deterministas; é, ao contrário, o objeto de uma
contemplação em que o mistério de um sentido anuncia-se e esquiva-se no jogo de suas
formas.
O fenômeno estético, de acordo com Maffesoli (1996, p.151), enraíza-se profundamente no
imaginário de nossa existência coletiva. O belo natural é para nós um apelo à
contemplatividade e à experiência estética.
[...] a focalização sobre a natureza explica o que se pode chamar ‘paradigma estético’, isto é, a
harmonia estabelecida entre o meio animado e o meio inanimado. É isso que pode permitir
compreender as emoções espaciais, o gênio do lugar, a aura atribuída a essa ou àquela
paisagem; sem falar das ligações com o ‘campo’, emoções experimentadas e simpatias nãoracionais que se podem ter para os que, real ou imaginariamente, participam do mesmo
terreno (MAFFESOLI, 1996, p.239).
A deterioração de um espaço onde se é possível contemplar a natureza preservada ou onde se
desenham as apropriações humanas significa a perda de elementos que são berços das
construções imagéticas, e conseqüentemente, do sentido de seus mitos e simbologias e de suas
relações nostálgicas. De acordo com Bachelard (1993, p.19), ao valor de proteção dos espaços
amados, ligam-se também valores imaginados, e que logo se tornam dominantes. Esses
valores é que são sustentáculos da topofilia203.
O interesse econômico que marca a apropriação dos espaços urbanos resulta em perdas
inestimáveis de elementos históricos, culturais e de interatividade do ser humano com o belo
natural. Um breve olhar sobre o histórico de ocupação das áreas centrais de cerrado e da faixa
litorânea do país é capaz de mostrar quão agressivo e irracional é esse processo, deixando
203
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comunidades, profundamente enraizadas num lugar, à mercê da falta de referência cultural e
topofílica.
Nos ambientes urbanizados os espaços ambientais são ricos de elementos historicamente
construídos. Não raro, essas construções são feitas sobre uma estrutura tecnológica que
desconsidera as particularidades do ambiente natural originário e as verdadeiras necessidades
do habitar, características atribuídas pela comunidade ao ambiente ideal para se viver. Além
de essas incoerências provocarem comumente problemas ambientais, e conseqüentemente de
saúde, faz com que seus habitantes sintam-se deslocados em seu próprio lugar. A imagem da
cidade não corresponde à imagem do lar, não traz em si as belezas e as marcas identitárias da
cultura que deveria abrigar.
Imagens necessárias: necessidade estética do humano e ética ambiental
A experiência estética funda novos valores. Ela abre perspectivas autônomas e pode levar o
ser humano a se emancipar daqueles valores que, pela razão ou pela heteronomia de um
imaginário social, são-lhe incutidos como necessidades. “Quem vivencia o fenômeno da
experiência estética tem diante de si um mundo muito mais amplo e flexível que aquele
desenhado pelas sociedades de consumo” (MARIN, 2005, p.209).
Essa ligação direta entre a dimensão ética e estética do humano é também evidenciada por
Sartre (1996), para quem o senso ético implica o estar-no-mundo, o comportamento diante do
real.
A contemplação da natureza é uma experiência de estar-no-mundo, na condição mais
primordial do humano, e é nessa vivência que a eticidade da relação é despertada. Podemos
nos utilizar do exemplo de Sartre, na sua obra O imaginário, da mulher extremamente bela,
captada pela consciência imaginante, ou ela-própria, pela consciência realizante, para a
percepção de natureza. Quando o ser humano olha para a natureza, pode vê-la enquanto
realidade captada pela sua consciência realizante. De outra forma, pode contemplá-la
esteticamente, através de sua consciência imaginante. No primeiro caso, estaria percebendo-a
no plano realizante e, portanto, como à mulher-ela mesma, disposta à posse física. Por outro
lado, ao deslocá-la para o plano estético, está iluminando-lhe o belo e o real, dando-se, como
objeto atrás de si mesmo, intocável para ele. E, novamente como diante da extrema beleza da
mulher exemplificada por Sartre, há no ser humano “uma espécie de desinteresse doloroso em
relação a ele” (Sartre, 1996, p.252).
Maffesoli (1996, p.12-13) coloca que há momentos, no processo histórico de uma sociedade,
em que a direção dada pelas determinações econômicas, políticas ou morais, dão lugar às
relações vividas no dia-a-dia, de maneira que o laço social se torna emocional: “[...] elaborase um modo de ser (ethos) onde o que é experimentado com os outros será primordial”. A
essa condição, o autor denomina a “ética da estética”: [...] decididamente, a estética
(aisthesis), o sentir comum, parece ser o melhor meio de denominar o ‘consenso’ que se
elabora aos nossos olhos, o dos sentimentos partilhados”.
A ética que a experiência estética desperta não é aquela centrada na moralidade
condicionante, onde se pretende ensinar normatizações e moldar comportamentos pela
ameaça da punição, mas a ética da essência. Caímos aqui na contraposição já evidenciada por
Schopenhauer (2001) entre a moralidade aristotélica e a ética presente nas filosofias présocráticas e oriental: “[...] não podemos esperar da moral, nem em geral do conhecimento
abstrato, a formação de nenhuma virtude autêntica; ela pode nascer apenas da intuição que
reconhece num estranho o mesmo ser que reside em nós.” (SCHOPENHAUER, 2001, p.285).
Com esse sentido também concorda Maffessoli (1996, p. 37): “[...] denomino ética, uma
moral ‘sem obrigação nem sansão’, sem outra obrigação que a de unir-se, de ser membro do
corpo coletivo”.

O sentido da ética que nasce da vivência intencional com o mundo e a natureza é o que
embasa o caminho que deve ser trilhado na educação ambiental, uma vez que ela aponta para
um esforço de profundas reflexões sobre a relação do ser humano com a natureza e o outro,
capazes de motivá-lo à responsabilidade sócio-ambiental. O despertar dessa ética transcende
os contextos morais vigentes e históricos e depende da ressensibilização do ser humano e da
revisitação de sua dimensão simbólica.
Influências do pensamento oriental na contemporaneidade
A interação com a natureza sempre foi indicada como uma forma do ser humano buscar o
equilíbrio físico e espiritual. Nas culturas orientais, especialmente a indiana, a separação
homem-natureza nunca teve sentido, havendo um continuum entre o ser humano e as outras
formas de vida, estabelecido pelos seus fluxos de energia.
A essência conceitual e excessivamente científica desenvolvida pela filosofia ocidental há
muito parece ter deixado de satisfazer às necessidades de entendimento da relação do ser
humano com o mundo. O pipocar de práticas que significam a tentativa de renovação dessa
relação revelam uma busca de superação da visão imobilizante do antropocentrismo, da
existência de um ser individual que tudo pode dominar. Nesse contexto, o encontro das
filosofias ocidental e oriental, mais que uma iniciativa de pensadores e sábios, é uma resposta
voluntária à insatisfação do ocidente quando não consegue rever a comunhão de todas as
dimensões humanas, reatar os laços naturais entre racionalização e intuição e, dessa forma,
restaurar o ser humano na sua complexidade e na sua ligação natural com o todo. Nesse
sentido, é justificado que o pensamento oriental, especialmente o budismo, tenha inspirado
vários pensadores ocidentais existencialistas, como Heidegger e Karl Jaspers.
Maffesoli aponta na busca de retorno a essas dimensões a atual tendência de orientalização do
mundo: “[...] o sonho, a imaginação, o sentido da natureza, a preocupação com o coletivo são
tantas categorias ‘desordenadas’ que o Oriente, mais ou menos mítico, soubera proteger, e que
retornam com força nas nossas sociedades” (id., p.204).
Vemos claramente essa tendência tanto em práticas cotidianas, no contexto do “senso
comum”, com uma proporção cada vez maior de comunidades buscando especialmente a
yoga e a meditação, como nos discursos de cientistas naturais, principalmente físicos, que se
deparam com o universo em processo, em delicadas, complexas e profundas relações que se
desfazem e refazem a todo instante.
Pensemos um pouco na filosofia indiana, cujos princípios estão expressos num corpus de
obras – Veda – que incluem as especulações filosóficas (Upanishads), nas quais se inclui uma
série de doutrinas específicas. Tomemos, a título de ilustração, o princípio fundamental do
pensamento indiano, nelas expresso. Tal princípio se resume na essência de Brahman
expandida em todos as formas de vida – Atman. Da concepção metafísica de inexistência de
um eu individual, apartado do todo, especialmente trabalhada na escola Vedanta, derivam
todos os preceitos da vida e da filosofia da Índia. Na filosofia ocidental, a verdade é buscada
na percepção do que está fora do sujeito (coisas, objetos, fenômenos). No pensamento
indiano, a essência do que é externo é a mesma extensão de Brahman - Atman – que se abriga
no coração do ser humano. Nesse contexto, a busca da comunhão entre sujeito-objeto, foco de
discussões ocidentais pós-modernas, não tem sentido para a filosofia oriental, uma vez que
essa ligação nunca se desfez, existencial ou conceitualmente. Não há existência de sujeito,
uma vez que não há ser individual desligado do Todo.
Quando refletimos na ligação sujeito-objeto, própria da natureza do pensamento oriental, e
nos deparamos com um humano que, em estado contemplativo, pode se sentir parte do Todo,
ligado a todo ser (que em nossas determinações chamaríamos objeto), parece-nos que tal
experiência se assemelha ao estado de pertença experimentado na percepção estética. A

dissolução numa dimensão fluida e de dimensões indefiníveis parece estar tanto no momento
contemplativo como no criativo, o que dá um caráter talvez análogo à epifania da experiência
estética e a experiência de ser Atman.
Maffesoli (1996, p. 246) centra o gosto pela paisagem, manifestação estética de todas as
massas, como forma de integração do humano ao todo : “[...] o que dizer desse gosto pela
paisagem? Direi essencialmente [...] que isso traduz, de um lado, uma espécie de simpatia,
isto é, o sentimento de participar de um cosmo comum, de outro, o pressentimento de uma
forma de harmonia entre os diversos elementos desse cosmo”.
Os termos utilizados na filosofia indiana parecem sempre ser uma reunião de idéias, um apelo
simbólico para mencionar dimensões complexas. Diferem, nesse sentido, da filosofia
ocidental que insere na palavra o resumo conceitual, dando-lhe uma expansão exata que
inviabiliza, por vezes, a reflexão sobre a real complexidade que deve estar envolvida na sua
construção. Poderíamos fazer a analogia do dualismo mobilidade e solidez para
caracterizarmos essa, e várias outras comparações, entre as duas filosofias.
Apesar de clara essa dualidade, muito dessas diferentes formas de entendimento do mundo
tem influenciado o modo de viver no ocidente, dentre as quais queremos destacar aqui as
práticas terapêuticas, nas quais há um exercício muito presente de imagens mentais de
natureza. O que nos é mais caro destacar, nesse contexto, é o quanto da fluidez característica
do orientalismo tem sido buscada em vivências alternativas na cultura ocidental,
principalmente com fins terapêuticos, e o quanto de imagens compostas de elementos da
natureza e de paisagens paradisíacas são fundamentais nessas vivências.
Vários procedimentos utilizados em técnicas que incluem alguma forma de estado meditativo
envolvem o uso de imagens mentais relacionadas à natureza. Entre elas, destacamos as
práticas do yoga, técnicas variadas de indução ao relaxamento, exercícios de reprogramação
mental, meditação tibetana, budista ou cristã.
A base de todas essas práticas é a consideração de que essas imagens mentais com elementos
paradisíacos são capazes de gerar estados de relaxamento imediatos e profundos, acuidade
dos sentidos e alto poder de concentração. Em algumas tendências, esse estado é denominado
de integração ou experiência cósmica e expansão da consciência. Na reprogramação mental, é
necessária a construção mental de um lugar de repouso junto à natureza para onde a pessoa
deve mentalmente se dirigir na indução ao relaxamento. Conforme as imagens mentais vão se
formando, as ondas cerebrais vão atingindo uma menor freqüência, chegando a um estado
semelhante ao da meditação.
Nossa pretensão aqui não é afirmar a eficácia de qualquer dessas práticas terapêuticas, mas
evidenciar a busca do ser humano pelo encontro com a natureza e com imagens paradisíacas,
bem como seu potencial imagético em gerá-las mentalmente como forma de viabilizar esse
encontro. Destacamos também o fato não coincidente desse encontro, mesmo que no nível da
imaginação, gerar um bem estar suficiente para possibilitar estados de relaxamento profundo.
Na experiência existem elementos que interessam diretamente às reflexões que aqui
procuramos desenvolver: a necessidade de encontro com a natureza; a vivência de encontro
com o objeto (o Todo); a satisfação da necessidade estética.
Uma nova configuração do imaginário de natureza, com o caráter da integração do ser
humano, vem sendo construída demoradamente em várias esferas. Uma delas é a utilização
das imagens sublimes e paradisíacas na dimensão religiosa. Confrontando um discurso
judaico-cristão próprio que historicamente privilegiou a idéia de domínio do ser humano
sobre as outras formas de vida, os movimentos religiosos vêm assimilando a defesa da
preservação dos bens naturais. São exemplos disso a repercussão do movimento de campanha
da fraternidade sobre a importância e uso adequado da água da igreja católica e a busca de um
modo de viver centrado na produção orgânica de alimentos nas igrejas messiânicas. Não é,
por acaso que a água é escolhida dentre tantos outros elementos naturais, no primeiro

exemplo, uma vez que ele não representa somente o bem de maior necessidade para a
sobrevivência da vida na terra, mas também por ser o símbolo natural de maior significado no
imaginário humano. Ele representa a fluidez, a miscibilidade, a possibilidade de diluição das
formas, a contraposição à solidificação árida, a fonte primeira da interação nostálgica com a
natureza.
Riqueza do imaginário de natureza na cultura popular
Nessas paisagens panorâmicas recriadas por uma memória poética, o primeiro papel é
conferido a um espaço aéreo infinito que, rebaixando o horizonte e difundindo sua luz, parece
tanto recobrir eroticamente a terra quanto descer para trazer sua bênção. De fato, a luz e as
sombras, o céu e as nuvens vêm ao nosso encontro a fim de nos oferecer sua ampla respiração
e nos envolver naquilo que os românticos denominarão o espírito da natureza (RIBON, 1991,
p.122, grifos do autor).
Vários são os elementos da natureza que são travestidos de imagens significativas.
Destacamos aqui a água, em suas múltiplas manifestações paradisíacas, como o mais rico
deles. Segundo Bachelard (1997, p.65), “a água é o sangue da Terra. A vida da Terra. É a
água que vai arrastar toda a paisagem para seu próprio destino”.
Bachelard (1997) considera a água como um grande motivador da imaginação, podendo-se
destacar vários significados que a água tem para o humano: a forma como a água se destaca
dos demais elementos; a capacidade de manutenção do equilíbrio após eventuais
perturbações; a geração do belo e da sensação de paz; a receptividade e miscibilidade
envolvente; a maleabilidade e a sonoridade.
A água está presente nas mais variadas culturas associada à sensação de conforto psicológico
e à renovação espiritual. Em muitas delas, principalmente as centradas no pensamento
oriental, a água tem poder terapêutico, tanto em tratamentos que evolvem imagens de
reprogramação mental, quanto na imersão fisioterápica.
A interatividade com a água em paisagens paradisíacas é a atividade mais praticada pelas
pessoas que buscam um resgate do contato com a natureza. A imersão na água se relaciona
tanto com a purificação, quanto com a regressão ao pré-formal, a reintegração no modo
indiferenciado da pré-existência, justificando a simbologia do renascimento associada à
emersão. Eliade (1991) concorda também com Bachelard, ao desapropriar a água da solidez
das formas, colocando a imersão como momento de participação nessa dissolução formal,
atrelando a emersão à representação da configuração de novas formas.
Também as imagens paradisíacas têm um valor especial para o humano. O mito do paraíso
está cristalizado no imaginário da humanidade desde o início da idade antiga, tendo sido
reforçado principalmente pela tradição judaico-cristã. De acordo com Eliade (1991), a
nostalgia do paraíso é universal, ainda que suas manifestações variem quase indefinidamente.
A busca de experiências corporais com ambientes identificados com imagens paradisíacas
sempre foi uma necessidade humana, refletindo um imaginário de paraíso em que se compõe
uma dualidade entre paraíso terrestre e paraíso etéreo, legado da tradição judaico-cristã que,
ao excluir o ser humano do Éden, gerou a configuração dos dualismos paralelos aos opostos
bem e mal. O acesso ao paraíso já não mais era permitido em vida ao ser humano que deveria
adotar o bem como forma de alcançá-lo no pós-vida. No entanto, o desenvolvimento
tecnológico que permitiu aos homens as grandes navegações, fez renascer a visão do paraíso
terrestre, a partir dos descobrimentos de terras à princípio insondáveis, em pontos de grandes
altitudes na Ásia e terras com vegetação exuberante no além-mar. A imagem do paraíso, à
essa época, estava presente não somente na tradição dos grandes navegadores portugueses,
mas também em vários outros povos, como os judeus e muçulmanos, sendo evidenciável em
suas descrições de viagem e obras cartográficas (MARIN, 2003).

Merleau-Ponty (2000, p.10) aponta uma dualidade entre “naturante” e “naturado” que
caracteriza o pensamento ocidental: no divino (naturante) se refugia tudo o que é interior ao
estado da natureza, isento do pecado, ao passo que o a exterioridade se aplica ao naturado, à
parte da natureza apartada do bem. Assim como para outras dualidades construídas dentro
desse pensamento, o paraíso terrestre, sob o confronto material/imaginário, se separou do
paraíso etéreo e ambos mantiveram sua possibilidade de existência em dimensões apartadas,
com características particulares redefinidas. O paraíso etéreo é a paisagem perfeita,
desprovida dos aspectos considerados negativos do meio ambiente terrestre, que estão
associado às sensações de medo e desconforto, como a escuridão, as tempestades e os
desertos.
O contato com a natureza e as imagens paradisíacas é a base do movimento de retorno à vida
nos campos, determinado como arcaísmo. Thoreau (1984) apresenta um relato precioso
baseado numa experiência que ilustra ricamente características retomadas no movimento de
isolamento nos campos. Tal relato é uma referência para os vários movimentos que apregoam
a redescoberta da terra e da natureza e, sem dúvidas, evidencia um componente muito
enraizado no imaginário do modo de viver, principalmente na nossa cultura profundamente
marcada pelo modo de vida caipira. O pensamento de Thoreau apresenta a natureza não como
o cenário impessoal a nos emoldurar, mas como o alvo de uma experiência pessoal e direta,
alicerçada na emoção, refletindo um imaginário que fundamenta a visão transformadora da
relação do ser humano com a natureza na atualidade.
Podemos considerar que há uma oposição no imaginário sobre o retorno à vida em contato
com a natureza: um que o conceitua como uma visão romântica; outro que o defende como
forma de ressensibilização do humano. O primeiro se embasa na crítica de que os princípios
arcaicos levam o homem a uma pretensão de abandonar, separar-se, desvincular-se de sua
condição sócio-histórica, a uma nostalgia antimodernista expressa na noção de ultraenraizamento, no ruralismo bucólico, o que pode representar um problema já que pressupõe
uma negação da realidade social contemporânea. O segundo defende que o contato com a
natureza é uma necessidade inerente ao humano, enviesada na necessidade da experiência
estética e na biofilia, que justifica formas de vida ainda muito presentes em muitas
comunidades humanas. Tais grupos sociais não estão negando, portanto, sua condição sóciohistórica, mas a vivendo autenticamente.
Qualquer que seja o nível de contato com a natureza, suas imagens são uma forma de
identidade do ser humano com o mundo. Por essa razão, essas imagens estão presentes na sua
forma mais primordial de apreensão, interpretação e manifestação do mundo percebido: a
arte. Não precisamos ir longe para encontrarmos o culto à natureza, basta que ouçamos as
criações de gênios musicais como Villa-Lobos (Gênesis e Alvorada na Floresta Tropical) e
Vivaldi (The Four Seasons). Trágicas ou sublimes, essas imagens tem o poder de nos
provocar sensações intensas que nos deslocam para nosso contato original com a natureza. De
acordo com RIBON (1991, p.129), “[...] a arte torna sensível essa natureza secreta e original,
e sensível essa experiência primeira sobre a qual construímos as ciências, a troca de idéias, a
comunicação entre os homens, logo, toda a nossa cultura”.
Significados para a educação estética e ambiental
A maioria das pessoas nos dias atuais tem deixado de se perguntar o significado das coisas,
tornando-se meros reprodutores de um sistema simbólico, e de seus valores associados, nos
seus âmbitos de vivência. Essa situação é historicamente construída:
A sociedade [...] se situa, na quase totalidade de sua história, no fechamento. Fechamento de
sua lógica, fechamento de suas significações imaginárias. Ela fabrica [...] indivíduos
fechados, que pensam como foram ensinados a pensar, e assim avaliam, dão sentido àquilo

que a sociedade lhes ensinou ter um sentido, e para quem essas maneiras de pensar, de
avaliar, de normatizar, de significar são por construção psíquica inquestionáveis
(CASTORIADIS, 1999, p.277, grifos do autor).
A tendência alienante, que faz com que as pessoas deixem de se perguntar os porquês dos
fatos vividos, quais escolhas teriam, e quais suas reais necessidades enquanto seres humanos,
as faz coniventes com um modo de viver que desconsidera valores que lhe deviam ser claros.
A necessidade estética e de contado com a natureza é, sem dúvida, um desses valores. Isso
significa que a mudança da relação ser humano-ambiente depende de um rompimento com
um imaginário social historicamente construído, focado no entendimento de natureza como
fonte de recursos e como conjunto de fenômenos à mercê de um conhecimento cientificista.
Não obstante, as imagens da natureza permanecem vivas, mesmo que não como prioridades
do ser, mas como carências que vêm à tona por vias não diretivas como a arte.
É em função da sobrevivência desse imaginário e em busca de uma ressensibilização do ser
humano, que faça vir à luz suas reais necessidades, que a educação precisa trabalhar. A
preocupação dos educadores, nos dias atuais, deve ser muito mais sobre quais valores os
processos de aculturação e alienação têm incutido no imaginário de crianças e jovens do que
quanto conteúdo de seus conhecimentos se está conseguindo transferir em nossas escolas. É a
mudança de paradigmas do sentido de educar que, portanto, coloca os educadores como os
precursores do questionamento que todos deveriam estar prontos a fazer constantemente: qual
o significado do que estou fazendo, vivendo, a que forças tal significado está submetido e
quais os pontos que poderiam ser reconstruídos em prol de uma mudança necessária.
Castoriadis nos apresenta ricas reflexões sobre as formas como tais forças condicionam o
posicionamento do indivíduo diante do mundo, reforçando que a dicotomia
indivíduo/sociedade é falsa, estando ambas as dimensões inevitavelmente ligadas a partir da
dimensão simbólica:
[...] o mundo social-histórico é mundo de sentidos – de significações – e de sentido efetivo,
mundo que não pode ser pensado como uma simples ‘idealidade visada’. É um mundo que
deve ser sustentado por formas instituídas, e que penetra até ao âmago do psiquismo humano,
modelando-o de forma decisiva, na quase totalidade de suas manifestações identificáveis
(CASTORIADIS,1992, p.55).
O entendimento do imaginário permite a visão nítida das configurações simbólicas e
organizacionais do ser humano. Durand (1997), em sua obra As estruturas antropológicas do
imaginário, defende que o estudo do imaginário pode gerar o entendimento da dinamicidade
característica da vida social e da cultura.
Bourdieu (2002, p.10) coloca que “os símbolos são os instrumentos por excelência da
‘integração social’: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam
possível o consensus acerca do sentido do mundo social...”. O universo simbólico pode ser
eficazmente utilizado na reprodução da ordem social e, conseqüentemente, representar
importante potencial como instrumento de dominação, de forma que, sem que o ser humano
conheça a dimensão simbólica da sociedade em que vive, não há como esperar
problematizações e transformações na sua relação com os outros, com o lugar habitado e com
a natureza.
Devemos considerar que, antes de tornarmos claras as estruturas simbólicas que condicionam
nossa forma de entender e interagir com a natureza e com o lugar habitado, muito pouco
conseguiremos das mudanças que sabemos extremamente necessárias na gestão dos
problemas sócio-ambientais. Sem abalarmos o mundo simbólico não conseguimos
redirecionar o mundo sócio-histórico a ele intrinsecamente ligado, como nos aponta
Castoriadis:
Tudo o que se nos apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente entrelaçado
com o simbólico. Não se esgote nele. Os atos reais, individuais ou coletivos – o trabalho, o

consumo, a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis produtos materiais sem os quais
nenhuma sociedade poderia viver um só momento, não são[...] símbolos. Mas uns e outros
são impossíveis fora de uma rede simbólica (CASTORIADIS, 1982, p.142).
Embora o significado de natureza tenha ganhado contornos a partir da visão judaico-cristã e
do cientificismo, que apartam o ser humano da dimensão natural deslocando-o para a
supremacia da razão dominadora, a cultura, a arte e a busca da moradia ecológica mantiveram
os símbolos da natureza intensamente vivos. Essa potência de sobrevivência do natural e do
belo no universo simbólico é um ponto inicial para a ressensibilização do ser humano, sem o
que os novos valores, geradores das posturas buscadas pela educação ambiental, não podem
ser construídos. Ribon (1991, p.32) nos coloca o sentido da ressensibilização do ser humano
na sua relação com a natureza como forma de despertar novos valores: “[...] adquirir um
interesse imediato e desprendido pelas belezas da natureza é sempre o indício de uma alma
boa e capaz de pureza em suas intenções: o belo natural é o próprio símbolo da moralidade”.
Duarte (2004, p.19-22) faz uma análise reflexiva sobre a deseducação dos sentidos no mundo
moderno. Para ele os sentidos dos habitantes dessa modernidade estão embrutecidos em
decorrência de um ambiente social degradado, de um espaço urbano rude e de uma crescente
deterioração ambiental. Aponta ainda a exacerbação desse embrutecimento através da criação
do que denomina “simulacro”, fazendo referência às construções virtuais realizadas pelos
meios de comunicação que alienam as pessoas do mundo vivido. Para reverter esse
embrutecimento, apresenta a defesa da educação estética, lembrando que “[...] é através da
arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu encontro primeiro, sensível, com o
mundo”.
Vale-nos detalhar aqui essa necessidade de reeducação da percepção que o ser humano tem do
mundo, da natureza e do lugar habitado, detendo-nos à reflexão de Duarte:
Vivendo em outros tempos, quando os sentidos não estavam ininterruptamente bombardeados
pela mídia e as cidades eram menos poluídas e mais amigáveis, além de o contato com a
natureza ser praticamente diário [...] parece evidente que o contato com a arte poderia então
possibilitar um refinamento daquela sensibilidade já exercida cotidianamente. Hoje, todavia,
na esteira dessa regressão sensível operada pela sociedade industrial, a questão é verificar-se o
quão embrutecidos e toscos se encontram os sentidos humanos [...] e tratar de sobre eles atuar,
promovendo-lhes o crescimento e o desenvolvimento mínimos para que se possa adentrar no
reino da sensibilidade simbólica regido pela arte. (DUARTE, 2004, p.26)
Quando falávamos do imaginário de retorno à vida no campo, defendemos o reconhecimento
desse modo de vida nas comunidades humanas. Aqui entendemos a importância de não nos
atermos à crítica do retorno romântico à natureza, uma vez que esse reencontro é condição de
um novo perceber, uma possibilidade de reavivamento das ricas imagens que podem nos levar
a novos valores e a uma nova construção simbólica de natureza e lugar habitado. É esse o
sentido complexo que toma o desafio da educação estética e ambiental.
Considerações finais
No caminho reflexivo desenvolvido, tivemos a pretensão central de evidenciar a importância
do imaginário de natureza no entendimento e na transformação das relações ser humanoambiente. Derivando dessa preocupação central, buscamos mostrar como a percepção de
ambiente, entendido como espaços de encontro entre sujeito-objeto – aqui delimitados como
natureza e lugar habitado -, apesar de inevitavelmente marcada pela exploração cientificista
própria do pensamento ocidental, guarda imagens de perfeita interatividade entre ser humano
e natureza.
Trouxemos, a partir daí, reflexões sobre constatações da necessidade dessa interatividade: na
busca de contato contemplativo com paisagens paradisíacas; na manifestação e vivência

estética do belo natural nos ambientes construídos; na tendência de orientalização do
pensamento ocidental, marcada pela uso de imagens de natureza como conforto psicológico e
práticas terapêuticas.
Tentando demonstrar como esses novos entendimentos da busca de interatividade com a
natureza podem reavivar as ricas imagens manifestas na cultura popular e fazer brotar um
novo sentido ético gerado na sensação de pertença e identidade, falamos sobre ética
ambiental, assumindo a ética não restrita ao condicionante moral como caminho para a
educação ambiental. Ao refletimos sobre a percepção ambiental e o imaginário, citamos a
intensidade com que a deterioração dos lugares habitados tem destruído elementos simbólicos
importantes para as comunidades humanas. Fizemos considerações sobre a força alienante
que pode ter as construções imaginárias da sociedade, se não há uma reflexão constante e um
entendimento sobre tais construções pelos sujeitos sociais, que lhes permita problematizar
seus conceitos de natureza e seus entendimentos da relação com o lugar habitado,
entendimento que lhes permitiria a superação desses modelos de deterioração.
Por fim, colocamos a importância da experiência estética como forma de re-sensibilização do
ser humano que lhe permite criar novos valores ou resgatar aqueles que estão incutidos nessa
forte necessidade de interação com a natureza, que fez com que suas imagens permanecessem
manifestas, mesmo sob o véu de uma racionalidade que a submetia ao domínio da oposição
ser humano-natureza. Aqui unimos os desafios comuns da educação estética e da educação
ambiental, entendendo que a base das mudanças que ambas almejam é a re-sensibilização do
ser humano, a gênese de novas formas de percepção e, conseqüentemente, de novos
posicionamentos éticos diante do mundo.
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1

Introdução

Este trabalho insere-se numa perspectiva que busca a compreensão do homem a partir de sua
condição complexa, ou seja, não procura um caminho reducionista que concebe a condição
humana a partir de alguns fatores “eleitos” como centrais. Caminhamos lado a lado com
pensadores como o antropólogo Clifford Geertz (1989) que concebe cultura como uma teia de
significados no qual o ser humano lê as interpretações do mundo, com Edgar Morin (2002)
que concebe a educação visando o destino planetário, com Gilbert Durand (2002) que
compreende que o mundo dos fatos é um mundo de percepções, ou seja, o real é construído
socialmente através das interpretações que os homens realizam através de trocas incessantes
entre as pulsões do ser e as emanações objetivas do meio ambiente, com Pascal Galvani
(1997) e Gaston Pineau (1995) que acreditam que a educação deve conduzir a uma busca de
sentido, na qual o homem possa ser responsável por sua formação.
Percebemos que muitos pensadores em áreas distintas buscam uma solução para as questões
contemporâneas colocadas diante do fim das esperanças propagadas pelos pilares da
modernidade: o progresso e o poder da razão.
Entendemos que a educação e em especial o Ensino de Física não podem se isolar desse
pensamento que procura uma explicação para a compreensão do homem e busca um caminhar
em direção a um mundo mais solidário, justo e livre. Acreditamos que um homem que
consiga ter autonomia sobre sua formação, buscando um sentido pessoal, possa perceber a
ressonância que existe entre ele e a humanidade. Queremos deixar claro que percebemos a
importância dos fatores externos, como os propagados pelo materialismo histórico, porém
divergimos totalmente desse pensamento quando se assume a primazia de tais fatores.
Também queremos esclarecer que ao estudarmos o imaginário, não compactuamos de um
pensamento relativista, que busca a compreensão de temas extremamente pontuais, sem uma
preocupação global. Acreditamos que o homem, no caso o aluno, deva ser respeitado em sua
individualidade, deva ter acesso a um ensino que lhe confira a dignidade de ter “uma voz” e
não ser concebido como parte de uma massa sem pensamento próprio. Esse olhar único pode
ajudar a humanidade, o todo, a caminhar com mais harmonia e respeito.
Percebemos a importância da compreensão dos processos de simbolização realizados pelos
alunos para o entendimento dos conceitos de Física, a leitura e estruturação dos problemas e
sua consecutiva resolução. Observamos a necessidade do estudo do imaginário dos alunos,
visto que este é formado pelo conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o
capital pensado do ser humano (Durand, 2002, p.18).
Para acessar o imaginário dos alunos utilizamos a técnica dos brasões de Pascal Galvani que
utiliza um método projetivo de imagens. Visando a análise das imagens usamos a
Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand que reconhece a importância das contribuições
pulsionais do ser e das fortes influências do meio sobre o sujeito.
Nossa perspectiva de educação é existencial, portanto a educação é compreendida como um
processo de formação do ser e insere-se na abordagem bio-cognitiva que considera a
formação um processo tripolar formado pelas interações entre o indivíduo e o seu meio
(incluindo as pessoas e as coisas) e os processos de retroações e de tomada de consciência do
indivíduo sobre o seu funcionamento.
Na seção 2 introduzimos sinteticamente a Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand que
constitui o referencial teórico para a leitura do imaginário dos alunos. Na seção 3
apresentamos a técnica dos brasões de Pascal Galvani, a qual nos possibilitou acessar o
imaginário dos alunos de Física. A abordagem bio-cognitiva que embasa a perspectiva
educacional e a visão de mundo do trabalho será apresentada na seção 4. Na seção 5
descrevemos a coleta de dados do trabalho. Como exemplo, realizamos a análise dos brasões
dos alunos A e E na seção 6. Na seção 7 explicitamos a pertinência do estudo do imaginário
no Ensino de Física. A seção 8 apresenta a conclusão do trabalho indicando algumas relações
entre o imaginário e o ensino de física.

2. Referencial Teórico: A Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand
Gilbert Durand (2004, pp. 9-30), realiza um amplo estudo sobre a evolução do conceito de
imagem e percebe que o pensamento binário fundamentado na lógica do certo-errado
buscava a verdade suprema através do uso da razão. Diante das múltiplas significações a que
a imagem podia remeter ela não se enquadrava como parâmetro confiável de análise num
mundo regido pela lógica da razão binária. Vários momentos históricos de resistência do
imaginário são percebidos pelo autor. Contudo movimentos como o racionalismo cartesiano,
o empirismo, o positivismo e o neopositivismo têm uma atuação eficaz a favor do pensamento
binário.
Na obra As estruturas Antropológicas do Imaginário (2002), Durand faz uma síntese de
trabalhos realizados em diversas áreas como: a história das religiões, a sociologia, a
epistemologia, a psicanálise e a fenomenologia e percebe que as análises realizadas sobre a
imagem apresentavam características incompletas por considerá-la um signo. Essa suposição
representou um forte empecilho a compreensão da imagem, pois signo, segundo a lingüística
é arbitrário (Saussure, 2002, p. 82). Durand concebe a imagem como símbolo pois este tem
como característica não ser jamais completamente arbitrário.
“O analogon que a imagem constitui não é nunca um signo
arbitrariamente escolhido, é sempre intrinsecamente motivado, o que
significa que é sempre símbolo. É, finalmente, por terem falhado na
definição da imagem como símbolo que as teorias citadas deixaram
evaporar a eficácia do imaginário” (Durand, 2002, p. 41).
O autor percebe que além de estudar a imagem como símbolo, não poderia adotar um
caminho reducionista limitando-a a um estudo psicológico ou sociológico. O caminho
adotado para o estudo do imaginário é o trajeto antropológico. Segundo Durand (2002, p.
41):
“Para tal, precisamos nos colocar deliberadamente no que
chamaremos o trajeto antropológico, ou seja, a incessante troca que
existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e
assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico
e social”.
Desse modo, o imaginário é concebido segundo seu caráter simbólico, percorrendo o trajeto
antropológico. Para a classificação do imaginário adota-se o ponto de partida psicológico
(centrado no sujeito) e admite-se que as imagens convergem, formando constelações de
símbolos isomórficos, por terem um mesmo tema arquetipal. Além desses dois pressupostos
utiliza-se a teoria de Piaget que considera a imagem simbólica a interiorização de um
esquema de representação, ou seja, a imagem simbólica é em qualquer momento a abstração
dinâmica do gesto.
“A imagem (...) não é outra coisa que a acomodação de esquemas
sensório-motores até o momento desdobrada em imitações exteriores,
porém doravante interiores (...). A imagem é pois ao mesmo tempo
imitação sensório-motor interiorizada e esboço (esquema) de
imitações representativas (...) ela marca o ponto de junção do
sensório-motor e do representativo” (Piaget, 1976, p. 292).

Para o estudo da motricidade adota-se a reflexologia betchereviana da Escola de Leningrado.
A reflexologia preocupa-se em estudar o aparelho de recém-nascido e em particular o cérebro.
Essa teoria utiliza a noção de “gestos dominantes” ou “reflexos dominantes”, os quais são
concebidos como os mais primitivos conjuntos sensório-motores que constituem os sistemas
de “acomodações” mais originários na ontogênese (Durand, 2002, p. 47-48). Com a
reflexologia, Betcherev descobre duas dominantes no recém-nascido: a dominante da posição
ou dominante postural e a dominante de nutrição ou dominante digestiva. A terceira
dominante denominada copulativa ou cíclica está relacionada ao reflexo sexual e só foi
estudada no animal adulto por J. M. Oufland (1925-1926, citado por Durand, 2002, p. 49).
Considera-se que há uma estreita relação entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as
representações simbólicas. As três dominantes reflexas são as matrizes sensório-motoras nas
quais as representações vão naturalmente integrar-se, sendo a este nível que ocorrerão a
formação dos grandes símbolos.
Considerando a reflexologia (dominante gesto-pulsional), o estudo cultural realizado por
Leroi-Gourhan (1945, citado por Durand, 2002, p. 52) sobre classificações tecnológicas
(meios elementares de ação sobre a matéria) e os trabalhos de sociologia de Piganiol e
Dumézil (contexto social), Durand fundamenta a bipartição das imagens em dois regimes: o
diurno (dominante postural) e o noturno (dominante digestiva e dominante cíclica).
Um Regime do Imaginário é constituído pelo agrupamento de estruturas vizinhas. As
estruturas são esquemas originais que agrupam certos protocolos, bem definidos e
relativamente estáveis, das representações imaginárias.
O regime diurno definido, de modo geral, como o regime das antíteses está estruturado pela
dominante postural, apresentando as suas implicações manuais e visuais. Está relacionado
com a tecnologia das armas, com o elemento paterno, com as implicações sociológicas
relativas ao guerreiro e ao soberano, com a busca da luz, da elevação e da purificação. Seus
principais símbolos são: os símbolos da ascensão, os símbolos especulares e os símbolos
diairéticos.
O regime noturno caracteriza-se por estar constantemente sob o signo da conversão e do
eufemismo. Ele apresenta uma organização de imagens que une os opostos. A preocupação
com a morte, enfocada na passagem do tempo, não é atacada buscando-se a transcendência do
humano, porém busca-se uma tendência progressiva para a eufemização dos medos brutais e
mortais. Este regime se subdivide em:
a) regime noturno místico – estruturado segundo a dominante digestiva, tem
características relacionadas às técnicas do continente e da habitação, aos valores alimentares e
digestivos, à sociologia matriarcal e alimentadora. Os símbolos que representam esse regime
são: os símbolos da inversão e os símbolos da intimidade.
b) regime noturno sintético – estruturado segundo a dominante sexual, este regime
apresenta como característica marcante a complementaridade dos pólos e o caráter cíclico
para a superação do tempo e conseqüentemente da morte. A estrutura sintética representa os
ritos usados para assegurar os ciclos da vida, equilibrando os contrários, através de uma
trajetória histórica, utilizando os símbolos cíclicos.
4. A Técnica dos Brasões de Pascal Galvani
Diante da percepção da importância que a representação do real tem para a compreensão dos
conceitos de física, resolvemos utilizar uma técnica que nos possibilitasse acessar o
imaginário dos estudantes. Para tal, usamos a técnica dos brasões de Pascal Galvani que
apresenta uma abordagem desenvolvida a partir das histórias de vida.

O método do brasão tem uma dimensão projetiva, sua proposta é a representação de um
indivíduo ou de um grupo com o preenchimento de um escudo com desenhos figurativos a
partir de certas considerações. Diante da crise vivida na pós-modernidade, percebemos a
importância de “olhar” cada aluno, conferindo-lhe uma individualidade face ao massacre da
uniformização. Os encontros de brasão podem ser um local e um dos meios de
posicionamento diante dessas questões.
Segundo (Galvani 1997, p.58), os encontros de brasão podem constituir-se um meio para os
formadores oferecerem a busca do sentido, propiciando:
1- um suporte de reflexão e de conscientização pessoal;
2- um local de expressão onde cada um cuida do domínio que o revela;
3- um espaço de troca e de reflexão coletiva sobre a busca interior do sentido que é
orientada para um aprofundamento de nossa busca permanente.
Para assegurar que o encontro de brasão atinja as características citadas acima, o formador,
pessoa que conduz o encontro de brasão, deve assumir as características de um mediador.
Desse modo, cabe ao formador criar laços sociais de diversos tipos: entre instituições e entre
pessoas. Além disso, o formador deve também assegurar uma mediação sobre o plano
cognitivo entre a pessoa e o objeto de sua aprendizagem. Podemos sintetizar definindo
concretamente a função do mediador como a de ativar as mediações e de proteger os locais de
mediação. Esse tem por função propor e garantir uma situação de intersubjetividade.
As condições metodológicas que serão apresentadas são fruto do trabalho de Galvani (1997,
p. 59), com diversos grupos. A função do mediador, ou coordenador do grupo que participará
dos encontros do brasão, se define por cinco critérios metodológicos principais:
1-Ter o próprio mediador vivido o processo proposto;
2- Negociar com os participantes a forma da situação de intersubjetividade. O formador
ou mediador deve propor uma situação de intersubjetividade na apresentação do processo e
garantir a fluidez das mediações, deve também pesquisar as condições de abertura de uma
situação de intersubjetividade, tomando atenção às condições institucionais e pessoais do
encontro.
3- Garantir para cada participante a propriedade e a restrição da utilização de suas
produções. Esta condição é fundamental na medida onde o olhar para si mesmo só pode ser
feito com serenidade se a comunicação do resultado aos outros não é imposta.
4- Explorar o sentido a partir de uma situação exploratória. A análise do brasão não é
interpretativa, ao contrário utiliza-se o método da convergência para explorar o alcance das
significações que sugere o símbolo. A análise coletiva dos brasões é então um colocar em
comum, uma exploração coletiva das significações, que cada participante encontra para si
mesmo dentro de suas produções ou dentro das produções dos outros.
5- Registrar a exploração do sentido dentro de uma dimensão sócio-histórica e
antropológica. Há uma dialética entre a tomada de consciência subjetiva das formas que
simbolizam a própria formação e a tomada de consciência das influências culturais e sociais.
É necessário cruzar o sentido subjetivo dos símbolos com as significações que são tomadas
dentro de diferentes culturas, permitindo uma tomada de consciência e uma relativização das
significações simbólicas hereditárias do meio cultural e social.

A metodologia dos brasões de Pascal Galvani utiliza a Antropologia do Imaginário de Gilbert
Durand como referencial teórico para a análise dos brasões.
5. A Abordagem Bio-Cognitiva
A visão de mundo que embasa o trabalho concebe a educação como um processo de
formação, diferindo dos pensamentos que compreendem a educação como um processo único
de instrumentalização ou de adequação do indivíduo às regras sociais. Na abordagem biocognitiva a formação é concebida como um processo complexo pilotado por três pólos: o si
(autoformação), os outros (heteroformação) e as coisas (ecoformação) (Fig. 1).
A heteroformação é gerada pelo meio ambiente cultural. Ela comporta as influências sociais
da família, do meio social, da cultura, da educação, entre outras.
O pólo representado pela ecoformação está relacionado às influências do meio físico, como o
clima, a vegetação, a metrópole, a região rural, as florestas, bem como as interações físicocorporais que dão forma à pessoa. Este pólo também admite uma dimensão simbólica, pois o
meio físico também colabora na formação do imaginário do indivíduo.
A autoformação é representada por três processos conduzidos pelo sujeito. Denominaremos
dois desses processos de acoplamentos estruturais. Esses processos representam as tomadas
de consciência e as retroações do indivíduo sobre as influências físicas e sociais recebidas. O
terceiro processo, denominado de fechamento operacional, representa a tomada de
consciência pelo indivíduo sobre o seu próprio funcionamento.
A autoformação é a dinâmica reflexiva que permite ao sujeito agir sobre si mesmo e sobre os
elementos físicos e sociais que o formam. O fechamento operacional e o acoplamento
estrutural constituem o duplo círculo imbricado da autoformação. Desse modo, a autonomia
não é concebida como uma forma de isolamento ou de independência do indivíduo, mas como
uma tomada de consciência e uma retroação sobre os determinismos. A pessoa não é mais
concebida como um indivíduo isolado, mas como afirma Gaston Pineau (1995), a pessoa
passa a ser considerada um local de relações.
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Fig. 1 - A formação concebida como um processo tripolar constituída pela
autoformação, heteroformação e ecoformação. Os processos S-1 e S-2 são denominados
acoplamentos estruturais e o processo S-3 é denominado fechamento operacional
(Galvani, 2002, p.2).
A abordagem bio-cognitiva da autoformação baseia-se neste triplo movimento de tomada de
consciência e de tomada de poder da pessoa sobre sua formação.

Na abordagem bio-cognitiva o símbolo passa a desempenhar o papel de mediador entre os
universos “interior” e “exterior”, por operar as superposições de sentidos e de níveis. A
abordagem bio-cognitiva considera a interação do sujeito e do meio como uma superposição
de universos unidos pelo seu isomorfismo. A distinção entre o interior e o exterior é dada pela
atualização de seus isomorfismos (Galvani, 1997). Nos estudos do imaginário simbólico a
base de todo conhecimento simbólico é justamente o isomorfismo das estruturas.
6. A Coleta de Dados da Pesquisa
A coleta de dados da pesquisa foi realizada durante sete encontros, com alunos da Escola
Estadual Professora Maria Aparecida Ferreira, localizada na cidade de Poá, a qual pertence à
região da grande São Paulo. A escola possui Ensino Fundamental e Ensino Médio e atende a
uma clientela de cerca de dois mil alunos nos períodos: manhã, tarde e noite. O trabalho de
campo desta pesquisa foi realizado pela professora de física dos alunos, um dos autores deste
trabalho (MMB).
5.1. Caracterização dos Alunos
A coleta foi realizada com cinco alunos do ensino médio. Três alunos cursando o período
noturno: um aluno de 17 anos (aluno A), um de 18 anos (aluno B) e uma aluna de 18 anos
(aluna C). Duas alunas cursando o período noturno: uma aluna de 18 anos (aluna D) e uma de
24 anos (aluna E). Os alunos moram próximos à escola e freqüentam as aulas de reforço de
física ministrada pela professora que conduziu a pesquisa em horário extra-aula.
As alunas C e E apresentam muitas dificuldades na compreensão dos conteúdos trabalhados
em sala de aula, necessitando de explicações individualizadas para uma melhor desempenho.
A aluna D tem uma boa compreensão dos conteúdos ministrados, muitas vezes toma o papel
de líder do grupo quando dúvidas surgem nas aulas ou quando os outros alunos não
compreendem o conteúdo. O aluno A, tem um bom desempenho mas não se dispõe a ajudar
os amigos em sala quando domina um assunto específico. O aluno B é muito reservado, fala
pouco em sala de aula e tem um desempenho médio. Todas estas observações são referentes
aos alunos antes dos encontros com os brasões.
5. 2 Caracterização do Material Utilizado nos Encontros
Os alunos utilizaram papel sulfite A4, lápis preto, borracha e giz de cera colorido para a
confecção dos brasões. No segundo e no terceiro encontro, foi utilizada a apresentação de
textos e imagens no computador, preparado previamente pela pesquisadora.
5.3. Caracterização Sintética dos Encontros
No primeiro encontro explicou-se que as atividades realizadas objetivavam a coleta de dados
para uma pesquisa científica e que os participantes tinham total liberdade durante os
encontros, em seguida, foi pedido para que os alunos fizessem um brasão que representasse
eles mesmos, as coisas (o mundo) e as pessoas.
No segundo encontro houve uma explicação mais detalhada do trabalho a ser realizado,
alguns alunos demonstravam dúvidas e não entendiam como a atividade poderia estar
relacionada ao ensino de física. Foi preparada uma apresentação em power point sobre os
objetivos de uma pesquisa em ensino de ciências e seus pressupostos teóricos seguida de uma
apresentação.
O terceiro encontro também foi uma atividade preparada pela pesquisadora no power point.
Ela consistiu na apresentação de alguns brasões para tornar mais claro a simbologia que os
mesmos poderiam apresentar.

O quarto encontro foi todo gravado e foi pedido aos alunos que fizessem o brasão da escola.
Foi pedido para que representassem como percebiam, pensavam e sentiam a escola.
No quinto encontro o tema trabalhado foi a Física. Foi pedido para que eles representassem o
modo como percebiam a Física. Os alunos acharam esse brasão mais difícil.
Sexto encontro: este momento foi dividido em dois blocos e teve duração total de duas horas e
trinta minutos. No primeiro momento foi pedido para que os alunos fizessem o brasão de sua
participação nas atividades do grupo de brasões.
No segundo momento, os alunos permaneceram sentados em círculo e construíram o brasão
coletivo. Houve uma negociação entre os elementos do grupo.
No sétimo encontro todos os brasões foram expostos e foi pedido para que fizessem um olhar
retrospectivo sobre os mesmos. Os alunos foram comentando seus brasões e a pesquisadora
foi gravando todas as falas. Alguns alunos colocaram a mudança das representações em
relação aos brasões originais, outros as mantiveram. Após esse olhar retrospectivo, o grupo
reuniu-se em círculo e foi pedido pela pesquisadora para que contassem um pouco de suas
vidas. Os alunos falaram de sua relação com a escola e com a família, o aluno A e a aluna C
falaram também de seus sonhos profissionais. Essa conversa também foi gravada.
7. Análise dos Brasões de Dois Alunos
Para exemplificar a técnica da pesquisa e por limitação de espaço (temos um total de 21
brasões) será realizada a análise dos brasões construídos pelos alunos A e E, (Fig. 2-5). Fica
registrado que a aluna E não conseguiu representar o brasão do primeiro encontro através de
imagens, utilizando a linguagem escrita para a representação pedida.
Para a leitura dos brasões utilizaremos o Dicionário de Símbolos Jean Chevalier (2005) e a
Tabela 1, construída por Durand (2002, p.443) que apresenta uma síntese dos regimes do
trajeto antropológico. A Tabela 1 fornece elementos para a categorização dos brasões
construídos pelos alunos. Os brasões dos dois alunos foram analisados e as conclusões são
apresentadas na Tabela 2. Percebemos com clareza que a aluna E apresenta em todos os
brasões analisados o imaginário estruturado segundo o regime noturno místico, com exceção
do princípio de explicação do brasão construído no primeiro encontro, que pertence ao regime
noturno sintético.
O primeiro brasão construído pela aluna E revela a preocupação com a família, com os
sentimentos em relação às pessoas e apresenta uma estrutura relacionada ao realismo
sensorial, pois os sentimentos assumem primazia diante de um pensamento abstrato. A
dominante digestiva com seus auxiliares cenestésicos assume um caráter central. A aluna E
utilizou o símbolo da família, do ponto e do círculo remetendo ao arquétipo da intimidade.
O segundo brasão construído pela aluna E indica a estrutura da viscosidade e da adesividade.
A escola é um local de aprendizagem, porém com ênfase à formação de grupos de amigos e
novamente aparece a estrutura relacionada ao realismo sensorial indicado pela afirmação de
seus sentimentos no interior da escola. Percebemos o arquétipo marcante do microcosmo e os
esquemas verbais: divertir, brincar, aprender.
A estrutura do realismo sensorial aparece de modo marcante no terceiro brasão construído
pela aluna E. O medo e o temor provocados pela não compreensão dos conteúdos de Física
estão representados pelos símbolos do raio e do vulcão em erupção (montanha). Os arquétipos
do escondido e da substância inatingível e incompreensível estão presentes de modo marcante
no brasão. A aluna E utiliza o princípio da analogia, pois compara o sentimento que a domina
em relação ao aprendizado de Física com o terror provocado por um raio que cai sobre a sua
cabeça.
O quarto brasão construído pela aluna E apresenta a estrutura de redobramento e
perseveração; novamente a aluna dá ênfase aos seus sentimentos na participação dos

encontros. O brasão apresenta a dominante digestiva com auxiliares cenestésicos e o símbolo
da criança/mulher que representa a própria aluna E.
Observamos que a aluna E apresenta predominância do regime noturno místico na construção
dos quatro temas apresentados o que pode indicar uma possível explicação para as
dificuldades enfrentadas pela aluna E na compreensão dos conteúdos abordados pela Física,
pois estes estão alicerçados no pensamento cartesiano que está embasado no regime diurno.
O Ensino de Física tradicional constituído pela mera transmissão do conteúdo pelo professor
ao aluno, também apresenta uma forte característica do regime diurno, pois a estrutura
diairética apresenta-se permeando o processo ensino-aprendizagem tradicional, fator que
também é relevante para a compreensão das dificuldades encontradas pela aluna E.
Os brasões construídos pelo aluno A, em contrapartida, concordam plenamente com todas as
características do regime diurno.
O primeiro brasão construído pelo aluno A apresenta uma riqueza de símbolos: a lupa, o
espelho, o cristal e o grão de areia. Observou-se a dominante postural com presença marcante
da visão e o princípio da contradição sendo explicitado por esquemas verbais que diferenciam
o grande do insignificante e a pureza em distinção à corrupção.
O geometrismo, a simetria e o gigantismo são as estruturas encontradas no segundo brasão do
aluno A. Novamente o princípio da contradição está presente indicando que o aprendizado
está em oposição ao ato de dar risadas. O símbolo da “mão” indica o poder nas mãos dos
alunos e o símbolo da “tenda” indica a utilização errada desse poder.
O terceiro brasão construído pelo aluno A apresenta uma espada dividindo simetricamente o
espaço da folha de papel. Em um dos lados da espada estão as estrelas que representam o lado
bom da Física e do outro lado observa-se um cogumelo nuclear simbolizando o lado ruim da
Física. Esse Brasão apresenta nitidamente a estrutura diairética e de antítese polêmica, com o
princípio da contradição em ressonância com os esquemas verbais “luz # trevas”.
O quarto brasão construído pelo aluno A apresenta uma águia voando acima de uma estrada
obstruída. A superação dos obstáculos representada pela águia é a busca da ascensão
característica do regime diurno. A dominante postural com o auxiliar das sensações à
distância está em ressonância com o símbolo da águia que consegue sobrevoar um obstáculo,
colocando-se acima do mesmo, deixando nitidamente representada a distinção entre o “alto”e
o “baixo” e entre o “subir” e o “cair”.
Gostaríamos de salientar que a análise não esteve restrita somente à leitura dos significados
dos símbolos estudados no dicionário acima citado, mas se deteve em elementos mais
complexos, como as estruturas dos regimes, os reflexos dominantes, os princípios de
explicação, os esquemas verbais e os arquétipos.
8. Imaginário e Ensino de Física
A questão que se coloca é a da relevância e pertinência do conhecimento do imaginário de
estudantes para o Ensino de Física. Primeiramente gostaríamos de argumentar que a Física
trabalha com a construção de modelos sobre a realidade, ou seja, ela trabalha com a
representação do real. A compreensão dos modelos sobre a realidade depende do modo como
se processam as representações para cada aluno. Por isso, acreditamos que o conhecimento
do imaginário dos alunos, que é a matriz de todas as representações que o mesmo irá construir
sobre a realidade, é um instrumento poderoso a ser utilizado pelos professores de Física. A
prática em sala de aula nos faz acreditar que a superação das dificuldades encontradas por
alunos no Ensino da Física tem como caráter central o modo como o imaginário de cada aluno
está estruturado. Acreditamos na importância do conhecimento de novas metodologias para o
Ensino de Física, desde que estas estejam adequadas para uma comunicação efetiva com o
aluno. Imaginários estruturados segundo o regime noturno, característicos dos alunos que têm

pouco contato com o modo “científico” de ler o mundo, colaboram para uma representação do
real permeada por princípios de explicação não embasados no pensamento cartesiano que
domina toda a física newtoniana, bem como o Ensino de Física tradicional. Um Ensino de
Física pautado por elementos essencialmente diurnos colabora para a exclusão de uma parcela
significativa de alunos no processo de Ensino Aprendizagem da Física.

Eu sou do tipo daquela
pessoa, que sempre vive contente,
rindo à toa, de bem com a vida e
que também gosta de fazer várias
coisas, que as vezes também fica
triste...
O mundo gira em torno de nós,
mas que

Fig.2- Brasões da aluna E construídos respectivamente no 1o e 4o encontros.

Fig.3- Brasões da aluna E construídos respectivamente no 5o e 6o encontros.

Fig.4- Brasões do aluno A construídos respectivamente no 1o e 4o encontros.

Fig.5- Brasões do aluno A construídos respectivamente no 5o e 6o encontros.

Regimes ou
Polaridades

Diurno

Noturno

Noturno

ESQUIZOMÓRFICAS
(ou heróicas)
1a idealização

Estruturas

SINTÉTICAS
(ou dramáticas)
1a coincidência e
sistematização
2a diairetismo
2a dialética dos antagonistas, dramatização
a
a
3 geometrismo, simetria, 3 historização
gigantismo
a
4 antítese polêmica
4a progressismo parcial
ou total.
Representação objetivamente heterogeneizante e
subjetivamente homogeneizante. Os princípios
de EXCLUSÃO,
de CONTRADIÇÃO,
de IDENTIDADE
funcionam plenamente.

MÍSTICAS
(ou antifrásicas)
1a redobramento e
perseveração
2a viscosidade,
adesividade
a
3 realismo
sensorial
a
4 miniaturização

Representação
diacrônica que liga
as contradições
pelo fator tempo.
O princípio da
CAUSALIDADE, sob
todas as suas formas,
funciona plenamente.

ESQUEMAS
“VERBAIS”

Representação
objetivamente
homogeneizante e
subjetivamente
heterogeneizante.
Os princípios de
ANALOGIA,
de SIMILITUDE
funcionam
plenamente.
Dominante POSTURAL Dominante COPULA- Dominante
com os seus derivados TIVA com os seus
DIGESTIVA com
manuais e o auxiliar das derivados motores
os seus adjuvantes
sensações à distância rítmicos e os seus
cenestésicos, ter(vista, audiofonação).
adjuvantes sensoriais. micos e os seus
derivados táteis,
olfativos e
gustativos.
DISTINGUIR
LIGAR
CONFUNDIR
Separar#
Subir #
Amadurecer Voltar
Descer, Possuir,
Misturar
Cair
Progredir Recensear Penetrar

ARQUÉTIPOS

Puro#
Manchado

Alto#
Baixo

Claro#
Escuro
A Luz #
As Trevas

O Cume #
O Abismo

Princípios
de explicacão e de
justificação

ou lógicos

REFLEXOS
DOMINANTES

“ATRIBUTOS”

ARQUÉTIPOS
O Céu #
“SUBSTANTIVOS” O Ar #
O Miasma. O Inferno.

Para a
frente,

Futuro

Para
trás,
Passado

Profundo, Calmo,
Quente, Íntimo,
Escondido

O Filho
A Árvore
O Germe.

A Roda
A Cruz
A Lua.

A
Criança,
O
Polegar,
A Cor,
A Noite.

A
Morada,
O
Centro,
A Flor.

O Sol,
A Escada,
DOS SÍMBOLOS
A
A Espiral,
O
As
Armas,
O
Bétilo,
AOS
Iniciação, O Caracol, O Véu, Berço,
O Mantra.
A Águia.
SISTEMAS
O Messias. O Dragão. A Taça. O Ovo.
Tabela 1– Tabela Sintética das Características dos Regimes do Imaginário

1o Encontro
Realismo sensorial
Estrutura:
Reflexos
Dominantes:

ALUNA
E

Princípios de
explicação:
Esquemas
Verbais:
Arquétipos:

Símbolos:

Estrutura:
ALUNO
A

Reflexos
Dominantes:

Princípios de
explicação:
Esquemas
Verbais:
Arquétipos:
Símbolos:

4o Encontro
Viscosidade,
adesividade

5o Encontro 6oEncontro
Realismo
Redobramento
sensorial
e
perseveração
Dominante digestiva Dominante
Dominante Dominante
com
auxiliares digestiva com digestiva
digestiva com
cenestésios
auxiliares
com
auxiliares
cenestésicos auxiliares
cenestésicos
cenestésicos
Princípio
da Princípio da Princípio de Princípio da
causalidade
analogia
analogia
similitude
Distrair,
esquecer, Divertir,
Possuir,
confundir
observar
brincar,
penetrar
aprender
Íntimo, Escondido
Microcosmo O
Escondido,
escondido, Íntimo
a substância
A família,
Amigos, local Montanha, A criança,
O círculo, o ponto
de realização raio.
A mulher
de atividades
Antítese Polêmica e Geometrismo, Diairetismo Idealização
Simetria
simetria
e e antítese
gigantismo
polêmica
Dominante postural Dominante
Dominante Dominnte
com
presença postural com postural
postural com
marcante da visão
seus
com seus o auxiliar das
derivados
derivados
sensações à
manuais
manuais
dstância
Princípio
da Contradição e Princípio da Princípio da
contradição
causalidade
contradição identidade
grande#insignificante aprender#dar separar#
subir#cair
pureza#corrupção
risadas
misturar
luz # trevas
alto#baixo
luz#trevas alto#baixo
A lupa, o espelho, o A mão, a O
azul A águia,
cristal,
tenda
celeste, as
armas

Tabela 2 – Resultado da Análise dos Brasões dos Alunos A e E.
Visando pensar o Ensino de Física que contemple a diversidade de imaginários e possa criar
uma comunicação efetiva entre o modelo de realidade que está sendo ensinado e a
representação que o aluno consegue construir desse modelo, é pertinente considerar-se a
psicologia genética (Piaget, 1976). Essa considera que os esquemas de interação sensóriomotores se interiorizam em imagens e depois em linguagem. Desse modo, os conceitos da
razão epistêmica são oriundos das interações gestuais e das imagens simbólicas. Para uma
melhor compreensão da conexão entre os regimes do trajeto antropológico, os níveis de
interação com o meio ambiente, os níveis de representação e os níveis de consciência

individual apresentamos a Tabela 3 construída por Pascal Galvani (2002, p.6). Nela pode-se
observar que o regime diurno do imaginário relaciona-se a uma interação epistêmica entre a
pessoa e o meio ambiente, enquanto que o regime noturno sintético está relacionado a uma
interação prática e o regime noturno místico a uma interação simbólica.
No contexto do Ensino de Física poderíamos pensá-lo de tal maneira que contemplasse todos
os regimes do imaginário, com atividades que englobassem os diversos níveis de interação
entre o sujeito e o meio, bem como provocasse uma comunicação efetiva com cada nível de
consciência do indivíduo. Desse modo, as atividades práticas (experimentos, construções de
maquetes, resoluções de exercícios de fixação) estariam contemplando os imaginários
estruturados segundo o regime noturno sintético. As atividades que promovessem uma fusão
com o meio, como um projeto que estuda um tema da física, porém imerso no cotidiano, com
suas implicações sociais, culturais e econômicas, contemplaria o nível simbólico das
representações e o regime noturno místico. Já os processos de dedução lógica de expressões
físicas, bem como a resolução de exercícios-problema, ou de questões abertas contemplam o
imaginário do regime diurno e um nível de consciência pautado pela análise reflexiva.

NÍVEIS DE
REALIDADE
OU DE INTERAÇÃO
ENTRE A PESSOA E O
MEIO AMBIENTE
Epistêmico:
Saberes formais.
Corpus de
conhecimentos
reconhecidos numa
determinada
sociedade.
Informação (Legroux,
1981)
Saberepisteme(Lebert,1992)
Episteme (miermont,
1993)
Prático:
Saber (Legroux, 1981)
Saber-interface (Lerbet,
1992)
Ritual (Miermont, 1993)

NÍVEIS DE
NÍVEIS DE
REPRESENTAÇÃO CONSCIÊNCIA
E
TIPOS
DE
RAZÕES

REGIMES DO
TRAJETO
ANTROPOLÓGICO
DA FORMAÇÃO

Semiótico:
Razão formal
(Denoyel
1999)

Refletido:
Por tomada de
consciência e de
distância pela
análise reflexiva

Diurno
Esquema:
distinção, oposição
das polaridades

Interativo:
Semi-consciente
por combinações de
reflexos e de
reflexão
na e sobre a ação.

Noturno Sintético
Esquema:
articulação e
complementaridade
dos pólos no tempo

Participativo:
Por ressonâncias
mitopoéticas das
formas
e experiência da
imaginação ativa e
criadora

Noturno Místico
Esquema:
fusão das polaridades

Processo de
inferência sentido
por dedução

Experiencial:
Razão Experiencial
(Denoyel 1999)
Processo de
inferência
do sentido por
indução
e abdução
Simbólico:
Mitopoético:
Conhecimento (Legroux, Razão sensível
1981)
(Denoyel, 1999)
Saber-gnose (Lerbet,
Processo de
1992)
inferência do sentido
Mitos (,iermont, 1993)
por transdução
Fantasia (Bachelard,

1989)
Tabela 3 – Os diversos níveis de interação e os regimes do imaginário
9. Conclusões
Neste trabalho enfatizou-se que o conhecimento do imaginário é fator relevante para a
compreensão do modo como se processam as representações que se faz da realidade.
Ao ensinar-se apresentam-se aos alunos representações da realidade. Isso ocorre, em
particular, no Ensino de Física.
Como se mostrou neste trabalho, a análise de brasões construídos por estudantes de Física
revelou predominância de determinados regimes de imaginário, conforme a categorização de
Gilbert Durand, em detrimento de outras que se apresentaram menos evidentes. Assim,
diferentes alunos apresentam, em geral, predominância de diferentes regimes de imaginários e
a sala de aula é, nesse sentido, espaço de heterogeneidade.
Dessa maneira, e essa é a contribuição pretendida deste trabalho, é essencial que o professor
tenha consciência dessa diversidade de imaginários, e coerentemente com ela selecione
conteúdos, atividades e abordagens metodológicas que possam atender à variedade de
imaginários presentes nos estudantes, tornando mais significativo o ensino.
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FÓRUM TEMÁTICO VII

REVELAÇÕES DO SER (NATUREZA) NOS JOGOS DO
FAZER (CULTURA)
Coordenação: Maria Thereza de Queiroz Guimarães Strôngoli (PUC-SP)

A DIMENSÃO LÚDICA NO JOGO DA BELEZA DA
CORPOREIDADE
Edmilson Ferreira Pires (UFRN)
Introdução

Como uma expedição pelo oceano das sensibilidades, este estudo apresenta uma aventura
reflexiva e criativa, que se configura a partir de navegação em águas onde é possível vivenciar
o fenômeno da ludicidade na sua beleza natural, ser envolvidos por ondas e eventos mágicos
imaginários, guiados pelo amor que constitui nossa coexistência social (MATURANA, 2001).
Ondas e eventos que convidam a várias ancoragens para meditação e contemplação,
possibilitando visitar e re-visitar novas paisagens, novos lugares, construir novos
conhecimentos numa epistemologia poética (BACHELARD, 1993).
Como conseqüência, os sonhos e as utopias foram embalados por um ritmo vibrante da magia
do balanço das ondas do sensível e racionais, guias que fizeram revelar a beleza da
corporeidade, que se apresenta como um jogo jogado nas águas banhadas de sensibilidade.
Nesse jogo, pensamentos e emoções deram asas à imaginação, proporcionando perceber como
pescador-pesquisador e pesquisador-navegador que “a certeza de hoje é a busca incerta do
amanhã...” (PIRES, 2000, p. 149).
Portanto, as intuições, as subjetividades, as emoções, os sentimentos se constituíram como
essencial à construção do conhecimento, conforme há muito pregava Bachelard (1996) para o
novo espírito científico. Insiste Bachelard no caráter reflexivo da cultura científica e propõe
como uma tarefa difícil mas necessária: “Colocar a cultura científica em estado de
mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e
dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, oferecer enfim à razão razões para
evoluir” (p. 25).
Assim, reconhecemos a finitude de nossas possibilidades na tarefa de pesquisar sobre jogo e a
beleza da corporeidade e caminhamos nesta reflexão com o objetivo de fazer novas conexões

trazendo a estética e a ludicidade para o eixo das discussões num imaginário que se revela a
corporeidade, tendo a metáfora como companheira de viagem e campo fértil de novas
paisagens.
Estética e Jogo: as Ondas da Ludicidade do Ser
A estética e o jogo trazem juntos a vibração do nosso Ser, as deliciosas experiências de fluxo
no fluir do cotidiano (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). A cognição do vivido em terras da
corporeidade banhadas pelas águas do oceano de sensibilidade provoca no pesquisadornavegador emoções de êxtase, algumas ainda indescritíveis. É nesse estado emotivo de
curiosidade intelectual que visitamos as praias da estética e do jogo.
Começamos nossa caminhada pela estética, pisando em areia molhada e firme deixada pela
maré vazante. Tal simbologia representa a firmeza da nossa convicção no poder da estética
para o desenvolvimento humano, ao mesmo tempo que queremos mostrar a sua ausência nas
teorias educacionais e particularmente nas teorias sobre o jogo.
Considerando que a estética tem uma abrangência de significados, uma amplitude e
especificidade no contexto da filosofia como campo de estudo, principalmente em relação à
arte, para uma melhor compreensão de nossas reflexões é necessário que se estabeleça de
antemão a nossa compreensão na utilização do referido termo, referenciado para compreender
o que ocorre no jogo da vida como beleza, imaginação, prazer e transcender. Nesse sentido,
não se cogita um aprofundamento detalhado da história da estética e de seus principais
problemas, mas sim, manter com suas categorias algumas apreciações que possam contribuir
para a compreensão do fenômeno pesquisado. Entendemos que agindo dessa forma estamos
fazendo estética, pois “[...] não é estética aquela reflexão que, não alimentada pela experiência
da arte e do belo, cai na abstração estéril, nem aquela experiência de arte ou de beleza que,
não elaborada sobre um plano decididamente especulativo, permanece simples descrição.”
(PAREYSON, 1997, p. 8).
Segundo Pareyson (1997, p. 2), as sucessivas extensões que o termo estética sofreu fazem
com que no momento se compreenda por estética “toda teoria que, de qualquer modo, se
refira à beleza ou à arte”. Essa definição à estética abre-se como metafísica que deduz
princípios sistemáticos de uma doutrina particular, ou como fenomenologia que interroga e
faz falar a concretude dos dados da experiência humana, ou como metodologia da leitura e
crítica das obras de arte, ou mesmo como complexo de observações técnicas e de
pressupostos que possam interessar aos críticos, aos artistas e outros pesquisadores, “onde
quer que a beleza se encontre, no mundo sensível ou num mundo inteligível, objeto da
sensibilidade ou também da inteligência, produto da arte ou da natureza”.
Também vemos em Duvignaud (1982, p. 11) uma relação com o que estamos tomando como
estética, visto que “o que chamamos ‘estética’ aparece então como atividade sem objeto,
desprovida de toda eficiência, sem dúvida colorida pelo ‘espírito do tempo’ ou pelos hábitos
da civilização, porém sempre aberta a todas as combinações possíveis.” Nesse entendimento,
vemos que na estética estão presentes os questionamentos, as renovações, as trocas de
saberes, as variações das utopias do imaginário.
Reforçando o entendimento acima, Koprinarov (1982), com seu olhar crítico sobre a estética,
lembra-nos que seria mais conveniente, em vez de se dá definições mais ou menos exata do
que seja a estética, tratar de trazer as suas tarefas fundamentais que seriam: primeiro, estudar
as leis gerais do surgimento, a conservação, a divulgação e a percepção da arte e criar as bases
metodológicas para a teoria e a crítica da arte; segundo, estudar o princípio estético no
trabalho, na vida cotidiana, nas relações sociais, na vida dos homens. Ressalta o autor que
essa tarefa é de suma importância por ser ela realmente válida desde o ponto de vista da
educação, da formação do homem e desde o ponto de vista das tarefas da edificação da

sociedade socialista; por outro lado, destaca também que essa tarefa não tem sido tão
amplamente estudada: “a influência estética da vida tem uma importância fundamental,
porque é cotidiana, permanente e imperceptível para a personalidade”. (KOPRINAROV,
1982, p. 5).
Três componentes básicos da vida cotidiana devem ser tomados do ponto de vista da estética:
o mundo dos objetos ou o meio ambiente dos objetos; o modo da autoformação do homem e a
comunicação que se realiza na esfera da vida cotidiana. Assim, toda a nossa vida está cheia de
manifestações da arte, ou seja, tudo isso é “atividade artística”, mesmo que não se possa dizer
que tudo na vida cotidiana é arte, mas sim uma “manifestação da atividade estética”, pois “os
objetos não somente criam as condições para a satisfação das necessidades do homem, senão
que criam ao seu redor um clima psicológico.” (KOPRINAROV, 1982, p. 6).
Criar a teoria geral da educação estética da personalidade, que deve servir de base
metodológica às ciências que a ela se dedicam, constitui-se a terceira tarefa da estética,
enquanto que elaborar e descobrir as leis de seu próprio desenvolvimento ou criar a história
do pensamento estético seria a quarta tarefa da estética.
Como podemos ver, todas as tarefas são importantes e precisam ser pesquisadas, mas por
questão de adequação à reflexão em questão, optamos por trabalhar com a segunda e terceira
tarefas da estética, visto que têm uma importância fundamental aos estudos da corporeidade e
da ludicidade, pois ao considerarmos a estética e o jogo estamos priorizando o cotidiano, no
qual a vida se desenvolve, como forma de dar conta do significado, da estrutura e da
possibilidade de seu alcance e compreensão para o ser humano e para a sociedade. Não se
trata só de levantar-se sobre a experiência para sobre ela refletir, mas também de manter o
contato com a experiência para não ficar na pura descrição. Nessa situação, colocamo-nos
numa relação de pesquisador para com a pesquisa como objeto de arte, um esteta que
conforme Pareyson (1982, p. 9), “deve sempre tirar partido da experiência da arte, quer ele se
inspire numa própria e eventual experiência direta, que ele se atenha ao testemunho alheio,
devidamente aprofundado e interpretado”.
Contamos também com os argumentos de Eagleton (1993, p. 17) que afirma:
A estética nasceu como um discurso sobre o corpo. Em sua
formulação original, pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten, o
termo não se refere primeiramente à arte, mas, como o grego
‘aisthesis’, a toda região da percepção e sensação humana, em
contraste com o domínio mais rarefeito do pensamento conceitual.
A estética está mais ligada na mediação entre o material e o imaterial, ou seja, território que
abraça a totalidade de nossa vida sensível, onde se movimentam nossos afetos e aversões, de
como o mundo penetra nosso corpo em suas zonas de superfícies sensoriais, enfim de tudo
que emerge de nossa mais gratuita inserção biológica no mundo de nossa corporeidade.
Observando as pretensões dessa discussão, deixaremos para os especialistas em artes uma
discussão pormenorizada da história da estética e seus desdobramentos, passando a seguir
para os demais aspectos que nos interessam como base neste reflexão para uma teoria da
corporeidade.
A estética, como todo ramo de conhecimento, tem um conjunto de categorias que expressam e
formulam conceitos específicos e válidos para seus estudos. Nesse sentido, conforme
Koprinarov (1982) podemos afirmar de acordo com as tradições que as categorias
fundamentais da estética são o belo, o sublime, o cômico e o trágico. Uma vez que todas essas
categorias integram o corpo desta tese como categorias de análises da estética na vida dos
atores investigados, torna-se relevante que tracemos uma descrição das mesmas e de seus
respectivos conteúdos.

Conforme evidencia Koprinarov (1982, p. 14), a categoria do belo pode estar em toda parte:
na natureza, no homem, no mundo dos objetos criados pelo homem, na arte. “O belo é um
fenômeno estético no qual se dá a correspondência entre o ideal e o objeto avaliado”,
lembrando que em cada uma das esferas acima o belo sofre determinadas modificações, posto
que muda o tipo de relação entre o ideal e a realidade. De uma forma mais direta, essa relação
está no homem, “já que qualquer ideal social chega a contrastar com a idéia sobre o homem
perfeito”. Nesse sentido, vê-se que o conteúdo da beleza humana é não só historicamente
variável, mas também motivado pelo pertencimento a uma determinada classe social. Da
mesma forma, ainda que menos direta, nós valorizamos como belos também os objetos da
natureza ou os objetos criados pelos homens. No caso da criação humana, a beleza dessa
criação é o reflexo da beleza que se encontra na realidade, e isso é indício de uma perfeita
harmonia do ser que cria consigo mesmo, com os outros e com o mundo no jogo livre da
imaginação.
Grahan (1997, p. 26), ao discutir o belo a partir de Kant, afirma que a beleza precisa ser
apreciada subjetivamente, ou ainda, “chamar belo a algo não é só descrevê-lo mas também
reagir a ele.” Por outro lado, não se trata de uma reação meramente pessoal, pois ao
declararmos que algo é belo, estamos querendo dizer que ali há algo mais que outras pessoas
venham a concordar.
Com relação ao sublime, observa Koprinarov (1982, p. 16) que esta é uma categoria estética
que caracteriza a importância dos objetos e os fenômenos, incomensuráveis por seu conteúdo
ideal com as formas reais de sua manifestação. O sublime é a categoria que mais está em volta
do belo, embora, se diferenciem. “O sublime resulta ser uma categoria que se relaciona
melhor com os aspectos internos das coisas, se relaciona com a beleza espiritual do homem”.
Além disso, o sublime se dá quando algo ultrapassa consideravelmente toda escala do real, o
sublime podendo acontecer na natureza, na realidade social e na arte, como podemos observar
nas tempestades, nas tormentas, no mar bravo, caracterizado ainda nos fenômenos sociais de
grande alcance ou na personalidade que se sobressai por sua atividade ou por suas aspirações.
Portanto, em momentos sublimes nós experimentamos admiração e por vezes podemos chegar
a experimentar emoções esteticamente negativas, por exemplo o medo. Esse é um traço
característico que se acentua nas emoções negativas do sublime e que realmente se diferencia
do belo, mas que traz efetivas reflexões sobre nós mesmos diante de nossas limitações e
finitudes, refinando nosso ideal de vida.
O sofrimento e a morte são características marcantes na categoria do trágico, que
acompanham desde muito tempo a estética e a prática artística. Porém, nem toda morte ou
sofrimento pode classificar-se de trágico. No espetáculo trágico, a equivalência teórica desse
postulado está no reconhecimento da compaixão e da simpatia que provocam efeitos
adequados a esse quadro. No entanto, é preciso lembrar que nem toda morte e nem todo
sofrimento provoca nossa compaixão. O trágico leva-nos inevitavelmente para a esfera de
nossa natureza espiritual, estando aí a força de sua ação e de seu sentido filosófico conhecido
desde muito tempo. Nesse sentido, a perda física do homem é trágica. A morte moral e a
degradação moral podem ser trágicas quando vêm acompanhadas da destruição física. Esses
tipos de situações trágicas que descobrem de maneira inequívoca o profundo sentido do
trágico, a perda do moralmente (espiritualmente) belo.
Precisamos reconhecer que o homem sempre busca a unidade nos casos em que a realidade
não se lhe oferece. Há muito tempo o homem imagina o bem como bom e o mal como o feio.
Na perda do homem belo nós vemos a perda do possivelmente bom e natural de sua
humanidade. Assim, a destruição do fisicamente belo no homem pode reforçar o trágico,
como também a destruição do fisicamente belo no homem pode ser trágico, na medida em que
se veja nele o possível portador de algo que é espiritualmente belo.

O cômico, segundo Koprinarov (1982, p. 19), “pode definir-se como uma contradição
objetiva de importância social.” É preciso considerar que toda realidade pode ser vista desde o
ponto de vista “sério” e “cômico”. Geralmente a risada serve de sinal para o cômico, embora
não seja suficiente para separar os fenômenos cômicos e suas vivências dos demais
fenômenos e vivências que possamos ter. Assim, nem sempre a risada chega a ser sinal do
cômico e nem sempre o cômico se manifesta com risadas. Por outro lado, também jogo e
seriedade não se oporiam como duas opções que mutuamente se excluem, mas sim como dois
pólos de uma dialética na qual o jogo está sempre se requalificando e tomando sentido.
Portanto, tanto no cômico como no jogo estão associadas às categorias do prazer, da alegria,
da surpresa, do arrebentamento, do divertimento, da irrealidade e da seriedade.
Para percebermos o cômico necessitamos de uma capacidade, um sentimento que
normalmente chamamos de sentido de humor, porque nem todas as pessoas são igualmente
capazes de perceber o cômico, sendo que para possuir essa faculdade é necessário estar perto
da vida, conhecê-la em todas suas riquezas e contradições (KOPRINAROV, 1982. p. 22).
Numa relação do cômico com o estético, observa Koprinarov que o sentido do humor é uma
variante do sentido estético, na qual se pressupõe a existência das capacidades de se captar as
contradições na realidade. Assim, o sentido do humor é inerente à personalidade
esteticamente desenvolvida, que é capaz de valorizar os fenômenos e seus conteúdos de
maneira rápida, emocional e estética. “O sentido do humor corresponde a um pensamento
aguçado, ágil, insinuante, capaz de fazer associações inesperadas”.
O cômico tem uma importância social fundamental, pois em nenhuma outra forma se
manifesta tão claramente o caráter dos homens como no que se encontra no cômico e
naqueles que riem. No contexto marxista, o cômico tem um grande papel ao satirizar as lutas
de classes, servindo também para desacreditar o inimigo ou para reforçar a disciplina dentro
da própria classe social. Ressalta Koprinarov (1982, p. 23) que devemos prestar atenção ao
fato de que “a risada satírica pode ser utilizada não só pelos lutadores do progresso social,
mas também pelos inimigos do progresso.” Nesse sentido, podemos observar que o cômico
pode ser aproveitado por distintos grupos sociais para distintos fins, podendo o mesmo
acontecer de uma forma também muito individual.
Também é preciso considerar que com a ajuda do riso a atenção pode ser atraída ou distrair-se
dos problemas vitais para o ser humano, ao mesmo tempo que se pode sobressair outros
problemas. Por fim, podemos destacar que o cômico tem uma função heurística, na qual,
como uma função do jogo, cria as condições para uma atividade heurística, ou seja, recorre-se
a um conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de
problemas.
Portanto, todas essas categorias da estética contribuem nas análises do fenômeno lúdico, da
imaginação humana e do desenvolvimento do jogo que aponta para novas possibilidades de se
entender o ser humano na sua totalidade, na sua corporeidade. Ser humano que brinca, que
sente, que pensa e age com intencionalidade.
É nesse entrelaçamento da estética com o lúdico que Friedrich Schiller (1759-1805) resolve
abraçar a concretude da ação humana e no encontro com a sensibilidade, notadamente na sua
dimensão estética, mostra que até então os estudos sobre a cosmovisão de mundo sempre
privilegiaram a soberania da razão, desprezando a capacidade do homem em agir e de seus
sentidos de percepção estética. Portanto, as atividades do homem precisavam deixar de serem
meras funções físicas para se tornarem ações e expressões significativas. Com isso, a vida vira
existência e traz uma história, “o salto desregrado da alegria torna-se dança, o gesto informe
torna-se harmoniosa atitude expressiva, os sons desordenados do sentimento desdobram-se,
obedecem ao compasso e ordenam-se em canto.”(SCHILLER, 1995, p.147).
Foi diante do decorrer dos acontecimentos de sua época, o utilitarismo, o crescimento do
mercado, o progresso científico e tecnológico que avançava a passos largos, que Schiller teve

a consciência de avançar sobre o perigo da abstração estética kantiana para trazer uma
dimensão sociológica, que por um lado se faz suplemento da política e de uma nova moral;
por outro, uma estética da liberdade na qual o instinto do jogo está presente (JIMENEZ,
1999). Eagleton (1993, p. 79) observa que Schiller “vai definir a estética como exatamente o
estágio transicional ou fronteiriço entre o sensual bruto e o sublimemente racional”, ou seja,
uma harmonia entre o racional e o sensível.
Segundo Schiller (1995), se concebemos o homem em geral, observamos nele a pessoa e os
estados. Mas isso não significa que a pessoa se deduz dos estados ou vice-versa, pois o
homem ao mesmo tempo que é pessoa, passa por estados determinados. Nesse sentido, o
homem tem uma dupla tarefa: realizar-se como pessoa e dar forma à realidade de seus
estados. Na teoria estética de Schiller o jogo na vida torna-se uma verdadeira “práxis” com
sentido educativo e até mesmo político, que vem, acima de tudo, mostrar as interações
dinâmicas, as influências recíprocas entre dois aspectos fundamentais do homem, ou seja,
entre a sua sensibilidade ou seus sentidos e a razão.
É a partir de Schiller (1995) que o lúdico ultrapassa a imediata relação com o prazer para se
inserir no contexto da construção do ser e da sociedade. Seu pensamento estético, que visa
com especificidade o autoconhecimento, tem como enunciado maior compreender o próprio
ser humano, advindo daí a relação que fazemos da importância do lúdico como uma dimensão
para se compreender a corporeidade que transcende as limitações para se tornar plena e bela.
Temos na contemplação estética de Friederick Schiller o momento em que a nossa
sensibilidade e imaginação fluem, entrando num jogo harmônico com a nossa inteligência. É
por meio desse jogo harmonioso que se integram todas as capacidades e potencialidades do
homem, surgindo o prazer estético que como jogo se torna uma nova possibilidade de
educação do homem. Nesse sentido, vemos que Huizinga (1999, p. 5) parece concordar com
Schiller quando diz que o jogo tem um “caráter profundamente estético” e nisso está a sua
característica fundamental que foge a todas as tentativas de explicações especializadas. “A
intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por análises
biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de excitar que
reside a própria essência e a característica primordial do jogo.” Acrescenta o autor que, “...é
com totalidade que devemos procurar avaliá-lo e compreendê-lo.” Isso tudo nos leva a ter o
jogo como linguagem e matriz que se configuram nas sociedades de diferentes formas,
A sociologia que toma como referência o jogo para seus estudos nos lembra que durante
muito tempo, no estudo do jogo tem sido dada muito mais atenção aos instrumentos e aos
acessórios do jogo que a sua natureza, a suas características, a suas leis, aos instintos que
supõem e aos gêneros de satisfações que provocam naqueles que jogam (CAILLOIS, 1986).
O ser humano joga desde sempre, como afirma Huizinga (1999, p. 6) na sua tese “Homo
Ludens”: a cultura provém do jogo. O jogo é liberdade e invenção, no qual fantasia e
disciplina atuam dialeticamente. Esse objetivo de Huizinga (1999) de estudar o jogo como
forma específica de atividade, como “forma significante”, como “função social, muito se
assemelha as proposições de Schiller, sendo que ambos procuram considerar o jogo a partir
do que fazem os próprios jogadores, ou seja, nas suas significações mais originais e naquilo
que se manifesta no jogador.
Desde o início da sociedade humana, as grandes atividades arquetípicas foram marcadas pelo
jogo. Mesmo não sendo a estética do jogo objeto de seu estudo, Huizinga (1999) percebe que
o jogo tem tendência a assumir acentuados elementos de beleza, uma vez que a vivacidade e a
graça estão originalmente unidas às formas mais elementares do jogo, e neste a beleza do
corpo em movimento atinge seu ponto culminante: “O jogo lança sobre nós um feitiço: é
‘fascinante’, ‘cativante’.” (ibid., p. 13). “A palavra jogo combina então as idéias de limites, de
liberdade e de invenção.” (CAILLOIS, 1986, p. 10). Percebe-se que a palavra “jogo” traz

consigo uma idéia de amplitude, de movimentos desenvolvidos com facilidades, uma
liberdade útil, porém não excessiva.
Também em suas formas mais complexas o jogo apresenta-se cheio de ritmo e harmonia que
para Huizinga (1999, p. 10.) “são os mais nobres dons de percepção estética de que o homem
dispõe. São muitos, e bem íntimos, os laços que unem o jogo e a beleza” (grifo nosso). Foi
precisamente isso que Schiller (1995) percebeu quando se utilizou do jogo para a sua
educação estética, realçando a importância do impulso lúdico. Nesse sentido, “a alegria que
está indissoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se, não só em tensão, mas também em
arrebentamento.” (HUIZINGA, 1999, p. 24).
Observa-se que é através do jogo estético que Schiller (1995) chega ao “homem estético”
como ideal absoluto e no qual no estado lúdico vê a única possibilidade em que o homem é
integralmente homem. Nessa condição, podemos considerar metaforicamente que o homem
deve se tornar obra-de-arte, e assim, restabelecer em si a humanidade integral e perfeita que
há muito tempo vem sendo desfeita pelas civilizações especializadas ou expressar-se na vida
pelo instinto do jogo de forma harmoniosa. O jogar como experiência significativa, Caillois
(1986, p.12-13) o destaca pela elasticidade e margem de movimento, os distintos sentidos
implicam idéias de totalidade, de liberdade e de regra. “O jogo propõe e propaga estruturas
abstratas, imagens de ambientes cercados e protegidos, em que podem exercitar-se
competências ideais”.
Uma equivalência com processo de desenvolvimento humano pode ser trazido à corporeidade
a partir do que Cavalcanti (2001, p.45) compreende: “O fenômeno motricidade-corporeidade
como totalidade ontológica implica os processos superiores de desenvolvimento humano
como auto-realização e a auto-transcendência. Através da corporeidade, o homem materializa
o seu potencial para auto-realizar-se e auto-transcender-se.” Portanto, é com o processo de
desenvolvimento humano que realmente estamos interessados nos estudos da corporeidade,
assim a teoria estética de Schiller (1995) pelo impulso lúdico, que tem profundas raízes
epistemológicas e sensíveis, inter-relaciona-se e se complementa à corporeidade.
Reconhecemos que na corporeidade que almejamos como ideal, ou seja, como auto-realização
e autotranscendência, o homem se encontra no estado de jogo e na beleza da corporeidade é
plenamente homem tanto em suas capacidades intelectuais como sensíveis.
É a partir da teoria estética e do jogo que precisamos perguntar pelo valor do vivido para o
homem, principalmente no contexto do campo da Educação Física desde suas atitudes
diferenciadas ao agir de forma criativa diante das adversidades presentes na vida cotidiana.
Assim, apreendemos e compreendemos as vivências do movimento humano, seu grau de
beleza, sua harmonia e o prazer que provoca. Conforme Huizinga (1999, p. 11), para o adulto
o jogo “só se torna uma necessidade urgente na medida em que o prazer por ele provocado o
transforma numa necessidade”. Não se prendendo a isso, vemos também que o homem que
joga é concebido como totalidade. O jogo é lugar onde o homem é mais completo.
Como forma de reforçar as análises das categorias escolhidas e avançar em relação à presença
do jogo e da ludicidade na vida do homem, temos consciência de que toda sua origem reside
na liberdade como algo primordial, na necessidade de relaxamento e em geral de distração e
de fantasia. Essa liberdade é a locomotiva indispensável a todo ser humano, que traz a
capacidade de improvisar as realidades mais complexas, o gosto pelas atividades gratuitas
como uma virtude civilizadora. É através dos jogos que se exemplificam os valores morais e
intelectuais, ao mesmo tempo contribuem para apreciá-los e desenvolvê-los. Aqui reside
também o prazer que se sente ao resolver uma dificuldade criada no mundo da vida, uma
esfera que é própria do lúdico, do entretenimento que normalmente deve desembocar na
conquista de uma nova habilidade, uma maestria particular, o descobrimento de uma resposta
satisfatória para um determinado problema.

Não podemos esquecer que ambos, jogo e estética, são ilustrados por um ar de mistério que
freqüentemente nos envolve e nos conduzem à ludicidade. Nesse envolvimento, somos
diferentes e fazemos coisas diferentes que não se enquadram nas leis e costumes da vida
cotidiana. Por outro lado, torna-se comprovado que a parte lúdica da experiência humana,
presente na estética e no jogo, nos foi ocultada pelos historiadores, sociólogos, antropólogos
ou quase todos, ao menos, passaram inadvertidamente pelo assunto. Mesmo os psicólogos e
psicanalistas que se interessaram pelo lúdico, só o fizeram por sua relação exclusiva com a
infância.
Ressalta Duvignaud (1982) que no transcurso do século passado, e de maneira sempre
inesperada, o sistema de pensamento sério foi agredido e transformado por estalidos lúdicos,
destacados pelo dadaísmo, o surrealismo, o freudísmo, a exasperação cultural que
acompanhou a Revolução de 1917 na Rússia, o movimento “hippie” nos Estados Unidos, o
movimento de 1968 na França, foram muitas das diversas provas para uma cômoda
racionalidade que imperava num reino absoluto. Da mesma forma, a lógica utilitarista recobre
com bastante rapidez as chamas da efervescência lúdica. Para Duvignaud (1982, p. 24), “a
área que delimita as atividades lúdicas é mais vasta e em todo caso mais específica do que os
concedem Huizinga e Caillois”. Contudo, assegura o autor, que os aspectos que adotam essa
experiência lúdica, sem dúvida, são mais diversos do que se crê.
Ao observar alguns fenômenos que estiveram presentes na história da Europa como o
movimento barroco, a corrente libertina do século XVIII, a moda das máscaras e as
metamorfoses com as formas e com o corpo, sugere Duvignaud (1982, p. 25) que “o que sem
dúvida se impõe é medir a importância desse ‘fluxo’ que atravessa em determinada época a
experiência coletiva e individual”. Importante também compreender a visão de homem que
implica essas formas ou esses comportamentos e reconstituir as crenças, as práticas ou as
atividades que caracterizam essa ludicidade.
Percebe-se que é importante reconhecer na vida individual e coletiva, essa região lúdica que
invade nossa existência, trazendo divagação, sono, sonhos, convivialidade, festa, prazer e
inúmeras especulações do nosso imaginário que advem do jogo. Esse campo da ludicidade
deve ser descoberto, senão compreendido, no contexto desse oceano das sensibilidades que
estamos explorando nesta reflexão. Caillois (1986, p.18) reconhece que o jogo não prepara
para nenhum ofício definido: “[...] de uma maneira geral introduz na vida, acrescentando toda
capacidade de saltar obstáculos ou de fazer frente às dificuldades”.
Nessa discussão envolvente sobre a temática do jogo e do lúdico, prolongamos nosso
entendimento a partir das palavras de Duvignaud (1982), no capítulo “O preço das coisas sem
preço”, quando conta uma história que ocorreu numa tarde entre dois especialistas – um
soviético e outro americano - que após saírem da casa de um amigo no Rio de Janeiro,
entraram no bosque da floresta da Tijuca até as proximidades de uma das cascatas, onde em
certos momentos os descendentes de africanos celebram o culto de Yemanjá, com as
oferendas feitas e dançando em estado de transe. Então os dois especialistas se surpreendem e
numa só voz perguntam: “isso para que serve?”
Isso, desde logo, não serve para nada: o sagrado não serve para nada,
o amor e o prazer não servem para nada! o imaginário não serve para
nada! E inclusive nas sociedades cujos representantes são aqueles
‘especialistas’ se abre uma imensa região de atos lúdicos que eles não
podem conhecer, região sem dúvida em parte clandestina, porém mas
desbordante do que pensam. Não está em absoluto à mercês de uma
revolução concebida mediante conceitos racionais de Ocidente como
o mundo muda ou mudará, senão graças ao surgimento do inútil, do
gratuito e do imenso fluxo do jogo [...].(DUVIGNAUD, 1982, p. 31).

Percebe-se que esses dois especialistas não sabem o que é prazer, sensibilidade estética e o
viver das subjetividades que partem do imaginário. Para Maffesoli (1996), a possibilidade de
ter prazer é uma forma de expressão que não se pode reprimir, pois está impregnada no
espaço social, evidenciado pelas pequenas aquisições presentes na vida cotidiana.
Desde a antigüidade o fenômeno lúdico tem sido apontado como elemento inerente ao
desenvolvimento do ser humano e da sociedade. No entanto, com o advento da sociedade
industrial, por ser algo considerado não sério, o lúdico foi posto deslocado do mundo do
trabalho, talvez por isso as atitudes e expressões dos especialistas no exemplo acima assim
sejam explicadas, mas não convincentes, por entendermos o fenômeno da ludicidade como
uma dimensão humana, portanto, algo que trazemos na nossa corporeidade e que nos
acompanha por toda a vida.
A categorização do homem adequada a uma determinada época tem sido enunciada no
decorrer da história como forma de exaltação de suas potencialidades. Assim, tivemos o
homem “sapiens” para lembrar a sua superioridade perante o reino animal pelo uso da razão e
do homem “faber” que o destaca pelo seu poder de fabricação de objetos. Nesse sentido,
Huizinga (1999) compreende que a expressão “homo ludens” também merece um lugar de
destaque nessa categorização do homem, por observar que o jogo tem sido uma constante na
vida do ser humano e de alguns animais, tendo a convicção de que “é no jogo e pelo jogo que
a civilização surge e se desenvolve”.
Considerações Finais
É nessa dinâmica das relações entre a estética, o jogo que a beleza da corporeidade se revela
como força viva que flui o nosso imaginário e se projeta na nossa existência, sendo a beleza
uma condição existencial e fonte espiritual ao corpo que flui, em que o jogo acontece no
prazer de viver, vinculando-se aos sentimentos e as sensibilidades de forma fecunda e
provocando vivências profundas e motivadores, nas quais podemos Ser lúdico, Ser belo, ser
verdadeiramente Humano.
Trazemos o jogo e a estética para o contexto desta reflexão por aceitar a ludicidade como
primeiro valor para o desafio dos desafios propostos por Santin (2002), quando evoca a
necessidade de se trabalhar não em nome dos valores do mercado competitivo, mas em nome
da solidariedade, da cooperação, da gratuidade, da confraternização, da liberdade, da
criatividade, da participação, da festa, do encontro, da alegria, do prazer e de vários outros
valores que entoam essa melodia.
Assim, reconhecemos que as relações do lúdico com a natureza da estética e do jogo
fornecem valiosas colaborações para os estudos da corporeidade, tendo como fundamental a
idéia de se perceber o jogo como um ato de criação e inspirador de situações de nossa
existência humana, no jogo não encontramos as pessoas divididas, pois o ideal de beleza
presente torna-se fonte do impulso lúdico e harmonia que o homem tem presente na
intermediação de sua sensibilidade com sua racionalidade. Já a estética se torna princípio
básico para que o jogo se manifeste como atendimento das fontes inspiradoras e de
abundâncias da vida, configurando-se como contemplação permanente do devir, do
transcender e da existência humana.
Enfim, para não concluir, fazemos um chamamento aos profissionais da área de Educação
Física, educadores em geral, pesquisadores do jogo e da corporeidade para juntos
continuarmos nessa viagem epistemológica, com mais profundidade e liberdade procurando
revelar e re-significar a afirmação de Schiller (1995, p.80) “[...] o homem joga somente
quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga”.

Socializar os resultados desta expedição, além das sensações, aprendizagens e emoções
lúdicas proporcionadas, trazemos uma provocação epistemológica como forma de mobilizar e
sensibilizar novos parceiros, desbravar novos mares de sensibilidades de onde emergem a
corporeidade. Assim, trouxemos elementos lúdicos e sensíveis como forma refletir sobre nós
mesmos, impulsionando-nos a novos percursos, pois cada fotografia, cada relato de viagem é
uma revelação de nossos cenários interiores,ou seja, da nossa corporeidade..
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O DEVANEIO DA HUMANESCÊNCIA NA FONTE DOS
SABERES DA VIDA E A FORMAÇÃO DO ESPÍRITO
LÚDICO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Katia Brandão Cavalcanti (UFRN)
[...] A menor variação de uma imagem maravilhosa
deveria servir-nos para sutilizar nossas
investigações. A sutileza de uma novidade reanima
origens, renova e redobra a alegria de maravilhar-se.
Gaston Bachelard - A Poética do Devaneio
Que faz a Pedagogia Vivencial, a Pedagogia do Devaneio, em seminários e ateliês de
pesquisa em um Programa de Pós-Graduação em Educação? É propósito deste trabalho
apresentar a base teórica que corporaliza a dimensão simbólica e vivencial da ação educativa
na formação de educadores-pesquisadores quando envolvidos com um processo de elaboração
de Dissertação de Mestrado ou de Tese de Doutorado. Especificamente, toma-se como
referência os pressupostos epistemológicos e metodológicos em desenvolvimento pela Linha
de Pesquisa Corporeidade e Educação no referido Programa de Pós-Graduação –
PPGED/UFRN.
A Base de Pesquisa Corporeidade e Educação – BACOR/UFRN que constitui a respectiva
Linha de Pesquisa no PPGED/UFRN, ao longo dos seus dez anos de atividade acadêmica vem
procurando corporalizar temáticas educacionais consideradas fundamentais para o
desenvolvimento do ser humano na sua mais ampla complexidade ontológica. Conforme
argumenta Cavalcanti (2004, p. 6),
Introduzir a noção de corporalização nos estudos que envolvem a vida humana,
particularmente a educação, significa reconhecer a implicabilidade dos sentimentos e
emoções que fazem brilhar a presença do Ser no mundo. A maior ou menor intensidade desse
brilho depende da força interior que impulsiona o Ser para o autodesenvolvimento através da
autotranscendência. O fenômeno da corporalização refere-se à manifestação corpórea da
essência do Ser, de sua subjetividade, abrangendo toda expressividade humana que se
concretiza pela via corporal. Corporalizar significa, portanto, tornar corpóreo, subjetivar
corporalmente uma idéia, um sentimento, uma emoção, intencionalmente ou não.
Em sua obra Paradigmas Educacionais e Corporeidade, Hugo Assmann defende uma idéia
com bastante força que há mais de uma década permanece ecoando entre os educadores que
procuram dar mais vida à Educação: “Corporeidade não é a fonte complementar de critérios
educacionais, mas seu foco irradiante primeiro e principal” (ASSMANN, 1995, p. 17).
Trazer a corporeidade para o centro da educação como foco irradiante significa trazer a vida e
as vivências para o processo educativo e convocar a Pedagogia para pedagogizar a vida:
O desafio concreto para a educação é levar a sério que existe uma co-gênese das formas de
aprendizagem com as formas de vida. [...] Isso obriga a pedagogia a repensar e redefinir-se
como um conjunto de atividades propiciadoras e ativadoras de processos vitais, isto é, formas

vivenciais de experiência do conhecimento, já que sem isso não haverá verdadeira
aprendizagem (ASSMANN, 1996, p.8).
A Pedagogia Vivencial deve ser alimentada pela ciência dos sentimentos para poder propiciar
uma verdadeira “construção amorosa do saber” (BYINGTON, 2003). Tal concepção
pedagógica exige dos educadores uma atitude amorosa diante de sua tarefa educativa,
envolvendo toda sua emoção e criatividade existencial para transformar conteúdos
epistemológicos, objetivos em vivências simbólicas, corporalizadas.
Qual o espaço que as emoções e os sentimentos têm ocupado na Pós-Graduação quando é tão
exigida a objetividade na produção do conhecimento em detrimento da subjetividade no
processo da criação científica? Apesar dos limites impostos pela tradição acadêmica no
Brasil, é possível vislumbrar novos cenários nos quais o Ser do pesquisador é valorizado na
sua mais profunda essencialidade humana. No Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
PUC de São Paulo, em muitas teses, já se explicita a contribuição subjetiva do pesquisador.
Byington (1997, p. 55) destaca duas perguntas formuladas no início do processo acadêmico
de construção dessas teses: “Como você liga esse tema à sua vida? O que é que esse tema tem
que motivou você?” São perguntas que para o autor associa a pesquisa ao “processo de
individuação do pesquisador” e que evidenciam a “natureza simbólica da criatividade
científica”.
Para Byington (1997, p. 57), o engajamento do pesquisador na pesquisa não é caracterizado
pelo tema escolhido, mas pelo modo como o pesquisador se relaciona com o tema durante a
pesquisa. A originalidade de uma tese não vem só da objetividade, vem também do
enraizamento da pesquisa no Ser do pesquisador,
[...] porque o seu Ser é absolutamente original na sua impressão
digital, nas suas características, nas suas feições e, por conseguinte,
também na sua criatividade. Cada um de nós é absolutamente
original, e a originalidade da pesquisa virá, então, do entranhamento e
da busca da nossa vivência de originalidade, nessa ligação profunda
com a vida.
Nos seminários e ateliês de pesquisa em Corporeidade na Educação há espaço para o Ser do
educador-pesquisador. Há espaço para suas emoções, para seus sentimentos. Ao concebermos
a metáfora da teia de aranha para a dimensão epistemológica e a metáfora da fonte dos
saberes da vida para a dimensão metodológica do trabalho educativo e investigativo da nossa
Base de Pesquisa - BACOR/UFRN, estamos criando um ambiente acadêmico aberto a muitas
possibilidades de interação entre as diferentes subjetividades envolvidas com os mais diversos
conjuntos de abordagens teórico-metodológicas.
A teia de aranha como metáfora epistemológica começou a ser construída a partir do estado
da arte sobre os estudos do corpo e da corporeidade em 1995. Foi o primeiro raio lançado,
formando a borda superior da teia. Este pensar estabelecido à época, daria sustentabilidade
aos três raios subseqüentes que seriam lançados: saberbrincar, saber criar e saber sentir. É
na interação desses três saberes que deve surgir o novo saber pensar, fruto das conexões entre
a ludicidade, criatividade e sensibilidade. Sendo o lúdico inerente à essencialidade humana do
existir, está implicado na perspectiva humanescente do Ser, no seu processo evolutivo de
autotranscendência. O ser criador parte de um ato de criação, corporalizando sua ação criativa
que flui pelos caminhos da ludicidade. As sensibilidades do corpo são aprendizagens
necessárias para o desenvolvimento das sensibilidades do coração (mente e espírito). Esta
nova racionalidade tem um propósito muito bem definido: a humanescência. A
humanescência é o processo de expansão da essência humana que irradia luminosidade,
beneficiando outros seres, a natureza, a sociedade e o planeta. Sendo a borda inferior da teia,

o novo saber pensar ou saber pensar vivencial que, articulando-se com os demais saberes que
representam a diversidade dos raios da teia epistemológica, permitem que os pesquisadores
participantes da Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação construam novos saberes com a
perspectiva humanescente do Ser e do Conviver.
A fonte dos saberesda vida como metáfora metodológica é constituída pelos quatro pilares da
educação (DELORS, 2003) que assumem a função de condutores de água humanescente:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a Ser. Para Bachelard
(1997, p. 17), “[...] a água é o elemento mais favorável para ilustrar os temas da combinação
dos poderes. Ela assimila tantas substâncias! Traz para si tantas essências”. Nessas águas
humanescentes, flutuam os saberes da vida: ludicidade, criatividade, sensibilidade e
racionalidade (PIRES, 2000, 2002; CÂMARA, 2005). A fonte do saberes da vida é a
metáfora que tem permitido a criação de diferentes vivências simbólicas geradoras de
sentimentos humanescentes em relação à educação e à pesquisa. Esta fonte imaginária plena
de energia assemelha-se a um campo arquetípico de criação de novos símbolos que poderá
acompanhar o educador-pesquisador na sua aventura epistemológica para a construção da
Dissertação ou da Tese. Como destaca Bachelard (2001a, p. 6) em A Poética do Devaneio,
“todos os sentidos despertam e se harmonizam no devaneio poético. É essa polifonia dos
sentidos que o devaneio poético escuta e que a consciência poética deve registrar”.
A aventura da busca de sentido para a educação é a aventura para se cultivar a alegria de viver
a vida em qualquer espaço educativo: a alegria da autotranscendência. É preciso teorizar uma
educação centrada na vivência humana que privilegie a emoção e o sentimento do viver, do
alegrar-se com a vida, da felicidade de Ser Vivo.
Como fazer brotar uma epistemologia pedagógica centrada na emoção da vida, no sentimento
de viver a vida? Como adubar cientificamente as sementes da vivência humana para poder
florescer nos novos jardins da Pedagogia? Um educador-sonhador como Rubem Alves,
acompanhando um epistemólogo-sonhador como Bachelard, dirá: É preciso sonhar! Somente
sonhando com a beleza dos novos jardins floridos, os educadores-poetas, tal como
floricultores, poderão vislumbrar novas formas de preparo da terra para acolher as sementes
da vivência humana nos espaços educativos que valorizam o pulsar da vida...
Uma Pedagogia do Devaneio deve ser sonhada... Desejada... Deve florescer na imaginação
dos educadores-poetas para depois ser cultivada cientificamente, filosoficamente,
artisticamente, amorosamente... Ou seja, vivencialmente... corporalmente... educativamente...
As grandes aventuras são imaginadas e realizadas por grandes sonhadores. O desejo de viajar
nasce do desejo de imaginar. O desejo de partir nasce na inquietação da rotina do dia-a-dia.
Nada é fixo para aquele que se movimenta entre o pensar e o sonhar. Assim, podemos afirmar
com o nosso epistemólogo-poeta que “a aventura que tende a descobrir o mundo, descobre ao
mesmo tempo a intimidade humana. Tudo que é profundo no mundo e no homem tem o
mesmo poder de revelação. A viagem é reveladora do viajante” (BACHELARD, 1986,
p.110).
A imaginação vai muito além... Não apenas se limita a dar forma a imagens da realidade, mas
“é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade”
(BACHELARD, 1998, p.18). Mais ainda: “A imaginação é uma faculdade de sobrehumanidade. [...] A imaginação inventa mais que coisas e dramas; inventa vida nova, inventa
mente nova...”.
Formar e deformar imagens fornecidas pela percepção, sobretudo, libertar-nos das primeiras
imagens para podermos criar novas imagens, eis a função da imaginação. Se não há mudança
de imagens, não há imaginação. Se uma imagem presente não faz pensar numa imagem
ausente; se uma imagem casual não provoca uma multiplicidade de imagens extravagantes,
exóticas, não há imaginação. A vida da imaginação é o imaginário. Criando imagens,
apresenta-se sempre como algo além de suas imagens (BACHELARD, 2001b).

A imaginação é uma viagem! A arte nos convida a viajar. As primeiras imagens apresentadas
no convite à viagem representam a força que põe em movimento a imaginação. “A verdadeira
viagem da imaginação é viagem ao país do imaginário, no próprio domínio do imaginário.
[...] A imanência do imaginário no real, é o trajeto contínuo do real ao imaginário. [...] No
reino da imaginação, a toda imanência se junta uma transcendência” (BACHELARD, 2001b,
p. 5-6).
Uma indagação é fundamental para se penetrar na imaginação de um poeta: “Diz-me qual é o
teu infinito e eu saberei o sentido do teu universo: é o infinito do mar ou do céu, é o infinito
da terra profunda ou da fogueira?”.
No reino da imaginação, o infinito é a região em que a imaginação se
afirma como imaginação pura, em que ela está livre e só, vencida e
vitoriosa, orgulhosa e trêmula. Então as imagens irrompem e se
perdem, elevam-se e aniquilam-se em sua própria altura. Então se
impõe o realismo da irrealidade. Compreendemos as figuras por sua
transfiguração. A palavra é uma profecia. A imaginação é, assim, um
além psicológico. Ela assume o aspecto de um psiquismo precursor
que projeta o seu ser (BACHELARD, 2001b, p. 6).
Bachelard foi buscar na psicologia das profundezas de Jung os conceitos de animus e anima
para aplicá-los aos sonhos da noite e aos sonhos do dia: daquele que sonha dormindo e
daquele que sonha acordado. O sonho da noite pertence ao animus. O sonho do dia à anima.
Sonhar acordado é devanear. O devaneio vive sob o signo da anima. O devaneio poetiza o
sonhador. O poder da poetização pode poetizar o psique, fazendo com que todas as forças
psíquicas se harmonizem poeticamente. Uma fenomenologia do devaneio é uma
fenomenologia da anima. A poética do devaneio é uma poética da anima.
O devaneio se alimenta de ternura, de doçura, de ventura. Para Bachelard (2001a), o devaneio
de um sonhador é capaz de fazer sonhar todo um universo. O repouso de um sonhador é capaz
de por em repouso as águas, as nuvens, a brisa fina. Precisamos devanear! Verbo ainda pouco
conjugado numa era de pós-modernidade. Precisamos compreender que o devaneio não é um
vazio do espírito, mas, sobretudo, a luz de um momento que conhece a plenitude da alma.
Anima, Arquétipo da Vida! Devaneio que é anima também é vida. Sonho pleno de vida e vida
plena de sonho! Devanear é sonhar os sonhos de uma vida feliz, onde há ternura, doçura,
ventura, cantos e encantos! “É com os devaneios da anima que o poeta consegue dar às suas
idéias de animus a estrutura de um canto, a força de um canto” (BACHELARD, 2001a, p.
64).
Os criadores são como os alquimistas: sonhadores que aprenderam a estabelecer o diálogo
entre animus e anima. Precisamos de ousadia na ciência, na arte, na educação. Precisamos
ancorar nossas idéias firmemente em animus para poder realizarmos nossa aventura criadora,
devaneante em anima, onde a reciprocidade amorosa conduza as proezas do desejo de cada
um.
Inspirando-se em Schiller (1995) que afirmava ser a tarefa da educação estética “fazer das
belezas a beleza”, podemos sonhar e desejar que a tarefa de uma educação do devaneio e para
o devaneio seja fazer dos devaneios o devaneio. Uma educação que deseje apostar na
fecundidade da singularidade do devaneio.
Trazer o devaneio para a educação dos pesquisadores significa trazer a poética da vida para
ser vivenciada nos espaços educativos de formação científica. A Poética do Devaneio de
Bachelard é a fonte de nossa inspiração para fazer corporalizar a imaginação poética nas
águas humanescentes de uma fonte-metáfora na qual podemos fluir com o brincar, o criar e o
sentir. Banhar-se nessas águas, saborear dessas águas são objetivos que trabalhamos nos

seminários e ateliês da Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação, do Programa de PósGraduação em Educação da UFRN.
O devaneio na Fonte dos Saberes da Vida com o brincar, o criar e o sentir nos conduz a
idealização de uma Pedagogia do Devaneiopara poder poetizar a vida na educação. A água é
o elemento mais favorável para a imaginação combinar diferentes possibilidades materiais. A
emoção do vivenciar o fluir da água imaginada é capaz de alquimizar nossos sentimentos
humanescentes, contribuindo para expandir a nossa mais profunda humanidade, o nosso
espírito lúdico.
Para Byington (1997), se o pesquisador quiser fazer ciência à luz da contemporaneidade é
preciso procurar estabelecer a conexão entre a pesquisa e os seus sonhos, suas emoções, suas
esperanças, seus interesses pessoais, suas motivações políticas e sociais, absolutamente
singulares dentro de si mesmo. A desejada objetividade surge implicada no simbólico,
misturada com a subjetividade. Recomenda o autor que é preciso confiar nesse profundo
envolvimento emocional com a pesquisa porque “não há subjetivo sem objetivo e vice-versa”.
O esforço do pesquisador será o esforço para abstrair essa objetividade implicada no processo
de investigação científica. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, ao se referir sobre o conjunto
de sua obra, Jung assim se expressa:
Minhas obras podem ser consideradas como estações da minha vida;
constituem a expressão mesma do meu desenvolvimento interior, pois
consagrar-se aos conteúdos do inconsciente forma o homem e
determina sua evolução, sua metamorfose. Minha vida é minha ação,
meu trabalho consagrado ao espírito é minha vida; seria impossível
separar um do outro. Todos os meus escritos são, de certa forma,
tarefas que me foram impostas de dentro. Nasceram sob a pressão de
um destino. O que escrevi transbordou de minha sinceridade. Cedi a
palavra ao espírito que me agitava. [...] Eu precisava dizer o que
ninguém quer ouvir. [...] O essencial sempre foi dizer o que tinha a
dizer. Minha impressão é a de que fiz tudo o que me foi possível
(JUNG, 2002, p. 194-195).
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PÓS-MODERNIDADE E O SERTÃO EM FEIRA DE
SANTANA – BAHIA

Homero Gomes de Andrade(UEFS)
Luciana Boeira Maciel (UEFS)
Edson Ferreira Dias (UEFS)
A cultura (está localizada) na mente e no coração
dos homens.204
A manifestação de uma sociedade é algo importante para compreender as estruturas materiais
e ideológicas que a construiu. A produção cultural de um povo é um reflexo de um imaginário
que representa o ideal de uma realidade histórica, valores morais e as tradições.
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Destacar, interpretar e analisar os elementos simbólicos de identidade cultural de Feira de
Santana são os nossos objetivos para entende-la na “pós-modernidade”. Primeiramente
comentaremos sobre a “pós-modernidade” partindo dos estudos de Nestor García Canclini,
em Consumidores e Cidadãos205, a pós-modernidade entendida como uma convergência
crítica de fatores políticos, econômicos e sociais, os quais são disseminados pelo mundo
ocidental capitalista usando a ferramenta da comunicação de massa e indústria cultural como
meio para a homogeneização e globalização da vida urbana.
Todavia, não podemos esquecer que a identidade da cultura local é representada no mundo
pós-moderno, e funciona como uma via de mão dupla, podendo ser um elemento de
resistência à massificação de informações manipuladas pelos meios de comunicação ou
problematizando acerca da idéia de aldeia global reproduzida por meio dos padrões de
consumo, moda e estéticos.
Sobre as analises de cultura, seu papel social e importância para a formação da identidade de
uma sociedade, adotamos os referenciais de Cliford Geertz . Conforme o autor, a cultura não
segue um conceito fixo, ela é uma teia de significados, assim descritos:
O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua
análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de
leis, mas como ciência interpretativa, à procura de significado.206
(GEERTZ, 1989: p.33)
Desse modo, cultura e imaginário estão ligados por uma teia dinâmica, os quais, não há a
precisão sobre origem da cultura ou do imaginário, e assim temos um complexo de resignificações no entendimento das identidades.
Historicamente, o Nordeste é imaginado como uma região pobre, de muitas desigualdades
sociais, subdesenvolvida economicamente e com métodos políticos coronelistas, muito
marcante no período da chamada Primeira Republica (1889 – 1930). Todavia, há resquícios
desse abuso de poder político em algumas cidades e estados nordestinos.
Durante a primeira metade do século XX, por causa da pobreza e outras necessidades sociais,
muitos nordestinos migraram para o Sul e Sudeste do Brasil. Essas regiões destacavam-se do
país devido ao crescimento industrial e uma grande oferta de trabalho. Entre as décadas de 60
e 70 estas regiões representavam para muitos nordestinos um “eldorado” de possibilidades
para ascensão econômica.
No final dos anos 60 algumas capitais nordestinas como Salvador e Recife e algumas cidades
do interior nordestino como Feira de Santana (BA), Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)
receberam investimento na área industrial e na área de educação superior. A partir da segunda
metade do século XX com o crescimento econômico industrial do Nordeste o mapa do fluxo
migratório foi redimensionado
Os centros urbanos do Nordeste receberam os imigrantes das zonas rurais nordestinas e de
outras regiões. Durval Muniz de Albuquerque Junior descreveu o Nordeste e o Nordestino
como um universo de imagens positivas e negativas nas quais os atrasos sociais estão
misturados com a “modernidade”. Segundo o autor:
O Nordeste é, portanto, filho da modernidade, mas é filho reacionário,
maquinaria imagético-discursiva gestada para conter o processo de
desterroarmento por que passavam os grupos sociais desta área,
provocada pela subordinação a outra área do país que se modernizava
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rapidamente: o Sul; além das próprias mudanças internas, provocadas
pelo crescimento das cidades, pela emergência de padrões urbanos de
sensibilidade e sociabilidade, pela separação progressiva das novas
gerações dos padrões de vida rurais, pela subordinação destes grupos
rurais ao capital industrial e aos padrões mercantis que este impõe
[...] O Nordeste se tornou a elaboração regional mais sofisticada do
país. Região que se gesta em relação à questão da nação e da
identidade nacional. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999: p.306)207
Feira de Santana é um centro urbano no sertão do Nordeste desenvolvido a partir de tradições
religiosas colonizadoras, como o culto a Nossa Senhora de Santana; de praticas econômicas
ligadas ao comercio, agricultura e a pecuária; e outras tradições. Uma característica
importante da cidade é a sua localização. Feira de Santana é um ponto de escoamento
comercial e ligação entre o Norte e o Sul do Brasil, cortado por três rodovias federais, as BRs
101, 116 e 324.
A partir deste fator de localização, a cidade desenvolveu-se de forma considerável com o
advento da industrialização na década de 70 atraindo imigrantes de todas as regiões do país
interessadas no mercado de trabalho e em todos os benefícios sociais atrelados a ele. Feira de
Santana passou a ser sinônimo de progresso, uma comunidade urbana típica da pósmodernidade construída a partir da mobilidade social e conseqüentemente do deslocamento
cultural, e, de “local de passagem” da produção agropecuária e industrial passou a ser “a terra
natal” onde as pessoas encontram oportunidades de avanço econômico, social e de
conhecimento. Formando-se assim um imaginário que nos remete a observar traços de uma
cidade acolhedora e próspera.
De acordo com antropólogos Philippe Poutgnat e Jocelyne Streiff-Fenart, em Teorias da
Etinicidade208, abordamos etnias enquanto grupos sociais de características culturais próprias
e objetivos econômicos e políticos correntes, mantidos pelo imaginário simbólico de memória
coletiva. E podemos interpretar que o “sentimento” criado como elo imaginário entre os
grupos de origem e imigrantes em Feira de Santana está diretamente relacionado a um
objetivo comum acerca da manutenção econômica e política, levando estes grupos a
formarem a partir daí a idéia de coletividade em prol de uma instituição social.
Isto é, em nome da promessa de uma estrutura social pródiga, ocorre uma mobilização
“sócioétnica” e a integração entre suas culturas num dado local. Neste momento, faremos as
reflexões: Cidades como Feira de Santana apresentam de fato a integração cultural entre
etnias? Se não há “conflitos” externados então se pode concluir o surgimento de uma “nova”
identidade, o “feirense”? Ou as diferenças estão implícitas, ocultadas pelo bem comum em
nome da instituição imaginada?
Em análise das estruturas sociais da era pós-industrial encontramos:
Com efeito, o processo de industrialização implica a mobilidade
profissional, a articulação de empregos e de competências diversas,
que por si próprias presumem a possibilidade de uma comunicação
elaborada e não estritamente dependente do contexto entre diferentes
setores da estrutura social. Estas características, que estão associadas
a uma igualdade formal segundo a qual há apenas hierarquia relativa
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A Invensão do Nordeste e outras Artes. Editora Cortez. São
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e ligada a tarefas, presumem, e tornam necessário, que sejam
realizadas uma alfabetização e uma educação universal e, assim, a
homogeneidade e a continuidade cultural. (POUTIGNART, Philippe,
1998: p 47-48)
Desta forma, entendemos que o desenvolvimento da estrutura econômica social enquanto
interesse comum entre partes étnicas faz ocorrer à integração entre suas culturas, porém o
mesmo, em seu revés, ocultado pelo discurso “nacionalista” dos detentores do domínio
público, calcados no formalismo da lei, impõe uma informação universalista e homogênea na
tentativa de dissolver as diversidades entre as entidades culturais dos grupos formadores da
sociedade.
Como resposta a esta interferência e ameaça ao simbólico, nascem às reivindicações em suas
manifestações imaginárias e materiais das culturas. Pois no momento que nos percebemos
como o “outro”, “nos reconhecemos”, e a crença subjetiva na origem e memória de vida
comum, constrói a diferença levando os grupos a tal emergência de suas identidades.
Há uma ligação entre cultura, imagem, identidade e imaginário, pois, são referências das
tradições, dos mitos colonizadores e da evocação do passado glorioso. Essas referências ao
passado são enaltecidas em momentos intencionais e afloram as necessidades de “preservar” a
cultura como uma afirmação identitária.
O imaginário é o conectivo entre a memória coletiva, as representações das imagens e a
identidade cultural. É a partir do imaginário que questionamos os processos de formação
sócio-culturais. Conforme Gilbert Durand (1997), o imaginário é uma construção psicológica
que envolve o sujeito, sua interação com o meio, com outrem e o modo como esse sujeito
forma e cristaliza os processos mentais.
Segundo Gilbert Durand:
Por outras palavras, a imaginação segundo os psicanalistas é o
resultado de um conflito entre as pulsões e o seu recalcamento social,
enquanto, pelo contrário, ela aparece na maior parte das vezes, no seu
próprio movimento, como resultado de um acordo entre desejos do
ambiente social e natural.209DURAND, 1997 ; p.39)
Assim, no município de Feira de Santana, tem-se uma situação em que houve um processo de
transformação histórica que envolveu a modificação dos espaços geográficos da cidade,
redimensionamento do imaginário cultural, que preservou a tradição como afirmação de
identidade, mas usa essa mesma tradição e suas bases culturais para se inserir no discurso de
pós-modernidade.
A Princesa do Sertão210 foi um construto idealizado de terra acolhedora baseada na fertilidade
do seu solo, na riqueza do manancial aqüífero e nas boas condições geográficas de relevo
dando a cidade uma característica própria de comércio e feiras livres. Baseado nesse perfil
formou-se uma idéia de constante progresso e de oportunidades para os que querem produzir,
trabalhar e prosperar.
O acolhimento da Princesa do Sertão, representado na cidade pela imagem de Nossa Senhora
de Santana, é um exemplo interessante para reflexão sobre a formação do imaginário mediado
por símbolos religiosos e, de altivez e respeito. O manto da Santa e a coroa da princesa
refletem este imaginário de grandeza e tradição.
DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropológicas do Imaginário. Ed. Martins Fontes, São Paulo, 1997.
Princesa do Sertão: nomenclatura dada a Feira de Santana em 1904, pelo Ministro da Economia e Fazenda
Ruy Barbosa.
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Todavia, no mundo “pós-moderno” a identidade da cultura local de Feira de Santana ganha
re-significações, pois, a diversidade de culturas é uma realidade no município. Há diversidade
religiosa, social, ideológica e étnica as quais conferem a cidade uma identidade multifacetada,
mas essa multiplicidade identitária é unida no sentimento de fazer parte de Feira de Santana.
O ato de ‘fazer’ cultura é um ato social, porém há um controle subliminar dos mecanismos
governamentais que manipulam símbolos e mediam a relação dialética entre a cultura popular
e a cultura das classes dominantes. A mediação dos símbolos entre as classes culturais é uma
forma de pensar sobre a utilização dos símbolos como um componente do imaginário. A
relação entre símbolo e imaginário e os seus mecanismos de disseminação e controle social é
assim descrito por Cliford Geertz: A perspectiva da cultura como ‘mecanismo de controle’
inicia-se com o pressuposto de que o pensamento humano é basicamente tanto social como
público que seu ambiente natural é o pátio familiar, o mercado e a praça da cidade.
(GEERTZ, 1997 – p.33).
A simbologia da cultura feirense é baseada no seu passado histórico, nos ícones religiosos, na
imagem da realeza refletida na princesa, nas representações dos vaqueiros e tropeiros que
enfeitam as praças da cidade. Os símbolos remetem à história, as memórias, a cultura e os
seus muitos significados. O imaginário, por sua vez, nos remete ao processo de formação do
símbolo e das preservações das memórias coletivas.
Em Feira de Santana na “pós-modernidade” o imaginário social é algo que representa o
discurso do avanço tecnológico, da industrialização como geradora de emprego e renda e ao
mesmo tempo usando os símbolos locais como representantes de coragem e enaltecimento do
trabalho.

Figura 1: Imagem Nossa Senhora
de Santana - Procissão Feira de
Santana 2006
Fonte: Arquivo pessoal.

O vaqueiro e o tropeiro são figuras que remetem ao desbravamento e a coragem no trabalho,
de não medir esforços para realizar uma tarefa. A Princesa e a Santa (Nossa Senhora de
Santana) nos aludem à imagem do acolhimento, da alteridade e da grandeza. Na pósmodernidade esses símbolos tradicionais e históricos são referidos à capacidade da população
em contribuir para transformação e modernização da cidade.

Figura 2: Imagem Praça do Vaqueiro - Feira de
Santana 2006.
Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3: Imagem Praça do Tropeiro - Feira de
Santana 2006.
Fonte: Arquivo pessoal.

A urbanização, a industrialização, a preservação cultural, patrimonial e a responsabilidade
social são práticas no discurso político da modernidade e ao mesmo tempo são mecanismos
de propagação do ideal pós-moderno de sociedade, uma sociedade que entenda a diferença
social, conheça a sua história, sua cultura e tradições, todavia, discurso e pratica no Brasil e
em específico em Feira de Santana não estão bem afinados a ponto de ter uma critica mais
aprofundada às intencionalidades da manipulação da cultura popular.
Desta forma, narrar o multiculturalismo e suas reivindicações de identidade étnica na Princesa
do Sertão (Feira de Santana) da Pós Modernidade, o objeto deste estudo, remete a reflexão
acerca do significado do mesmo para a própria sociedade em questão. Nestor Canclini,
fazendo um contraponto entre os discursos construtivistas, os quais defendem as identidades
como, resultados da história, imaginário simbólico, hibridização e transnacionalização, com
aqueles que defendem que são os movimentos sociais e políticos que absolutizam a
necessidade e emergência das identidades, os fundamentalistas.
Vejamos:
Os cruzamentos multiculturais e a industrialização do simbólico tem
levado a teoria literária a expandir seus objetos de análise para
abarcar processos de significação em que se textualiza e se narra o
social de maneiras diversas daquela das obras classicamente
reconhecidas por esta disciplina. Mais do que me deter em qual seria,
depois desta explosão do seu objeto, o campo próprio do literário,
interessa-me partilhar uma preocupação à qual me conduziram os
estudos citados: o que estamos fazendo ao narrar o multiculturalismo
e qual o significado dessa operação nas sociedades contemporâneas.
(CANCLINI, 2006: 113)
São exploradas em Feira de Santana as imagens da “nordestinidade” como força e resistência
do sertanejo e ao mesmo tempo os elementos da modernidade com o sentido de mostrar que o
sertão do nordeste também é lugar de progresso econômico, avanço tecnológico, produção de
conhecimento e valorização de cultura. Deste modo, elaborar uma análise sobre o imaginário
de Feira de Santana e da sua identidade na “pós-modernidade”, é algo profícuo enquanto
exercício de perceber o imaginário social em processo de transformação, observando suas
permanências e rupturas.
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O IMAGINÁRIO E A MULTIDIMENSIONALIDADE DO
SER NA FORMAÇÃO INTEGRAL DO ENFERMEIRO

Ana Tânia Lopes Sampaio (FACEX)
Katia Brandão Cavalcanti (UFRN)
Introdução
Ao longo da nossa trajetória enquanto aluna, depois enquanto docente e hoje na condição de
coordenadora de um curso de graduação em enfermagem, muito tem me inquietado as
relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender, os processos vitais e os processos de
conhecimento, ou seja a relação entre o ser , o saber e o fazer. Sempre questionei nossa
formação racionalista, cartesiana que separava a mente do corpo e do espírito.
Desde a Reforma Constitucional de 1988 que criou o SUS, temos como princípios
norteadores do novo modelo assistencial: a Universalidade, a Integralidade e a Equidade da
atenção a saúde. Com ele assumimos uma nova concepção de saúde (art.196 da Constituição)
que não se reduz a ausência de doença, mas a uma vida com qualidade. Muitas são as
dimensões com as quais agora estamos comprometidos: promover, proteger, cuidar,
recuperar, reabilitar, enfim produzir saúde.
Porém o grande desafio está aí, em mudar concepções e práticas sobre o cuidar.Recentemente
um documento apresentado pelo Ministério da Saúde (humanizaSUS), relata que um dos

aspectos que mais tem chamado atenção quando da avaliação dos serviços é o despreparo dos
profissinais para lidar com a dimensão subjetiva que toda prática de saúde supõe (MS, 2003).
Pensar a educação é pensar a vida em toda sua condição humana, considerar as influências
pedagógicas, sociais, políticas, econômicas, culturais enfim, tudo que afeta os destinos das
estruturas que formam, reformam e transformam o homem enquanto ser educativo.
O processo de mudanças vivenciado nas últimas décadas, na perspectiva globalizante,
apresenta conseqüências nos diferentes setores da sociedade. Dentre eles destacam-se a
Educação e a Saúde como espaços indissociáveis na formulação de valores pressupostos das
políticas públicas. A compreensão das relações sociais e humanas nestes contextos,
necessariamente esboça um cenário de uma sociedade complexa, onde se faz necessário
discutir aonde e como está se dando o processo de elaboração do conhecimento.
É certo que a sociedade contemporânea enfrenta uma crise ética e humana que afeta
diretamente não só a essência das pessoas mas também as instituições, o que nos leva a pensar
nas teses freirianas no tocante a relação do aprender com o ser aprendente, o emergir de uma
pedagogia do oprimido para uma pedagogia da esperança é minimamente repensar a
instituição de ensino enquanto um ambiente de formação e não meramente de informação.
Isto é fruto de uma formação que têm perpetuado modelos essencialmente conservadores,
centrados na doença, em aparelhos e sistemas orgânicos, e em tecnologias altamente
especializadas, dependentes de procedimentos e equipamentos de apoio diagnóstico e
terapêutico (Feuerwerker, 2002; Feuerwerker, Llanos e Almeida, 1999). Esta formação é
demandada pelo modelo hospitalocêntrico que dominou toda lógica previdencialista que
antecedeu ao SUS.Este novo modelo assistencial proposto pelo SUS, exige uma nova versão
para formação em saúde onde a atualização técnico-científica é apenas um dos aspectos da
qualificação das práticas e não seu foco central. A formação deverá englobar aspectos de
produção de subjetividade, produção de habilidades técnicas e de pensamento e o adequado
conhecimento do SUS (MS, 2003)
ASSIM, NOVOS CENÁRIOS VÊM SENDO EXIGIDOS E CONSTRUÍDOS A PARTIR DESTES DISPOSTOS
LEGAIS, TANTO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO QUANTO DA SAÚDE. ALÉM DA LEI ORGÂNICA DA
SAÚDE (LOS)Nº. 8.080/90, TEMOS A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
(LDB) Nº. 9.394/96, O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº. 3/01
QUE INSTITUI DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM, A DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI DA
CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO SUPERIOR, UNESCO: PARIS, 1998 E A POLÍTICA DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RESOLUÇÃO Nº. 335/2003CNS; PORTARIA Nº. 198/GM/MS).
NO CONTEXTO ESPECÍFICO DA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM, AS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, EMITIDA EM NOVEMBRO DE 2001,
APONTAM PARA UMA FORMAÇÃO GENERALISTA, HUMANISTA, CRÍTICA E REFLEXIVA. DETERMINA A
QUALIFICAÇÃO DO DISCENTE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, COM BASE NO RIGOR CIENTÍFICO
E INTELECTUAL E PAUTADO EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. NO QUE SE REFERE ÀS COMPETÊNCIAS
DESTACA A CAPACIDADE DE CONHECER E INTERVIR SOBRE OS PROBLEMAS/SITUAÇÕES DE
SAÚDE-DOENÇA MAIS PREVALENTES NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL, COM ÊNFASE NA
SUA REGIÃO DE ATUAÇÃO, IDENTIFICANDO AS DIMENSÕES BIO-PSICO-SOCIAIS DOS SEUS
DETERMINANTES. ALÉM DISSO, RECOMENDA A FORMAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATUAR, COM
SENSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E COMPROMISSO COM A CIDADANIA, COMO PROMOTOR DA
SAÚDE INTEGRAL DO SER HUMANO (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº.3,2001).
DESTARTE,

COMO PROMOVER UMA FORMAÇÃO INTEGRAL NUMA REALIDADE CONTEMPORÂNEA
TÃO FRAGMENTADA, TÃO RACIONALISTA? SABE-SE QUE A FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM ENFRENTA DE UM MODO GERAL, A REALIDADE VIVIDA PELO ENSINO

UNIVERSITÁRIO NO BRASIL, OU SEJA, A SEPARAÇÃO ENTRE CULTURA CIENTÍFICA E CULTURA
HUMANÍSTICA, CIÊNCIA E VALORES HUMANOS ALÉM DA FRAGMENTAÇÃO DOS SABERES.

Serres (2003) estudando sobre a emergência hominiana questiona como as ciências ditas
duras deixaram os homens de lado. Ainda sobre esta divisão Weil (2003), afirma que
quebramos a unidade do conhecimento e distribuímos os pedaços entre os especialistas. Para
os cientistas, demos à natureza; aos filósofos, a mente; aos artistas, o belo; aos teólogos, a
alma.Este cenário da modernidade nos apresenta uma dicotomia populacional, de um lado as
ciências sociais ou naturais, onde se encontra a saúde, e, de outro, as humanidades, onde se
encontra a arte, a alteridade, as sensibilidades e os afetos. A atenção à saúde requer ambas,
uma pedagogia mista.
OU SEJA, IR ALÉM DO SABER CONHECER E DO SABER FAZER, NECESSARIAMENTE OS OUTROS DOIS
PILARES DA EDUCAÇÃO PRECISAM SER TRABALHADOS NESTA FORMAÇÃO INTEGRAL, O SABER SER
E O SABER CONVIVER. EIS O GRANDE DESAFIO DA FORMAÇÃO CONTEMPORÂNEA EM
ENFERMAGEM... CERTAMENTE SE FAZ NECESSÁRIO ENCONTRAR OS CAMINHOS PARA O
“APRENDER A APRENDER A SER”, ESTAMOS DIANTE DE UM PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO
FUNDAMENTAL, REPENSAR E REFAZER A NOSSA FORMA DE ENSINAR E DE APRENDER NA
GRADUAÇÃO EM SAÚDE, E A ENFERMAGEM REPRESENTANDO O MAIOR NÚMERO DE
PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O SUS, LOGICAMENTE TÊM UMA GRANDE RESPONSABILIDADE
COM A MUDANÇA PARADIGMÁTICA DESTE NOVO “CUIDAR”.
E FOI ESTE DESAFIO PARADIGMÁTICO QUE SUBSIDIOU TORNAR REALIDADE UM SONHO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS CULTURA E EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE-FACEX, A
IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO DE ENFERMAGEM INOVADOR, ORIENTADO PELAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS PARA A ENFERMAGEM, POR PRINCÍPIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E
E
POR
PRECEITOS
PEDAGÓGICOS,
EMANCIPATÓRIOS
E
ÉTICOS
DA
PROFISSÃO,
TRANSFORMADORES.
A experiência de implantação do referido curso está sendo o cenário para o desenvolvimento
de uma pesquisa de doutorado que visa analisar a corporalização do pensamento complexo,
sendo o imaginário e a multidimensionalidade do ser as bases ontológicas e epistemológicas
que referenciam o processo metodológico através da pedagogia vivencial enquanto prática
humanescente, que visa à formação integral do enfermeiro.
Para realizar este estudo optamos pela metodologia da pesquisa-ação considerando que se
trata de uma ação deliberada de transformação da realidade, ou seja, uma pesquisa que possui
duplo objetivo: transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a essas
transformações (BARBIER, 2002).
Esta abordagem é o cenário que está possibilitando o encontro do meu ser com a pesquisa,
nela surge à oportunidade da invenção de instrumentos concretos de pesquisa. Barbier (2002),
afirma que ela requer do pesquisador ser mais que um especialista: por meio da abertura
concreta sobre a vida social, política, afetiva, imaginária e espiritual, ela faz um convite para
que ele seja verdadeiramente e talvez, tão simplesmente, um ser humano (grifo do autor).
Considerando a metáfora como uma das possibilidades de expansão imaginativa do ser
humano, me apossarei dela para descrever o processo da pesquisa enquanto “um jogo” uma
vez que para Huinzinga (2004), existem duas funções do jogo: a luta por alguma coisa ou a
representação de alguma coisa Com certeza estou na luta por uma formação mais humana em
enfermagem.
Explicando o Jogo

O curso de Enfermagem da FACEX foi aprovado em Julho de 2005, com conceituação
máxima em todos os requisitos e destacando-se seu Projeto Político Pedagógico considerado
pelo avaliador como ousado e inovador.
Este projeto, coerente com a atual política de formação para o SUS, visa desenvolver
diferentes cenários de atividades pedagógicas de abordagem individual e coletiva que
articulem conteúdos numa visão ampliada da saúde, promovendo a junção de diferentes
territórios do saber, rompendo assim, com a fragmentação do conhecimento. Há de se convir
que este processo não seja fácil, diante da cultura tradicional da “grade” curricular que
prevaleceu historicamente nos cursos de graduação.
BUSCANDO

CUMPRIR OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO, A PROPOSTA DO CURSO É PAUTADA
NO PENSAMENTO COMPLEXO, FRUTO DE UMA RUPTURA IDEOLÓGICA COM O CONTEXTO
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EM QUE SE INSERIU HISTORICAMENTE A EDUCAÇÃO NA ENFERMAGEM. PORÉM, O
ESPECÍFICO
MAIOR DESAFIO ESTÁ SENDO TIRAR OS IDEAIS DO PAPEL E VIABILIZA-LOS NA PRÁTICA, E É AI
QUE ENTRA, NESTE CENÁRIO, A BASE DE PESQUISA EM CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO, QUE NOS
ESTÁ EMBASANDO EPISTEMOLOGICAMENTE PARA A CORPORALIZAÇÃO DA PROPOSTA. SAIR DO
CAMPO DAS IDÉIAS PARA A REALIDADE PRÁTICA É O ITINERÁRIO ONDE ESTÁ SE DANDO AS
EXPERIÊNCIAS VIVENCIAIS DE UM NOVO FAZER PEDAGÓGICO O QUAL ENVOLVE O SER EM SUA
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TOTALIDADE, OU SEJA, O SUJEITO EXISTENCIAL .

A corporeidade foi então, a possibilidade encontrada para viabilizar, na prática, a proposta
complexa do curso. Concordamos plenamente com Merleau-Ponty (1999) quando apresenta
uma visão de corpo diferente da tradição cartesiana: nem coisa, nem idéia, o corpo está
associado à motricidade, à percepção, à sexualidade, à linguagem, ao mito, à experiência
vivida, à poesia, ao sensível e ao invisível, apresentando-se como um fenômeno complexo,
não se reduzindo à perspectiva de objeto, fragmento do mundo regido pelas leis de
movimento da mecânica clássica, submetido a leis e estruturas matemáticas exatas e
invariáveis.
Percurso metodológico da pesquisa– estratégias para documentar o jogo
O presente estudo é uma pesquisa-ação existencial (PA-E), de cunho Interativo
intervencionista com aplicação metodológica qualitativa, pautada no marco teórico da
corporeidade e nos procedimentos metodológicos de uma pesquisa participante. Na opinião
de Barbier (2002, p. 14) a pesquisa–ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe
como está implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e
de interesses de outros. Ele também implica os outros por meio do seu olhar e de sua ação
singular no mundo.
Considerando toda nossa percepção de mundo, de vida e a peculiaridade da nossa experiência
vivencial na implantação do curso de enfermagem da FACEX, a estratégia metodológica para
documentar todos os lances do jogo não poderia ser outra.
Optamos por este caminho metodológico considerando que neste cenário o pesquisador
desempenha seu papel profissional numa dialética que articula constantemente a implicação e
o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e o imaginário, a mediação e o
desafio, a autoformação e a heteroformação, a ciência e a arte (BARBIER, 2002).
Nela, o espírito da criação está no cerne, sem jamais saber o que virá no final. A categoria do
“sensível” corresponde a seu eixo de compreensão tendo como objetivo final uma mudança
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É uma das camadas interativas contextuais onde o fenômeno ocorre (HINDS, 1992).
SER existente total, que operacionaliza, consciente e inconscientemente, através da ação, um conjunto de
capacidades próprias ao homo sapiens-sapiens (BARBIER, 2003)
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de atitude do sujeito (indivíduo ou grupo) em relação à realidade vivida de representações, de
sensações, de sentimentos, de pensamentos, de valores, de cada participante (sua
existencialidade interna). Seu processo metodológico favorece bastante o imaginário criador,
a afetividade, a escuta, a complexidade humana, o tempo da maturação e o instante da
descoberta.
No momento vivenciamos a fase inicial da pesquisa, onde estamos utilizando como
participantes da pesquisa-ação/Existencial: educadores que atuam como docentes na
implantação do curso de enfermagem Faculdade de Ciências Cultura e Extensão do RN e
alunos do curso de enfermagem, matriculados durante a implantação do curso e que se
disponham a participar da pesquisa.
Estamos utilizando como estratégias para adquirir as informações e os dados para a pesquisa:
A observação participante existencial (OPE): O pesquisador está implicado desde o início,
porque já era membro do grupo antes de começar a pesquisa, deverá expor abertamente seu
carater observador e ter o aceite dos participantes do estudo; A escuta sensível : apoia-se na
empatia. O pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro
para “compreender do interior” as atitudes e os comportamentos , o sistema de idéias, de
valores, de símbolos e de mitos (ou “existencialidade interna”, na minha linguagem); Diário
Vivencial: Instrumento de registro, nele o pesquisador anotará o que pensa, o que sente, o que
medita, o que faz, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma conversa, o que constroi
para dar sentido a sua pesquisa; Portfólio: Coletânea de todos os materiais e ferramentas
pedagógicas utilizadas no processo de pesquisa, assim como o arquivo de produtos das
construções coletivas durante as atividades vivenciais; Grupo focal:Roda de conversa com
docentes e discentes do curso, norteado por um roteiro estimulador da discussão como forma
de se obter dados e informações de caráter objetivos e subjetivos, já que se prende a opiniões,
relatos de fatos e experiências. Para registro das informações se recorrerá ao uso do gravador,
após o consentimento do entrevistado, como forma de assegurar a fidedignidade das
transcrições das falas para posterior análise e Fotorreportagem: Registro fotográfico de
situações vivenciais inovadoras durante a implantação do curso.
Cenário do jogo
A ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO CURSO É BASTANTE OUSADA, COMPLEXA, ROMPENDO COM A
LÓGICA DAS “DISCIPLINAS”, OU SEJA, DAS “GRADES” QUE APRISIONAM O CONHECIMENTO,
POSSIBILITANDO ASSIM UMA APRENDIZAGEM INTEGRAL PARA O ENFRENTAMENTO DE
PROBLEMAS PRESENTES NUMA REALIDADE COMPLEXA (MORIN, 2001). ESTA NOVA
CONFIGURAÇÃO CURRICULAR CERTAMENTE POSSIBILITARÁ AO ESTUDANTE CONHECER DESDE O
INÍCIO DE SUA FORMAÇÃO A REALIDADE, ESTABELECENDO RELAÇÕES MAIS HUMANAS E
RESPONSÁVEIS COM A POPULAÇÃO. NESTE SENTIDO, O PROCESSO EDUCATIVO ENVOLVE
CONSTANTEMENTE A RELAÇÃO DIALÉTICA CONHECIMENTO-CULTURA-EDUCAÇÃO.

Fundamenta-se na perspectiva de uma pedagogia que rompe com as concepções tradicionais
de ensino e possibilite um processo de ensino-aprendizagem integrado, crítico, sensitivo e
vinculado à realidade psico-social, cultural e ao processo de trabalho do enfermeiro.Uma
pedagogia que propicie aos alunos desenvolver o seu potencial de captação e compreensão do
mundo, do homem e de si mesmo, como realidades multidimensionais, em processos de
permanente sinergismo e transformação.
O Curso estruturado pelo sistema semestral de ensino organiza o seu currículo de forma
seqüencial e gradativa, respeitando a progressividade do conhecimento através dos Eixos
Temáticos- ET a partir do cumprimento de pré-requisitos indispensáveis às unidades
programáticas subseqüentes.

Os conteúdos curriculares agrupam-se em 08 (oito) Eixos Temáticos-ETs: A Macro-dimensão
da Vida;A Complexidade Humana;Interações dos Contextos Viver e Ser;Processo Saúde
Doença na Dimensão Coletiva e Familiar;Saúde e Suporte Básico de Vida;Saúde e Suporte
Avançado de Vida;Gerência e Cuidado de Enfermagem na Rede Básica de Saúde;Gerencia e
Cuidado de Enfermagem na Rede Hospitalar.
Os ETs se articulam progressivamente entre si, interdisciplinarmente e de forma
seqüencializada, favorecendo ao aluno sucessivas aproximações com o tema ou problema a
partir de diferentes cenários e níveis de complexidades, os quais mobilizam os processos
mentais, sócio-afetivos, psicomotores e intelectuais.
Nossa tese se baseia na defesa de que através das ferramentas da corporeidade, assumindo
didaticamente a pedagogia vivencial, poderemos corporalizar uma prática educativa formativa
humanescente revestida de dialogicidade entre os sujeitos, numa concepção transformadora e
emancipatória que envolvem as necessidades de conhecimento para um novo cuidado de seres
cuidadores atuais e potenciais, numa perspectiva de interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade, mediadas pelo diálogo cultura e natureza que envolve o cotidiano
acadêmico, uma prática educativa conscientizadora-estética-ecológica na medida que
considera o ser no seu contexto bio-psico-social harmonizando suas relações com a vida e
com o ecossistema, visando um mundo mais belo e com maior luminosidade.
Dessa forma, para corporalizar esta proposta, a FACEX assume a partir do pensamento
complexo, uma pedagogia vivencial que engloba uma complementaridade didática a partir do
diálogo entre quatro teorias:
a) fundamenta-se na concepção de educação como prática social, inspirada na visão
libertadora213 defendida por Paulo Freire;
b) tem como ponto de partida para construção do conhecimento, as experiências
prévias ou o imaginário pautado no simbólico214 (Baynton);
c) objetiva promover a dissonância cognitiva215 a partir do confronto das idéias com a
realidade, para a efetivação de ações concretas, formuladas e analisadas coletivamente, entre
alunos, professores e comunidade buscando a “Aprendizagem significativa” (Auzebel);
d) Potencializa os aspectos relacionados ao desenvolvimento de uma “nova
consciência humana”. (Morin, Boff, Bachelard, Capra, Bohm, Crema, Prigogine, Stengers,
Csikszentmihalyi, Alves, Assmann, Maturana, Varela, Zoller).
De acordo com a abordagem da filosofia complexa de Morin (2002), a cultura de uma
sociedade é como se fosse uma complexa mega-unidade de calculo que armazena todas as
informações cognitivas e por possuir propriedades quase lógicas, formula normas práticas,
éticas e políticas desta sociedade. Cultura e educação operam dentro de dois eixos
fundamentais que se entrecruzam em fulcro central: as condições socioculturais e as
biocerebrais. Estes dois eixos são interdependentes, pois para ele, as sociedades e as culturas
se constituem e evoluem somente mediante as interações cerebrais/mentais entre os
indivíduos. Para Boechat (1998, p.3)
A cultura se organiza e atua de forma organizadora através da
linguagem, dos conhecimentos adquiridos, consciência histórica e
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Uma educação libertadora e transformadora, onde ensinar, não é um ato mecânico de transferir aos educandos
o perfil do conceito do objeto, mas tornar possível a eles, epistemologicamente curiosos, a apropriação da
significação profunda do objeto.
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A pedagogia simbólica busca ultrapassar os limites do ensino tradicional, como a separação entre o sujeito e o
objeto, o excesso de verbalismo, a alienação do ensino, do trabalho e da coletividade e o desinteresse crecente
pelo aprendizado e a cultura quando se baseia na vivência como fecundo modelo de aprendizado durante toda
avida.
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A teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger, diz que quando as ações e crenças de um indivíduo não
concordam, uma delas tem tendência a mudar de forma a entrarem de novo em sintonia.

crenças míticas, todos esses valores moldados pelos arquétipos do
inconsciente coletivo, que se fazem representar pelas representações
coletivas e pelo imaginário coletivo.
Cultura e natureza estão juntas no processo formativo da FACEX, considerando que
vivenciamos uma proposta pautada no pensamento complexo e, neste sentido, o processo
ensino-aprendizagem busca promover uma aprendizagem significativa216. Na organização dos
conteúdos de ensino, em lugar de esquematizá-los previamente, trabalhamos com uma lógica
do imaginário e das significações, respeitando os conhecimentos prévios, as diferentes
maneiras e os ritmos de cada aluno na construção do conhecimento, permitindo o
desenvolvimento da capacidade crítica, de investigação e de intervenção.
Edgar Morin lembra ainda que a relação entre as mentes individuais e a cultura não é difusa e
sim do tipo hologramático. Hologramático por que a cultura está nas mentes individuais e as
mentes individuais estão na cultura. A noção de arquétipo e de imagem arquetípica e
fundamental para se entender esta colocação de Morin, pois está claro para nós, que as
imagens arquetípicas, essencialmente são culturais e ao mesmo tempo, manifestam-se no
indivíduo, de acordo com sua experiência individual.
Busca-se então valorizar no processo educativo as questões culturais visando uma
aprendizagem significativa, nela educador e estudante têm papéis diferentes dos tradicionais.
O professor não é mais a fonte principal da informação (conteúdos), mas o facilitador do
processo ensino-aprendizagem, que deve estimular o aprendiz a ter postura ativa, crítica e
reflexiva durante o processo de construção do conhecimento. Necessariamente, os conteúdos
trabalhados devem ter potencial significativo (funcionalidade e relevância para a prática
profissional) e, também, responder a uma significação psicológica, de modo a valorizar
elementos pertinentes e relacionáveis dentro da estrutura cognitiva do estudante
(conhecimentos prévios).
Para que o processo pedagógico seja uma rotina incorporadas na prática dos educadores
viabilizamos a cada início de Eixo Temático uma oficina para construção coletiva do
planejamento e sua dinâmica curricular, vinculada à prática de metodologias ativas. Ou seja,
planejar e desenvolver o curso em cada semestre apoiado num Eixo Temático articulador e
fundado no princípio da teoria-prática que perpassa todas as Unidades Programáticas-UPs
constitui um processo interdisciplinar/transdisciplinar.
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A aprendizagem significativa acontece quando aprender uma novidade faz sentido para nós. Geralmente isso
ocorre quando a novidade responde a uma pergunta nossa e/ou quando o conhecimento novo é construído a
partir de um diálogo com o que já sabíamos antes. Isso é bem diferente da aprendizagem mecânica, na qual
retemos conteúdos. Na aprendizagem significativa acumulamos e renovamos experiências (FEUERWERKER;
CECCIM, 2005).

Para que a aprendizagem seja significativa, há que se trabalhar com uma pedagogia
diferenciada, que considere cada aprendiz com seus potenciais e dificuldades e que esteja
voltada à construção de sentidos, abrindo, assim, caminhos para a transformação e não para a
reprodução acrítica da realidade social (MS, 2003). Jung , ele próprio foi um grande pioneiro
do uso de técnicas expressivas como desenho e pintura na dialética com o inconsciente, em
seu próprio processo de individuação.

No jogo do processo educativo, a aprendizagem não pode ser confundida com a transmissão
de informações distantes da vida concreta dos educandos. Duarte Junior (2002, p. 23) ressalta
que nossa mente é seletiva: apenas aprendemos aquilo que percebemos como importante
para nossa existência. Tudo que foge aos nossos valores, tudo que não percebemos como
necessário ao nosso dia a dia é esquecido.
A prática pedagógica do curso de Enfermagem da FACEX estimula não só o pensamento
mais também a imaginação, pois para uma formação integral não é suficiente pensar, como
tão bem explica Barbier ( 2002, p.65).
Imaginar não é raciocinar. Imaginar não é pensar. O pensamento é
anterior à imaginação, mas ele tem necessidade da imaginação, tem
necessidade dela para entrar no mundo das formas. Em sua fonte o
imaginário traga o real e encontra o pensamento. Há como um fio
invisível entre pensamento e imaginação. Aristóteles já tinha intuição
disso, como observou Castoriadis. Para imaginar, é necessário
previamente esvaziar o espírito de toda preocupação paralizante.
Waldow (2005, p.11), afirma:
O currículo de enfermagem representa as crenças corporificadas
sobre a natureza da disciplina de enfermagem. Essas crenças
sugerem as características do corpo docente, discente, administração
e demais recursos humanos e estruturais. É o componente central com
o qual os demais componentes se inter-relacionam.
Na nossa experiência, o processo pedagógico rompe com a aversão à sensorialidade e à
singularidade. O jogo, o lúdico, o afetivo, o reflexivo e o criativo, é parte essencial do nosso
processo educativo.

Acreditamos numa pedagogia voltada para a formação integral do ser, para o
desenvolvimento da sua inteligência, de seu pensamento, de sua consciência e de seu
espírito.Defendemos novas bases teóricas e novas práticas pedagógicas que favoreçam não
apenas o desenvolvimento da inteligência humana, mas, sobretudo que colaborem com a
reforma do pensamento humano e para isso estimulamos o imaginário.
Para isso nos valemos muitas vezes de técnicas não verbais viabilizando uma proposta
criativa em pedagogia considerando que levarão à experiência individual do material teórico
transmitido, oportunizando ao aluno a vivência subjetiva em nível profundo do material
teórico discutido em seminários e comunicações teóricas. As técnicas expressivas não verbais
são fundamentais, pois segundo Boechat ( 2006, p. 5): mais importante do que a busca do
saber a qualquer preço é a produção do desejo de saber, e este é um desejo ético importante
para que se produza o verdadeiro espírito universitário. São diferentes tipos de
experiencialidade :
•

•
•

Experiencialidade Existencial: Se exprime na formação por uma implicação pessoal,
da ordem de uma cumplicidade, de uma totalidade ontológica, refletindo aspectos
afetivos, cognitivos, espirituais, etc...e desembocando num engajamento, isto é, numa
relação com os outros e consigo mesma, simultaneamente solidária e responsável
(Barbier, 2002);
Experiencialidade sensorial corporal: A boa formação vai permitir o sujeito viver seu
corpo e suas sensações de uma maneira nova;
Experiencialidade imaginativa e emocional: Os processos atuais de formação
existencial dão vida nova a imaginação criativa, o conceito de improvisação torna-se
indispensável a todo educador de adultos.

•

Experiencialidade meditativa: Ela corresponde à pesquisa dessa nova sensibilidade no
mundo. Trata-se de aprender a avaliar isto que é chamado pensar. David Bohm (1987)
depois de Krishnamurti, fala de uma distinção a ser efetuada entre o pensamento e a
inteligência.

Concordamos com Pitta (2005, p.13) quando afirma que “nada para o ser humano é
insignificante e dar significado implica entrar no plano do simbólico”. Desta forma, partimos
sempre do imaginar do educando para chegar ao simbólico proporcionando um percurso que
envolve corpo mente e sentidos.
Como diz Morin (2003) o ser humano é uno, mas com múltiplas dimensões, as dimensões
corporal, emocional e espiritual. Falar do corporal, no ser humano, é, simultaneamente, falar
do emocional e do espiritual; assim como, quando falamos do emocional, falamos, ao mesmo
tempo, do corporal e do espiritual. Em qualquer uma destas dimensões, dão-se as outras.
Neste sentido, ele nos alerta para a necessidade de mudança de pensamentos por parte dos
educadores e este está sendo o maior desafio do curso de Enfermagem FACEX.
Para que este processo acontecesse foi necessário utilizarmos, como estratégia inicial, a
realização de oficinas prévias com os educadores, buscando a sensibilização para um novo
fazer pedagógico envolvendo o princípio da aprendizagem significativa217.
O processo é uma ruptura com as concepções cristalizadas, o professor habituou-se a cumprir
tarefas acadêmicas, como diz Rubem Alves (2003), tornou-se um tarefeiro, daí então a
resistência em desconstruir e reconstruir o processo do conhecimento junto com os educados.
Parar, pensar, refletir, criar exige tempo, dedicação e envolvimento...
Envolvimento....eis a palavra chave. Analisando a luz do pensamento de Csikszentmihalyi
(1999), nas suas conclusões sobre o conceito de fluxo, eu diria que o desafio seria o
.

desenvolvimento de uma experiência ótima, ou seja, um estado em que às pessoas se
encontram tão envolvidas nas atividades que nada parece importunar ou importar.
Mas na realidade, conseguir este envolvimento por parte dos docentes é complexo, é difícil,
tendo em vista toda nossa cultura materialista, mecanicista e separatista que divide pessoas,
coisas e sentimentos as quais permanecem enraigadas nas práticas educativas. A Hierarquia
existente no processo educativo muitas vezes bloqueia o educador a abertura para o
“aprender aprendendo”, uma vez que nos acostumamos a “ensinar para”, ou seja, a informar
e não a formar pessoas.
O cenário atual reflete questões de natureza multidisciplinar, transversais, transnacionais,
globais e planetários. A educação é certamente o esteio destas questões e o processo ensino
aprendizagem o eixo norteador do processo de mudança, implicando em ações de codeterminação e interação, de construções coletivas para a co-criação de um mundo
compartilhado. Isso, de acordo com Moraes (2003), implica a valorização dos processos de
aprendizagem cooperativa, da interatividade, da dialogicidade entre sujeito e objeto
reconhecendo que somos dualidades em comunhão. São necessários então, novos espaços de
aprendizagem. Para Carês e Tentor (2004, p.12):
Para compormos ambientes favoráveis à aprendizagem, temos que
desconstruir algumas concepções arraigadas na cultura acadêmica e
incorporar novos paradigmas que fundamentam propostas
construtivistas/interacionistas como modelos explicativos da
aquisição de conhecimentos. Temos, também, que estar atentos de
fato de que pode existir, nas situações educativas, fatores, não raro
explícitos, que as tornam extraordinariamente complexas e com certo
grau de imprevisibilidade.
Não dá mais para o processo ensino-aprendizagem ser entendido como a relação entre um ser
que sabe e, portanto ensina (professor) e outro que não sabe e, portanto aprende (aluno), a sala
de aula, com a mesa do professor, lousa e carteiras organizadas de forma tradicionais,
dividindo as pessoas e os espaços de poder.
Desta forma na FACEX, os espaços de aprendizagem se iniciam a partir da arrumação das
salas, que se organizam de forma circular onde os alunos, se vêem , podem olhar um para o
outro frente a frente, o professor no meio e não na frente dos alunos, deverá facilitar o
processo de construção do conhecimento fundamentado no princípio do aprender a aprender.
É o educar para o sentirpensar (MORAES,2004).
Concordamos com Assmman (1998), quando diz que o ambiente pedagógico tem de ser um
lugar de fascinação e inventatividade. Não inibir, mas propiciar, aquela dose de alucinação
consensual entusiástica requerida para que o processo de aprender aconteça como mixagem
de todos os sentidos, ou seja não só os distais (ver e ouvir), mas também os proximais (sentir
e tocar).
Corroborando com este pensamento, Waldow (2005, p. 40) destaca: O ambiente deve
favorecer o uso de material audiovisual, como projeções e música, assim como espaço para
dança e exercícios.
Assim, além dos alunos participarem de momentos presenciais em sala de aula, desenvolvem
também atividades em laboratórios vivenciais e clínicos, comunidades, espaços de
convivência e serviços de saúde (articulados entre si), na busca do saber conhecer-fazer-ser e
conviver como desempenho operativo do processo de aprendizagem integral, norteados pelo
movimento pensamento-sentimento -ação-reflexão-ação.
Considerações Finais

Compreendemos que no real processo educativo, a aprendizagem não pode ser confundida
com a transmissão de informações distantes da vida concreta dos educandos, acreditamos que
todo processo educativo supõe diálogo, comunicação, e se há comunicação, há cognição e
afetividade. A imaginação, criatividade, ludicidade é certamente o canal necessário para o
fluir do ser...do corpo, da mente e dos sentidos.
Enquanto membro da Instituição e coordenadora do curso, de uma forma geral percebe-se, no
decorrer deste primeiro ano de curso, que estamos fazendo a diferença, no entanto isto exige
muita dedicação, persistência e envolvimento. Há uma maior exigência de energia pessoal
para o enfrentamento dos desafios, temos que mobilizar todo nosso potencial criativo para
motivar o educador a também se envolver, diariamente temos que estar alimentando nossas
crenças e dos docentes no processo, nossos pensamentos e sentimentos positivos em relação a
uma formação integral.Sem o envolvimento dos educadores, o fazer não se reproduz no
espaço dos discentes, e como efeito de neve, a formação integral não acontece, permanecendo
assim a prática pautada na visão fragmentada e biologicista do cuidado.
Assim, é através das vivencias da corporeidade que estamos encontrando as possibilidades
para dar suporte as estratégias na superação destes desafios e ganhar este jogo. Estamos
introduzindo algumas rotinas institucionais que não existiam, além do processo seletivo de
professores o qual contempla fases que envolvem uma avaliação qualitativa atitudinal do
educador com o qual estamos tendo excelente resultados, estamos implantando a Educação
Permanente para educadores, com encontros mensais de 10 horas para atividades pedagógicos
vivenciais experienciais que dão suporte as práticas educativas formativas
terdisciplinares/transdisciplinares do currículo do curso.
Neste sentido, procuramos atuar não só para as competências legalmente estabelecidas para a
formação do enfermeiro, mas primordialmente, de seres mais plenos, com desenvolvimento
de uma competência solidária, traduzida como consciência ética-política na busca de soluções
sustentáveis para os complexos problemas de saúde. A formação da consciência humanista é
sem dúvida o ingrediente essencial na formação desse novo ser profissional.
Nas vivências com os alunos brincamos, jogamos, pintamos, colamos, dramatizamos,
contamos histórias, tudo isso compõe um grupo de metodologias ativas que propiciam ao
aluno um processo de aprendizagem significativo. Uma atividade onde o sujeito discente
entrega-se a experiência sem restrições mentais, de qualquer tipo, especialmente as mentais,
que, usualmente, tem por base juízos pré-concebidos sobre as coisas e práticas humanas. É
claro, é preciso se dispor a sentir esse prazer, a vivenciá-lo.
É possível observar no semblante de cada aluno o brilho do olhar, a alegria de sentir-se parte
do criar, do inventar, do improvisar, do intervir. Concordamos com Alves (2003), quando
ressalta a necessidade de uma reeducação dos sentidos, de uma exaltação, em nossa
existência, não tanto de nossa porção sapiens, mas de uma emoção sensível fundadora, que
nos permita uma ação instituinte para a vida e para o outro, nem que para isso tenhamos que
ultrajar o instituído.
Destarte, os ambientes de aprendizagem são fundamentais para essa nova cultura educativa
proposta pelo curso. É o vivenciar e o experienciar de um novo paradigma que norteia o
processo ensino-aprendizagem. Paradigma não se limita a teorias, se faz necessário a
vivencia de situações reais de acreditação para a consolidação do mesmo. O momento atual
em que vive a humanidade exige mudanças rápidas, transformações na forma de
viver/conviver, nos modos de fazer/ser, de ensinar e aprender o que exige do humano o
despertar de novas habilidades e competências.
Aprender com o novo, com o imaginário, com o criativo, com o lúdico, com o sensitivo é
nosso desafio enquanto adeptos de uma pedagogia vivencial no processo educativo do curso
de enfermagem da FACEX (corporalização do pensamento complexo). Conhecer as histórias

de vida, vivenciar o conhecimento territorial de saúde com colagens, pinturas e estimativas
rápidas, aprender os sistemas que compõem o funcionamento do corpo humano através do
fazer de conta, do teatro, da arte-educação, analisar os contextos vividos e sentidos....é, no
nosso entendimento possibilitar uma aprendizagem significativa.
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IMAGINÁRIO E IDENTIDADE: ESPAÇOS LÓGICOS
PARA UMA ESTÉTICA DO SER NA CULTURA

Sheila Mendes Accioly
Introdução

A questão ontológica sempre atravessou a busca pelo conhecimento. Para alguns, a questão
de uma natureza humana tem sido uma questão incômoda da qual prefeririam não tratar. Para
outros, um tema relevante a ser tratado com atenção. A pergunta pelo ser, claramente
formulada, historicamente içada do fundo religioso, surge com os filósofos pré-socráticos e
suas buscas pela arqué218. Voltando ao tema no século XX, em seu livro Ser e Tempo, Martin
Heiddeger (1995) termina por dizer que ambos se correspondem, que o ser e o tempo
subsumem-se numa mesma e única coisa. Não distante desta visão, Michel Maffesoli (1999;
p. 304) emenda: “cada um, para existir, conta-se uma história”. Acrescentemos: para dizer-se
quem é e o que faz sobre a terra, para tornar o viver suportável, o ser humano compõe
sentidos. Assim, estendido sobre a duração, o humano se desdobra em sua própria história,
inscreve-se no tempo. No fio dos discursos e narrativas, tece-se a identidade do existente.
Quando se fala sobre o ser no tempo, há duas ideias sobre identidade que ora convergem, ora
se distanciam: o “ser em si” e o “ser no mundo”, quer dizer, o ser transcendental e o ser
histórico. Ambas as concepções são tratadas neste estudo de forma relacional, deflacionando
a tensão entre essas duas ideias no conceito de identidade. Neste caminho, utiliza a estratégia
de aproximação entre a teoria da estrutura do imaginário de Gilbert Durand e a teoria dos
elementos componentes da psique de Sigmund Freud.
Lógica do ser
Em seu Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein (1993; p. 143) descreve o ser
como afiguração aposta ao mundo, nele entretecida por uma figuração que demarca o tempo e
o espaço do existente. “Ela [figuração] é como uma régua aposta à realidade. Apenas os
pontos mais externos das marcas da régua tocam o objeto [afiguração] a ser medido”.
Wittgenstein inaugura, assim, o tempo-espaço lógico do ser, traduzido em gerúndio no que
está sendo, no significante.
Preso à trama dos acontecimentos em trânsito, o ser imprime sua identidade pela presença,
por estar no mundo, marcando-o e marcado pelo espaço lógico. Este espaço, segundo
Wittgenstein, estaria configurado na linguagem. A identidade, portanto, também seria assim
configurada, no mundo e pelo mundo.
[...] o que estou chamando aqui de identidade é um construto de
natureza social – portanto, político –, isto é, identidade social,
compreendida como construída em práticas discursivas, e que não
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tem nada a ver com uma visão de identidade como parte da natureza
da pessoa, ou seja, identidade pessoal, nem com sua essência nem
com um si-mesmo unitário. (MOITA LOPES, 2003; p. 20)
Concebe-se, pois, que as identidades sociais de grupos ou indivíduos se constroem
mutuamente nos jogos de espelhamento das relações de pertença, às quais não se foge na vida
em sociedade.
A noção de identidade costuma se confundir com a de cultura, pois ambas implicam na
construção de significados. Para fazer uma distinção conveniente, diremos que o conceito de
identidade refere-se a construtos simbólicos organizados no sistema cultural como códigos de
pertencimento. Ou seja, como diz Michel Maffesoli, identidade e processos de identificação
se equivalem:
[...] o que serve de suporte ao individualismo, a lógica da identidade,
é algo de inteiramente relativo, que não é, do modo algum, constante
nas histórias humanas, e que se pode, portanto, considerar que
assuma hoje uma outra forma. No caso, o que proporei chamar lógica
da identificação. (MAFFESOLI, 1996; p. 301)
As identidades, ou identificações, organizam os significados (CASTELLS, 1999; p. 23),
constelados em narrativas. As narrativas criam o sujeito, parte integrante da rede de
significantes do grupo. Ainda que possa ser interpretado e interpelado como sujeito da
tradição metafísica, o que temos como objeto é o sujeito como construção social, como uma
semiose sempre em construção na qual as noções de grupo e de indivíduo se entrelaçam pelo
processo de identificação.
Tal processo dá origem a características peculiares. Segundo Isabel Travancas, todo processo
de individualização sugere que sua construção tem por referência um “outro” que participa do
processo de identificação, ao qual se contrapõe o projeto individual. Na lógica
declaradamente heraclítica da identificação, diz Travancas:
o “eu” é feito pelo outro, em todas as modulações que se pode dar a
essa alteridade. Esse outro poderá ser Deus, a família, o grupo de
amigos e, é claro, como já disse, esses “outros” que pululam em mim
[grifos da autora]. (TRAVANCAS, 1993; p.104)
Paradoxalmente, esta afirmação não se opõe ao individualismo, já que o grupo tem o poder de
legitimar as identidades individuais. Antes pelo contrário, o individual precisa estar
fortalecido, pois é justamente o sustentáculo e o canal de ação do imaginário grupal.
Imagens, valores e sentidos são elementos de composição emprestados do imaginário coletivo
para a formação das identidades individuais e grupais. Por isso a fronteira entre ambas as
identidades é um tanto difusa. Tomando o imaginário como produção coletiva, como falar em
identidade individual? Por outro lado, tomando o imaginário como produção individual,
como falar em identidade coletiva?
O debate destas questões exige uma imersão analítica naquilo que, para usar uma metáfora
bachelardiana, seriam as águas-mães das identidades individuais e grupais no imaginário, a
nebulosa efervescente do processo formador de grupos e indivíduos, parêntesis ontológicos
nos discursos que compõem o real. Para tanto, a estratégia adotada é a de colocar sob as
lentes de um microscópio teorético o fragmento do tecido imaginal que corresponde à região
difusa, à interface entre o grupal e o individual.

Inicialmente, vejamos o denominador comum entre o individual e o grupal. Usando as
palavras de Félix Guattari, “[...] a identidade é um conceito de referenciação, de circunscrição
da realidade a quadros de referência, quadros estes que podem ser imaginários”
(GUATTARI, 1986; p. 68). Seja no nível individual ou grupal, a identidade é uma construção
imaginária, historicamente datada, inserida em quadros de referências. Esses quadros podem
ser lidos como sinônimo de grupos de referências, grupos de pertença caracterizados por sua
leitura peculiar do real. Então, a releitura de Guattari fica assim: identidade é um conceito que
faz referência a grupos, na medida em que está circunscrita neles, no campo do imaginário.

Conceitos
Alguns conceitos merecedores de reflexão surgem de imediato da tentativa de cartografar o
terreno onde florescem as identidades no campo do imaginário.
O conceito de grupo designa uma coletividade. Segundo Maffesoli (1998; p. 62.), se no
passado as coletividades se formaram como resistência contra ambientes hostis,
contemporaneamente, os grupo – ou tribos, como o autor prefere – organizam-se como reação
à desumanização, produzindo “agrupamentos específicos com a finalidade de compartilhar a
paixão e os sentimentos”, ou seja, as crenças e os valores, emoções e imagens, tropos de
composição de um imaginário. O estilo de vida e visão de mundo formam-se a partir destes
agrupamentos de emoções e valores, presentes no ideário profissional.
Identidade, pois, é atribuição de algo que é idêntico, remetendo imediatamente à idéia de
semelhança, parecença, espelhamento, similitude.
Já o termo ‘indivíduo’ sugere uma indivisibilidade solitária. Transmite a noção de uma
unicidade plena, atômica, leibniziana, mais próxima das especificidades bioquímicas da
genética do que das genericidades sociais.
Tendo afirmado que a identidade é uma construção imaginal, a esta altura, faz-se
imprescindível esclarecer o conceito de imaginário que usamos. Para Gilbert Durand, o
imaginário é uma
re-presentação incontornável, a faculdade da simbolização de onde
todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram
continuamente desde os cerca de um milhão e meio de anos que o
homo erectus ficou em pé na face da terra. (DURAND, 1998; p. 117)
Então, o imaginário é produto dos encontros e desencontros da sensibilidade humana com o
mundo.
Durand descreve o imaginário como um composto de schèmes, imagens, arquétipos, símbolos
e mitos, organizados de modo que um se subsume no outro. O schème seria o nível mais
primitivo, esquemático, que une o reflexo inconsciente à representação. No processo de
integração do imaginário na vida real, o schème toma substância semântica na “forma” do
arquétipo, que, por sua vez, é definido como a zona de encontro do imaginário com a
racionalidade, onde o pensamento esquemático transforma-se em idéias que se encadeiam em
narrativas míticas. O símbolo seria uma espécie de versão dinâmica, versátil, de sentidos
móveis, dos estáveis arquétipos (DURAND, 1989; p. 42.).
Maffesoli (2001; p. 74.) faz uma espécie de síntese afirmativa das teorias de Durand sobre o
imaginário e sua importância na construção social da realidade. Mas sua concepção de
imaginário é difusa. Fugindo à tentação de estabelecer um conceito fechado para o que em
essência é aberto, Maffesoli (2001; p. 75), descreve o imaginário, respeitando sua vagueza,
como “construções mentais que podem ser eficazes em relação ao concreto” ou “construções
do espírito” que podem ter “um tipo de realidade na construção da realidade individual”.
Também compara o imaginário a uma “dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera,

aquilo que Walter Benjamim chama de aura [grifo do autor]”. Nesta definição, o imaginário é
comparável à hylé219, denominação grega para a substância primordial do pensamento que
constrói a realidade, através do simbólico.
Esta substância imaginal primordial e seus conteúdos se afiguram na realidade e a ordenam,
conforme descreve Peter Berger e Thomas Luckmannn (1985; p. 140):
O universo simbólico também ordena a história. Localiza todos os
acontecimentos numa unidade coerente, que inclui o passado, o
presente e o futuro. Com relação ao passado, estabelece uma
“memória” que é compartilhada por todos os indivíduos socializados
na coletividade.
Apesar das muitas divergências teóricas, a concepção de imaginário adotada por Sérgio Paulo
Rouanet (2002; p. 14-15) segue na mesma linha do pensamento de Maffesoli, enfatizando a
kinésis220, o nomadismo imaginal que caracteriza um tipo de vagueza peculiar, contingente.
Ele diz que:
O imaginário se traduz num conjunto de imagens articuladas, com
recorrência temporal e trânsito transcultural, atravessadas por
sensibilidades igualmente sócio-históricas, não enquanto um
depósito de referências, um arquivo a ser vasculhado, mas numa
dinâmica interativa entre os tempos históricos [grifo do autor].
Esta descrição toma o imaginário como um espaço onde se dá todo o pensamento humano,
todo processo de formação de epistemes; nas suas palavras: “o horizonte portanto que se
descortina na esfera do conhecimento é o do imaginário como forma de pensar, um
imaginário-pensar”. Rouanet apoia-se na concepção poético-geográfica de Lezama Lima
(1988) de eras imaginárias, de recuperação de um imaginário mítico como história do
pensamento humano, um imaginário capaz de compor “uma geologia e uma geografia
imaginárias” (LEZAMA LIMA apud ROUANET, 2002; p. 14-15), uma metáfora espacial na
qual
o imaginário se constitui por camadas, estratos, dos quais, no
momento, só me interessam seus vestígios, agrupamentos e
conexões, na superfície do presente, que deve ser mapeada,
cartografada, percorrida por vários caminhos.
Privilegiando o estudo das relações identitárias nas interfaces entre os conceitos, não importa,
para os objetivos traçados, se o recorte não tem precisão cirúrgica, ou seja, não vem ao caso
se o chamado campo do imaginário ocupa realmente uma área delimitada no pensamento e na
realidade ou se tudo o que há é sua manifestação incircunscrita dissolvida por todos os
tempos e espaços.
O que realmente importa é que a definição de Lezama Lima revaloriza o presente, o que está
sendo. Por definição, o que está sendo implica movimento, fluidez e uma renovação
permanente, através da qual o imaginário se atualiza. Na força do presente, segundo
Maffesoli (2001; p. 41), “o tempo vivido socialmente e individualmente é o da repetição, da
219

Contudo, tanto uma como a outra, acabam se tornando “chave” das duas denominações religiosas por causa
da relacionalidade e da comparação que se esboça entre elas.
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Aqui fazemos um jogo com o conceito de significante flutuante de Lévi-Strauus.

circularidade”. Do fluxo. A circularidade dialética dos processos é a condição necessária para
viabilizar o que Maffesoli descreve como “o que Lévi-Strauss chama de “núcleo de
identidade” ou o que Aristóteles nomeava o “princípio de estabilidade”.” (MAFFESOLI,
2001; p. 43)
Mas o imaginário também é reservatório e berço de sonhos e desejos onde o coletivo ou
universal se encontra com o individual ou particular. Nos jogos de significação entre as duas
esferas, imaginário e identidade se espelham e se comunicam através dos arquétipos.
Identidades
A identidade do homem, a persona, é engendrada socialmente, como resposta à pergunta
essencial sobre o que é o ser humano, como explica Souza Filho (2001; p. 57): “[...] as
perguntas sobre o que é ser humano, [...] o próprio homem as inventa, fixando-as em
definitivo – como arquétipos [...] sem a coerência que a racionalidade exige”.
A função comum do arquétipo remete à identidade coletiva; esta, por sua vez, trafega na
individualidade pelos mitos e sentimentos comuns (MAFFESOLI, 1995; p. 117). São estes
elementos compartilhados que formam a identidade coletiva – tribal, como diria Maffesoli.
Nos processos de acesso individual à teia imaginal coletiva e do coletivo ao indivíduo, forjase a identidade pessoal, recheada de sentidos re-significados e atualizados pela subjetividade,
içados do repositório comum. A importância do coletivo na formação da identidade
individual é reconhecida por Maffesoli (1995; p. 115): “o imaginário [...] permite o
reconhecimento de si a partir do outro”.
O “outro” pode ser considerado autor dos discursos e narrativas que descrevem cada um de
nós. Esse “outro”, nomeado por Sigmund Freud como conteúdo inconsciente, desoculta-se
nos automatismos, silêncios, paradoxos, contradições, atos falhos, idiossincrasias, enfim, nos
elementos de irracionalidade que lemos nos discursos pessoais.
Freud usa o termo inconsciente em dois sentidos: como sistema articulado e consistente de
crenças e desejos, um discurso racionalmente coerente; e como reservatório de libido, no qual
se agitam caoticamente energias instintivas, sem a coerência interna que permita reconhecer
um discurso. Parte do inconsciente seria organizado como discurso e parte seriam pulsões
inarticuladas (RORTY, 1999; p. 193-219).
Remetendo à teoria do imaginário de Durand (1989), podemos associar o inconsciente caótico
aos schèmes e o inconsciente articulado aos arquétipos e narrativas míticas. Deixemos, pois,
edificada esta ponte entre Freud e Durand. Quando Durand diz como schèmes se tornam
mitos, equivale a explicar como o inconsciente pré-lingüístico torna-se lingüístico, como o
imaginário penetra o real. Capaz, portanto, de manobrar as ações humanas, como numa nova
versão da metáfora cartesiana do “fantasma da máquina”221, na qual o inconsciente manobra o
corpo (“a máquina”) insinuando-se através das brechas da consciência.
Aqui se apresenta a questão da dualidade consciente-inconsciente, mas podemos neutralizar a
polêmica recorrendo mais uma vez a Durand: a passagem de schèmes a mitos pode descrever
bem uma gestalt222 que transmuta conteúdos inconscientes em consciência, num fluxo
contínuo.
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Os filmes “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” e A Vila, entre tantos outros, retratam bem a representação da
Floresta, no imaginário judaico-cristão. No primeiro, ela é um lugar tenebroso, sombrio moradia das bruxas e do
mal, é onde há uma árvore – a árvore da morte – regada com sangue das vítimas do cavaleiro, a porta para o
inferno. No segundo, a floresta representa a maior ameaça para as pessoas, lugar interditado, pois é habitado por
criaturas desumanas, assassinas e selvagens.
222
A primeira natureza (o “Jardim”) foi criada pela e para a sua santidade, já a segunda, pela e para sua
desobediência, ou seja, tanto uma quanto a outra foram criadas em função do homem.

Então, o “outro” que se esconde no inconsciente, com suas motivações e discursos
articulados, estas “quase-pessoas” (RORTY, 1999; p. 198-203) podem, potencialmente,
chegar a se realizar como pessoas, tornando-se conscientes, integrando-se à personalidade, à
identidade pessoal, ao ethos, ainda que estejam a meio caminho entre o animal (já que nascem
dos impulsos instintivos abstraídos em schèmes e imagens) e o humano.
Imaginário e identidade
A relação entre imaginário e identidade é de mútua determinação. Tomando como válida a
afirmação de Néstor Canclini (1983; p 29) de que “não existe produção de sentido que não
esteja inserida em estruturas materiais”, é lícito concluir a manifestação do imaginário como
identidade. Esta surge como uma sua contraparte expansível, sob a forma de paixões, desejos,
idéias, sonhos e valores.
É possível levar a frase de Canclini a conseqüências radicais. Quando analisada do ponto de
vista do trânsito da produção do sentido, pode ser interpretada como afirmação de um
feedback que move as relações entre o real e o imaginário na direção de uma
complementaridade mútua intercambiante.
O compartilhamento de sentidos não elimina a idéia de sua construção individual. Antes pelo
contrário, o compartilhamento é resultado de uma equação entre o universo do coletivo e sua
mediação na esfera individual. Como diz Jesús Martín-Barbero (1995; p. 57), a mediação é
uma negociação de sentidos. Logo, o receptor, o indivíduo, é o palco das interações e
processamentos dos elementos imaginais advindos do coletivo. Os sentidos resultantes das
mediações individuais são lançados de volta ao cadinho do imaginário comum, num
movimento circular, de retro-alimentação.
O imaginário configura-se como um sistema reticular onde cada indivíduo representa um nó
da grande teia de significados e significantes.
Não apenas a composição, como também o ordenamento do imaginário individual, base da
identidade pessoal, é o que vai mostrar o padrão de identificação. O material a ser ordenado
no processo de individuação procede do imaginário social, mas a identidade parece ser
forjada nos processos de articulação do indivíduo com os padrões coletivos, ou seja, por
identificações.
Aqui apontamos a relação – que podemos chamar de sinonímica, pela subsunção que ocorre
entre as partes – de pertinência entre identidade e sujeito, que se faz através do processo de
identificação. Recortando os elementos para análise, vemos que ao se afigurar como sujeito, a
identidade manifesta-se como signo, entendendo-se que
o signo existe, grosso modo, para remeter para alguma coisa fora dele
mesmo, ou seja, para “representar” algo que não é ele próprio; daí a
definição clássica de signo: aquilo que está no lugar de alguma coisa
[grifo do autor]. (MACHADO, 1984; p. 20)
Considerações
A afiguração, termo tomado de empréstimo ao arsenal wittgensteiniano, implica o ser no
mundo, a manifestação. Então, numa adaptação, diremos que o sujeito é a manifestação – ou
representação – sígnica conhecida como identidade, que se forma na identificação.
Lançando mão, mais uma vez, das teorias de Durand, podemos fazer uma correspondência
entre identidade e o regime diurno do imaginário, pois a identidade emerge dos jogos
agônicos de significação, da mesma forma que os elementos sociais estruturantes da
realidade. Surge como elemento integrador da psique, conquistado à custa de embates ao mar

do coletivo e que proporciona as condições discursivas necessárias – e este discurso é a
essência do ethos – à instalação da consciência pessoal como processo ontológico dinâmico.
Nesse processo, não há lugar para a partição clássica sujeito/objeto, pois as dinâmicas
ocorrem na urdidura de um tecido relacional, um tecido vivo, trançado por uma razão
sensível, numa dimensão em que a racionalidade entrelaça-se ao emocional, ao sensível, ao
estético. Nesta dimensão imaginária dá-se o sentir coletivo, a aesthesis. O sentir coletivo
organiza os grupos de pertença e se manifesta no ethos que identifica o jornalismo como
categoria.
Esta é uma via de mão dupla, pois o sentir individual e o sentir coletivo estabelecem-se como
devires de interferências mútuas. No processo de formação da identidade, dá-se uma espécie
de concretização, no sujeito, do imaginário coletivo. Ao mesmo tempo, no imaginário
coletivo, ocorre uma abstração da identidade do sujeito, o agente, o que o torna
conceitualmente semelhante à abstração objetal no domínio da estética. Sujeito concreto
abstraído e objeto abstrato concretizado são o mesmo jogo de espelhos. No feedback entre
concreto e abstrato, tornam-se extensões mútuas.
Pescada no mar dos conteúdos coletivos, a identidade sempre remete às suas origens,
identificando-se, reconhecendo-se integrante de um todo. No ápice da fluidez imaginal, a
identidade individual e o imaginário coletivo se perfazem; um se faz e se desfaz no outro,
formatando sentidos. A busca pelo sentido, pela ordenação do caos, marca do humano, remete
sempre à dimensão do simbólico. Pelo alfabeto comum do símbolo, o indivíduo se inscreve
no coletivo e se identifica mais uma vez à alma coletiva, alfa e ômega de identidades. A
necessária jornada do eterno retorno explica-se, posto que somente pelo mapa mutante do
imaginário o homem pode ler o mundo, reconstruí-lo e constituir-se, descobrindo a si mesmo
como mundo.
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Maria Otília Telles Storni (UFPB)

A FLORESTA E O JARDIM: ESBOÇO DE UM ESTUDO
SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DO ELEMENTO
VEGETAL NAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E
JUDAICO-CRISTÃS.

Antonio Giovani Boaes (UFPB)
I - Introdução
Existem certos núcleos de sentido que podem ser utilizados para representar uma determinada
configuração cultural, visão de mundo, imaginário ou cosmovisão. É bem verdade que muitos
cientistas sociais veriam esta afirmação como anacrônica. Mas deve-se considerar que toda
forma de representação é sempre arbitrária, o que não a impede de se pronunciar, de uma
forma ou de outra, a respeito da realidade que representa. Representação, na minha visão, não
é nada mais que matéria para se pensar sobre o representado, e creio que nela nada há de
essencial. Os núcleos de sentido a que me referi são palavras ou expressões, que chamo
expressões sintéticas ou semânticas-chave223. Através delas podemos começar e aprofundar o
pensamento sobre determinados fatos ou conjuntos de fatos e relações que estabelecem entre
si na realidade. Ainda que se corra o risco de não elaborar um movimento de pensamento
integralmente reto, tem-se sempre, ao evocá-las um pretexto para comunicar e discutir um
objeto a ser conhecido.
Nesta comunicação quero falar de duas semânticas-chave, ambas articuladas num movimento
de pensamento dentro dos limites do simbólico. Apresento-as como possuindo algo de
antípoda. Estou me referindo a “Floresta” e ao “Jardim”. Proponho que a primeira é uma
semântica-chave das chamadas religiões afro-brasileiras; a segunda, por sua vez, é uma
semântica-chave da tradição judaico-cristã.224 Posso dizer muitas coisas importantes sobre as
duas religiões derivando meu pensamento a partir destes significados. Primeiramente,
apresento a tese de que no plano do simbólico das religiões afro-brasileiras não há lugar
apropriado para os significantes e significados do “Jardim”, por outro lado, a “Floresta”
assume um papel rico de significados, o que lhe atribui um lugar instaurador. Invertendo-se o
trajeto veremos que quando se trata da tradição judaico-cristã, o “Jardim” torna-se pleno de
sentido e a “Floresta” recebe significado negativo, assumindo um estatuto de não-ser.
Reforçando a idéia: nas religiões afro-brasileiras, o “Jardim” não tem lugar definido, não
consegue fazer ancoragem é, digamos assim, com um certo receio de estar utilizando
inadequadamente a expressão225, um significado flutuante. Já na tradição judaico-cristã a
“Floresta” tem um lugar bem definido, ou seja, faz parte da natureza226.
A reflexão suscitada pelo uso das duas expressões nos leva ao encontro de uma questão
fundamental, qual seja, a que busca a representação da natureza que é feita pelas duas
223

Sobre este tema: para onde se vai depois que se morre, as religiões afro-brasileiras deixam um grande vazio,
que na maioria das vezes é preenchido com empréstimos da doutrina judaico-cristã.
224
Este texto nada tem de conclusivo, está em fase muito inicial; como o próprio título denuncia, não passa de
um esboço.
225
Não falei, durante a reflexão sobre a “horta”, embora a tenha mencionado no resumo. Farei isso em outra
oportunidade
226
G. van der Leeuw In AKOUN, André. (org.). Dicionário de Antropologia. Lisboa: Verbo, 1983. p. 35.

religiões. White Jr. fez essa pergunta, referindo-se ao cristianismo, no seu já clássico ensaio
sobre as Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica (2003, p.144, 148, resp.): “o que o
cristianismo diz às pessoas sobre sua relação com a natureza?” . E responde que
“o cristianismo em contraste absoluto com o antigo paganismo e
religiões da Ásia (exceto, talvez o zoroastrismo), não só estabeleceu
um dualismo entre homem e natureza, como também insiste que é
vontade de Deus que o homem explore a natureza para seus próprios
fins”.
Trata-se, então, de um dualismo surgido na própria cosmogonia judaico-cristã. O homem e a
natureza são duas coisas ontologicamente (e religiosamente) distintas.
É através desse dualismo que o pensamento ocidental definirá as formas corretas de o homem
se relacionar com a natureza. Cumpre averiguar dentro da cosmogonia judáico-cristã, o exato
momento e a maneira de surgimento da natureza? Cumpre saber quando ela aparece, através
de que móveis e quem a criou? A resposta a essa pergunta, pode nos esclarecer muito sobre o
lugar dos elementos naturais na tradição judaico-cristã.
II – O Jardim ou “Na Natureza Não Há Salvação”
Acredito que Deus não tenha criado a natureza nos cinco dias que antecederam a criação do
homem, de fato ele criou todas as criaturas: animais, minerais e vegetais. Mas foram criados
de tal forma que em nada se assemelhavam às criaturas de hoje, inclusive o próprio homem
não foge a isso. Assim, é instigador e pertinente perguntar quem de fato criou a natureza,
Deus ou homem? Quando se diz que Deus criou a natureza em cinco dias, como uma
propedêutica para a criação do homem, na verdade essa natureza refere-se ao “Jardim”. A
outra natureza, aquela que nos é familiar, surgiu a partir da queda do homem. O “Jardim” não
se confunde com a natureza, ou pelo menos estão em questão dois tipos de natureza: o
primeiro que antecede a queda e o segundo que é instituído pela queda e se desenrola após
ela. A natureza entra no mundo por causa da queda, juntamente com o pecado, a morte, o
parto, o corpo, o trabalho, o que em síntese pode também indicar que é nesse momento,
desvalido de Deus, que vai aparecer a cultura. Grosso modo, estou sugerindo que a natureza
não foi criada diretamente por Deus, mas por intermédio do homem, ou melhor pela
desobediência do homem incitado pela mulher. O “Jardim” criado por Deus, que se quisermos
podemos chamá-lo de “natureza divina” para diferenciá-la da outra natureza, é repleto de
beleza, harmonia, muita luz e onde todas as criaturas são pacíficas e se comunicam entre si.
Como reflexo invertido, a natureza herdada pelo homem depois da queda é um lugar inseguro,
ameaçador, que deve ser domado, repleto de criaturas indóceis, selvagens, com florestas
ameaçadoras e sombrias, onde o mal pode se abrigar. Ou como disse Thomas (1988, p. 22),
ao referir-se ao pensamento dos teólogos modernos britânicos, e referindo-se a passagens do
Gênesis:
O Jardim do Éden, afirmavam, era um paraíso preparado para o
homem, no qual Deus conferiu a Adão o domínio sobre todas as
coisas vivas. No princípio, homem e bestas conviveram
pacificamente. Os homens provavelmente não eram carnívoros e os
animais eram mansos. Mas com o Pecado e a Queda a relação se
modificou. Ao rebelar-se contra Deus, o homem perdeu o direito de
exercer um domínio fácil e inconteste sobre as outras espécies.
A Queda do homem representa a degeneração da terra:
...espinhos e cardos nasceram onde antes existiam apenas frutos e
flores. O solo fez-se pedregoso e árido, tornando-se necessário um

trabalho árduo para seu cultivo. Apareceram pulgas, mosquitos e
outras pestes odiosas. Vários animais livraram-se da canga, passando
a ser ferozes, guerreando uns com os outros e atacando o homem. Até
mesmo os animais domésticos deviam agora ser forçados à
submissão.
Isto que nos informa Thomas, assim está escrito no Livro da Criação:
E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore
de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que
me destes por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o
Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: a
serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse À
serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta,
e mais que todos os animais do campo: sobre o teu ventre andarás, e
pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a
mulher, e entre a tua semente e a sua semente: esta te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse: multiplicarei
grandemente a tua dor, e a tua conceição; com dor terás filhos; e o teu
desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse:
porquanto deste ouvidos á voz de tua mulher e comeste da árvore de
que te ordenei, dizendo: não comerás dela: maldita é a terra por causa
de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e
cardos também, te produzirá; e comerás a erva do campo. No suor do
teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra; porque dela foste
tomado: porquanto és pó, e em pó te tornarás (Gênesis, 3, 11-19).
A natureza é filha da degeneração, é nela que o homem deverá derramar seu suor, através de
seu trabalho para poder sobreviver. Vê-se diante de um contendor e não de um parceiro, ela é
um outro a ser domado, domesticado, civilizado sem culpa e nem remorso.
Desta forma, podemos dizer que na cosmogonia judaico-cristã, há um tempo, no qual não
havia a natureza, nem a cultura, nem a morte, é o tempo mítico que antecede a queda; e há o
tempo pós-queda, no qual passam a existir simultaneamente a natureza, a cultura, o pecado, o
trabalho, o sexo, o conhecimento e o corpo, e por fim, a própria morte. É este último tempo, o
verdadeiro tempo humano, o tempo social por excelência, o tempo no qual se desenrolam
todos os tipos de relação entre o homem e a natureza.
A natureza é vista como resultado da desobediência, é castigo, ou seja, por causa do pecado
original, todo homem descendente da mulher, deverá meter-se numa briga eterna com a
serpente, que viverá a morder-lhe o calcanhar, enquanto aquele estará constantemente
esmagando-lhe a cabeça, ou seja, dominando-a. A serpente representa toda sorte de
sofrimentos que a sobrevivência desvalida de Deus pode proporcionar: serpente, suor, dor,
pecado, corpo, conhecimento, morte. A serpente, símbolo do devenir, representa também o
retorno, através da morte, e por que não dizer, que a serpente seja o símbolo da própria
natureza.
A sina do homem é combater a serpente, é lutar contra a natureza, e a civilização humana vai
representar exatamente a conquista sobre ela. A própria salvação, vista como um retorno ao
paraíso (O “Jardim”) faz supor o abandono da natureza. Para os teólogos da modernidade o
verdadeiro propósito do cristão é “passar do estado de natureza ao de graça”, o que representa
que a salvação será resultado de uma luta sem precedentes entre o homem animal e o homem
espiritual (THOMAS, 1988, p.43).
Aqui se evidencia um profundo antropocentrismo na tradição judaico-cristã, algo que foi
apontado por Lynn White Jr. como a raiz da crise ecológica que vivemos hoje. Toda a criação

de Deus teve como propósito último o homem, a natureza foi criada227 para satisfazê-lo em
todas as suas necessidades. Ela foi feita como objeto inerte, sem alma, sem sofrimento, o que
eximiria de culpa e de crime as ações humanas sobre ela. A teologia cristã, tendo a
modernidade como seu tempo forte, segundo Thomas, forneceu os alicerces morais para o
predomínio do homem sobre a natureza. Se na teologia estão os alicerces, na ciência moderna
estão os meios de domesticá-la, tal como disse Bacon citado por Thomas (1988, p 32): “o fim
da ciência era devolver ao homem o domínio sobre a criação que ele em parte perdeu com o
pecado original.” Teologia e ciência se opõem veementemente à veneração da natureza,
pensamento que será levado à conclusão lógica pelo cogito ergo sum cartesiano.
A natureza é o jeito divino que Deus encontrou para punir o homem. Ele fez dela seu
instrumento privilegiado de punição: fogo e chuva, terremotos, avalanches, secas, pragas,
destruição do mundo pelo dilúvio, etc.
White Jr (2003, p.143 ss) diz que “a vitória do cristianismo sobre o paganismo foi a maior
revolução psíquica na história da nossa cultura”. A forma de ver a natureza foi profundamente
influenciada por essa revolução. Portanto, “Deus determinou que nada da criação física teria
outro propósito senão servir aos propósitos humanos”. E, “ainda que seu corpo seja feito do
barro, ele não é uma simples parte da natureza: ele é feito à imagem de Deus”.
É assim, por exemplo, que
para um cristão uma árvore não é mais que um fato físico. O conceito
de bosque sagrado é inteiramente alienígena a cristandade e ao ethos
do Ocidente. Por quase dois milênios missionários derrubaram
bosques sagrados que eram idolatrados porque embutiam o espírito
da natureza (WHITE JR, 2003, p. 148).
O ideal dos cristãos e judeus é o retorno ao paraíso, tempo mítico ou um mundo sem natureza.
Depois dos dois pontos, acho que resumo bem a representação de natureza e as implicações
que dela derivam para as relações que se estabelecem entre homem e natureza dentro da
tradição judáico-cristã: a salvação espiritual do homem está fora da natureza, habita um lugar
além do corpo e além de seus desejos, de suas necessidades e das agruras que a matéria (do
corpo e de toda matéria que o rodeia) causa ao homem, a natureza é sinônimo de sofrimento e
de danação, nela não há salvação.
III – A Floresta ou “A Natureza dos Deuses”
Acima, retratou-se uma natureza sem mana (com energia mais sem mana); um objeto
destituído de sacralidade. A identidade da natureza está completamente dependente do
homem. Natureza-objeto. Tal concepção não comporta nenhuma forma de veneração à
natureza. Quando, entretanto, passam-se em revista outras configurações religiosas, as
chamadas animistas, veremos que a natureza é plena de sentido. É sagrada, fonte de vida,
adorada e venerada. A diferença e a hierarquia dos cristãos aqui se invertem, o homem não só
é parte da natureza como é submisso a ela.
Cada elemento da natureza representa uma força, que nas religiões afro-brasileiras é chamada
de axé. As árvores, por exemplo, têm uma identidade própria e superior aos homens: podem
ser vistas como deuses e devem ser alimentadas com sangue e sacrifício, conforme é
destacado por Frazer. Na Europa, anterior ao predomínio da tradição judaico-cristã, “o culto
das árvores teve um papel importante. Nada podia ser mais natural, pois, no alvorecer da
história, a Europa estava coberta de imensas florestas primevas” (FRAZER, 1982, p. 58).
Atribui a origem desse culto a uma crença dos selvagens, através da qual viam o mundo
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dotado de alma, e árvores e plantas não constituem exceção à regra: “o selvagem acha que
possuem uma alma como a sua, e trata-as como se assim fosse”. A essa mentalidade
selvagem, como se refere o autor de O ramo de Ouro, outros antropólogos chamaram
animismo. Contudo, as árvores não vistas simplesmente como natureza-objeto, elas possuem
um lócus geni, servindo de morada ou corpo de espíritos ancestrais, ou ainda podem ser elas
mesmas uma espécie de deus. Referindo-se à África, (Frazer – Le Culte des Arbres) informa
que "le culte des arbres est trés répandu parmi les tribus du Soudan français ou Soudan
occidental". Região de onde provieram os maiores contingentes de escravos para o Brasil.
As trocas que se estabelecem com a natureza, na tradição judaico-cristã e nas afro-brasileiras
vão assumir aspectos bem diferentes.
Já podemos perceber que nas religiões afro-brasileiras, a natureza é vista de maneira bem
diferenciada da forma judaico-cristã? Bastide (2006) refere-se ao estado místico como uma
conaturalidade, expressão muito apropriada para se nomear a relação entre homens e natureza
nas religiões afro-brasileira. Essa relação se dá como no estado místico: “o sujeito que
contempla se identifica plena e inteiramente com a coisa contemplada” (BASTIDE, 2006,
p.14). Le Breton (1995) diz que em tais situações envolve-se um pensamento holístico, ou
utilizando-se de uma expressão de Cassier, diz tratar-se de uma “comunidade do todo
vivente”. Assim, não é fácil perceber no imaginário africano, uma nítida divisão entre a
pessoa, a comunidade, o cosmo e a natureza.
A floresta é o lugar onde moram os deuses, toda floresta é sagrada, às vezes se confunde com
o próprio deus. Para africanos e afro-brasileiros, há deuses que são árvores, as folhas são
sagradas e portadoras de axé. Cada folha, além de uma utilidade prática, tem uma
personalidade mítica. Não se vê aqui a natureza como inferior, pelo contrário, por ser sagrada
ela é superior, interditada. Precisa-se dela, precisa-se cortá-la para curar, e para fazer
atabaques, mas não a cortamos de qualquer jeito; colhem-se folhas para os diversos
“trabalhos” etc. Tudo isso implica sempre no sacrifício de um deus vivo, é uma imolação que
numa relação de dom e contradom pede a contrapartida. Por isso é preciso que se alimentem
as árvores com sangue e comida, fazem-se festas em torno delas, são ornamentadas com belos
ojás brancos e aos seus pés levantam-se hierofanias.
Todo filho de santo conhece a expressão – verdadeiro truísmo – “sem
folhas não se cultua os orixás” (kò si ewé kò si òrìsái). As ervas
assumem um papel fundamental. O elemento vegetal é mais
importante e divinizado do que qualquer outro na natureza. Há deuses
que se confundem com árvores e folhas, mas isso não ocorre com os
animais. Estes, por excelência, cumprem a função de serem
sacrificados aos deuses. Este traço tem a ver com o caráter agrícola
das culturas africanas que matizaram as religiões afro-brasileiras,
conforme salientado por Prandi:
Os iorubas, como povo da floresta, pouco se interessaram pelos
astros, que ocuparam posição importante nos sistemas religiosos de
povos que viviam em lugares abertos e altos. Para os iorubas, as
florestas e os rios eram mais importantes que a lua ou as estrelas. [...]
A morada dos deuses e dos espíritos dos iorubás, emblematicamente,
não fica no céu, mas sob a superfície da terra (Prandi, 2005, p. 6).
A relação entre os homens e os deuses, diz Prandi, passam pelos elementos da natureza – ela
em si confunde-se com os deuses. É uma relação de inferioridade, submissão, filiação
celebrada através de contratos. Os orixás, ainda que hoje assumam uma forma
antropomorfizada, têm suas origens na natureza.

Voltando à Floresta. Barros, depois de Bastide e Joana Elbein dos Santos, destaca a
importância que a floresta assume para os terreiros de candomblé da Bahia, a tal ponto de
chegar a, para reproduzir a ligação que o africano nativo tinha com a floresta na África, criarse no espaço do terreiro, um “espaço-mato”, “no qual estão contidos os elementos vegetais
indispensáveis ao culto” (BARROS, 1993, p. 19). Contudo, essa criação deste espaço, é
resultado de uma re-significação diante das condições concretas de funcionamento dos
terreiros, o que acaba se tornando um “espaço-cultivado”, empalidecendo um pouco a relação
entre homens, divindades e natureza.
No panteão afro-brasileiro, Ossaim é o deus que representa a vegetação, ao lado de todos os
caçadores (Odés) e alguns deuses árvores, como Iroko (gameleira branca), Ápáoká (jaqueira)
e Òkiká (cajazeira). Quanto a estes últimos há controvérsias se eles são realmente deuses ou
se apenas abrigam deuses representados pelos nomes das árvores.
Elbein dos Santos (1977, p. 49 apud BARROS, 1993, p. 25) diz que “as árvores são objeto de
culto dos mais antigos e são consideradas símbolos de espíritos e de òrísá. Árvores de força e
tamanho excepcionais são sagradas e suas partes (galhos, folhas, raízes e troncos) são
utilizadas para propósitos ritualísticos e de rotina pela comunidade”. Estas árvores são
distintas nos terreiros e recebem tratamento muito especial.
Creio que já tenha deixado bem delineado o papel da “Floresta” nas religiões afro-brasileiras;
ao contrário de ser vista como algo abjeto, a ser explorado, evitado, destruído e civilizado,
como acontece na tradição judaico-cristã, o homem aprende com ela, a imita, a venera e
quando morrer228, quem sabe, habitará um mundo povoado de árvores, isso se seu espírito
não se tornar uma delas. Mas antes de finalizar esta comunicação, gostaria de me referir a
uma realidade que está muito próxima de nós, e que é rica em fatos que demonstram a
importância do elemento vegetal para os adeptos das religiões afro-brasileiras. Estou me
referindo ao Culto da Jurema, ou simplesmente Jurema, denominação característica do
Nordeste brasileiro. Jurema é uma árvore do sertão que era cultuada pelos nativos da região.
Dela extraiam uma bebida enteógena que os colocava em contato com o mundo dos espíritos.
Com o desaparecimento gradual da cultura indígena e com a incorporação dos seus elementos
por outras religiões, especialmente a umbanda deu-se continuidade ao culto da Jurema com
re-significações, a partir da incorporação de novos elementos. Jurema deixou de ser uma
árvore simplesmente para se tornar um complexo de símbolos, de entidades, crenças e
preceitos que ainda conserva o nome e imagem da árvore Jurema (Mimosa hostilis e a
Mimosa ophtalmocentra). Hoje, não se venera necessariamente a árvore, mas todos os
espíritos e forças que ela aglutina; já não se oferece diretamente a ela o sangue dos animais;
contudo, em função dela, oferece-se a todas as entidades que habitam as diversas cidades da
Jurema. Embora transformado, mais ainda assim, continua sendo um culto às árvores, isto é, à
“Floresta”, e são exatamente os seus atributos naturais que lhe dão força e identidade, como
retrata abaixo o ponto cantado de jurema:
A Jurema é preta / Pode amargar / Ela tem espinhos / Pode furar(curar).
À guisa de conclusão229, fazendo-me entender com a linguagem da Jurema, diria que a
“Floresta” nas religiões afro-brasileiras é lugar de “ciência”, e não de danação230.
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O COSMOS ANIMISTA E A NATUREZA COMO
PESSOA

Rosalira dos Santos Oliveira (PUC SP-UFPB)
O deus sol, a montanha sagrada, os espíritos da água, do fogo, e do vento... A crença de que
fenômenos e forças da natureza são capazes de intervir nos assuntos humanos constitui o
fundamento das idéias religiosas classificadas como animistas. o denominador comum a
todas elas é a concepção do mundo determinada pela potência. O animismo percebe a relação
entre o homem e o mundo natural como um encontro entre duas vontades. Os seres da
natureza encarnam, então a personalidade e a vontade de um deus e seu comportamento
interfere no comportamento dos homens os quais devem interagir com essa outra consciência.
É exatamente essa atribuição de uma vontade ao mundo natural que constitui – para ele – “o
núcleo do animismo, a sua significação duradoura”.231
Na percepção de René Guénon, o que se afirma na concepção anímica do mundo é que este
não pode ser considerado como uma realidade que basta a si própria, nem como algo isolado.
Para o animismo, o mundo das coisas materiais, da manifestação, “procede totalmente da
ordem sutil, por intermédio da qual se liga, sucessivamente, à manifestação informal e
depois ao não manifestado (...). Nessas condições, não pode haver nada nesse mundo
corporal, cuja existência não se baseie em definitivo em elementos dessa ordem sutil e,
para além deles, num princípio espiritual sem o qual nenhuma manifestação é possível,
seja em que grau for”.232 Assim sendo, tudo o que existe no mundo baseia a sua existência,
em última análise, nesse princípio vital. Tanto o homem como as demais coisas nada mais são
do que diferentes manifestações desse princípio criador. Essa manifestação de poder que pode
conferir o “mana”, nunca é com certeza boa ou má, assim o rio pode dar ou não dar peixes;
pode afogar o nadador; pode transbordar, etc. Desse modo, é imperativo comunicar-se e
negociar com a força que habita as águas, a fim de que ela se adeqüe aos desejos e
necessidades humanas. O ponto de vista anímico não concebe uma separação entre seres
“animados” e “inanimados”, todas as coisas – das pedras às árvores, passando pelos humanos
– são considerados como expressões desse princípio vital. Nessa perspectiva, toda a vida
“manifesta ‘poderes e potências divinas’ com as quais os humanos e as outras ‘pessoas’
mais que humanas ou ‘todos os nossos parentes’ são encorajados a se tornar
íntimos”.233A comunicação entre todos esses seres, é vista, não apenas, como possível
(através de oferendas, rituais, acesso a estados alterados de consciência, etc.,), mas também
como necessária ao equilíbrio do mundo. Concebido desta maneira, o mundo é principalmente
como um mundo derelações. Um mundo “aberto”, que “fala” ao homem na linguagem dos
mitos e dos símbolos.
Esta percepção valoriza e celebra o mundo físico vendo-o como manifestação de uma
realidade invisível, porém real, um princípio criador que está presente em tudo e que a tudo
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unifica. Nesta perspectiva, o meio ambiente é visto como sagrado, inteligente, habitado por
um poder místico e dotado de uma vitalidade criadora. Essa visão da Natureza como teofania,
distingue para Laburthe-Tolra, cosmobiologia (que caracteriza o animismo) do teísmo,
enquanto atitudes religiosas. Na primeira temos a concepção de um universo (cosmos) visto
como uma multiplicidade organizada de seres vivos (bios) diante da qual o homem se situa
como diante de um absoluto que lhe escapa, mas ao qual deve se integrar. Já na segunda, o
centro de referência deixa de ser o mundo vivo do qual o homem participa para se tornar uma
pessoa divina absoluta, independente do mundo visível. Ou, nas palavras do próprio autor:
“cosmobiologia e teísmo são atitudes profundamente religiosas, mas para a primeira,
da qual o panteísmo é uma forma, o absoluto da vida está incluído no mundo, ao passo
que para a segunda, a vida, objeto essencial, remete a um absoluto que elamanifesta,
mas que a transcende. ”234. A diferença entre essas duas percepções da natureza e suas
conseqüências fica bem explicitada na fala deste entrevistado
Enquanto o Paganismo coloca os deuses na Natureza, os judeuscristãos o transferem para fora dela. Os cristãos, mais que os
judeus para ser justo. Ora, o “lugar” onde você coloca a divindade
marca o “lugar” onde você quer estar, onde você percebe haver
vida saudável. Ao colocar a deidade fora desse mundo num
distante e quase inacessível “céu”, é para lá também que você
transfere seu foco de atenção, sua referência última. (...). Creio ser
desnecessário dizer, mas as conseqüências desse exílio da deidade
são dramáticas: a desvinculação da vida com a Terra a torna algo
que se deixará para trás e, portanto, descartável. Uma vez que não
se trata da nossa ‘morada’ definitiva, resta-nos utilizá-la o melhor
possível para conseguirmos o máximo de vantagens. Depois,
deixamo-la para trás e partimos em busca de um lugar melhor...E
entenda-se este lugar como a ausência de necessidades, de
trabalho, de vicissitudes. Lugar do radical divórcio com a Terra e
com o corpo (porção individualizada dessa mesma Terra). 235
O animismo – diz o mesmo autor – é simplesmente “o antigo ‘paganismo’ tradicional da
humanidade, como mostram as comparações estreitas que se podem fazer com as
religiões de mitologias escritas do Egito Antigo, da Índia e da Grécia. O catolicismo aliás
não renega essa herança (bênção de colheitas, rezas para trazer a chuva, procissões de
rogação, oferendas de primícias, etc.), tanto como as versões populares do
confucionismo
e do budismo. O animismo permanece fundo na mentalidade
236
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outros sistemas, o animismo tradicional subsiste também quantitativamente. Segundo
estimativas restariam cerca de um bilhão de pagãos em todo o mundo.237
Mais surpreendente ainda, essa tradição vem passando por um renascimento e uma releitura
na qual passa a ser encarada como algo capaz de fornecer ao homem moderno respostas para
suas angústias. Essa busca por uma espiritualidade antiga, deu origem a um movimento
mundialmente reconhecido, denominado Neopaganismo. Tanto no presente, como no
passado o termo “paganismo” é utilizado como uma espécie de coletivo sob o qual se
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abrigam diferentes religiões e práticas religiosas. Uma diferença importante é que, no
contexto atual, são os próprios membros dessas diferentes tradições, que, com base nas
características compartilhadas, definem a si mesmos como “pagãos”, ou neopagãos.
Genericamente, poderíamos, portanto, descrever o Neopaganismo comoum movimento
contemporâneo de retomada de um modo específico de lidar com o mundo, um resgate de
antigas sensibilidades que se convencionou denominar “pagãs”e que parecem, neste
momento histórico, capazes de fornecer novos modelos de relação dos seres humanos com o
mundo natural e com os demais seres.
Ora, a concepção anímica de mundo é parte central deste modo específico de lidar com o
mundo que o retorno do Neopaganismo busca atualizar. É o que pensam, diferentes autores
que se debruçaram sobre o tema, por exemplo, Jones & Pennick: “essa nova religião
chamada Neopaganismo ou simplesmente Paganismo poderia ser considerada, de modo
lato, como uma forma de misticismo da natureza. Uma crença que toma a Terra e todas
as coisas materiais como uma teofania, um brotar da presença divina, que em si mesma
é normalmente personificada pela figura da Grande Deusa e seu consorte, o Deus ou o
princípio masculino da natureza”.238Ou Harvey Graham: “Neopaganismoé uma religião
politeísta da natureza queestá recriando modos de relação com a Terra e com todos os
seus habitantes que expressam as relações humanas com tudo o que existe. É um senso
de estar em casa na Terra”239. E finalmente,Michael York: “Neopaganismo é uma
orientação religiosa animista, panteísta, pluralista e não-doutrinária, que utiliza as
metáforas pagãs tradicionais – mitos, festas e rituais – ou suas reconstruções modernas,
como um meio de celebrar sua ênfase ‘neste-mundo’”. 240
A questão que nos parece pertinente é a que anseios do moderno homem tecnológico o
animismo pagão ou neopagão pode oferecer uma resposta? Para além de outros aspectos
igualmente importantes como a percepção do corpo e do sexo como sagrados, ou a extensão
da divindade à mulher e ao princípio feminino em geral, creio que é na ampliação da noção de
pessoa e na possibilidade de interação, troca e comunicação com o cosmos vivo que reside
essa resposta. Voltemos, portanto ao animismo como doutrina religiosa, embora não somente
religiosa, se concordamos, mais uma vez, com René Guénon. Para quem, embora a visão
anímica do mundo seja comum a várias doutrinas religiosas tradicionais, trata-se, na verdade
de considerações que, mais do que religiosas, remetem ao domínio da cosmologia e
encontram sua aplicação não apenas na teologia como também nas diferentes ciências
tradicionais, como a astrologia, a alquimia, e as muitas formas de divinação através dos sinais
da natureza. Todas elas se baseiam na percepção do universo como símbolo, na idéia de que o
mundo material reflete o espiritual e que existem uma intenção e um significado divinos em
cada evento natural. Trata-se de uma tradição de pensamento extremamente antiga, diante da
qual a idéia moderna de que existem seres e coisas cuja existência e constituição são apenas
corporais, não implicando nenhum elemento de outra ordem, constitui uma ruptura
surpreendente. Daí deduz-se que, em termos filosóficos, o animismo opõe-se diretamente ao
mecanicismo, sobre o qual se baseou o conceito moderno de ciência.
Ora, o universo animista é, como salienta Edgar Morin, povoado por espíritos “concebidos
de modo antropozoomórfico [enquanto] os seres humanos são concebidos de modo
cosmomórfico, isto é feitos do mesmo tecido que o universo”.241Um mundo assim
concebido, não é apenas “uma massa opaca de objetos arbitrariamente reunidos, mas um
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Cosmo vivente, articulado e significativo. Em última análise, o Mundo se revela enquanto
linguagem. Ele fala ao homem através do seu próprio modo de ser, de suas estruturas e
de seus ritmos”.242 Num mundo como esse, o homem não se sente solitário, nem
“enclausurado no seu próprio modo de existir”.243Também ele é “aberto” e se comunica
com o mundo usando a mesma linguagem: o símbolo, o rito, o mito. Se o mundo lhe fala
através de suas estrelas, suas plantas e animais, suas estações e suas noites, ele lhe responde
por meio “dos seus sonhos e de sua vida imaginativa, de seus ancestrais ou de seus totens
(concomitantemente ‘Natureza”, sobrenatural e seres humanos), da sua capacidade de
morrer e de ressuscitar ritualmente nas cerimônias de iniciação (nem mais nem menos
que a Lua e a vegetação). Se o mundo é transparente para o homem arcaico, este sente
que também é olhado e compreendido pelo Mundo”.244
Radicalmente diferente é a percepção de mundo instalada com a Modernidade. O advento da
revolução cientifica e da nova maneira de encarar o mundo provocou uma ruptura radical com
as visões tradicionais, mesmo com a perspectiva animista, ainda presente ainda na filosofia
ensinada nas Universidades medievais. É preciso considerar, que o impulso tecnológico e a
anseio de alterar o ambiente natural são parte constitutiva da história da cultura humana. A
grande diferença trazida pela revolução científica do século XVII, foi a mudança da
mentalidade: uma mudança que alterou a maneira de conceber e de tratar o mundo natural,
visto como algo sem valor ou vida própria; que levou a destruição de todos os interditos
tradicionais que visavam conter o poderio e a capacidade de intervenção do homem, 245 e
ainda, à uma enorme inflação no ambicioso projeto de dominar e controlar as forças da
natureza. Por outro lado, a visão cartesiana de um universo no qual as almas forama
eliminadas da totalidade do mundo natural no qual “toda a natureza era inanimada,
desprovida de alma e emorta em vez de viva [no qual] a alma também foi retirada do
corpo humano, que se converteu num autômato mecânico, deixando apenas a alma
racional, a mente consciente, alijada numa pequena região do cérebro” completaram a
separação. Daí em diante, o homem se viu sozinho, “senhor da natureza” insular, único ser
consciente num universo mecânico e sem vida.
Talvez essa solidão tenha aguçado o desejo de domínio. O fato é que muitos pensadores que
se interessam pela questão ambiental numa perspectiva filosófica ressaltam que “talvez um
dos traços mais marcantes da civilização moderna tenha sido a idéia de que o ser
humano é tão mais humano quanto mais ele consegue estender o seu controle sobre
todos os níveis e planos da existência”246, quantomais ele amplia seu domínio sobre os
outros homens, a natureza e os demais seres. Esse projeto de domínio e de controle está na
raiz da concepção moderna do mundo, é o projeto “faustiano” tão bem incorporado pela
tecnociência. Sua virulência está relacionada a uma visão na qual o conhecimento é
concebido, basicamente, como uma técnica de manipulação. Sua sombra situa-se no medo da
dependência e na noção de liberdade como ausência de responsabilidade. Segundo essa
perspectiva, o homem é livre na medida em que não se submete a nenhuma outra norma que
aquelas ditadas pelos seus interesses – seja enquanto indivíduo seja enquanto espécie. Nesta
pretensão de domínio, a natureza deixa de ser vista como sagrada, para ser percebida como
um conjunto de objetos à disposição do homem, cujo valor reside na “utilidade” que possa
apresentar para ele.
Sob o impulso desta cosmovisão, a ciência se transforma numa fórmula técnica mediante a
qual se busca, sobretudo, domesticar a natureza e tornar-se independente dela. É o que propõe
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Descartes, para quem a atividade racional deveria fazer do ser humano “mestre e senhor da
natureza”, ou Francis Bacon, para quem a natureza deveria ser “acossada em seus
caminhos”,“forçada a servir-nos” e transformada em “nossa escrava”. Estas e outras
proposições estão na raiz de um deslocamento de sentido que firma no pensamento científico
a idéia de controle sobre a natureza e a concepção do saber como uma técnica de
manipulação. Até então,e “desde o tempo dos antigos, as metas da ciência sempre haviam
sido a sabedoria, a compreensão da ordem natural e a busca de uma vida em harmonia
com essa ordem. No século XVII, porém essa atitude transformou-se radicalmente na
atitude oposta (...) e o objetivo da ciência passa a ser o de um conhecimento que possa
ser usado para dominar e controlar a natureza”.247
Dominar, mas também possuir. A outra relação que mantemos com as coisas do mundo,
lembra Michel Serres, resume-se ao direito de propriedade: “a nossa relação fundamental
com os objetos resume-se à guerra e á posse”.248É esta a visão de mundo que se configura
naquilo que ele denomina “contrato exclusivamente social”. Na sua opinião, ao se concentrar
no estabelecimento de um contrato exclusivamente social, “a humanidade perdeu os elos
que a prendiam ao mundo e ao tempo”.249Esse processo se conclui com a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, que outorga “a qualquer homem a possibilidade de
aceder ao estatuto de sujeito de direito. O contrato social, por conseguinte, concluía-se,
mas fechava-se sobre si mesmo, deixando fora de jogo o mundo, enorme panóplia de
coisas reduzidas ao estatuto de objetos passivos de apropriação”.250
Cria-se assim uma cisão, uma ruptura profunda entre um homem-sujeito e um mundo-objeto,
parece trazer consigo o cumprimento da “profecia” do chefe Seatle que, já em 1854, chamava
a atenção para o fato de que “se todos os animais se fossem o homem morreria de uma
grande solidão de espírito”.251Ao se tornar cada vez mais autocentrado e arrogante, o
homem também se torna cada vez mais isolado e carente de um sentido de vida.A constatação
da solidão deste homem afastado do mundo está presente na reflexão de inúmeros pensadores.
Ela permeia, por exemplo, a percepção de um teólogo cristão como Leonardo Boff, para
quem por trás dos males de nossa civilização, se a esconde “a perda de conexão com o
Todo: o vazio da consciência que não mais se percebe parte e parcela do universo; a
dissolução do sentimento do Sagrado em relação ao cosmos e a cada um dos seus seres e
a ausência da percepção da unidade de todas as coisas, ancoradas no mistério do
Supremo Criador e Provedor de tudo”.252 Ou a de Edgar Morin, para quem essa solidão,
esse mal-estar generalizado, assume um caráter múltiplo, simultaneamente, individual e
coletivo, objetivo e subjetivo. Assim, “a degradação das relações pessoais, a solidão, a
perda das certezas ligada à incapacidade de assumir a incerteza, tudo isso alimenta um
mal subjetivo cada vez mais difundido. Como esse mal das almas se oculta em nossas
cavernas interiores, como ele se fixa de forma psicossomática em insônias, dificuldades
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respiratórias, úlceras de estômago, desassossegos, não se percebe sua dimensão
civilizacional e coletiva e vai-se consultar o médico, o psicoterapeuta, o guru”.253
Se por um lado a concepção moderna permitiu o desenvolvimento da noção de indivíduo,
comouma subjetividade singular não redutível ao conjunto – a família, o clã, a tribo, a aldeia,
etc. Por outro, seccionou este indivíduo tanto social – substituindo os vínculos que o ligavam
aos demais da sua comunidade pela vinculação burocrática a instituições de Estado – quanto
física – separando-o em corpo e alma e, depois, dividindo este corpo em pedaços, a fim de
melhor estudá-los e tratá-los – e cosmicamente – separando-o da natureza e da materialidade
do mundo, ao fazê-lo, apenas a ele, o habitante solitário e temporário de uma Terra
desprovida de vida. O resultado é este sentimento difuso de desconexão e perda de sentido,
que paira sobre os atomizados indivíduos modernos.
Em contraposição, o Cosmos pagão é concebido, basicamente, como um mundo derelações.
Nesse Cosmos vivente, a humanidade do homem pode ser vivenciada como parte de um todo.
Como parte, o homem tem obrigações para com o mundo, mas também poder para intervir
sobre ele, sendo, simultaneamente, responsável por e dependente da sua manutenção.
A releitura neopagã das tradições antigas, se fundamenta fortemente numa crítica à visão de
mundo que triunfou com a modernidade, encarada por eles como responsável pela alienação
do homem diante de si mesmo, da sua comunidade e do seu lugar na Teia da Vida. É por
causa dessa perspectiva de crítica à noção do homem como “o senhor do universo” que a
visão animista do universo, comum a todos os povos denominados “pagãos”, lhes é cara. Uma
conseqüência lógica dessa concepção é a ampliação da noção de “pessoa”, que abandona aqui
a conotação semântica humano-centrada característica da modernidade. Na concepção
anímica de mundo, animais e árvores são também considerados “pessoas”, seres autônomos e
comunicativos, assim como os deuses e os habitantes dos outros mundos. Enquanto os
humanos, feitos do mesmo tecido dos cosmos, são parte da comunidade e são, algo
igualmente importante, ao mesmo tempo, parte do ambiente em que vivem. Por sua vez, a
comunidade “não inclui somente as pessoas, mas também os animais, as plantas, o solo, o
ar, a água e ossistemas de energia que mantêm nossas vidas”254. Em conseqüência, os
seres humanos são instados a viver de maneira a preservar e a reforçar o equilíbrio cósmico, a
atuar como uma parte operante desse equilíbrio que permite a manutenção da vida. Esse
cuidado é necessário, uma vez que as ações de cada indivíduo, seus pensamentos e seu
comportamento, são considerados vitais, já que contribuem para o bem-estar ou mal-estar do
Universo, dependendo do modo como afetam a Teia da Vida, à qual estamos todos
vinculados.
Nesse contexto, a noção de reciprocidade255 aparece como uma chave que permite estruturar
essas relações, como exemplifica este cântico tradicional wiccano:
A Terra é nossa Mãe, devemos cuidar dela!
A Terra é nossa Mãe, e cuidará de nós! 256
Essa visão leva a uma intensa preocupação com o equilíbrio entre os mundos material e não
material, a ser obtido através da circulação constante de energia numa relação de
reciprocidade. Nas religiões animistas, a ética está fundamentada no respeito ativo pelas
potências naturais, na compreensão ritualística de uma ordem universal e na busca de um
equilíbrio.
Desde as suas expressões antigas até suas formas contemporâneas, a
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espiritualidade pagã é marcada por essa preocupação em retribuir à Terra, às divindades e aos
antepassados, uma parcela dos dons que estes ofertaram.257 Os sacrifícios e as oferendas; os
rituais sazonais e o culto aos antepassados são algumas das práticas desenvolvidas visando
assegurar a comunicação e a integração entre o mundo humano e o mundo natural, ambos
entremeados por este “outro mundo” – aquele dos deuses, dos espíritos e dos antepassados – e
vincular a todos numa comunidade viva. É o que nos explica este entrevistado:
A ética pagã se fundamenta na natureza e nos seus fenômenos
cíclicos. Seus valores são os da Continuidade (mais do que os da
Preservação). A perspectiva cíclica do tempo e a coresponsabilidade estabelecem uma ética de fortes conotações
comunitárias. Mas... entenda-se comunidade como todo o conjunto
de seres – vivos ou inanimados – que tornam a vida possível. Um
humano é incapaz de subsistir sozinho: ele precisa, não só dos
seres humanos, mas também dos animais, dos vegetais, da água, da
terra, das pedras...Enfim, de tudo o que o cerca. E isso impõe uma
profunda relação emocional com a Natureza e com a comunidade
humana. Para um pagão, a “salvação” é estar totalmente inserido
nessa comunidade maior. A pertença a um grupo, a um local, a um
tempo, é fundamental e fundamentante. Então, os antepassados e
“os que estão por vir” são a razão de agir do presente: somos frutos
daqueles que morreram para que estejamos vivos hoje, da mesma
forma que “os que estão por vir” são gerados na nossa morte. Isso
torna o mundo uma grande família e, então, todos somos
aparentados em algum grau – humanos, animais, vegetais, pedras,
rios, lagoas, nuvens...Todos merecem, igualmente, nosso respeito,
carinho e cuidados fraternos. 258
Este reconhecimento das muitas dádivas recebidas no seio da Comunidade traz consigo a
obrigatoriedade da sua retribuição: a contra-dádiva. Todas as religiões baseadas na Terra, nas
suas mais diferentes formas, têm em comum esta preocupação. A reciprocidade constitui “a
lei, o coração da espiritualidade baseada na natureza. Damos algo á natureza e também
dela recebemos. Quando recebemos devemos também devolver. Ignorar essa lei ou
desatendê-la tem levado á nossa espécie à beira do abismo”.259
Ontem como hoje, pagãos são pessoas que se reconhecem como partes de um mundo vivo e
se sentem vinculadas a tudo e a todos, numa comunidade de espírito marcada pelas noções de
interdependência e interconexão e pelo ideal de reciprocidade. De acordo com a sua ótica,
nenhuma atividade humana é banal, já que, em todas elas se estabelece uma troca de energia
entre os mundos, “uma comunicação em anel entre a esfera da physys, a esfera da vida e
a esfera antropossocial”.260Esta comunicação ocorre tanto nos momentos de intensidade
dramática do ritual, como também nos momentos prosaicos do cotidiano. Esta perspectiva
propicia ao adepto um modo de superar a sensação de isolamento que acomete o homem
moderno, operando sua religação ao mundo. É neste sentimento de comunhão com o mundo
que reside a contemporaneidade do Neopaganismo. Em sua dinâmica de
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integração/diferenciação do ser humano dentro destes vastos conjuntos comunitários, busca
curar a angústia do homem moderno, confrontado, a uma só vez, com a realidade da sua
solidão e da sua finitude.
Nas múltiplas manifestações de sua religiosidade, pagãos são pessoas que se reconhecem
como partes de um mundo vivo e se sentem vinculadas a tudo e a todos, numa comunidade de
espírito marcada pelas noções de interdependência e interconexão e pelo ideal de
reciprocidade. Do ponto de vista espiritual, os pagãos estão "em casa" na Terra. A sua grande
aspiração não é a transcender o mundo físico em busca de uma outra realidade, mas, integrarse plenamente neste mundo. É esta celebração do “estar em casa” em nossos corpos e na
natureza, que constitui, na opinião de Graham Harvey, “a maior contribuição do Paganismo
para o debate ecológico hoje”.261
Uma vez que vêem o divino como sendo tudo – homem, planta, animal, etc. – e a si mesmos
como parte de uma Terra na qual a Vida está ameaçada, os neopagãos estão empenhados em
encontrar novos modos de relação entre os humanos e “todos os nossos parentes”, capazes de
permitir a permanência da Vida para todos os filhos da Terra. O reconhecimento de que a vida
de cada ser vivo envolve e é envolvida por "tudo aquilo que vive", constitui um aspecto
central da sua espiritualidade. E no momento em que estas diferentes formas de vida estão sob
violenta agressão torna-se necessário reagir , sob pena de invalidar a sua própria
autodefinição: "pagão, aquele que ama a Terra”.
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ARTE DILACERADA EM TEMPLOS BRENNANIANOS

Ana Flávia Andrade de Figueiredo
Introdução
Sempre múltipla e contraditória, a obra artística é parte de um universo que fere estruturas
padrões de análise científica, de modo que o olhar sobre o objeto passa a atuar em um
território em que ciência e poética se mesclam e adicionam uma a outra. Neste trabalho de
pesquisa, sem desejar a supressão deste limiar, buscou-se despertar a atenção para os novos
contextos de estudo e, sobretudo, para a complexidade da obra de Francisco Brennand e sua
riqueza de possibilidades.
Sua fusão de elementos que ora percebem-se mais racionais ora enfaticamente emocionais,
constituem um dos estímulos de natureza mais inquietante para quem busca relacionar-se com
sua obra. Este fio condutor introduziu a construção das ferramentas de observação que
fundamentaram as hipóteses geradas. Imagens pré-conduzidas, críticas nascidas através de
cargas conceituais de nível pessoal, além de uma jovem classe artística fortemente focada em
seu próprio tempo histórico expressivamente conceitual; produziram uma série de
inquietações procriadoras das páginas que se seguem.
O maior desafio assumido nesta pesquisa diz respeito ao compromisso de estabelecer uma
abordagem sistematicamente macroscópica, apoiando-se no paradigma da complexidade e
focando-se no entrelaçamento dos elementos e composições que do universo Brennaniano
fazem parte. Estruturalmente este trabalho se apresenta em três blocos que objetivam um
encontro final não fragmentado, mas ‘armorialmente’ sincronizado com as hipóteses
anteriormente citadas.
Na primeira parte, buscou-se levantar discussões que marcaram a arte visual principalmente
no início do século XX – em um período compreendido entre o impressionismo e o
expressionismo marcado pela II Grande Guerra. Tais movimentos foram estabelecidos como

eixo importante no estudo da arte de Brennand, visto que seus princípios estéticos e
ideológicos difundiram novas perspectivas do olhar sobre a função e motivação da arte.
Sob as perspectivas destes momentos levantadas, traçou-se uma reflexão entre símbolos
referenciais sem afastar-se de uma contextualização histórico-ideológica que incide
diretamente no debate conceitual do que seja primitivo e regionalista, já fundamentando neste
momento o que posteriormente se apresentará por alquimia universal na obra de Francisco
Brennand.
Segue-se o embasamento teórico-analítico acerca do artista, as temáticas recorrentes e o
sentido universalista de sua obra. Suas influências são captadas através da própria pesquisa de
gabinete e de entrevistas semi-estruturadas com o artista, fato que também leva a investigação
das relações entre Brennand e sua produção, do ponto de vista da retro:alimentação sujeitoobjeto-sujeito; a composição, feição, libertação ou prisão exercida na finalização de uma
peça.
Na terceira fase da pesquisa foi realizado um breve estudo tendo como enfoque o olhar sobre
o qual o homem e, notadamente, a cidade que cerca o artista e sua Várzea, costumam dirigir à
Arte Brennaniana. Os sentimentos, desconcertos, descasos e euforias pretensiosas são neste
momento edificados de maneira cuidadosa encerrando o desejo cercado de inquietações
próprias que desencadearam todo o trabalho exploratório. O simbolismo presente na obra de
Francisco Brennand ultrapassa qualquer identificação primária concebida como erótica. Ela é
bem mais um conjunto de concepções, origens, conflitos, história, desejos, perturbações
humanas. O desafio de estudá-las e recebê-las como tais compõe um universo de múltiplas
descobertas sobre nossa própria origem como seres - humanos – racionais – instintivos.
Imagem e Mito
Imagem e Mito são dois conceitos, duas imbricadas referências para o entendimento da obra
de arte enquanto agente transformador/sensibilizador de seu espectador. Para tanto, entendese primeiramente que o processo de computação cerebral reside na originalidade em produzir
representações. Como estas são funções identificadas com as percepções sobre a realidade,
elas projetam algo que restituem uma ausência pelo estado mais próximo e concreto dos seres,
objetos, situações e sentimentos que evocam.
Ao intitular um quadro ou peça de arte, por exemplo, o artista supre uma curiosidade ao
mesmo tempo em que direciona o olho do apreciador, estando, do mesmo modo, absorvendo
a carga crítica daquele ser sistematicamente encaminhado pela visão que toma a partir do
tema proposto. Muitos não intitulam uma obra por estes ou diferentes aspectos, contudo, é
fato que, como o próprio Edgar Morin discerne no “Método III – O Conhecimento do
Conhecimento”: “que o nome tem uma potencialidade simbólica e imediata: nomeando a
coisa, faz surgir o seu fantasma (...)”, ou seja, o símbolo e tudo o mais que o representa e que
se faz ‘demarcar’. (1987:146)
O processo entre criação e o confronto/agrupamento com a realidade compõe uma colcha de
nós no centro conversor e também dispersor que é o ser humano, através da articulação entre
recordações passadas e constantes reinvenções promovidas por abstrações e fatos originados
por si próprios. Desse modo, os símbolos nascem a partir de relações com o objeto referente
quando suscita o sentimento de presença concreta daquilo que simboliza. Torna palpáveis as
lembranças e sensações e possibilita a compreensão de referências coletivas. Tecendo tais
símbolos em uma esfera comunitária e dentro de uma narrativa histórica e/ou imaginária
estar-se-á constituindo verdadeiros relatos míticos, através de expressões artísticas e que
constituem o elo entre nosso mundo real e imaginário.
Bachelard, em seu O Ar e os Sonhos5, discerne: “...Pretende-se sempre que a imaginação seja
a faculdade de formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de deformar as imagens

fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de
mudar as imagens....”. O nosso inconsciente projeta imagens arquetípicas, conquanto, apesar
de um suposto sombreamento, essas imagens, ao ganhar movimento a partir de conexões
próprias desempenhadas pelo senso social e pelos questionamentos individuais (a respeito de
quais forças são desencadeadas no espírito de cada um), são capazes de se sobrepor àquilo
que de maneira mecânica se enxerga.
Tecendo tais compreensões num componente uno, onde o símbolo é uma espécie de
representação, de identificação, enquanto o imaginário constitui-se no conjunto de tais
elucidações somadas a uma liberdade de criação; chegamos a um componente que nasce junto
a esses primeiros, ultrapassando-os ao tecê-los – símbolo e imaginário – de maneira narrativa
e, como diria Morin, eventualmente real.
O artista incorpora, “entre a imagem e a tradução dela, crenças e
tradições mágicas” (grifo nosso). (BAYER, 1978).
Tais elucidações são composições fundamentais para a articulação que se pretende aplicar ao
mito do sagrado relacionado ao universo artístico, evidenciado através de diversos
componentes/instrumentos representativos culturais, sobre o qual esta pesquisa interage. LéviStrauss, em seu livro Antropologia Estrutural6, aborda a questão da eficácia simbólica através
de uma revisão de um canto indígena observado anteriormente por Erland Nordenskiöld e
redigido após sua morte por seus sucessores Holmer e Walssen. Trata-se da descrição de um
momento mágico-religioso, no qual uma mulher com dificuldades em parir recebe a
‘intervenção’ do Xamã que deverá, por sua vez, percorrer o caminho de Muu, assegurando a
cura da mulher sem que se esvaia a própria Muu, indispensável à procriação por ser
responsável pela formação do feto.
“Muu-Igala, isto é “o caminho de Muu” e a morada de Muu, não são,
para o pensamento indígena, um itinerário e uma morada míticos,
mas, representam literalmente a vagina e o útero da mulher grávida.
(...) ” (LÉVI-STRAUSS, 2003: 217).

A penetração da vagina, por mais que miticamente vivenciada, é sentida pela mulher de
maneira concreta, sobreposta ao sentido espiritual. Tracemos neste momento então uma
relação entre a representação sólida desta vivência através dos neelgans - figuras esculpidas
que, para realizarem sua função assumem a aparência e movimento de um pênis ereto – e a
obra de Francisco Brennand enquanto objeto real propulsor de uma experiência de volta às
origens contratuais entre a mulher e a natureza.
Basicamente, são duas as formas de colheita simbólica: a psíquica e a orgânica. A primeira é
promovida essencialmente de uma maneira lógico-racional operadora, enquanto a orgânica é
atestada através de uma passagem mítica conduzida pelo xamã, (ou artista). Ou seja, ora o
mito é produzido a partir de uma operacionalização do condutor, ora ele (o mito) é o próprio
líder das operações no indivíduo. Tais análises emanam a relação obra-símbolo-indivíduo,
não necessariamente nesta ordem, que necessitam ser cultivados de forma una ao contexto
histórico-social ao qual pertence; visto que, àqueles neelgans poderiam ser sentenciadas
narrativas de maneiras as mais diversas e contrapostas à sua função original.

Fig. 01. Brennand. Acervo Museu-oficina.
Foto: Antonio Paulo Marinho. 21/10/2005.

Assim, ao tratarmos de expressões artísticas, a carga de informações – constituintes do
subconsciente e das estruturas do inconsciente – constitui interferência no sentimento restrito à
relação indivíduo – símbolo – obra. Nos questionários realizados por esta autora foi verificada
a interferência como construtiva para a apreciação da arte, contudo, àqueles que de maneira
contrária se posicionam perante a obra devem poder construir diferentes relações simbólicas,
resignificando e retro:alimentando o poder espiritual contido de maneira absoluta em cada
obra de arte. A esfera do mito é utilizada para lidar com dilemas da existência humana como
morte e renascimento, como promoção de uma experiência independente e libertadora,
auxiliando o ser humano à convivência baseada na aceitação das diferenças e na apreciação de
congruências culturais e individuais.
O Corpo Dilacerado
São muitas as referências que podem ser encontradas relacionadas à Arte de maneira que a
associe como reflexo de um contexto social antropológico vivenciado pelo homem. Muitos
pintores, assim como filósofos e literatos do século XX transpuseram em suas obras um ser
recortado em tantas e quantas partes que pudessem confusa ou racionalmente refletir acerca
das rajadas contra-humanas que aconteciam em um tempo sempre tão veloz.
A busca incessante pela captação da expressão corporal, capaz de compor a realidade do
sentimento que invadia aquele homem, nitidamente marcado pela fragmentação da sociedade,
dos valores e das relações interpessoais, foi responsável pela desconstrução da arte através da
decomposição das formas numa busca por aquela realidade vista pelos olhos e espírito do
artista. Tal ‘projeto’ de recriação levaria a arte, por décadas, a uma busca incansável e às
vezes até mesmo autodestruidora no cerne de contestação e/ou desejo da unificação de todo o
conjunto formador do ser humano.
Esta atmosfera impulsionou desde os impressionistas, marcos primordiais da reformulação da
pincelada e representação cenográfica das paisagens e formas humanas, àqueles que levariam
a produção artística visual ao total abstracionismo. Kandisnsky dizia: “A abstração é, na
verdade, uma crônica subliminada da realidade, pois, apesar de reduzida a “manchas”, cores

ou texturas, é sempre possível recuperar as motivações figurativas que lhe serviram de ponto
de partida”7.
Os movimentos artísticos, embora possuíssem características e princípios próprios, – na
totalidade da concepção do termo - notadamente da primeira metade do século XX,
equivaliam-se quanto à desfiguração humana como alvo inicial, certamente utilizando-se de
traçados e estruturas diversas, por ser o corpo, assim como precisamente esclarece Eliane
Moraes, a unidade material mais imediata do homem, pela qual forma-se um todo e através do
qual o sujeito se compõe e se reconhece como individualidade.
Naquele momento, as particularidades já não importavam tanto quanto a produção em massa,
o crescimento tecnológico que ignorava aspectos sócio-culturais, a deflagração de guerras
impulsionadas pela expansão econômica e alimentação armamentista... A velocidade dos
acontecimentos projetava-os compartimentados separadamente na consciência de maneira que
o processamento crítico dos fatos impossibilitava reações da mesma maneira furiosas. A
plasticidade e a literatura – entre outras formas de arte - nascidas em reação à inércia deste
campo de agressão, traz de volta o olhar do homem sobre si. Ele se vê desfigurado, partido e
não há como não expor as angústias e tensões, das tentativas permanentes da burguesia em
fragmentar as sensações de desconforto perante o momento social e político a fim de retirar
na falta de totalidade a compreensão do todo, através do instrumento imediato que é o corpo.
Sobre este corpo, Brennand traça recortes, a fim de poder estudá-lo em cada minúcia e
homenageá-lo, por fim, em um conjunto estrutural. Mesmo em suas obras florais e frutíferas –
tema recorrente dos seus painéis de cerâmica – Brennand manuseia os contornos destes
elementos com o olhar cerrado na anatomia do homem e da mulher.
“Achavam que eu era um pintor decorativo. Ninguém nunca
observou que ali estavam as formas nascentes da minha escultura.
Nas esculturas ficaram muito mais explícitas. Mas estavam ali, de
uma maneira velada, secreta, (...).” (BRENNAND, 2001:9)
Cada imagem precedente que tomamos como símbolo envolve em si componentes míticos de
nossa formação e apresentação social. Desconstruindo tais configurações de maneira ora
recortada, ora sombreada, Brennand expõe seus mitos pessoais do mesmo modo que gera a
possibilidade ao expectador de re-pensar e re-formar conceitos, dinamizando o ciclo dinâmico
gerador/propulsor de arquétipos.
Pensemos então nos corpos juvenis recortados da arte brennaniana; seus desenhos – que
precedem tanto a pintura como as esculturas, estão repletos de uma condição humana, de
como o corpo interage com o próprio existir. “Não esqueçamos que a própria palavra
existência (ek-sistência) evoca o movimento, o corte, a partida, o longínquo.” (MAFFESOLI,
2001:31). Estamos sempre em busca de significados, respostas para a nossa incapacidade de
compreensão e abertura expositiva de nós mesmos. O que representa a alteridade, exposta de
uma maneira tão invasora para a moral e as reservas emocionais - construídas como
verdadeiras barreiras de proteção pelo ser humano que acredita que, deste modo, induz ao
controle dos sentimentos e conseqüentemente da vida em sociedade – desconcerta e dilacera o
sagrado templo humano: o corpo. Como nos proporciona Bachelard:
“é preciso procurar pacientemente, a propósito de todas as palavras, os desejos de
alteridade, os desejos duplo sentido, os desejos de metáfora. De um modo mais
geral, é preciso recensear todos os desejos de abandonar o que se vê e o que se diz
em favor do que se imagina”. BACHELARD, 2001: 3).

Fig. 02. Obra de Francisco Brennand titulada "Gnosis", de 143 x 46 cm. "

Pensei numa desmesurada cabeça de um feto ou de um homem que tivesse sofrido
queimaduras profundas, cegando-o e alterando-lhe as formas do rosto. O conhecimento
abrasador também não é o caminho ideal para o homem. O homem se dirige a uma
consciência escondida, a um sentimento secreto. Tem uma imensa nostalgia das chaves
perdidas". (Fragmento textual de una carta de Brennand hablando sobre Gnosis). In: TORO:
2001.
É necessário penetrar e deixar-se levar por todos os pormenores, cantos, esquinas e janelas
presentes na configuração do corpo pelo artista. Sair da zona de tolerância e assumir o risco
compartilhado da obra artística. Dilacerar-se em tantas e quantas interpretações possíveis,
abranger o todo em cada detalhe, ultrapassando a repugnância diante dos mecanismos
secretos do corpo, em toda sua vilania e estranheza.8

Fig. 03. Cícero Dias. Mulher Sentada

Fig. 04. Balthus. Alice no Espelho, 1933.

A alquimia de uma cultura universal
Entendendo-se a Alquimia como uma busca filosófica pelo entendimento dos princípios
divinos e naturais que regem toda e qualquer matéria, e que, construída sob pilares que
remetem a sua vertente anímica à Alexandria egípcia, o seu corpus à vivência prática (de
saber técnico, de nomes em código, aforismos e imagens alegóricas) aos árabes e, finalmente,
o seu espírito à filosofia grega (ROOB, 2001:25); verifica-se a sua busca universal pelo
conhecimento e forma de expressão baseada em preceitos da natureza.
Estabelece-se desse modo, uma forte ligação com os princípios que estão inseridos na
composição do espaço-museu construído por Francisco Brennand. Aqui as temáticas se
fundem em uma indicação de que o artista constrói o conjunto arquitetônico do museu como
um alquimista estabelece a transmutação da matéria através do autoconhecimento e evolução
do espírito. Considera-se para tal relação, a identificação de uma rede imbricada de símbolos
de
origem clássica, oriental, cristã, ‘primitiva’, moderna. Ou seja, a matéria ali edificada,
sedimenta-se sob uma verdadeira conversão de influências universais.
Muito embora Brennand sempre procurasse estar afastado de estereótipos que o
relacionassem a um artista regionalista ou folclórico, em 1959, expondo pinturas na Bienal de
São Paulo, fora colocado ao lado de artes primitivas. Segundo relata, eram imensas naturezas
mortas e os organizadores do evento acharam apropriado colocá-las naquele espaço. Em visita
à Bienal, o escritor André Malraux disse, ainda segundo nos relata Francisco Brennand, que
ali os quadros eram “magníficos e puros”. O artista indaga-se se até Malraux teria confundido
sua obra com uma pintura primitiva.
A simbologia regional em Brennand é implícita: no arco e flecha de Oxossi, na matéria-prima
das esculturas, na sobreposição dos desenhos sobre peixes – símbolo de fertilidade para o
povo judaico, na utilização dos próprios funcionários da fábrica como modelos que retratam o
homem trabalhando a terra – lembrança de um senhor feudal. Entretanto, avalie-se
primeiramente alguns pontos de discussão. Na história da investigação sobre a Arte dita
Primitiva, muitos cientistas não habituados a explorar além do centrismo da cultura ocidental,
construíram definições desconexas e imagens fixas a respeito, por exemplo, de que a arte nas
sociedades primitivas representavam idéias coletivas comunicadas através de modos de
expressão coletivamente desenvolvidos (PRICE, 2000: 75).
Ora, produzia-se assim, uma idéia de que não existiria senso de autoria nestas sociedades.
Para Price, “O Nobre Selvagem e o Canibal Pagão são, na verdade, uma única figura,
descrita por um ocidental distante em dois diferentes estados de espírito” (PRICE, 2000: 63).
Tais conexões facilitavam a formação de um superficial juízo de gosto, o qual pronunciava a
alteridade destes artistas fundamentando a função do objeto no contexto da história da arte.
Em verdade, o porquê de tais posicionamentos frente a arte primitiva podem ser bem pesados
a partir do que o escritor Kenneth Park nos coloca:
“Não é a “monstruosidade” de tais figuras zoomórficas, com sua falta
de proporções convencionais, o oposto da “verossimilhança da
ilusão” que a arte “civilizada” busca? (...) Não são o anonimato dos
trabalhos e seu caráter utilitário contrários à criatividade fortemente
individualista e desinteressada do gênio artístico inspirado? (...) A
imodesta exaltação da sexualidade e a vulgaridade dos sentimentos
expressos não chocam a sensibilidade moral do homem refinado? ...”
(CLARK, 2000: 71).

Este trecho nos faz concretizar a idéia de que a obra Brennandiana, por vezes tão
provocadora, muitas vezes é afastada de uma possibilidade de interação com um entorno
maior de pessoas. De fato, a composição de uma peça única exposta de forma desassociada
com o restante do templo erguido na Várzea gera sensações de desconforto, em sua maior
parte pela dificuldade de compreensão imposta pela quebra de conjuntura. Apesar da
abrangência de seus temas e representações, Brennand ainda é relacionado como produtor de
uma arte que remonta notadamente civilizações primitivas, pela força da marca que sua
escultura produziu já em 1949, quando declara:
“o quanto as flores e frutas tinham uma semelhança com a anatomia
do homem e da mulher. (...) Ninguém nunca observou que ali
estavam as formas nascentes da minha escultura. Nas esculturas
ficaram muito mais explícitas. Mas estavam ali, de uma maneira
velada, secreta, às vezes até inconscientemente, em todos os
desenhos. (...) Uma coisa que me agrada fazer hoje é pegar uma
quantidade enorme desses desenhos florais, que têm essas formas
veladamente eróticas, sexuais, e desenhá-las ou pintá-las da maneira
como faço atualmente.” (BRENNAND, 2001: 9).
A totalidade da exposição sensorial—concreta a que os visitantes de seu museu poderão
absorver perpassa uma trajetória que acompanha a formação mítico-imaginária da origem do
mundo, a desconstrução/deformação/dilaceramento dos corpos como forma de externar as
angústias carregadas pelo homem, a busca incessante pela forma e expressão femininas
possíveis... Todos estes componentes estão presentes naquilo em que o artista propõe como
Templo.
Transcrevendo Ernesto Grassi na introdução da visita ao seu espaço Accademia (uma
referência ao espaço veneziano da arte italiana dos seiscentos e setecentos): “todos os lugares
sagrados onde se revela o mito são centros do mundo (...) cada ser humano aspira a um
centro próprio que assegure a sua integral realidade”, Brennand nos revela, através da
construção de seu Templo no bairro da Várzea - sua “terra natal” -, a conjunção de mitos que
dele fazem parte, descortinados à medida de sua construção, profundamente alquímica,
sempre particular e universal.
O Público: Mecanismo Cíclico, Complexo e Vital
“As almas famintas partem famintas”.
(Kandinsky)
Norte inicial desta pesquisa, a busca por uma compreensão mais clara e contundente acerca
das interfaces existentes entre os diversos seres que transitam pela obra brennaniana tornou-se
por fim uma insaciável busca pela absorção que se sabe inalcançável, porém, que não se
finda, de uma fração de exposição real de sentimentos e opiniões acerca da obra produzida
pelo artista que, em uma situação de entrevista sempre sofre interferências difíceis de se
distinguir e posteriormente confrontar.
A cada conversa informal, a cada vez que sentava em um canto do Museu-oficina do artista e
simplesmente observava os olhares, gestos, faces, posicionamentos de câmaras fotográficas,
em todo momento e em toda fração de imagem apreendida pude perceber novamente, por
exemplo, como homens e mulheres são dois animais tão distintivamente representantes dos
seus gêneros. Redimensionei hipóteses, sublinhei outras e confrontei com pessoais
“achismos” tão influenciadores quando iniciamos uma pesquisa.

Fig. 05 – Tróia
Foto: Antonio Paulo Marinho

Fig. 06 – Hália – 1978.
Foto: Antonio Paulo Marinho

O olhar de pesquisadora por vezes afastava expressões mais naturais, para nós tão prezadas,
desse modo, as conversas informais tornaram-se mais freqüentes e as interferências projetadas
pelos papéis sociais minimizadas. Similar fato aconteceu com os momentos de diálogo com
Francisco Brennand. A não utilização de anotações ou gravador de voz agradou ao artista e as
pontuações realizadas pelo “entrevistado” foram extremamente significativas para a
compreensão tanto do seu universo artístico particular como para as suas percepções em
relação ao público.
Percepções, aliás, que, segundo Durand, formam a imagem a partir de um processo cognitivo.
Este trajeto artista-público parece ainda estar em formação para Brennand, contudo, na
direção inversa, o público se estabelece em dois conjuntos, os que criam a imagem referente
ao artista segundo o imaginário formado de imediato e aqueles que se deixam intervir por
informações absorvidas previamente sem espaços para reflexões que excluem o centro
conversor – o homem – do conceito final a ser exteriorizado.
O espectador reconhecido por Giles Néret – ao discutir a obra de Balthus – é um observador
ativo e com total liberdade de interpretação. Ele é livre para decidir se está a ver “anjos ou
lolitas”. Quando tratamos da obra brennaniana fora da contextualização mais marcante do
Museu-oficina, os observadores demonstram variantes reações. Sendo chamado a observar
painéis de frutos, ordena ao olhar a ver apenas uma flora tropical ao invés de ampliar o ângulo
que permitiria detectar semelhanças e estudos perspicazes das formas de corpos femininos.
Mas como se quebrar algo que, como sintetiza Kandinsky, “... as pessoas, catálogos em
punho, vão de uma tela a outra; folheiam-no e lêem os nomes. Depois tornam a sair, tão ricas
ou tão pobres quanto estavam ao entrar, e imediatamente se deixam reabsorver por suas
dúvidas, suas horas de entusiasmo e de luz.” (KANDINSKY, 1996, p. 30). A obra
Brennaniana chama a um compartilhamento de dores, sensações, desejos e riscos. O autor se
alimenta do que a obra enfim provoca, ferindo a passividade e impulsionando o ciclo de
criação.
Referenciais Identidários
Ao longo de toda a pesquisa com o público, realizada de novembro de 2005 a março de 2006,
fica claro o confronto de idéias a serem expostas a quem entrevista. Em alguns casos, o
discurso do cotidiano parece ser racionalmente alterado na medida em que diante do
indivíduo está alguém que aparentemente o definirá como seres sociais pré-definidos: o
intelectual, o crítico, o poeta, o careta, o palhaço, o ignorante. Em verdade, tal consideração é
principalmente notada nos grupos de passantes, nos demais, a personalidade grupal do
contexto onde se encontram já demonstra uma recorrência de linhas de resposta.

Nesta circunstância, quando o espectador é levado a discernir algo diante de uma obra de arte,
após uma reação estética automática do olho humano que procura o que lhe é agradável, sem
distanciar-se de sua formação cultural, o que se gera posteriormente “baseia-se no
conhecimento que o público adquiriu sobre o papel do objeto no contexto de uma história da
arte documentada(...)” (PRICE, 2000: 43). Confrontar um Picasso, que dirá Renoir, com toda
a aura envolta no nome destes artistas, constitui algo como blasfêmia ou “perdoe-o, ele não
sabe o que diz”. Certamente não se pretende questionar a arte destes ou de outros artistas por
nossa cultura já consagrados, contudo, não há de se fechar os olhos para o fato de que uma
obra de arte, após levada a público, já não pertence apenas ao seu criador. Ela é propriedade
de si do mesmo modo que se doa a quem lhe toca.
“Aquele que olha um quadro, está, por outro lado, habituado demais a
descobrir nele uma “significação’, ou seja, uma relação exterior entre
suas diferentes partes. Durante o período materialista (...) formaram
um homem que é incapaz – sobretudo se se trata de um “entendido” –
de se colocar simplesmente diante do quadro e que quer encontrar
nele toda espécie de coisas (...). Jamais busca sentir a vida interior do
quadro, deixar que ela atue diretamente sobre ele.” (KANDINSKY,
1996: 114)
Entender a dinâmica envolta na formação do imaginário é o princípio desta pesquisa.
Confeccionar uma rede de nós interligados entre os diversos componentes da formação dos
símbolos que dinamizam os nossos mitos faz parte de uma proposta que busca ilustrar como o
artista Francisco Brennand é visto hoje por uma cidade repleta de referências de sua arte.
Poderiam-se enumerar grandes obras brennanianas que contenham em si, particularidades
conversoras da história pernambucana, de seus mártires políticos, santos, deuses e
manifestações culturais. Há também de se inserir o fato da presença horizontal em pontos da
cidade que se distribuem desde ruas movimentadas a prédios públicos e privados e, claro, ao
bairro da Várzea. Contudo, como significar identidades culturais se estas são baseadas em
uma soma entre a dimensão individual e coletiva da construção dos símbolos? Exposto a um
mundo em que reina a propagação de uma organização racional que talha tudo o que não lhe é
útil – desejo, prazer, exteriorização das emoções – o sujeito surge de diferentes maneiras, com
diferentes convicções e posicionamentos de acordo com o que cada momento lhe condiz.
As imagens são manipuladas fragmentalmente de maneira a não constituir sentido,
produzindo sentimentos de identidade contraditórios. Sob esta análise constatamos que a
descontextualização da obra brennaniana do universo do templo erguido na Várzea afeta e
distingue a compreensão e o sentimento que emana do contato com sua obra. A obra de arte
não se torna independente por completo, o conhecimento acadêmico ou as relações
consideradas pelo senso comum influenciam um ao outro na percepção final do objeto. O
artista cria seus próprios conceitos em relação à obra, assim como o público, e, a partir da
visão de mundo de cada um, se re-configuram novos conceitos.
Tais conceitos sobre a arte individualizada e os que a interligam a elementos presentes na
memória de uma cidade, possuem, certamente, componentes que os determinam ao mesmo
tempo em que, a estes, somam-se outros que podem ser interpretados de múltiplas formas. É
uma tentativa de entender o homem através de sua produção artística e de como esta é vista
em suas diversas possibilidades.
Considerações Finais
Ao deixar-se penetrar de maneira profunda em um universo que te inspira sexo e dor, algo
parece afastar o sentido de criação de toda a obra ali presente. A construção do espaço

confronta todo o tempo com as personalidades e a formação cultural dos que ali chegam. São
travados verdadeiros impasses de entregas pessoais. Desse modo, projetar uma investigação
em que o nível de interferência fosse minimizado sob diversas formas tornou-se
imprescindível no alcance dos objetivos norteadores da pesquisa.
As hipóteses levantadas foram evidenciadas, porém, dentro de contextos específicos de
análise. No que diz respeito à influência de informações fragmentadas sob a concepção
constituída da obra e artista, verificou-se, de fato, que a recorrência de discursos soava como
impessoal e, por vezes, mesmo padronizado. Quanto ao artista, descortinar um público aberto
à descoberta de si próprio e uma classe artística descompactada entre seus diversos universos,
compõe um cenário que o surpreende enquanto expectativas perante o que espera da
compreensão de sua arte.
Sendo assim, entendendo um trabalho científico como algo mutável e fruto de uma linha
metodológica e referencial delineada por aquele que o apresenta, há que se defender, por fim,
a continuidade deste tema que ambiciona estimular novos contextos de investigação
antropológica da obra artística – visceral de Francisco Brennand. A visão de quem se vê no
espelho e alcança-se após atravessá-lo constitui-se naquela que se quer resgatar perante a obra
Brennaniana. Descartadas as podas, o sentimento concreto/palpável da identificação cultural
torna-se viável e multiplicador.
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A SACRALIDADE DA NATUREZA NO PENSAMENTO
ECOLÓGICO: REFLEXOS NA GESTÃO DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UCS*

Maristela O. de Andrade (UFPB)
Rogério dos S. Ferreira (UFPB)
Introdução
O pensamento ecológico emerge como reação ao antropocentrismo e propondo o
ecocentrismo, recupera o status de sujeito da natureza, perdido ao longo do processo histórico
e o avanço da ciência. Transformada em objeto, a natureza é reduzida à categoria de recurso
natural. Outrora quando concebida como sujeito, a natureza era percebida de forma animada
por forças invisíveis e vontade própria, neste sentido, possuidora de alma e investida de
sacralidade.
Luc Ferry é enfático ao denominar o processo de dominação da natureza e dos seres naturais,
de colonialismo humano, conforme suas palavras abaixo: (1994 p.21)
Como não reconhecer que o humanismo metafísico esteve, com
efeito, na origem de um empreendimento de colonização da natureza
sem precedentes, quer se trate de territórios ou de seres vivos, animais
ou “naturais”, como se dizia tão bem para designar os “indígenas”?
Diante do colapso iminente das atividades produtivas do homem pelo uso irracional de
recursos não renováveis, caberá lembrar a contribuição de Michel Serres ao apontar a
necessidade do homem de estabelecer um pacto com a natureza, através de um contrato
natural, tal como o que teria sido estabelecido entre os homens quando da adoção do contrato
social. Segundo ele, o contrato social representou a ruptura do elo entre o homem e a
natureza, que se reafirmou no documento relativamente recente e subscrito por numerosas
nações - a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ambos os acordos fixaram normas
de convivência entre os homens, deixando de envolver a natureza como dimensão da
humanidade, sobre a qual o homem não poderá exercer apenas direitos plenos de usufruto,
senão também responsabilidade sobre a manutenção da sua integridade. Neste sentido, ambos
necessitam serem submetidos a revisões para ganhar amplitude, no reconhecimento do direito
da natureza e dos seres naturais. Através do contrato natural o homem institui o direito dos
seres que não o têm (1994 p. 59, 62).
O caráter inovador e revolucionário do contrato natural provém da adoção do princípio da
reciprocidade para reger a relação homem e natureza, representado pelo comportamento de
simbiose. Neste sentido, o homem seria levado a substituir o modelo de comportamento de
parasita que adotou como forma habitual, para assumir um comportamento de simbiose com a
natureza, que significaria restituir a ela aquilo a que tomou de empréstimo. Para Serres, o
homem estaria diante do dilema: a morte ou a simbiose. Melhor dito nas palavras desse autor
(1994 p. 66), “o direito de simbiose define-se pela reciprocidade: aquilo que a natureza dá ao
homem é o que este deve dar a ela, tornada sujeito de direito.” Finalmente, a relação de

domínio e posse da natureza deveria ser substituída pela “escuta admirativa, a reciprocidade, a
contemplação e o respeito” (Ibid. p.65).
Esta relação de reciprocidade com a natureza sugere a reflexão em torno da teoria do dom
formulada por Mauss e reinterpretada por Godelier em seu recente livro O Enigma do Dom
(2001) no qual reexamina a explicação última dada por aquele, quanto a obrigação de dar
receber e retribuir com base na teoria nativa do hau ou mana, que suscitou reações de vários
antropólogos especialmente Lévi-Strauss e Marshall Sahlins. A teoria do dom ou da dádiva,
embora reflita o fenômeno da troca entre os homens, permite igualmente pensar sobre a troca
entre os homens e os deuses. Esta se caracteriza por uma relação assimétrica, com base no
pressuposto da superioridade hierárquica dos deuses, de modo que os homens pela sua
inferioridade não poderão jamais restituir o grandioso presente recebido. Godelier cita Tomás
de Aquino para demonstrar a tese de que religião é dívida: (2001 Aquino apud Godelier p.
297). “O homem nada pode dar a Deus que já não lhe deva. Ainda assim, ele jamais quitará
sua dívida”.
Esta explicação suscita a compreensão do sentido do sagrado advindo da relação dos homens
com as origens, do cosmos e deles mesmos, em que os mitos cosmogônicos exprimem a
dimensão da dívida do homem para com os espíritos da natureza. Neste sentido, os dons ou
oferendas feitas pelo homem à natureza não têm essencialmente um caráter de troca, dado que
constitui uma obrigação. Conforme Mauss (2001 Mauss apud Godelier p. 271), os homens se
obrigam a oferecer presentes “aos deuses e aos espíritos da natureza e aos espíritos dos
mortos” porque “são eles os verdadeiros proprietários das coisas e dos bens do mundo.” O
presente dos homens aos deuses pode assumir a forma de sacrifício, mas Godelier observa
que nas sociedades caçadoras não há sacrifícios de animais, embora os caçadores estabeleçam
uma relação de amizade respeitosa com os seres guardiões das florestas, se comprometendo a
matarem os animais de forma comedida, apenas para a satisfação das necessidades imediatas.
Reciprocidade / cooperação no pensamento ecológico e os movimentos de contramodernidade
É possível constatar convergências entre as reflexões antropológicas em torno da teoria do
dom e o pensamento ecológico através da concepção dos processos e ciclos naturais entre as
espécies vivendo em um ecossistema, com base no modelo de cooperação. Assim, a teoria do
dom formulada por Mauss ganha evidência no contexto contemporâneo, graças ao papel
atribuído à troca e à reciprocidade como princípio da vida social, que irá sugerir revisões por
parte de Godelier no sentido de reinserir a cooperação como conceito essencial para entender
não apenas os processos sociais de produção material como os de produção simbólica.
A visão naturalista da competição subjacente à seleção natural se ajustava à teoria sociológica
da competição como intrínseca ao processo de produção capitalista. Anuncia-se uma
mudança de paradigma, com a necessidade de substituição da lógica do modelo capitalista,
cuja ênfase no aumento de produtividade e lucro, tem como pressuposto a competição, dando
lugar a um novo modelo econômico que recupera os valores da cooperação. Daí a construção
de um modelo de economia solidária, com base na cooperação e na troca regida por uma
forma de reciprocidade em bases menos desiguais ou assimétricas, como contraponto ao
modelo capitalista.
Se a economia solidária constitui um movimento recente que se pauta em responder ao
processo de exclusão de largas parcelas da população do sistema de mercado, provocado pelo
modelo capitalista de progressiva redução de mão-de-obra, deve-se notar outras formas de
reação da sociedade ao longo da história do capitalismo.
Para Bastide, as novas formas de vida social que investem contra o modelo da sociedade
moderna capitalista e de consumo, estão inseridas no contexto dos movimentos de contra-

modernidade que reagem contra esta lógica da ordem social. Há múltiplos e variados
exemplos desses movimentos sendo o das comunidades hippies, o mais destacado, havendo
outros de motivação política (comunas livres dos anarquistas) ou religiosa, que segundo ele
seriam mais constantes porque fortalecidos em torno da fé (Bastide 2006, pp.206-208).
Acrescente-se o modelo mais recentemente instituído das ecovilas, as quais se estruturam
motivadas pela criação de uma forma de vida social submetida a um conjunto de princípios de
sustentabilidade sócio-ambiental. Estes arranjos sociais constituem fenômenos que se
reproduzem com freqüência daí terem se tornado um padrão de reação ao sistema vigente,
conforme esclarece Bastide (Ibid. p. 214)
Mas se esse fenômeno das microcomunidades assume uma constância
tal que o vemos surgir a cada nova etapa da formação e
desenvolvimento da modernidade em nossa civilização ocidental, e se
tivéssemos tempo poderíamos remontar mais além, até o capitalismo
comercial e à instituição da burguesia (racional e secular) que prepara
o capitalismo industrial com seus bandos (...) e as comunidades
místicas do Espírito Santo (que se iniciam mesmo com um striptease
simbólico, o de são Francisco de Assis despindo diante da multidão o
seu traje burguês para descobrir sua nudez enquanto filho de Deus –
ora, o striptease é um dos elementos de algumas de nossas
comunidades de jovens)...
Apesar de constituir um padrão, Bastide reconhece que estas formas não representam uma
cristalização no passado, e compartilha da visão de Moscovici quanto à ressurgência de
formas arcaicas de vida, as quais exprimem um movimento de contra-modernidade, que não
conseguem recuperar realmente os mitos primitivos, mas ao resignificá-los assume a forma
degradada da nostalgia (Bastide 2006 p. 210). Para o segundo, ocorre um processo de
asselvajamento, assim entendido conforme suas palavras abaixo (Moscovici 1976 p. 40):
um movimento de regresso para o presente, de orientação do feixe de
raios para o passado ou para o futuro, à volta desse presente...
Nenhum abandono do que existe, senão do supérfluo, nenhum recuo
para uma forma de pureza e de simplicidade, senão para testemunhar
em favor da via de mudança à do desvio da qual os homens estão ou
foram desviados.
Entretanto, constata-se a adoção de modos de vida inseridos no quadro urbano e na economia
capitalista, sem que haja uma ruptura radical e definitiva com o mundo, através do
insulamento em comunidades alternativas. Ao invés disso, opta-se por adotar práticas ou
experiências “alternativas” durante as férias ou finais de semana, através de destinos voltados
para o turismo ecológico ou de aventura, ou simplesmente através de caminhadas por trilhas
ecológicas em áreas de preservação e espaços naturais próximas aos centros urbanos. Tal
como ocorre com a religião como instituição que administra o sagrado, e impõe normas de
controle que transformam a experiência espontânea e desordenada com o sagrado, em prática
domesticada e submetida à ordem.
As Unidades de Conservação, espaço de vivência de imagens arquetípicas
O pensamento ecológico, ao impor limites à exploração da natureza, cria territórios
supostamente livres da ação predadora do homem, em suas formas convencionais de

exploração econômica, visando reverter os processos prolongados de degradação ambiental
que ameaçam a vida na terra. Entre as ações mitigadoras adotadas encontra-se a de criação de
unidades de conservação – UCs - de caráter público e privado, as quais tornaram-se alvo de
uma legislação minuciosa que define um conjunto de categorias com propósitos e formas de
usufruto distintos. Inicialmente, a criação das UCs tinham duas motivações, a primeira de
caráter simbólico, relativa a atribuição de sacralidade ao espaço natural e, a segunda de
caráter mais utilitário, mediante o reconhecimento da necessidade de preservação dos recursos
naturais, conforme Paz, Freitas e Souza: (2006 p.25)
A motivação primordial para que dada sociedade protegesse certo
espaço em seus domínios vão desde a atribuição do estado sagrado, ao
reconhecimento da necessidade de preservação de recursos, às vezes
para a coletividade, às vezes para um grupo em particular.
Tomando como exemplos a relação entre sociedade e natureza de culturas tradicionais do
sudeste asiático como Filipinas, Indonésia e ilhas do Pacífico, Miller chama atenção para os
mecanismos poderosos de controle coletivo de uso dos recursos naturais de certas áreas,
através de códigos com base nos mitos e interdições ou tabus locais, regidos por autoridades
não só administrativas como religiosas (Miller apud Paz, Freitas e Souza 2006 p. 25).
Comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais no Brasil cultivaram e mantiveram
igualmente mitos protetores das florestas e das águas doce, como caipora, comadre florzinha,
iara etc., expressando uma forma própria de se relacionar e proteger a natureza (Ibid. p. 27).
Com o avanço da consciência ambiental, novas motivações e modalidades de áreas de
preservação foram instituídas, para além dos parques, gerando a necessidade de estabelecer
um sistema para reger as diferentes modalidades de unidades de conservação. Surge daí a
criação de reservas ecológicas voltadas para preservação e recomposição dos ecossistemas,
não só pelo reconhecimento do valor intrínseco da conservação da natureza, como para
assegurar o desenvolvimento da pesquisa científica, em que se reduzem drasticamente a
presença humana, chegando em alguns casos a proibir as visitações.
Paradoxalmente, esta tendência de excluir o homem de áreas supostamente naturais caminha
paralela à preocupação manifestada em certos discursos ecológicos de reconhecimento e
valorização dos saberes tradicionais, uma vez que estes mantêm reservas da visão sacralizada
da natureza, portanto de respeito e admiração pela criação divina. Visão que procura
equilibrar o usufruto dos bens naturais com a prática da contemplação da natureza.
Contemplação que assume uma dimensão mística, na concepção de Bastide (2006 p.14) para
quem: “o sujeito que contempla se identifica plena e inteiramente com a coisa contemplada”.
Não se trata, porém, de um misticismo propriamente religioso, uma vez que o autor citado
em sua teoria acerca das experiências místicas reconhece que estas ocorrem no quadro de uma
“intuição estética”, de uma “contemplação panteísta da natureza” ou ainda no “êxtase
filosófico” (2006 p. 17). Valendo-se de Mircea Eliade recorre à permanência de arquétipos
relacionados às Ilhas Afortunadas e ao Paraíso perdido no inconsciente coletivo que se reveste
de novas formas na contemporaneidade através das viagens turísticas, em que são recriados
sonhos em torno da Ilha do Amor entre outras alusões a ilhas paradisíacas do universo mítico.
Daí a afirmação de Eliade recriada por Bastide de que (2006 pp. 204-205):
o homem, mesmo que escapasse a todo o resto, é irredutivelmente
prisioneiro de suas intuições arquetípicas, criadas no momento em
que tomou consciência de sua situação no Cosmo. A nostalgia do
Paraíso se deixa entrever nos atos mais banais do homem moderno...

Além da busca de um contato com a natureza, há a busca de um convívio com comunidades
tradicionais, no âmbito do turismo rural, que remete igualmente a um ideal romântico de vida
bucólica. Esse ideal romântico no contexto brasileiro liga-se igualmente a um outro modelo
de vida tradicional, o das comunidades indígenas, onde mais uma vez percebe-se a influência
arquetípica do paraíso adâmico, conforme sugere o filósofo francês (Ferry 1994 p.106):
a revalorização dos modos de vida tradicionais dos índios da América
fornecerá também modelos “alternativos”: as tradições religiosas e os
costumes dos ameríndios dão o exemplo de uma vida em harmonia
com a natureza original.
Os parques poderiam ser tomados como o novo correspondente das Ilhas Afortunadas,
inserindo-se no complexo do arquétipo do paraíso perdido de modo que a criação das
Unidades de Conservação representa em certo sentido uma manifestação desse arquétipo,
resignificado no quadro das lutas de recuperação da natureza ou do discurso ecológico
preservacionista. Elas instituem uma nova forma de jardim, com características consideradas
naturais, concretizando-se um modelo que teria sido sugerido por Rousseau. Note-se que ele
viveu em uma época florescente dos jardins franceses que recebiam tratamento geométrico expressão do controle do homem sobre a natureza -, e criticou esse modelo propondo um
jardim entregue aos caprichos da própria natureza (Zuylen 1995 p.152).
A regulamentação do uso das Unidades de Conservação reflete a necessidade de devolver os
espaços naturais à natureza, e coincide igualmente com a elaboração do conceito de natureza
intocada, atribuído por Diegues ao travar um debate sobre esse tema, em seu livro O mito
moderno da natureza intocada. O usufruto dessas áreas passa a ser submetido a uma
legislação própria contida no Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC
instituído em 2000, que exclui atividades econômicas que possam causar impactos ambientais
negativos. Entretanto a regulamentação prevê atividades ligadas ao turismo ecológico,
instalando-se um conflito entre esta atividade e as extrativas tradicionais praticadas pelas
comunidades antes residentes, como caça, pesca extração de madeiras, plantas medicinais,
frutas (de espécies cultivadas) e atividades agrícolas e de criação em nível de subsistência.
O usufruto das UCs, particularmente as de preservação integral passa a ser franqueado
aqueles que se disponham a desenvolver atividades previstas em um código normativo, tais
como: estudo, lazer (trilhas e esportes de aventura), contemplação e interpretação. Atividades
econômicas como as de base extrativa, poderão ser mantidas nas unidades que admitem
formas de exploração dentro do modelo sustentável, ou seja, regidas pelos princípios da
sustentabilidade. Neste sentido, as UCs prevêem duas modalidades de uso: a de proteção
integral e a de uso sustentável.
No primeiro tipo incluem-se os seguintes tipos: Estação Ecológica (preservação da biota);
Parque Nacional (preservação de ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza
cênica); Monumento Natural (sítios naturais raros e de beleza cênica); Refúgio de Vida
Silvestre (proteção de comunidades da flora e fauna local ou migratória). Deve-se notar que o
elemento estético apresenta-se como critério importante na seleção e demarcação destes
espaços, que envolvem igualmente o interesse da pesquisa científica, dando acesso prioritário
ou privilegiado a cientistas/pesquisadores, às vezes exclusivo a eles.
O Parque Estadual Pedra da Boca-PB e as atividades de interpretação da natureza
O Parque Estadual Pedra da Boca, localizado no estado da Paraíba na divisa com o Rio
Grande do Norte, foi criado a partir de Decreto Estadual em 07 de fevereiro de 2000,
coincidindo, portanto, com o período da implantação da lei do SNUC. Localizado a 170 km.

da capital e 14km da sede do município de Araruna, onde está inserido, possui uma área total
de 157,26 hectares, e abriga um conjunto de afloramentos rochosos com uma variedade de
detalhes morfológicos que traduzem a riqueza cênica do lugar (Ferreira 2005, p. 69, 73). A
beleza cênica e o desenvolvimento espontâneo e não planejado de um turismo ao longo da
década de 90, particularmente através de visitas de estudo por jovens universitários associado
a atividades de lazer, especialmente, escaladas e rapel, veio a definir a vocação turística da
área.
Instituído como área de proteção integral, teve que realizar a remoção das famílias residentes
no parque e impedir a manutenção das atividades de subsistência adotadas por elas. Deve ser
ressaltado, que foram particularmente os atributos estéticos das formações rochosas existentes
na área e não o estado de preservação do ecossistema local que motivou a criação da UC, de
modo que a motivação primordial foi a preocupação com a manutenção da integridade da
paisagem do lugar. Vale lembrar, porém, que a existência do interesse de preservação
ambiental, não envolve apenas os seres vivos, mas também os não-vivos.
Assim, caberá inserir no rol dos seres objeto das políticas de conservação ambiental, os
chamados seres inanimados, os não vivos, como os rochedos, de onde procede considerar as
ilhas e até mesmo o planeta, como sendo objeto de direito. Daí a elaboração de um estatuto
jurídico das ilhas e das florestas. Trata-se de investir no reconhecimento ético do direito dos
seres classificados como inanimados, gerando a categoria dos crimes ambientais, para ações
humanas que causam danos a ecosfera. A vertente do ambientalismo que investe sobre o
direito de seres não vivos tende a ser chamada ecologia profunda, que propõe uma ética
ambiental distanciada dos interesses humanos, de tal modo que as ações de preservação da
ecosfera não tenham em última instância que vincular-se a sobrevivência do homem.
Luc Ferry reage contra o discurso radical e anti-humanista da ecologia profunda, em que
sugere estar implícita uma visão religiosa da natureza, ou um panteísmo que diviniza a
natureza emprestando a ela um valor intrínseco (Ibid. p.107). Ainda que este autor assuma
uma posição crítica à esta dimensão religiosa do pensamento ecológico, ela é significativa por
apreender este sentido, sem dúvida, presente na concepção de natureza formulada por esta
corrente.
O Parque Estadual Pedra da Boca-PB, tendo em vista o terreno acidentado existente na quase
totalidade de sua extensão, passou a receber visitantes com interesse especialmente em
práticas de turismo de aventura como escaladas, rapel e caminhadas. Entretanto,
paralelamente começou a se desenvolver uma atividade de cunho religioso, que transformaria
o parque em local de romaria, sendo uma atividade incompatível com a proposta de
conservação do parque, uma vez que favorece uma verdadeira invasão de romeiros. Esta
atividade, pela dificuldade de aplicação da legislação durante os períodos de visitação, tem
gerado conflitos com as ações de gestão do parque.
Considerados do ponto de vista do simbolismo religioso, especialmente na tradição cristã, os
rochedos e as grutas costumam ser associados à imagem de espaços sagrados, transformandose em espaços ideais para celebrações religiosas e experiências místicas. Entretanto, a
realização dessas romarias constitui um fenômeno recente, com caráter de tradição inventada,
já que começou com a iniciativa da esposa do proprietário da fazenda antes da
desapropriação, de colocar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima dentro de uma das
cavernas. A partir daí foi criado um espaço para a realização de missas para o público da
comunidade local, e posteriormente foi se expandindo e passou a desenvolver uma
peregrinação regular em datas festivas do calendário religioso alusivo a datas consagradas a
cultos a Nossa Senhora como o 13 de maio e o 13 de outubro. Esta atividade incorporou-se ao
turismo religioso, concomitantemente ao ecoturismo.
Com o surgimento de uma nova atividade de lazer junto a espaços naturais para práticas de
contemplação com caminhadas ou esportes de aventura, nasceu uma nova ocupação

profissional - a de guias ou condutores de trilhas. Ocupação que requer uma formação que
incorpora princípios de educação ambiental, além de habilidade para realizar uma
interpretação da natureza para os praticantes desta forma de lazer e turismo ecológico. Devese notar a institucionalização desta atividade através da legislação contida no SNUC, que
prevê a interpretação da natureza como parte do processo educativo que deve estar subjacente
à gestão e manejo de áreas delimitadas para a conservação ambiental. Consoante a Lei do
SNUC, Cap. II Art.4º XII, este tem por objetivo entre outros: “favorecer condições e
promover a educação e interpretação ambiental (grifo nosso), a recreação em contato com a
natureza e o turismo ecológico” (apud Paz, Freitas e Souza 2006 p.134).
É no contexto da educação ambiental que surge a iniciativa de instruir as pessoas,
especialmente os usuários dos parques ou unidades de conservação, de como estabelecer um
contato com a natureza, buscando a dimensão do conhecimento aliada a da afetividade, como
forma de apreender e sentir a natureza. Transformada em instrumento da educação ambiental,
a interpretação da natureza deixa de evocar elementos da experiência religiosa fundamentada
na atribuição de sacralidade à natureza, para despojá-la deste significado, laicizando a
concepção e a experiência de interação com a natureza.
Desta maneira, surgiram iniciativas de ofertas de cursos e confecção de manuais, por
parte de empresas privadas com programas de conservação da natureza como as empresas
Boticário e Klabin (programação de oferta de cursos e textos sobre o tema divulgados em
sites eletrônicos próprios). Um dos autores do presente trabalho produziu um manual, a partir
de sua própria formação junto a esses cursos, bem como de sua experiência como gestor do
Parque Estadual Pedra da Boca-PB, onde desenvolveu cursos para preparação de intérpretes
para atuar no parque. Como fruto de sua vivência ao longo de vários anos, este autor define
nas primeiras linhas do seu manual, Intérprete da Natureza, Orientação Profissional
Ferramenta Educativa, o significado da interpretação da natureza (Ferreira 2005: p.13):
Saber ler e interpretar uma paisagem são bases fundamentais para
quem lida com atividades cujo palco é a natureza em suas diversas
facetas. (...) Diante desta multiplicidade de olhares frente à mesma
paisagem, se faz necessário que cada profissional tenha clara
noção do seu trabalho e de sua contribuição para a preservação dos
recursos.
A atividade de conduzir os visitantes por trilhas de um parque passou a requerer uma
formação específica de intérprete da natureza, que envolve o uso de técnicas para despertar
a sensibilidade e a capacidade de apreensão ambiental, conforme definida a seguir (Fontes,
M. A. L. e Vitorino, M. R.; Milano, M. S; Salvati, S. S.2006):
O termo interpretação da natureza ou interpretação ambiental
refere-se a um conjunto de princípios e técnicas que visam
estimular as pessoas para o entendimento do ambiente pela
experiência prática direta. A interpretação caracteriza-se pela
informalidade e encantamento, pela provocação de estímulo,
curiosidade e reflexão e pelo uso de interações, comparações e
analogias com experiências reais, abordando temas relevantes em
seus aspectos normalmente despercebidos e, ou aparentemente
insignificantes.
A motivação para a interpretação da natureza é dada pela perda da sensibilidade do homem
urbano e cosmopolita de perceber a natureza, submetido a um modo de vida inteiramente

artificializado, que o torna incapacitado de enxergá-la, necessitando ser conduzido e
instruído para lidar com a natureza. Para melhor expressar o sentido dessa atividade,
caberia estabelecer uma analogia com a condição do animal silvestre que inserido na
convivência com os humanos e sua cultura, torna-se incapaz de sobreviver no seu habitat
natural, tendo que passar por um processo de readaptação.
Apesar da inegável dimensão instrumental da interpretação da natureza ela se compromete
com um processo, que diríamos é similar ao que acabamos de mencionar, no contexto dos
animais que devem ser reintroduzidos em seu habitat. O homem domesticado pela cultura
da anti-natureza, igualmente precisa reaprender a se relacionar com o mundo natural, ou
seja, se asselvajar como diria Moscovici, sendo a atividade de interpretação da natureza,
auxiliar neste processo de ressensibilização, para despertar a atenção para a multiplicidade
de formas de vida em que o visitante se encontra momentaneamente cercado (Ibid. 2006).
O objetivo fundamental da interpretação não é a instrução, mas
sim a provocação, avivando a curiosidade e o interesse: espera-se
que o visitante aprofunde por si mesmo a interpretação do objeto
em foco, que ele questione e se sinta o conquistador de seus novos
conhecimentos.
No que se refere ao manual baseado nas experiências de um dos autores do presente
trabalho, na oferta de cursos de interpretação para formar guarda parques, policiais
florestais, bombeiros voluntários, usuários envolvidos em atividades de aventuras
(escaladores) ou de ensino (professores) para atuarem junto ao PEPB, foram desenvolvidas
oficinas. Foi relatada a adoção de princípios da interpretação, com base no uso de temas
transversais como estratégia de facilitação do processo de reaprendizagem ou de
sensibilização dos visitantes e usuários. Numa delas o intérprete relata ter levado o
visitante a observar e refletir sobre a racionalidade do modelo de vida das espécies
naturais, em contraste com o modelo predador e perdulário adotado pelo homem urbano
civilizado. No discurso do intérprete da natureza são feitas alusões comparativas entre os
modos de vida de espécies naturais e os dos humanos, no sentido de chamar atenção para a
capacidade da natureza se recompor e se regenerar dentro dos processos naturais.
Considerando as atribuições do intérprete da natureza encontra-se, portanto, a de difundir
uma ética ambiental, conforme a visão presente no manual já mencionado, no qual o autor
expõe tal atribuição (Ferreira 2005: p.23):
o papel do condutor ou intérprete da natureza de um modo geral, é
mostrar como a natureza consegue resolver estas questões de espaço,
locomoção, alimento, desenvolvimento e reprodução de forma
simples e sustentável e, daí levar o visitante a refletir sobre sua
desnecessária condição degradadora da natureza e de sua própria
qualidade de vida, até com mínimos atos impensados. Não
entendendo, com isto, que deverão viver como as plantas e os
animais, mas o mais próximo possível de sua simplicidade de
existência e ciclo de vida.
A repercussão positiva com a introdução dessa atividade pode ser detectada em várias
esferas, desde sobre o próprio intérprete da natureza, sobre o visitante, até o ambiente
visitado, através de uma conscientização que trará certamente benefícios para a
conservação da natureza. Voltando a atenção para o intérprete, pudemos colher do manual
já mencionado o comentário transcrito a seguir (Ferreira, 2005, p.95):

Pensar a atividade do Condutor ou Intérprete em ambiente natural é
pensar numa necessidade de profissionalização da categoria, visto
que, quanto melhor for seu desempenho diante da atual necessidade
de sua atuação, melhor será o comprometimento dos seus conduzidos
para as questões que envolvam o meio ambiente, e sua imagem de
Intérprete da natureza diante do público formador de opinião.
Apesar do cunho profissional emprestado a esta atividade, ela tem um caráter peculiar, uma
vez que vem sendo exercida com freqüência por voluntários, dado que as UCs públicas não
dispõem de recursos suficientes para remunerar as atividades que incentiva. Deste modo,
conta com o espírito de militância e consciência ambiental dos envolvidos nestas atividades.
Dispondo de um referencial fornecido pelo discurso científico, mesclado com saberes
populares, o intérprete da natureza formula o seu discurso interpretativo, tomando assim um
papel de tradutor dos diferentes discursos sobre a natureza, para o visitante/ usuário dos
parques. Neste sentido, o intérprete/ guia emerge como mais um segmento social que mantém
uma relação própria com a natureza, diferente de outros segmentos classificados no Manual
em questão: índio; mateiro; andarilho; pesquisador; turista e guia (Ferreira 2005, pp. 16-17).
Segundo o autor, os dois primeiros caracterizam-se por estabelecer uma relação com a
natureza mais harmônica que respeita seus ciclos naturais, uma vez que sentem-se integrados
a ela. O andarilho e o turista oriundos de ambientes altamente modificados pelo homem,
buscam uma reaproximação da natureza como forma de fugir ao stress, sendo que o andarilho
estaria mais motivado para um reencontro consigo mesmo, despojado de todas as máscaras e
artificialidades impostas pela vida urbana cosmopolita. O pesquisador e o guia seriam os
segmentos que por força de suas escolhas profissionais têm que lidar com ambientes naturais,
embora o guia ou intérprete sinta-se particularmente comprometido com a disseminação da
ética ambiental, enquanto o pesquisador tenda a conservar a percepção da natureza como
objeto (Ibid. p.16-17).
O processo de formação que foi desencadeado no PEPB, o qual gerou o citado Manual,
envolveu um exercício de interpretação da natureza relativa a três trilhas diferentes utilizadas
nas visitas guiadas neste parque, como resultado do trabalho do conjunto dos aprendizes de
intérpretes. Nele é possível constatar a assimilação na prática dos conhecimentos extraídos
dos diferentes discursos da natureza desde o proveniente do discurso científico até o
proveniente do saber popular.
Ressalte-se que o Manual adotou essas três trilhas como modelos para expor o
desenvolvimento da fala do intérprete durante o percurso, a) Trilha interpretativa da Pedra do
Forno; b) Trilha interpretativa da Pedra da Boca; c) Trilha interpretativa da Cama do Caçador.
Apesar disso, menciona a existência de várias outras, entre as quais a da Mata do Gemedouro,
onde há uma área de mata nativa. Deve-se notar que embora o parque abrigue esta área de
mata nativa, as referências das trilhas são todas relativas aos imensos blocos rochosos e suas
caracterizações sugeridas pela população local. Cada uma delas recebe denominação extraída
da toponímia local, havendo menção a testemunhos arqueológicos da presença indígena na
região, desde inscrições rupestres a referências a indícios de fogueira pré-histórica para
cozimento de alimentos. O forno seria uma denominação alusiva a presença anterior de índios
cariris e de testemunhos de elementos empregados no preparo de alimentos, como uma
espécie de cozinha pré-histórica, hoje inexistentes em razão da sua retirada ilegal.
A profissionalização dos intérpretes da natureza ou condutores de visitantes em espaços
naturais pode ser entendida como a institucionalização de uma atividade, que tenta
transformar o usufruto e contemplação da natureza em uma experiência submetida ao controle
do condutor. É ele que conduz o visitante não só pelas veredas de um percurso físico, mas cria
a atmosfera para um exercício mental/intelectual seguindo um roteiro pré-determinado,

submetendo-o às regras e ao código de ética fixado nas leis ambientais. As UCs tornam-se
espaços sagrados em que o homem renuncia seu papel de agente para habilitar-se a se
entregar a uma sintonia com a natureza, porém submetido a padrões prévios. Apesar desse
monitoramento para uma experiência de relação harmônica com a natureza, há momentos de
verdadeira vivência de emoções com o sublime e o transcendente, conforme relatado pelos
caminhantes ao condutor da trilha, após escaladas e percursos extenuantes até a chegada ao
topo de um rochedo, com a visão repentina de uma paisagem ampla de horizonte longínquo.
Resta refletir em que medida a redescoberta da sacralidade da natureza constitui uma
tendência à emergência do sagrado selvagem na modernidade como propôs Bastide, ou se
a recriação de mitos cosmogônicos, no contexto da gestão ambiental, torna a
institucionalizar ou domesticar o sagrado, tal como ocorre no contexto das religiões.
O sagrado selvagem do movimento ambientalista e a institucionalização do sagrado
através das leis ambientais
O fenômeno do ressurgimento do sagrado detectado por Bastide na década de 70, teria um
caráter selvagem e distinto do que se supunha existir no contexto dos cultos extáticos e de
possessão primitivos, na verdade regidos por um sistema simbólico de mitos que estruturam e
codificam a experiência com o sagrado. A concepção bastidiana de sagrado selvagem
compreende (Bastide 2006 p. 250) “criação pura, não repetição – situa-se no domínio do
imaginário, não no da memória...” Haveria para ele um sagrado selvagem das sociedades
tradicionais e outro da civilização ocidental. Contudo, ele observa que no âmbito das
sociedades do primeiro tipo há um movimento de domesticação do sagrado, ao passo que na
civilização ocidental o sagrado resultaria da desagregação do modelo doméstico para jorrar
com fúria na forma selvagem (Ibid. p. 251).
A religião e a sociedade atuam com mecanismos de controle para eliminar o transe ou a
manifestação espontânea do sagrado de modo a institucionalizá-lo. O controle do sagrado é
exercido através da instituição religiosa e de um código por ele denominado de “boas
maneiras”. Assim, tomando como referência o vaticínio da morte de Deus por Nietzsche,
reconhece que não há propriamente o retorno de Deus, mas certamente do sagrado no
contexto contemporâneo ocidental, em razão do enfraquecimento da instituição religiosa. O
sagrado selvagem se manifesta como revolta do instituído pela religião, tanto quanto pelo
instituído pela sociedade, e neste sentido encarna uma luta política, conforme suas palavras
(Ibid., p.268):
o Sagrado selvagem dos religiosos vai além do exotismo dos sonhos
do imaginário ou das expressões corporais desenfreadas, para vir a
tornar-se uma luta política, pois, por seu lado, o social vivenciado in
statu nascendi nas diversas experiências comunitárias que se
multiplicam nos dias de hoje transcende rapidamente o retorno à
grande família camponesa, à economia de auto-subsistência ou à
promiscuidade sexual, para buscar mais além um fundamento
espiritual que também os enraíze por sua vez no Sagrado instiuinte.
A alusão às comunidades hippies dos anos 60 encontra-se subjacente a esta análise de
Bastide, embora mencione também os agregados de jovens em torno do consumo de drogas e
a busca de experiências fora dos padrões da moral social, presentes no fenômeno recente das
tribos urbanas. Nestas experiências, o componente coletivo não tem a mesma força de coesão
que nas comunidades tradicionais, uma vez que o transe coletivo constitui antes uma
experiência vivida de forma individual sem uma intercomunicação em torno de uma crença
comum. Certas formas de expressão do sagrado selvagem contemporâneo resultam em

(Bastide 2006 p.270) “decomposição, desestruturação, a contracultura que não pode, nem
quer terminar numa nova cultura.”
A expressão de sagrado selvagem frente à idéia de natureza entre os defensores da causa
ambiental se manifesta com particular ênfase entre os partidários da ecologia profunda, uma
vez que tendem a assumir uma visão sombria do futuro, de modo que já não haveria como
reverter o processo de degradação ambiental do planeta. Desta maneira, a reação desse
movimento tende a se enquadrar no modelo de contracultura, que expressa e denuncia acima
de tudo, o caos em que o mundo mergulhou. Não se trata, em última instância, de atribuir uma
dimensão anômica similar à expressão das tribos urbanas de jovens rebeldes sem causa, acima
mencionadas, já que sua forma mais radical de luta ambiental produziu inúmeros resultados,
conforme se verá a seguir.
Tendo falecido em 1974, Bastide foi privado de acompanhar o desdobramento do fenômeno
de retorno do sagrado no Ocidente, envolvido na luta de preservação da natureza e do planeta,
com a reelaboração do mito da criação através da Teoria de Gaia de Lovelock, bem como
com a criação das comunidades das ecovilas e sua incorporação à concepção de natureza pelo
discurso ambientalista. Elas constituem uma proposta nova de recriação do modo de vida
social, caracterizado por se submeter a um conjunto de critérios com base na sustentabilidade
ambiental do planeta, e por assumir o papel de disseminar o uso de tecnologias de menor
impacto possível sobre o ambiente (Braun 2001).
Neste sentido, o sagrado selvagem da experiência original levada a cabo pelos hippies foi
submetido a um processo de domesticação, através da institucionalização das diversas
expressões da luta em favor das idéias ambientalistas. Na política, estas geraram a instituição
dos partidos verdes, dos Fóruns Mundiais, dos movimentos anti-globalização etc.; na esfera
da sociedade civil surgiram as organizações não-governamentais voltadas para execução de
programas sociais e de preservação ambiental; novos arranjos comunitários como as ecovilas
que propõem um estilo alternativo de vida em pequenos aglomerados; no quadro da economia
surgem os empreendimentos de economia solidária etc.; na esfera governamental constata-se
o desenvolvimento de códigos e legislação ambiental. Nela, finalmente, assiste-se à
institucionalização do sagrado da natureza em seu mais alto grau.
Por último, cabe lembrar a assimilação da ressacralização da natureza no âmbito do discurso
religioso, em que Leonardo Boff tornou-se o grande porta-voz da chamada ecoespiritualidade. E, embora seja uma voz dissidente no quadro da instituição religiosa católica
de onde proveio, sua contribuição caminha na direção de uma institucionalização desse
sagrado na esfera das religiões, que pouco a pouco se sentem comprometidas com a difusão
de uma ética de respeito e reconhecimento da dimensão divina da natureza. Porém, ele
manifesta sua preocupação quanto à possibilidade do discurso ecológico se fechar no contexto
legal, impondo normas de ação e rigor punitivo, destituída de uma verdadeira consciência
ambiental (Boff 1995 p. 25).
se por detrás da ética não existe uma mística, uma nova
espiritualidade, quer dizer, um novo acordo do ser humano para com
todos os demais seres, fundando uma nova re-ligação (donde vem a
religião), há o risco de que esta ética degenere em legalismo,
moralismo e hábitos de comportamento de contenção e não de
realização jovial da existência em relação reverente e terna para com
todos os demais seres.
Desta maneira, ele defende a inserção da dimensão mística na ética ambiental, traduzida
numa nova espiritualidade formulada pela ecologia interior, de modo a ultrapassar a mera
instrumentalização e institucionalização da proteção ambiental, para produzir o
reencantamento da natureza e sua conseqüente ressacralização.
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MOVIMENTO MACROBIÓTICO: A BUSCA DE UMA
MENTE SÃ NUM CORPO SÃO

Magnólia Gibson Cabral da Silva
(UACS/UFCG).
Introdução
A macrobiótica é uma ciência alimentar que os zen-budistas já utilizavam há mais de cinco
mil anos atrás, a fim de atingir um perfeito estado de equilíbrio físico e mental.
“Macrobiótica” (‘macro’ grande e ‘bio’, vida) ciência alimentar, que busca estabelecer a

harmonia entre o ser humano e o meio-ambiente. Seu objetivo é levar o organismo humano
trabalhar de acordo com as funções biológicas e naturais (Bomtempo, 1977: 7).
A alimentação macrobiótica foi introduzida no Ocidente, mais especificamente na França,
pelo médico japonês Nyoiti Skurazawa-Ohsawa262, graduado em medicina pelo Instituto
Pasteur, em 1923. “Não se trata de magia, nem de superstição, mas simplesmente do
equilíbrio entre as duas forças antagônicas (Yin-Yang) que movem o universo, que o
organismo humano necessita para funcionar integralmente”, afirma Bom Tempo (Ibid.).
Em outras palavras, é através do equilíbrio orgânico entre o sódio e o potássio e da natural
complementação dos opostos Yin eYang (que ocorre em todas as coisas), que o regime
macrobiótico permite ao indivíduo alcançar uma constituição saudável e uma atitude positiva
em relação ao mundo e à natureza (Ibid.).
A proposta do Movimento Macrobiótico é ensinar as pessoas a viver de acordo com o
ambiente, prometendo em troca, saúde, felicidade e vida longa. Essa prática alimentar foi
introduzida no Brasil, na década de sessenta do século passado, como o Movimento
Macrobiótico, e será aqui analisada como uma das teodicéias de inspiração oriental difundidas
pelo Movimento Nova Era, como parte de sua crítica ao modo de vida ocidental moderno,
entre os quais, a agressão ao indivíduo - através da alimentação artificial e industrializada - e
à natureza, com o uso de agrotóxicos. O termo teodicéia aqui, deve ser entendido no sentido
weberiano, como explicação universal de realidade.
2. Macrobiótica: preceitos fundamentais.
De acordo com a macrobiótica, viver em sintonia com o ambiente é mudar quando este muda,
estar em harmonia com cada estação e com cada dia. A orientação correta para estar em
harmonia está exposta nos ensinamentos religiosos dos antigos (Teenguarden, 1977:5).
Consoante Ohsawa, a finalidade das cinco grandes religiões várias vezes milenares,
inventadas no Oriente, antes de tudo, parece ser a de salvar o ser humano de suas “quatro
maiores aflições fisiológicas” (o sofrimento de viver, o sofrimento da doença, o sofrimento da
velhice e o sofrimento da morte). Nesse sentido, essas religiões constituem verdadeiros
“tratados” nos quais as pessoas devem buscar orientação para conseguir, a saúde, a
longevidade e manutenção da juventude, que constituiriam a base fundamental para se
encontrar a felicidade e a liberdade (Ohsawa, 1979:9).
Na opinião de Teenguarden todas as religiões, na sua origem, foram estudos sobre a harmonia
e as tênues nuances do equilíbrio do universo (op. cit. 15). Segundo a referida autora, os
símbolos do Cristianismo, do Taoísmo e do Judaísmo, contariam a mesma história, com duas
linhas, duas partes de um círculo, dois triângulos. Cada um deles fala de duas forças em
equilíbrio que se fundem infinitamente para produzir todas as coisas no universo.
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No Cristianismo primitivo, estas duas forças eram chamadas “o Pai Celestial” e “a Mãe
Terra”; no Taoísmo são denominados YIN e YANG. Prossegue Teenguarden: “até aqui está
claro, mas há outros aspectos desses ensinamentos que parecem obscuros e esotéricos”. Isto
se deve ao fato de que o conceito de equilíbrio de tal modo fez parte integral da vida dos
povos antigos, que se tornou desnecessário enfatizá-lo, especialmente na dieta. Atualmente,
estes ensinamentos estão perdendo seu ‘estado de mistério’ e superstição que os envolvem,
diz ela. Experiências de laboratório dentro de padrões da ciência ocidental, levados a efeito,
na França, por George Oshsawa e nos Estados Unidos, por Ivette e Jacques Langre,
redescobriram suas aplicações práticas (Ibid.). Essa observação de Teenguarden reforça nossa
suposição de que a cientifização do conhecimento no Ocidente Moderno está promovendo
uma ‘desmistificação do misticismo’ (Silva, 1989). Nosso propósito aquí é situar o fenômeno
partindo da idéia original.
A filosofia taoísta é extremamente simples e está condensada em dois termos antagonistas:
YIN e YANG. Tamásico e Rajásico, etc. Concepção sintética do universo, de onde decorrem
todas as ciências e técnicas do Extremo Oriente, unificadas no enunciado de seu princípio
único (Ohsawa, 1979:7).
No princípio era o caos, afirma ele. Pouco a pouco essa confusão de forças desencontradas foi
se polarizando em dois aspectos: um luminoso, quente, masculino, potencial e outro sombrio,
frio, feminino, estrutural. Ao luminoso chamaram YANG, e ao sombrio, YIN (Ibid.). Todo o
cosmo então teria se ordenado de acordo com esses princípios. Segundo o taoísmo, tudo é
cíclico, tudo está em constante mutação e depende de padrões que obedecem ao eterno jogo
entre os dois pólos YIN e YANG. Quando não há harmonia entre eles, os resultados são
desagradáveis e funestos (Ferreira, 1985:9).
De acordo com essa visão, o universo se reflete no ser humano. Assim, o microcosmo (ser
humano) está subordinado as mesmas leis impostas ao macrocosmo (universo), e todos os
acontecimentos influenciariam mutuamente os dois mundos (Ferreira, op. cit). Ou seja, a
natureza age sobre os seres humanos, assim como estes agem sobre a natureza, modificando-a
e sendo modificado por ela.
O taoísmo pregava a liberdade de forma quase anárquica, enfatizando as relações entre as
coisas do universo, uma idéia bem diferente de um Deus personificado que cria e destrói
conforme sua vontade. Esta é a lei do Tao, o fluxo da vida, o ritmo da natureza. É como se
todo o universo tivesse um ritmo, fosse um aglomerado de “padrões” diferentes, às vezes até
conflitantes, mas que, tendo cada um seu ritmo próprio, contribuísse para o ritmo do universo.
O taoísmo não conhece determinismos é uma visão mais sintética do universo. São as várias
relações que estão ocorrendo em determinado momento do tempo que contam.
Esse tipo de pensamento sintético utiliza a noção de padrão, que corresponde ao conjunto de
relações num determinado fenômeno. Pode-se, por exemplo, dividir o ano em estações e a
cada estação corresponderia um “padrão”. No nordeste do Brasil, grosso modo, há duas
estações, o inverno e o verão. O padrão do inverno é chuva, fartura, etc. e o padrão do verão,
é calor, estio, muito sol, etc.
O universo então se compreenderia como um conjunto de “padrões” até mesmo opostos entre
si, mas complementares na sua formação.
Quem lida com padrões precisa ter uma referência para classificá-los, e dentre esses
referenciais, um dos mais importantes nesta tradição é a noção de YIN e YANG.
Os chineses tinham uma noção dialética do mundo. Tese, antítese e sua resolução em nível
mais alto que o anterior.
Essa dialética está representada no sistema YIN – YANG, onde se classifica YIN como aquilo
que fosse passivo, estrutural, frio, centrípeto, feminino, e YANG o que fosse ativo, dinâmico,
quente, centrífugo, masculino.

Observe-se que esses conceitos são relativos. Um só existe em função do outro. Por exemplo,
só há o bem em face do mal, só há escuridão quando surge a luz, o frio só é frio, em relação
ao quente.
YIN e YANG são opostos, porém se complementam, e sempre surgem juntos, um em função
do outro.
Um padrão pode ser YIN sob um aspecto e YANG em outro, pode ser YIN em dado
momento e YANG em outro. Exemplo, uma lâmpada é YANG em relação a uma vela, porém
é YIN em relação ao sol, sendo a luminosidade uma característica YANG.
De acordo com os dois princípios são feitas classificações:
YIN

YANG

a Lua

o Sol

a Terra

o Céu

a Água

o Fogo

a Noite

o Dia

o Inverno

o Verão

A noção YIN e YANG é cíclica, a um período YIN sucede um YANG, que é seguido de
YIN, e assim por diante. YIN tem em si a raiz de YANG e vice- versa.
O universo existe porque há uma alternância harmônica de YIN e YANG. Se houvesse
supremacia de um sobre o outro, a ordem fundamental, o Tao, seria profundamente alterada, e
se instalaria o caos.
Essa noção de equilíbrio YIN e YANG pressupõe um equilíbrio dinâmico, isto é: um
determinado momento YANG sobrepujando YIN, no próximo YIN excede YANG.
Os chineses temiam o apogeu, pois sabiam que após tê-lo atingido só se pode esperar a
decadência, que era simbolizada pelo metal, e se associaria à meia-idade e ao outono
(Ferreira, op. cit. 35).
Para a Macrobiótica, o ambiente e o ser humano são inseparáveis. O ambiente do lhe fornece
o alimento físico, mental e espiritual e o ser humano, por sua vez alimenta seu ambiente.
Homem e ambiente são um só. Por isso, deve-se escolher os alimentos que crescem
naturalmente no nosso meio. Um esquimó, ao comer carne, está em harmonia com sua região
ártica. Do mesmo modo, quem como frutas está em acordo com o clima tropical.
Aos alimentos com influencia expansiva, chamamos de YIN: àqueles de influência
contractiva YANG. Alguns alimentos possuem grande quantidade de YIN , enquanto outros
são excessivamente YANG (Teenguarden, 1977: 16).
Comparando dois alimentos de acordo com essas características, a melancia e o trigo, por
exemplo: A melancia é grande, a semente do trigo é pequena; a melancia é suculenta e o
trigo é seco; a melancia cresce melhor no calor, enquanto que muitas variedades de trigo
podem ser plantados no outono, podendo suportar invernos rigorosos; a melancia não pode ser
guardada muito tempo sem refrigeração, o trigo mantém-se sem perder a forma nem o valor
nutritivo. Isto não é um resumo exaustivo de normas, mas deve bastar para concluir-se que a
melancia é mais YIN que o trigo! Naturalmente nada e de todo YIN ou de todo YANG; cada
coisa é mais YIN ou mais YANG em relação a algo mais. É mais conveniente chamar o
primeiro de cada grupo de YIN, e o segundo de YANG: por exemplo o frio é YIN, o calor

YANG. O calor já foi dito é YANG, portanto, o verão é YANG, daí sentirmos a necessidade
de alimentos YIN, cheio de líquido e em geral frios e grandes. Já no inverno, precisamos de
alimentos YANG, pois eles têm uma influência contractiva que nos deixa cheios de energia e
ajudam a manter o calor do corpo. Assim os produtos de origem animal, sal e comidas mais
fortes, que são mais YANG, são recomendados. Quem se alimenta indiscriminadamente
torna-se desequilibrado (Ibid.).
Para a Macrobiótica, o alimento é tudo. É a origem da justiça e da injustiça, da felicidade e da
dor, da saúde e da doença. O que comemos é realmente o fundamento, a estrutura básica do
nosso destino, determinando o rumo do nosso crescimento e do aperfeiçoamento humano.
Comer é a transmutação de uma espécie em outra. Este é o grande significado oculto do
alimento. Comer é o próprio desempenho da Ordem do Universo. Através da alimentação
uma vida transforma-se em outra.
1.

Zen-budismo na perspectiva sociológica.

O Movimento Macrobiótico, é aqui analisado na perspectiva Weber-Berger, como uma
teodicéias de inspiração oriental, entre as inúmeras difundidas pelo Movimento Nova Era.
A teodicéia do Movimento Macrobiótico pode ser considerada um continuum, da mais radical
das racionalizações dos fundamentos teóricos do complexo Karma-samsara, que foi o
budismo. De acordo com Berger (1985) em sua versão original, o budismo atinge um grau de
racionalização raramente ou nunca alcançado dentro das lides do pensamento hindu ortodoxo
(Berger, 1985: 79-80).
Na Macrobiótica não há deuses nem demônios, apenas o ser humano, que é “o todo e a parte
ao mesmo tempo”. Não há lugar para atitudes religiosas. Entretanto, o respeito pela natureza e
pelo alimento, considerado uma dádiva daquela, ao lado do cuidado dispensado ao alimento,
desde a preparação do solo, ao cultivo, preparo, e consumo, devem obedecer estritamente o
princípio YIN-YANG. Nesse sentido, assemelha-se a um verdadeiro ritual. Tudo deve ser
executado dentro da compreensão racional das leis que regem o universo. Sendo o homem
apenas um dos elos da enorme cadeia do imenso sistema regido pela lei dos opostos
complementares formadores do princípio único, o YIN e YANG. Eliminado todo e qualquer
intermediário, o adepto realmente convicto, deve empreender a tarefa da ‘salvação’, através
de uma vida comedida, na qual a purificação do corpo físico constitui condição si ne qua non
para atingir a perfeição espiritual. A meta do praticante da alimentação macrobiótica é o
respeito a si próprio e a reverência a tudo e a todos.
No que se refere às anunciações e promessas da macrobiótica, esta não deve ser caracterizada
como uma “fuga do mundo” como supôs Weber, e sim, como uma profecia que leva a uma
atitude ativa diante do mundo, uma vez que os bens almejados são saúde, longevidade e
felicidade, que segundo a classificaficação de Weber, são bens do “aqui e agora”.
Consoante Silva (1989, op. cit.) o movimento macrobiótico deve ser considerado uma atitude
“contemplativo-atuante”. A esse propósito, a autora ressalta a impropriedade da expressão
“fuga contemplativa do mudo” Weber (1979: 334) para caracterizar as atitudes oriundas da
tradição oriental. Trata-se de uma interpretação carregada de “bias”, pois é resultante da visão
dualista ocidental de mundo, que separa “aqui” e “além”, “mente” e “corpo” etc. A tradição
oriental não separa aqui e além, para eles existe uma agora eterno, nós é que mudamos de
forma, mas estamos sempre aqui, não viemos e portanto, não retornamos para lugar nenhum.
Num dos livros sagrados do Zen-budismo, a Sutra Yuima-Kyo (tradução japonesa), consta
que o mundo em que vivemos é igual à “quimera ou ilusão”. É um mundo apenas de
aparências. Por trás dele, permanece inalterável, sempiterna a verdadeira realidade, a
verdadeira vida imanente a todo o Universo. Para eles, o ser humano não nasce nem morre,
porque vive eternamente no mundo da “existência verdadeira”. “O verdadeiro mundo onde

vive o homem, sempiterno, inascível e imortal”. E como as anunciações e promessas da
profecia Zen budista incluem valores imediatos e prometem a felicidade aqui e agora, pode-se
afirmar, que as atitudes inspiradas nesta profecia são voltadas para o mundo e não rejeição do
mundo como supunha Weber.
Isto posto, argumentamos que em última instância, o que caracteriza uma ação não é a
“forma” de agir em si mesma e sim, a idéia diretora que comanda a ação.
Nessa perspectiva, diríamos que o suposto caráter ativo do calvinista atribuído por Weber, se
existe, teria sido inspirado na visão dualista da profecia “emissária” , que leva o crente a agir
em nome de “Deus” contra o “Demônio”, e não, a “atitude voltada para o trabalho neste
mundo”, que aparece também entre budistas. A visão dualista teria dado ensejo ao surgimento
de uma ética que valoriza mais atitudes competitivas, ao contrário da ética oriunda da tradição
oriental, que valorizaria, atitudes pacíficas.
Com efeito, o “espírito” combativo impregna todas as atitudes do ocidental moderno, seja ele
religioso ou não. Isso é facilmente comprovável no caráter heróico da cultura ocidental. Tudo
na sociedade ocidental se constitui numa luta: “luta contra a pobreza”, “luta contra a morte”,
“luta contra a ignorância”, “luta contra as bactérias”, “luta por um lugar ao sol”, etc.
A ética oriunda dos sistemas filosóficos do Extremo Oriente é baseada na idéia de unidade
fundamental. Essa ética valoriza o equilíbrio e a busca da perfeição, cuja meta final é a
sabedoria e não o poder.
Empregando termos já consagrados na Sociologia, diríamos que a profecia “exemplar”
caracteriza-se por favorecer atitudes voltadas para o ‘consenso’, já que sua meta é a sabedoria
e o equilíbrio, enquanto que a profecia “emissária”, se caracteriza por favorecer atitudes
combativas (“conflito”), visando o poder e a dominação. Ai está a verdadeira razão que teria
originado atitudes opostas.
Nesse sentido, julgamos mais apropriado dizer que a idéia de unidade favorece a atitude
religiosa pacífica, enquanto que a idéia de dualidade favorece a atitude religiosa combativa.
Assim, a profecia “exemplar” mostra o caminho da salvação pela vida exemplar,
habitualmente através da contemplação. Esse tipo de profecia favoreceria atitude religiosa
pacífica. A profecia “emissária” mostra o caminho da salvação em nome de Deus, contra o
demônio. Esse tipo de profecia tem, com freqüência, um caráter ascético preponderante e
favorece uma atitude religiosa combativa. A Santa Inquisição, as Cruzadas, os métodos de
evangelização e de catequese da Igreja Católica constituem excelentes exemplos de
dominação e violência inspirados na profecia emissária.
A agressividade ocidental inspirada na profecia “emissária” não se reflete apenas nas relações
sociais, mas também, na relação homem natureza e domina o pensamento científico ocidental.
Em As raízes históricas de nossa crise ecologia, Lynn Whithe Jr. ressalta o caráter
antropocêntrico do Cristianismo e seus efeitos funestos sobre a natureza (Whithe Jr., 2003:
144 ). Diz ele:
O Cristianismo, em contraste absoluto com o antigo paganismo e religiões da Ásia (exceto,
talvez o Zoroastrismo), não só estabeleceu um dualismo entre homem e natureza, como
também insiste que é a vontade de Deus que o homem explore e natureza para seus próprios
fins (Ibid).
Com efeito, nenhuma civilização conhecida promoveu tamanha devastação quanto a
sociedade capitalista ocidental moderna. A degradação ambiental hoje constitui-se num dos
mais graves problemas a ser enfrentado pela humanidade. As práticas danosas ao meioambiente atingem também a saúde e o bem estar humanos. A poluição ambiental, a prática do
uso de agrotóxicos e os alimentos artificiais destroem a saúde humana, tornando-se um ciclo
vicioso.

Whithe Jr duvida que o desastroso retrocesso ecológico de hoje possa ser evitado
simplesmente aplicando mais ciência e mais tecnologia. Nossa ciência e tecnologia
desenvolveram-se a partir de atitudes cristãs, afirma ele (...).
De acordo com a visão científica ocidental, nós somos superiores à natureza, por isso
desdenhamos dela. Bem ao contrário dos zen-budistas, ao invés de respeitá-la e compreendela, desejamos utiliza-la para nossos menores caprichos.
Na opinião de Whithe Jr,, mais ciência e mais tecnologia não vão nos fazer superar a crise
ecológica do nosso tempo, até que encontremos uma nova religião ou repensemos as antigas,
(Op. cit. 148).
Para ele, devemos continuar a ter a pior crise ecológica até que rejeitemos o axioma cristão
que a natureza não tem outra razão de existência afora servir o homem (Op. cit. 150). Desde
que a raíz do nosso problema é tão amplamente religiosa, diz ele, o remédio deve ser
essencialmente religioso, quer o chamemos assim ou não (Op. cit. 151).
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A FITOTERAPIA NAS IDENTIDADES CULTURAIS
POTIGÜARA
Maria Otilia Telles Storni
(PUC/SP-UFPB-PPGCR)

1. Introdução
Esse trabalho é parte do Relatório Geral do Projeto Resgatando o Saber Indígena em Plantas
Medicinais referente à pesquisa com os índios Potigüaras de Rio Tinto, Mamanguape,
Marcação e Baía da Traição, no Estado da Paraíba, que é desenvolvida com subsídios do
CNPq/FAPESq/UFPB, cuja equipe inclui o nome da autora desse artigo. Pretende-se
primeiramente apresentar algumas reflexões teóricas que inspiraram a coleta de dados
antropológicos e em seguida daremos visibilidade aos trechos de entrevistas que revelam a
força da identidade étnica dessa comunidade expressa no seu conhecimento de fitoterapia do
qual são portadores.
É importante ressaltar que a presença da antropóloga e autora desse segmento do relatório da
referida pesquisa serviu para fazer a mediação entre a coleta de dados etnobotânicos e a
cosmologia dos índios Potigüaras. Um dos principais objetivos desse projeto de pesquisa foi o
de sistematizar esses conhecimentos da fitoterapia tradicional em forma de um livro-catálogo
e entregá-lo para as lideranças indígenas de cada aldeia.
Espera-se que esse material reforce o sentimento de identidade étnica do grupo pesquisado e
que possa desencadear outras ações relacionadas com o resgate desse saber nas gerações mais
jovens dessa comunidade. Há também possibilidade de eles organizarem farmácias e
laboratórios fitoterápicos no futuro, o que pode atuar como fonte de renda dos índios que
quiserem se envolver com essa produção.
Em qualquer que seja o uso dos resultados dessa pesquisa, os membros dessa comunidade
saberão que seus saberes tradicionais contam com o respeito e reverência dos pesquisadores e
respectiva comunidade acadêmica, o que pode melhorar a auto-estima e autonomia grupal
para a utilização e preparação de suas plantas e remédios naturais.
Note-se que não se trata apenas de uma lista de plantas, até porque essa indicação botânica
não teria grandes inovações se comparada ao saber das populações tradicionais não-índias da
região norte da Paraíba. O que ocorre é que os significados simbólicos da indicação,
preparação e uso das espécies fitoterápicas são remetidos aos universos espiritual e ritual que
compõem a cultura Potigüara. É nesse sentido que o fato de conhecer as plantas e seus usos,
entre os membros desse grupo, denota a significação sagrada de ser Potigüara.
2. Reflexões Teóricas
Os estudos sobre identidade étnica na Antropologia brasileira se iniciaram no final da década
de 60 do século XX, com Roberto Cardoso de Oliveira (1976). Esse autor se apoiou nas
teorias de Fredrik Barth (1969), que definiu o conceito de grupo étnico para analisar seus
limites e organização em termos de diferenças culturais.
Essas propostas foram fundamentais para os estudos etnológicos brasileiros porque
focalizaram os grupos indígenas, não apenas em si mesmos, como fizeram os antropólogos
tradicionais estruturalistas e funcionalistas, mas também, por incluírem as suas relações,
quase sempre conflituosas, com as populações não-índias.
De acordo com João Pacheco de Oliveira Filho (1998), que foi orientando acadêmico de
Roberto Cardoso de Oliveira, a definição dada por Barth para grupo étnico é a de um tipo
organizacional, no qual uma sociedade constrói e reconstrói sua individualidade grupal diante
de outras com quem está em processo de interação social permanente. Essas relações são
estruturadas a partir de diferenças culturais.
Os elementos definidores de um grupo étnico estão principalmente nos limites traçados pelas
diferenças culturais. Os processos de perda ou resgate da identidade étnica devem ser então
estudados em contextos específicos, tanto no sentido político como no econômico ou
religioso. Oliveira F°. (1998) parte desse ponto para mostrar como a territorialização se

constitui como um dos principais catalisadores dos processos de emergência e mobilização da
identidade étnica.
De acordo com esse autor o reconhecimento concreto dos territórios tradicionais é o primeiro
elemento definidor da mobilização identitária dos índios do nordeste brasileiro, o que inclui
os Potigüara. No lado espiritual, correspondente ao aspecto material do território, estão os
rituais do Toré, que atuam entre os índios dessa região como importante contraparte simbólica
legitimadora da identidade étnica desse grupo.
Manuela Carneiro da Cunha (1998) revela que as comunidades étnicas podem tanto ser
formas de organização para a resistência como para a conquista de espaços, ou ainda ser uma
linguagem de explicação de mundo e base de relação dos seus membros com o contexto que
envolve a comunidade indígena. Essa linguagem pode também ser uma retórica por seu
caráter flexível e comunicador.
Enquanto forma de organização política a etnicidade – linguagem que compõe a identidade
étnica – é uma forma de organização política e só pode existir num contexto mais amplo, em
situações de contato com outros grupos sociais distintos. O meio mais amplo fornece,
portanto, os quadros e as categorias dessa linguagem. Dessa forma, a “cultura original” do
grupo étnico não só se modifica, mas adquire também uma nova função que lhe é essencial: a
de ser uma cultura de contraste em relação à dos grupos sociais que vivem ao redor dos
índios, que nessa pesquisa são os Potigüaras.
A cultura tende então a se acentuar, ao mesmo tempo em que se torna mais visível por ser
simplificada e reduzida a um número menor de traços que se tornam diacríticos, isto é,
visíveis (Cunha, 1986). No caso, a revalorização das práticas fitoterápicas tradicionais dos
Potigüaras fez com que esse conhecimento seja um traço diacrítico da identidade étnica desse
grupo.
O resultado desse raciocínio é que os grupos étnicos não podem mais ser definidos
exclusivamente a partir da sua cultura, mesmo que esta seja um elemento imprescindível da
etnicidade. Cunha (1986: 101) explica melhor: Foram essas considerações que levaram
antropólogos interacionistas, como Moerman e Barth, a definirem adequadamente a
identidade étnica em termos de adscrição: assim, é índio quem se considera e é considerado
índio. A identidade étnica passa então a se constituir como uma ideologia, cuja finalidade
expressa é realizar a distinção entre grupos sociais que se encontram numa situação
irremediável de interação e disputa por posições. Cunha (1986:101-102) lembra que:
A construção da identidade étnica extrai assim, da chamada tradição, elementos culturais que,
fora do todo em que foram criados seu sentido se alterou. Em outras palavras, a etnicidade faz
da tradição ideologia, ao fazer passar o outro pelo mesmo; e faz da tradição um mito na
medida em que os elementos culturais que se tornaram ‘outros’, pelo rearranjo e simplificação
a que foram submetidos, precisamente para se tornarem diacríticos, se encontram por isso
mesmo sobrecarregados de sentido. A etnicidade, tanto quanto a noção de cultura que lhe
servia de substrato vê-se privada de qualquer substância; ou melhor, abolida a idéia de uma
cultura estática dada ab initio, ela permanece ainda algo que não se põe apenas se contrapõe, e
cujo motor e lógica lhe são externos.
De acordo com essa autora, a etnicidade tem um caráter instrumental onde, além da
identidade contrastiva há também a ideologia étnica, a partir do momento em que os
elementos culturais tradicionais do grupo étnico são reativados e rearrumados como forma de
distingui-los de outros grupos e legitimá-los para determinados objetivos.
Note-se que há uma ligação ascendente intrínseca entre o Território-Natureza-ToréEspíritos263 e as plantas usadas na fitoterapia que constam dos saberes tradicionais Potigüaras,
263

Sobre o Toré ver também Dantas, Beatriz Góis et al. “Os povos indígenas no nordeste brasileiro: um esboço
histórico”. In CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) História dos índios no Brasil, 2ª ed., São Paulo: Cia. das
Letras/Secretaria Municipal de Cultura/FAPESP, 1998, pp. 431-456.

daí sua importância como parte sagrada da identidade Potigüara, principalmente por ser parte
da sua ligação ancestral com a terra. Nesse caso, veremos a seguir, que a fitoterapia Potigüara
ressurge dentro do universo espiritual de crenças ligadas à natureza. Veremos também que
quando as plantas são invocadas com a força do Toré264 que só os índios têm acesso, há um
aumento do poder terapêutico das plantas.
2. A fitoterapia e a Identidade Étnica dos Potigüaras
Para retratar o conhecimento das plantas como parte componente da identidade étnica dos
Potigüaras, recorreremos aos trechos das entrevistas colhidas na pesquisa de campo. Antes,
vale esclarecer que nem todas as entrevistas apresentaram dados para compor esse item do
relatório, por diversas razões.
Em primeiro lugar, o formulário de pesquisa não era exatamente adequado para uma
entrevista aberta, com espaço para os entrevistados expressarem suas idéias e crenças em
relação ao uso de plantas. A constatação dessa inadequação não é uma crítica ao formulário
de pesquisa, pelo contrário, esse instrumento mostrou-se eficaz nas coletas de dados sobre o
conhecimento das plantas, que era o objetivo mais importante dessa pesquisa.
Acontece, porém que foi combinado com a equipe de pesquisadores que quando fossem
encontrados alguns informantes que mostrassem um conhecimento mais aprofundado sobre o
conhecimento e uso das plantas, fosse feita uma entrevista aberta com eles, usando-se
inclusive o gravador. A antropóloga e autora dessa parte do relatório recebeu então a
incumbência de procurar e entrevistar esses informantes especiais e saía para campo munida
de formulários e gravador, para usar um e/ou outro instrumento, conforme se fizesse
necessário.
Os informantes especiais podem ser os caciques ou os índios mais idosos ou ainda as
mulheres de mais de cinqüenta anos que já exerceram a função de parteira. Essas últimas são,
por isso, apelidadas de comadres, e têm um poder de articulação muito grande com a
comunidade, não só pelo seu papel de obstetrizes informais como também porque conhecem
as plantas, as pessoas, e seus problemas de saúde, afetivos e outros.
Por sua idade exercem o papel de conselheiras, e não raro, são mediadoras entre os membros
do grupo e as autoridades para conseguirem resolver problemas e reivindicações. Está nessa
categoria a comadre e pajé D. Maíra, cujo nome aqui colocado é fictício para preservá-la.
Segundo ela mesma, o Brasil tem apenas cinco pajés do sexo feminino e ela é uma delas.
Outros tipos de informantes especiais podem ser os caciques de cada aldeia, especialmente os
de mais idade e os que estão nesse cargo por mais tempo. Atualmente os caciques são eleitos
e reeleitos, no caso de conseguirem representar a sua aldeia como esperam os seus habitantes.
Os caciques são líderes formais de cada aldeia, mas não são os únicos que têm liderança, pois
há outras pessoas que têm mais idade que são respeitados como tal entre os Potigüara.
Eles – os líderes formais e informais - compõem o Conselho Indígena Potigüara, que tem a
função de debater, resolver conflitos e tomar decisões importantes para essa comunidade
indígena como um todo. Estão nessa categoria os caciques S. Uirá, S. Tibiró e D. Maíra, além
das informações de S. João, um não-índio que também foi entrevistado, para mostrar a
diferença da relação com as plantas entre os índios e não índios. Os nomes aqui apresentados
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são fictícios para preservar suas identidades. Começaremos com os dados de entrevista de D.
Maíra, por ser a única comadre auto-nomeada como pajé que encontramos na pesquisa de
campo, pelo menos até esse momento:
“Quem indicou a entrevista com D. Maíra foi o Agente de Saúde que estava na aldeia de S.
Francisco para a vacinação de gripe, quando chegamos lá no dia 11/10/05, por volta das 10 h.
Fui até a casa dela, ouvi barulho de gente mexendo lá dentro e chamei umas três vezes. Após
alguns minutos ela atendeu sorridente, e, depois ela me contou que demorou a me receber a
cunhã (mulher) porque estava consultando os espíritos para saber se eu era uma pessoa boa,
de paz; os espíritos confirmaram que ela podia me receber tranqüila.
Expliquei sobre a pesquisa de plantas medicinais, pedi sua licença para fazer a entrevista e
para assinar o termo de consentimento. Ela disse que aceitava, mas que a condição era de
fazer um moitará comigo, ou seja, uma troca: ela me falaria sobre as plantas e tratamentos de
saúde que fazia, e eu compraria o artesanato que ela e a chianana (família) dela fazia. Eu
aceitei dizendo que estava interessada no artesanato porque gostava e que era antropóloga, o
que pareceu agradá-la, tanto por querer comprar o artesanato como por ser antropóloga.
A casa é de alvenaria e tem uma sala ampla e retangular, com dois quartos que dão para a
sala. Há cadeiras, uma mesa e uma estante com televisão e som. A sala dá para a cozinha de
onde se podia ver um fogão a gás e depois da porta da cozinha se podia ver atrás da casa um
quintal amplo e sem cerca, com um fogão a lenha, o banheiro e o que parecia ser um quarto
externo. Ao lado da casa há uma construção redonda de varas de pau e cobertura de sapé, que
depois soube que era a Tupãoca, a casa de Tupã, onde ela faz os rituais – Toré – diariamente,
ao anoitecer.
Segundo D. Maíra, o Toré é uma dança sagrada que ela gosta muito de dançar por ser uma
forma de orar e entrar em contato com Tupã e outras entidades para pedir proteção e paz para
ela e sua chianana (família), que sempre dança com ela todos os dias. Perguntei sobre o uso
que ela faz das palavras em Tupi, e ela disse que aprendeu com o Prof. Eduardo Navarro.
Realmente, há cinco anos esteve na Baia da Traição um professor da Universidade de São
Paulo, que é especialista em Tupi antigo e já fez até uma entrevista no Programa Jô Soares,
da Rede Globo de Televisão. Eu o conheci pessoalmente, pois participei como debatedora de
uma palestra que ele deu na UFPB em 2000. Eduardo Navarro deu um curso de Tupi para
alguns líderes indígenas, que se tornaram multiplicadores do ensino desse idioma até hoje
entre os Potigüara.
Vale registrar aqui que a questão do ensino e uso da língua Tupi foi a ampla recepção e
interesse dos índios em reaprendê-la, pois, é visível que essa prática reforça a identidade
étnica Potigüara, como foi visto com D. Maíra, ao usá-la com as visitas de brancos como eu,
que chegam a sua casa ou têm contato com ela. O que vale é o significado do interesse de
afirmação do uso da língua tradicional para eles, mais do que o fato de os índios a terem
aprendido apenas há cinco anos”.
Nesses dados, especialmente os assinalados em negrito, o que mais salta aos olhos é a
importância da identidade étnica Potigüara como elemento contrastivo em relação a pessoas
que não são índias. O uso do idioma Tupi, que estava extinto entre os membros desse grupo,
foi rapidamente incorporado para ser utilizado como traço diacrítico (visível), mesmo que seja
com apenas algumas palavras. Essas, porém, representam categorias essenciais para eles,
como cunhã, chianana, Tupãoca, moitará cuja tradução é: mulher, família, casa de Tupã e
troca. A afirmação acima citada é a da identidade étnica através do resgate de um idioma
esquecido pelo grupo.
A presença e invocação da espiritualidade, que é representada por Tupã e outras entidades é
um traço não apenas diacrítico como também adscritivo, ou seja, visível para os que são de
fora do grupo e um elemento interno reforçador da indianidade para eles mesmos. Ao reforçar
a crença em Tupã e outros espíritos, D. Maíra reforça e pede proteção através dos mitos da

sua etnicidade, bem como, seleciona e aceita os não-índios, como a antropóloga, para o seu
convívio.
A proposta do moitará – a troca de dados pela compra de artesanato – foi uma estratégia de
tirar vantagem da relação com os não-índios. Em outras palavras, ela determinou, com a ajuda
dos espíritos, os termos dessa relação com a pessoa que bateu em sua porta em busca de
dados. É uma forma de neutralizar um contato que tem sido historicamente conflitivo, pelo
menos com outros membros da população não índia.
Sobre a crença no uso das plantas e seu papel no reforço da identidade étnica, D. Maíra
respondeu:
“Acredito sim no poder de cura das plantas e gosto de estar na mata junto com a natureza
porque sou índia e sou ensinada por Tupã e as outras entidades espirituais dos índios que me
guiam na escolha das plantas que eu devo usar em cada caso de doença que eu curo. Eu
ensino os curumins [meninos, jovens] e vou passar esses ensinamentos para o meu filho mais
novo, que se interessa por isso e vai continuar os meus trabalhos de cura com as plantas.”
Esses dados confirmam a relação da indianidade com a espiritualidade, bem como a
preocupação com continuidade desses conhecimentos através do filho. No diário de campo há
novas informações:
“Toda vez que ela indica o uso de uma planta ela faz um Toré e que ela mesma prepara os
remédios de plantas. Ela recebe as entidades, que dizem que planta deve usar, e depois ela ou
seu filho mais novo vai para a mata para pegar a planta. Antes de tirar a parte que ela ou o
filho procuram ela pede licença para a natureza, ou seja, para os espíritos daquela planta: ela
batendo no tronco ou raiz que ela vai colher, ao mesmo tempo em que invoca as entidades
para permitirem a retirada da planta e ajudarem na cura da doença onde vai ser usada,
mostrado como preparar o remédio.”
Como se pode ver, ato de ir para a mata é precedido da invocação dos espíritos que a orientam
o que buscar. A natureza representada pela mata é então o universo apossado pelos espíritos,
em que os índios têm acesso após uma espécie de negociação com eles, tanto para orientação
das plantas como pelo modo respeitoso de pedir permissão para usar as plantas, o que
evidencia o modelo Território-Natureza-Toré-Espíritos. No relato das formas de preparação
dos remédios há muitas que são semelhantes aos dos demais entrevistados, ou seja, os
lambedores, banhos e chás. Mas há também outras maneiras que são exclusivas de D. Maíra,
como está anotado:
“... ela tem relatos de cura, e que em cada caso há uma orientação,
havendo situações em que ela mesma não conhece as plantas que vai
utilizar segundo suas declarações.
Há também situações em que ela não quis relatar a forma de preparo
das plantas porque incluem rituais que são segredos para os brancos.
Nesses casos não insisti para ela me contar os segredos. Aliás, em
muitos casos que ela trata os doentes, esses não podem saber o que
estão ingerindo, o que é mais uma forma de segredo e de ritualização
dos tratamentos fitoterápicos que ela ministra”.
Ficou claro que há plantas de uso freqüente em doenças comuns e pouco graves, e, há
remédios de plantas para doenças difíceis, que são acompanhadas por rituais mais longos e
complexos. Há doenças que são tratadas em hospitais de João Pessoa ou nos Postos de Saúde
Indígena – PSI/FUNASA – Fundação Nacional da Saúde, ou ainda no PSF – Programa de
Saúde da Família da Prefeitura de Baía da Traição. Esses serviços complementam os
tratamentos fitoterápicos com rituais. Nesse momento D. Maíra relatou o uso de algumas
plantas e depois começou a contar os casos difíceis de cura que ela viveu

“O primeiro foi de sua sobrinha que voltou da maternidade cinco dias depois de ter tido um
bebê. Essa mãe estava sem sentir os movimentos da cintura para baixo e a pajé foi então para
o mato para buscar uma planta indicada pelas entidades espirituais. Os movimentos das
pernas voltaram depois dela ter feito os rituais de Toré com a ajuda da chianana da doente. A
moça estava junto de nós e confirmou o relato olhando para D. Maíra com muito respeito.
Contou também de outra parente que estava com problema nos pés por causa de um corte que
não cicatrizava, e os médicos haviam recomendado que fosse amputado o pé doente. D. Maíra
foi buscar a parente no hospital, com a ajuda do prefeito de Baia da Traição, que arrumou um
transporte para trasladar a doente de João Pessoa até a aldeia. Depois, a pajé foi para a mata e
pegou olho de carrapicho, que ela não conhecia. Pediu licença para a planta, deu três batidas
na raiz da planta e depois fez uma infusão dessa planta. Lavou os pés e fez orações e Toré que
demoraram 3 dias. Em 15 dias o pé estava cicatrizado e a doente estava andando.
Houve também outra parente (índia ou índio são chamados de parente mesmo sem ligação
familiar direta) cujos pés estavam cruzados e os dedos contraídos (encriquilhados). D. Maíra
fez um ritual de Toré com uma planta secreta e banhou os pés da doente rezando e
descontraindo dedo por dedo, até que a contração desapareceu. Ela usou também o caldo de
um bicho do mato (secreto) que a doente tomou. Segundo D. Maíra essa doença foi colocada
pela inveja de uma vizinha. Isso pode acontecer também quando os índios entram em contato
com gente branca, ressalvando que, mesmo eu sendo branca, não causava esses efeitos. Foi
nesse momento que ela contou que perguntou às entidades se podia me receber quando
cheguei a sua casa.
Outra sobrinha sentiu uma dor muito forte no estômago e fazia 5 dias que não conseguia
comer nada nem dormir por causa da dor. Ela fez comida e a sobrinha comeu e depois dormiu
por quase 24 horas seguidas. Quando acordou só tinha um resíduo de dor, e D. Maíra fez mais
uma infusão de ervas e aí a dor foi embora. Ressalte-se que os doentes nunca sabem o que
estavam tomando.
Houve o caso da dor lombar de um índio que ela chamou de parente, ou seja, um índio que
não é da sua chianana (família). Nesse caso ela fez um remédio de plantas cozinhadas e fez
uma massagem no local dolorido. Fez o doente tomar esse remédio por 3 dias embora que a
dor tivesse desaparecido no dia seguinte da primeira dose. Enquanto ela falava me serviu um
coco aberto para tomar água. A seguir apresentarei as plantas e modo de preparo que coloquei
no formulário e cujas anotações podem estar ilegíveis pela pressa no registro”.
Esses relatos ressaltaram tanto o poder de Tupã e os espíritos sobre D. Maíra quanto no poder
de cura dela sobre sua família e comunidade. A natureza é o universo da mata existente no
território indígena, que por sua vez, é representada como sendo apropriada pelos espíritos.
Esses mitos se concretizam na Tupãoca e dão todo o sentido significativo e distintivo para a
identidade étnica expressa na autoridade religiosa do conhecimento fitoterápico de D. Maíra.
Queremos ressaltar que essa informante não demonstra interesse em cultivar plantas para a
preparação dos remédios. Segundo ela isso ocorre pelo fato de ela considerar a mata como o
espaço sagrado para a busca de espécies indicadas pelos espíritos que ela invoca para curar as
doenças e pessoas que procuram seus poderes.
O cacique Uirá cultiva no quintal algumas plantas para chás e lambedores, tais como as várias
qualidades de hortelã. No entanto, os vegetais para doenças mais complicadas ele vai buscar
na mata, como ensinou sua mãe e sua avó. Ele sabe o que quer buscar na natureza e faz
diferença entre os vegetais da mata, que é fechada, do tabuleiro (espécie de cerrado, com
vegetação esparsa e solo esbranquiçado) e da beira do rio.
O seu conhecimento sobre plantas, preparações e formas de uso faz com que ele seja
procurado pelas pessoas da sua aldeia como uma espécie de médico naturalista, o que reforça
a sua liderança:

“Eles chama prá tratá de doença de mulher gestante que demora pro menino nascer, em caso
de problema de animal empachado, gripe, desmentidura [luxação muscular], e outras coisas.
Quando é caso de dor muscular ou reumatismo, por exemplo, eu faço um chá de raiz de
estrada, que tem um poder muito grande. Antes de tirar um pedaço eu peço licença para a raiz.
Eu vou e já levo as plantas que vou usar, pego no mato, que eu conheço elas. Às vezes levo
meu menino e ensino, ele que nem meu pai, minha vó ou minha mãe me levava quando eu era
pequeno.”
O ato de buscar as plantas na mata ou em outros ambientes naturais é também uma busca ou
rememoração da sabedoria tradicional Potigüara, ou seja, ele não invoca os espíritos
diretamente como D. Maíra, mas pede licença para algumas plantas. Note-se que, no caso da
raiz da estrada, é uma planta indefinida, pois não importa qual seja a árvore de onde ela saiu e
sim o fato de atravessar uma passagem; ela serve de remédio para uma dor também
indefinida, - dor muscular -, e para garantir o efeito curativo ele pede licença para a planta,
como faz D. Maíra. A cura de uma doença indefinida, com uma planta também indefinida é
um ato mágico praticado por um mediador que é um líder respeitado pela comunidade.
S. Uirá deixou bem claro que, quando há casos de doença mais difícil, ele recorre aos serviços
da FUNASA, onde também vai buscar a vacinação para a população de sua comunidade. Se
for necessário, ele usa seu poder e autoridade de líder componente do Conselho Distrital de
Saúde Indígena e negocia o traslado de doentes para Rio Tinto, Mamanguape ou João Pessoa.
Há então uma combinação de tratamentos espirituais-fitoterápicos com os procedimentos
médicos dos serviços de Saúde da região.
Mas, S. Uirá procura principalmente o poder curativo indicado pelos ancestrais de sua etnia,
ao qual somente os índios têm acesso. A relação entre as plantas e seu poder de cura é
espiritual porque elas são tratadas como se tivessem alma e vontade própria (Serrano, 1986:
17) que nesse caso são como entidades que sacralizam o território da etnicidade desse grupo.
Em outras palavras, a relação entre S. Uirá com natureza, espiritualidade, magia e
ancestralidade é marcada pela indianidade Potigüara, o que vai muito além da ciência objetiva
e acadêmica da fitoterapia investigada pelos pesquisadores desse projeto.
Essa relação identitária dos índios com o território e suas plantas se tornou mais visível pelo
contraste que percebemos num outro contato que tivemos nessa pesquisa. Casualmente
encontramos um morador não-índio que reside numa das aldeias, porém não sabíamos desse
detalhe até que a entrevista estivesse quase terminando. Trata-se do S. João, que “comprou”265
um lote no território da Baía da Traição. Ele explicou que escolheu a aldeia onde mora porque
era mais tranqüilo que a cidade de Mamanguape, de onde veio.
A decisão de morar entre os índios se deu por ocasião do seu tratamento de um câncer na
cabeça, do qual se diz curado pelas garrafadas que ele produz. Aparentemente ele e sua
família têm um bom relacionamento com os vizinhos e foi indicado para ser entrevistado
porque produz e vende garrafadas de remédios de plantas que, segundo ele, podem ser usadas
para várias doenças: reumatismo, câncer, problemas de mulher, dores nas costas, etc.
A entrevista já estava avançada quando o S. João mostrou um livro – As plantas curam – de
onde tira as receitas de suas garrafadas. Esse informante contou que estudou o assunto em
outros livros além desse e demonstrou um vivo interesse no poder curativo das plantas. Ele
cultiva algumas, mas compra a maioria dos ingredientes, as ervas, no Mercado Central de
João Pessoa e prepara as tais garrafadas cuja renda reforça o seu salário de motorista
aposentado.
Destaque-se para o fato de uma pessoa não-índia buscar os conhecimentos e práticas
fitoterápicas em livros e não com os ancestrais do usuário. As plantas e ervas podem até ser
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"métissage".

cultivadas, mas a indicação e aquisição da maioria delas vêm de fora, e o produto
medicamentoso é vendido com o objetivo precípuo de extração de renda deles. O uso das
plantas é feito em substituição aos remédios adquiridos em farmácia, o que não ocorre com os
índios como o S. Uirá, que doa as plantas e coloca o seu saber e poder de cura à disposição
dos parentes, como os Potigüara chamam os índios de sua comunidade.
S. João deixou claro que nãoé parente dos membros de sua comunidade nem tem nenhuma
relação de sacralidade com o território de onde vieram os ingredientes das garrafadas
produzidas por ele. Ele tem muito respeito pelos índios, como se agradecesse o tempo todo
pela licença de residir na aldeia, mas, fica muito evidente que ele não compartilha com o
sentimento de indianidade Potigüara porque, para ele, as plantas são novos e eficientes
remédios, ou seja, não têm alma nem são mágicas.
O envolvimento do S. João com relação aos remédios de plantas é racional, onde a eficácia
das plantas e remédios é traduzida em mercadoria, dentro das leis de mercado. Em suma, a
crença espiritual não faz parte dessa relação, pois a confecção e uso não são acompanhados de
mitos e ritos indígenas. Quando S. João ou a família querem entrar em contacto com a magia
espiritual das plantas eles recorrem a uma benzedeira que é vizinha e amiga, segundo suas
declarações.
Essa diferença se torna mais visível quando nos defrontamos com as declarações do S. Tibiró.
Ele é um dos caciques e representa uma aldeia próxima à cidade de Baía da Traição. O
interessante desse colaborador é que ele convive com várias influências culturais e técnicas
com relação à saúde. Por exemplo, ele se diz evangélico, mas, não deixa de lado as tradições
religiosas Potigüaras, especialmente as ligadas com as plantas. Além disso, sua esposa é
agente comunitária de saúde e fez até um curso de reciclagem sobre as plantas medicinais,
cuja proposta sempre é de substituir por plantas os remédios de farmácia.
Segundo S. Tibiró, quando ele quer relembrar o poder mágico das plantas, ele procura outros
índios idosos, inclusive o das aldeias mais antigas, para saber o que fazer para que as doenças
sejam curadas. Sabe de rituais e simpatias para resolver problemas de saúde e faz questão de
utilizar o nome do seu pai pelo qual é conhecido na aldeia, em lugar do seu próprio. Segundo
ele, é uma forma de incorporar “a sabedoria e modo de ser do meu pai, ao qual cultivo
profunda admiração e saudade, já que ele não está mais entre nós”, como ele explica.
Quando perguntamos como ele convivia com tantas e tão diferentes influências de modo de
viver, ele explicou que consegue somar todas elas, sendo que a mais importante é a sua
tradição indígena:
“O mundo está sempre mudando em volta da gente, sempre aparece coisa nova, mas, o que
continua valendo é o que os índios velhos ensinam para a gente se defender, tanto das doenças
quanto dos inimigos, que podem ser os parentes ou os brancos. É como se os espíritos dos
mais velhos que já morreram ficasse aqui protegendo a gente quando nóis usa a sabedoria
deles, os remédios deles. A gente aprende as coisas que pode ajudá a gente, que faz bem,
como a bíblia dos evangélicos, as técnicas de enfermagem, mas, só faz juntá com o que a
gente tinha antes. Funciona assim: primeiro nóis usa os remédios de plantas, se não der certo a
gente procura o posto e os remédios de farmácia. Muitas vezes a gente usa os dois tipos de
remédio e reza pros antepassados e os espíritos Potigüaras pra iluminar os médicos e o
tratamento fazer efeito e devolver a saúde da gente.”
É nesse último depoimento que se percebe o peso da identidade étnica dos Potigüara apoiada
no saber e no sagrado das plantas. É com esse conjunto de crenças que eles se defendem das
doenças e se protegem, ao mesmo tempo em que se distinguem dos não índios, mesmo
quando não falam mais a sua língua original, o tupi, mesmo quando mesclam sua
espiritualidade com os discursos religiosos da bíblia cristã.
As inovações que os Potigüara têm assimilado têm sido então, ressemantizadas para serem
combinadas e incorporadas às suas raízes tradicionais no cotidiano da sua vivência identitária

grupal. Percebe-se que esse saber fitoterápico está no inconsciente coletivo emocional dos
Potigüara, o qual lhes serve como alicerce que lhes fundamenta o passado, ao mesmo tempo
em que lhes garante o futuro como índios no seu grupo e cidadãos no mundo dos brancos.
É importante ressaltar que a identidade étnica se apresentou como uma das mais importantes
facetas da composição identitária dos membros da nação Potigüara, que é subdividida em 26
aldeias, num total de 13.547 pessoas. Segundo Hall (1999), qualquer indivíduo da pósmodernidade combina com várias identidades ao mesmo tempo, sendo que, nesse caso, a raiz
tradicional indígena Potigüara é a mais significativa.
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VINHO E CIGARRO, ERVAS E EBÓS:
TRABALHANDO COM UMA DAMA.
Stênio Soares (UFPB)

“Na linha de pombagira só trabalha quem
tem fé,É Maria-farrapo, é Maria-mulambo,
é Maria Padilha, é Maria-mulher.”
(ponto de pombagira)
Ver, perceber e descrever, passos iniciais para o ofício do etnólogo buscando em seu objeto
específico,– aqui me detenho na reconstrução simbólica da Pombagira, divindade cultuada em
algumas religiões afro-brasileiras – uma introdução fenomenológica do fato religioso,
antecedendo as teias de uma antropologia cultural, que busca ser antes de tudo
"compreensiva". Com isso exercitamos o princípio de "retorno às coisas elas mesmas". "Le
détail, la partie ou l'élément ne sont jamais l'objet d'une percepction fragmentaire, mais
saisie globale: comprendre, c'est comprendre la totalité irréductible de ce que l'on voit et qui
chaque fois est différent" (Laplantine, 2005, p.101). Na minha experiência etnográfica que
neste ano completa 3 anos de aprendizagem em campo, pude observar em uma realidade bem
específica em João Pessoa, o fato religioso "jouer"266 em um espaço em que ele compartilha
outros fatos sociais, no político, no econômico, no parentesco, no gênero, breve, neste
intercâmbio de signos tomei os cultos aos orixás e as entidades da jurema sagrada como meu
modelo "ousado" de cultural mosaic. (Geertz,1993) É fato, que se resignifico uma categoria
clássica na antropologia, tomando como matrix as religiões afro-pessoenses, faço como
exercício de ir e vir do fato social, enquanto abstração de uma totalidade onde ele é sempre
presente, sobretudo quando desviamos o foco do nosso olhar. A linguagem do corpo, do
verbo falado ou escrito, as maneiras com as quais a vida do povo-de-santo se desenvolve no
cotidiano, sua memória e ainda seus anseios transcendem o espaço físico de um terreiro. Suas
divindades saem do panteão, e em semelhante ação de possessão religiosa, incorpore a vida
social fora do terreiro, e tomo como exemplo Pombagira.
Pombagira no panteão dos cultos afro-pessoenses, orixá e “entidade da jurema”?
Venho me dedicando nos últimos meses em minuciosas análises em torno dos aspectos
simbólicos que constituem a divindade brasileira Pombagira. Neste trabalho em especial,
apresento em modelos ideais, as características que giram em torno de uma abstração, que
almejam retratar a realidade que mostra esta divindade em algumas correntes tradicionais na
cidade de João Pessoa, especialmente o que classifico como umbanda juremeira267. Desde já,
torna-se emergente a classificação desta divindade enquanto brasileira, em um espaço
religioso que a literatura antropológica define como afro-brasileiro. De fato, as diversidades
dos panteões das religiões afro-brasileiras, e ainda sua pluralidade e multiplicidade
(Laplantine, 2005), nos deixa claro que sua uniformização seja algo precoce e acentuado risco
empírico de congelar um fato que compõe desde sua natureza uma plasticidade especifica.
Desde as mais antigas e clássicas referências sobre as divindades afro-brasileiras, vêem-se
citações en passant de um lado feminino da divindade Exu, tão ilustrada simbolicamente pelo
falo, ou o que é fálico. O orixá dos caminhos, o mensageiro. Vejamos o que diz Bastide
(2001), analisando a descrição de Nina Rodrigues (2005), e o que diz algumas notas de
Verger (2000):
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Classifico como umbanda juremeira os cultos que preservaram os rituais de sacrifícios, a gira com os orixás
mais conhecidos e a presença do ritual comumente usado na linguagem êmica como a “ciência da jurema” – uso
de ervas e plantas nos trabalhos das entidades do povo-da-jurema, com princípios curativos e medicinais.
Roberto Motta usa a classificação de Xangô umbandizado, outros autores como Ismael Pordeus classifica como
umbanda de Omolocô.
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Considerar que estas ervas e seus usos variam de acordo com a tradição do terreiro, além de sua relação com
as formulações terapêuticas da cultura popular.

“Perto da porta dos candomblés, em pejis especiais, são encontrados
Exus feitos de barro amassado com azeite-de-dendê e que repousam
num prato ou numa terrina. Esses Exus assexuados tem vaga forma
humana, ou mais exatamente, são compostos por uma cabeça que se
liga ao tronco e cujos olhos e nariz são formados por
búzios."(Bastide,2001, p.182)
"Lẹgba é dos dois sexos, mas raramente pertence ao feminino. Desse
último vi poucos e são ainda mais horríveis que o masculino. Os seios
projetam-se como metades de salsichas alemãs e o resto guarda a
mesma proporção. Nesse ponto Legba diferencia-se do clássico Pã e do
deus Lampsacan, mas a idéia implicada é a mesma" (Verger, 2000,
p.134).
Ainda na mesma obra, Pierre Verger chega a afirmar a existência de um "exu feminino"
(2000, p.132), um certo Exu Vira, tudo certamente ligado aos citados “símbolos da libido”
(Augras, 2004).
Entre as cantigas mais correntes nos templos de umbanda juremeira, em João Pessoa,
ouvimos o seguinte ponto:
"Pombagira é mulher do Babá
Eu confio na senhora, olé olá (bis)."
Aqui o "Babá" pode ter dois significados. Baba, palavra de origem iorubana, quer dizer pai ou
esposo, usa-se ainda hoje em algumas religiões afro-brasileiras este vocábulo para referir-se
aos orixás masculinos (Exu, Ogun, Oxossi, Xangô, Oxalá, etc.) e também é usado como título
do sacerdote, babalorişa que quer “esposo do orixá”, ou como freqüentemente conhecemos
pai-de-santo.
Pombagira ainda intriga quando demonstra, na crença de certos terreiros de umbanda, a
“evolução” enquanto um espírito de uma prostituta, mulher vulgar, convertendo-se em um
espírito de uma mestra. Vejamos, portanto, que na linha divisória feita pela umbanda, as
entidades de direita, caboclos, preto-velhos, boiadeiros, são nitidamente percebidos, no
discurso e na possessão religiosa, bem diferenciados das entidades de esquerda, os exus e as
pombagira – entidade geralmente tratada no compadrio e em assuntos de morte, almas e
libido. Esse mesmo discurso umbandista, facilitador genesis da pombagira, indica a
possibilidade de conversão da pombagira em mestra, permitindo ao religioso o culto a uma
outra pombagira. Certa vez uma informante me dizia:
“Pai-de-santo me disse que o que mais achava engraçado no povo é
que eles dão os melhores presentes pra uma pombagira que a pessoa
tem. Daí quando aparece uma outra essa vai querer tudo de melhor.
Pombagira não gosta de dividir as coisas, que mulher gosta de dividir
presente?”
Na gira de orixá, ela é presente no momento que se toca pra Exu, e nesse momento ela é o
exu-fêmea, exu-mulher, “mulher do baba” (neste caso Exu), na jurema batida ou jurema de
chão, ela vem como pombagira ou como mestra, com um toque logo depois do de exu, pois se
concebe uma linha, ainda que tênue, entre exu e pombagira na jurema. Nessa cosmogonia,

com sua autorização, pombagira ocupa todos os domínios de exu. É a mulher que trabalha nos
domínios do mensageiro – ruas, cemitérios, encruzilhadas.
O fato é que transcendendo entre os orixás e o povo da Jurema, pombagira retrata entre
minúcias este ir e vir, um separar ainda que interligado por pontes sócio-memoriais que sofre
a África neste enjeux com o Brasil, em mundo onde o paradoxo da linguagem mitológica
evidencia o humano como ator passivo do seu próprio protagonismo narrativo.
Trabalhando com uma dama...
Nas orações, conversas com a entidade, os religiosos tendem a reportar-se à divindade com
uma saudação. No caso de pombagira usa-se normalmente “mojubá (mojibá), minha
velha”ou ainda “laru ê Exu-mulher”. O compadrio, como já dissera Sérgio Buarque de
Holanda, é uma característica presente nas intimidades e relações pessoais que fundam a
cordialidade. Cria-se uma intimidade com a divindade à ponto de não ver mais Exu apenas
como um entidade sobrenatural capaz de interferir no mundo do vivos, mas como um
camarada, um compadre que depois de um acordo de mesa de bar, decide te ajudar em uma
empreitada. Ou ainda, uma comadre, uma amiga confidente, que depois de presenteada,
luxada com seus caprichos, estará disposta à trabalhar pelo amigo ou amiga. O uso da
expressão “minha velha” seria um exemplo dessa relação de compadrio entre a divindade e o
religioso. E no próprio ritual, nos pontos cantados, podemos perceber como essa intimidade é
cantada:
“Ganhei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu,
O que é meu é da cigana, é da cigana,
O que é dela não é meu.”
Depois, como se quebrasse um início de relação impessoal segue-se outro ponto:
“Ciganinha no puerê, puerê, puerrá (bis).
Olha a cigana no puerê”
À partir desse momento a divindade já se solta, começa a beber, samba e gira, cai no “puerê”
da festa, implicando a intimidade da entidade no ambiente.
Um informante me disse certa vez na existência de pombagiras doutoras, formadas em cura,
na ciência dos mestres e da jurema. Na linha de Exu, Pombagira é mais irreverente, dá
gargalhada, trabalha nos domínios do orixá mensageiro, enquanto na linha de jurema ela é
curandeira e às vezes não admite ser tratada como prostituta. Quando se despacha para Exu,
ele vai e trás Pombagira, reconhecida como Exu-mulher, para trabalhar nos seus domínios.
Enquanto na jurema ela pode “arriar” como mestra.
É mais comum pombagira-mestra trabalhar com ervas, as mais usadas são aroeira, erva forte,
de sombra que transmite paz e proteção; o babatenon é uma erva de cura, cujo se extrai a
casca para o uso; a liamba é para limpeza e descarrego; o cabaçu é erva da mata usada para
problema de saúde também para cura; o cabatan-de-rego-da mata serve como remédio; ainda
temos o tipi e principalmente a arruda, por causa do cheiro e por ser considerada para vários
usos. Diz-se que há uma separação de uso das ervas nos rituais de orixás, das ervas nos rituais
da jurema. Mava-rosa é uma erva de orixá e uma das raríssimas ervas cujo pombagira pode
trabalhar. Mas tudo depende da situação do “cliente” e da linhagem da pombagira.268
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Pombagira da linha de Exu raramente trabalha com ervas. É a pombagira urbana, das ruas,
dos cemitérios, das encruzilhadas, Pombagira da terra porque trabalha nos domínios de Exu. É
ela quem embeleza o salão, entidade mais cativante, ela é mais respeitada que o próprio Exu.
É a Pombagira da libido, a ciência pra sexualidade, tem vaidades e gosta de se exibir. A parte
mais extrovertida da jurema, adora perfume, rosa vermelha. Tudo tem um significado, como
por exemplo, cada flor que se dá a pombagira te-se um caminho que é aberto, um pedido
realizado. Segundo informante, existe pombagira que chega a trabalhar por peça de ouro.
Trabalho para amor, amarração, para trazer algum amante ou para separar algum casal. No
tempo cósmico destas religiões as divindades conhecem seus limites e suas forças, aos
homens isso lhes resta no segredo.
Na jurema, o povo cigano tem seus trabalhos. Existem algumas ciganas que trabalham na
linha de exu, lêem mão, botam cartas, ler mente, adivinha passado. Nos trabalhos geralmente
limpam mãos com ervas, perfumes, rosas. Fazem banhos de ervas para reanimar a boa
performance sexual, usam incensos para dar cheiro. Uma receita muito recomendada por
pombagira é um certo chá de canela em pó e cravo da índia, para usar em partes íntimas do
corpo durante a atividade sexual: é quando o axé torna-se prazer.
Nas palavras de um dos meus informantes “não adianta procurar pombagira sem ter fé”, é
preciso acreditar ou como ainda diz Mauss:
“La notion d’efficacité magique est toujours presente, et c’est elle qui,
loin d’être accessoire, joue, en quelque sorte, le rôle que joue la copule
dans la proposition. C’est elle qui pose l’idée magique, lui donne son
être, sa réalité, sa vérité, et l’on sait qu’elle est considérable” (2003,
p.116).
No ponto da pombagira Maria Justiceira ela canta justamente um convite à fé:
“Eu sei aonde mora uma mulher tão vaidosa/
Essa mulher me prometeu, me prometeu que ia me ajudar/
Ela é maria justiceira, quem se pega com ela não vai na porta de
cadeia.
É bebendo champanhe, é fumando cigarro, na porta da rua lêlê vou dar
teu recado/
Eu não sou daqui, sou do outro lado, confia em mim, meu amor, vou
dar teu recado”.
Pombagira que trabalha na linha Xangô, orixá da justiça. Explicando-me essa sede de justiça
da pombagira, um informante me diz parafraseando a divindade: “Eu sou uma rosa, tenho
espinhos é pra me proteger”.
O momento dos pedidos e conversas com as damas é longo e festejado por toda comunidade.
Elas vêm até a pessoa na subcorrente, oferece-lhe uma bebida ou um cigarro, quando lhe
convém, conversa e ali mesmo trabalha. Tanto que se acredita que quando se despacha
pombagira, de fato despacham-se os empecilhos, as doenças, as quizilas, as quizumbas e
maus pensamentos, que a pombagira vai embora levando tudo pras ruas, matas e
encruzilhadas.
“Pombagira trabalhou e vai embora/
É na boca da mata é na encruzilhada que ela mora.”

Entende-se, ainda, pelos domínios de Exu e Pombagira, o lugar dos mortos, onde em um
tempo cósmico os trabalhos e ebós são demandados ou despachados, e que por ritos de
separação, ou negativos (Durkheim,1990) , inclusive na prece cantada, é evidenciado seu
tabu, que mesmo cantado no final do culto não deixa de ser senão a entrada no sagrado da
vida religiosa (Segalen, 2005, p.12).
“Quer é?, quer é?, quer é?, quer ir?/
Já deu as 7 hora e ela já quer ir.
Ela já quer ir com seus camaradas e o principal é o seu 7
encruzilhadas”
“As encruza me chama e eu não vou,
Pombagira vai e eu não vou.”(bis)
E chega ao fim a mise en scène deste teatro religioso. Canta-se ainda para todo o povo-dajurema, mas ao despachar a última pombagira as pessoas têm a convicção que junto com os
pedidos entregues é finìta la commèdia!
“stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”
(Il nome della rosa, Humberto Eco)
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Reflexões sobre o Ritual de Morte
“No espelho de sua própria
morte, cada homem redescobre o

segredo
de
sua
individualidade.”
(Áries, 2003:63)

própria

A morte é um fato natural que marca a passagem da vida e também um fenômeno sóciocultural. Para Mauss (2003), a morte é um fato social, um fato social total, pois a idéia de
morte é sugerida pela coletividade e traz como conseqüência, um efeito físico nos indivíduos.
Sendo um campo ritual, a morte é caracterizada pelo seu poder transformativo, ou seja, um
ritual que induz seus participantes a perceberem de uma nova forma o seu universo. Para
Mauss (2003), todo rito é uma espécie de linguagem, pois traduzem uma idéia. Os atos rituais
são então capazes de produzir algo mais do que convenções, eles são eminentemente eficazes,
são criadores, eles fazem. Turner (1974:19) enfatiza que os ritos revelam valores mais
profundos, pois a partir deles os homens expressam aquilo que os toca mais intensamente. São
nos ritos que os valores dos grupos são revelados, eles são as chaves para compreensão da
constituição essencial das sociedades humanas, pois eles não são somente expressões
econômicas, políticas e sociais, mas, são “decisivos indícios para a compreensão do
pensamento e do sentimento das pessoas sobre aquelas relações, e sobre os ambientes naturais
e sociais em que operam”.
Van Gennep (1977) também concebe o rito como um elemento importante para a
compreensão da vida social. Tomando o rito como “algo em si” e não como apêndice do
mundo religioso, privilegia a seqüência de um ritual, para entender o sentido dos ritos e
mostrar como os indivíduos, grupos e sociedades organizam sua vivência cerimonial. Sendo
assim, os ritos são sempre ritos de passagem que se decompõem em ritos de separação (préliminar), de margem (liminar) e pós-liminar (agregação).
Na interpretação sobre as cerimônias e os rituais fúnebres, Van Gennep (1977) afirma que
eles marcam a passagem de um estado para outro, assim, as cerimônias compreendem uma
série de seqüências formais no sentido de marcar, simbolizar ou dramatizar separações,
margens ou agregações.
Nesta perspectiva, o ritual de morte abrange um período pré-liminar, caracterizado pela
separação dos mortos do mundo dos vivos; liminar, celebrado pela estadia mais ou menos
longa do cadáver e pós-liminar que se refere a agregação do morto à outro mundo.
Sendo assim, o rito de morte pode ser caracterizado pela elevação do status individual269,
sob o qual o sujeito ritual é conduzido da posição mais baixa para a mais alta, já que marca a
passagem do indivíduo “deste mundo” para “outro mundo”, num sentido vertical, conforme
aponta Da Matta (1985). Esta característica concebe ao ritual de morte uma mudança de
regime ao mesmo tempo ontológico e social, segundo Eliade (1192:151): “a morte de uma
pessoa só é reconhecida como válida depois da realização das cerimônias funerárias, ou
quando a alma do defunto foi ritualmente conduzida a sua nova morada, no outro mundo, e lá
foi aceita pela comunidade dos mortos”.
Há então uma conexão entre a maneira como se vive e a maneira como se morre Elias (2001).
Neste caso, estudar a morte e seus aspectos vai revelar os problemas da vida cotidiana, pois
toda sociedade se mede ou se avalia pelo seu sistema de morte (Pierre Chaunu, in Vovelle,
1996). Para Martins (1983:09) a concepção da morte revela a concepção da vida. Uma
sociedade para a qual a morte já não tem sentido é também uma sociedade que perdeu o
sentido da vida. Tratar os rituais de morte é refletir sobre a vida, sobre os processos sócioculturais e sobre a forma de como as pessoas se relacionam com seu cotidiano e sua cultura.
Turner (1974), classifica os rituais com ritos de elevação de status e ritos de inversão de status. Os ritos de
elevação de status fazem parte dos ritos de crise da vida, que pressupõe momentos de nascimento, puberdade,
casamento e morte, já os ritos de inversão de status, fazem parte dos ritos fixados pelo calendário que são
aqueles realizados dentro do ciclo produtivo anual.
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Quando se trata de discutir sobre a morte e os mortos na sociedade contemporânea, temos,
pelo menos, duas certezas: há um ocultamento em relação ao assunto (Gorer:1965) e, paralelo
a isso, há o crescimento da atuação de um mercado, onde se vende e se consome produtos e
serviços funerários. Esse cotidiano da morte na sociedade contemporânea revela a emergência
de uma nova mentalidade funerária, gerada através de uma transformação das representações
simbólicas dos rituais e das cerimônias fúnebres.
Conforme já observou Gorer (1965), falar sobre a morte se tornou um interdito ou tabu. Há
um silêncio absoluto, torna-se um fenômeno inaudito, objeto de interdição. Na atualidade,
percebe-se então a existência de vários mecanismos cuja eficácia simbólica é ocultar a morte.
Uma forma estratégica de ocultar a morte é a transformação do “morto pessoa” em “morto
manequim”, desvertindo o cadáver de qualquer identidade humana com objetivo de minimizar
o impacto da morte (Concorne, in Silva, 1983). Esta é uma característica do comportamento
ritual dos estudantes de anatomia que, de certa forma, perpassa nas atitudes da vida social.
A dissimulação da morte se faz presente tanto nas atitudes, como nos discursos em nossa
sociedade, hoje as pessoas não morrem, “descansam”; não se fala mais de
“morto/cadáver”, mas de “corpo”; os cemitérios tornaram-se “centros funerários” ou
“espaços verdes” (Urbain, 1989). Até mesmo na prática médica observa-se a utilizações de
jargões que atuam na finalidade de negar a morte, hoje entre os médicos e as enfermeiras o
paciente não morre, “vai a óbito” ou “teve uma parada cardíaca”; se estiver para morrer é
“paciente fora das possibilidades terapêuticas”; preparar o morto é “fazer o pacote”.
(Santos, in Martins, 1983).
Então, no que se refere ao fenômeno da morte na contemporaneidade podemos admitir a
existência de dois fatores: primeiramente, há um evitamento em falar e pensar sobre o
assunto; segundo, existe um mercado que incorpora o fenômeno da morte e vende produtos e
serviços fúnebres que são adquiridos por uma massa de consumidores. Ora, se a morte é
ocultada, por qual motivo então se vende e se consome produtos e serviços fúnebres? Se já
não se fala e se pensa sobre a morte, ocultando-a, por qual motivo adquire-se um jazigo,
planos assistenciais funerários e outros produtos e serviços? O que o mercado fúnebre pode
revelar do novo significado que a morte vem adquirindo na contemporaneidade?
Acreditamos que, o que parece a primeira vista ser algo contraditório, na verdade, são atitudes
que se complementam, pois a atuação do mercado fúnebre colabora para a ocultação da morte
na sociedade contemporânea. Tomarei como referência para estudar essa problemática o
estudo de caso da atuação do mercado fúnebre na cidade de Maceió, no Estado de Alagoas;
focalizando, sobretudo a atuação do Grupo Parque das Flores, uma empresa que atua no ramo
da morte e administra a casa funerária São Matheus, o Cemitério Campo Santo Parque das
Flores, o Cemitério Campo Santo Parque do Agreste, a Central de Velórios, os Planos
Assistenciais Funerários e duas floriculturas. Entretanto, irei focalizar a atuação do mercado
fúnebre apenas no cemitério Campo Santo Parque das Flores e nos Planos Assistenciais
Funerários (Pré-vida e Previ-parq).
A necrópole
“A sociedade é composta ao mesmo tempo de mortos e vivos. Os
mortos são tão significativos e necessários quanto os vivos. A cidade
dos mortos é o inverso da sociedade dos vivos, mais que o inverso, é
sua imagem, e sua imagem intemporal”.
(Ariès, 2003:76-77)

O Campo Santo Parque das Flores é o primeiro cemitério particular ecumênico, estilo parque,
construído na cidade de Maceió durante a segunda metade do século XX. Está localizado no
km 7 da BR-101, no bairro do Farol, instalado em um espaço de 10 hectares de área verde,
dividido em 4 alas com capacidade para abrigar 15 mil jazigos. Oferece ainda serviço de
lanchonete, três capelas, floricultura e funerária.
A necrópole Campo Santo Parque das Flores foi idealizada e construída nos moldes
cemiteriais americano. A primeira campanha publicitária enfatizava os cemitérios norteamericanos como: “Cemitérios muito diferentes daqueles cemitérios tristes e ostentatórios a
que estávamos habituados. São apenas imensos gramados, onde simples lápides e flores
marcam o local dos jazigos.”
Quando foi inaugurado, a imprensa local utilizou o discurso da civilização, da modernidade e
da urbanização para divulgar o empreendimento da construção de um cemitério estilo parque
na cidade. Em 29 de dezembro de 1972, o jornal “Gazeta de Alagoas” publicou a seguinte
matéria: “O campo santo seria localizado no Farol, não com características fúnebres, mas
dotado de um aspecto urbanístico, semelhante a um jardim, que ofereça uma sensação de paz
e tranqüilidade”.
Enquanto espaço ecumênico, o cemitério não obedece a uma lógica sacralizada. São espaços
hierarquizados que demonstram uma lógica prática e estritamente econômica.
As áreas para sepultamentos são dividas em: área Especial, área A, área B e área C. Em cada
área observa-se um preço diferencial para sepultamento, cobra-se ainda uma taxa para
conservação das sepulturas. Na área especial, o sepultamento custa R$ 8.000,00 (oito mil
reais); na área A, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); na área B, R$ 7.000,00 (sete mil
reais) e na área C, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Esses valores dizem respeito ao
uso imediato, entretanto existem ainda preços promocionais que podem ser pagos a vista ou
parcelados em até 40 (quarenta) vezes, com desconto de 5% do valor total. O que diferencia
essas áreas é sua distância com relação ao local onde se velam os corpos. Quanto maior a
distância, menor o valor270.
Na medida em que o cemitério estilo parque adota uma arquitetura baseada no aspecto
urbanístico sem característica fúnebre e semelhante a um jardim, ajuda na dissimulação e
ocultação da morte. É a “estética do desaparecimento” que, segundo Urbain (1989), contribui
para as mudanças nas mentalidades, na cultura e na forma de como as sociedades lidam com a
morte e os mortos, já que os cemitérios estilos parques são locais que travestem de lugares da
vida, fazendo-se passar por parques, espaços-verdes, e jardins (Urbain, 1989). A idéia é não
se parecer com cemitérios, neles, desaparecem por completo os signos religiosos e tudo que
faz lembrar a morte.
Esse aspecto pode ser percebido na leitura mais atenta nas atuais campanhas publicitárias do
Cemitério Campo Santo Parque das Flores, onde realça que “foi projetado para ser um
verdadeiro parque, onde a valorização da natureza está em primeiro plano e com total
integração de vários elementos. Aqui, tudo foi cuidadosamente pensado para proporcionar um
ambiente agradável, muito tranqüilo e cheio de opções”. A necrópole é apresentada então
como: “um parque verde, de reflexão e celebração dos grandes momentos da vida e suas mais
singelas recordações”.
Elias (2001) observou que nos cemitérios alemães os jardineiros evitam qualquer coisa que
possa lembrar a conexão entre sepultura e morte. Até a palavra morte é evitada, o que faz com
que os visitantes sejam protegidos da lembrança da morte e de tudo relativo a ela. Isto pode
270

Se a aquisição de um jazigo não obedecer a um caráter imediato, os valores sofrem alterações, a área especial
custará R$ 6.783,00, a área A R$ 6.283,00, a área B R$ 5.783,00 e a área C R$ 5.283,00, caso o valor seja
parcelado em 10 vezes o desconto é de 23%, se parcelado em 20 vezes o desconto é de 14%, se parcelado em 30
vezes o desconto é 10% e em 40 parcelas o desconto é de 5% do valor de cada área. Estes valores foram
pesquisados no final do ano de 2005, sendo que, atualmente podem ter sofrido alguma alteração.

ser observado também no Campo Santo Parque das Flores onde os sepultamentos são
apresentados como uma oportunidade de celebrar a vida de alguém especial e/ou em eventos
organizados pela administração da necrópole, tais como: dia das mães, dia dos pais, e natal.
Esses eventos são tratados como “momentos em que tantas famílias homenageiam seus entes
queridos num clima de paz, fé e harmonia com a vida”271.
Na pesquisa preliminar realizada dia 02 de novembro de 2005 a administração do cemitério
realizou uma programação especial com duas missas católicas, um culto evangélico, uma
exposição pinturas em tela de artes sacras e apresentação de um grupo de danças clássicas
acompanhado do coral e orquestra da Universidade Federal de Alagoas, para reverenciar o
“dia da saudade”, nome usado para substituir o “dia de finados”. Em entrevista realizada com
a atual diretora, que administra a necrópole desde 1999, ela afirma que essa substituição tem a
finalidade de retirar o aspecto fúnebre e enfatiza as lembranças deixadas pelos que já
morreram:
“A gente acabou o dia de finados, pra gente é um dia da saudade. A
gente não trabalha mais com finados, a gente está implantando o dia
da saudade há 05 anos. Então você precisa ver isso aqui no dia de
finados. É menino brincando. As pessoas vem com cadeirinha
debaixo do braço e passam o dia inteiro aqui, traz lanche. No dia
anterior a gente já tem missa. A gente trabalha com coral, com
apresentação. O ano passado a gente implantou o parquinho para as
crianças. Tem o grupo folia que brinca com as crianças, já fica uma
coisa mais tranqüila pra quem vem. A gente tenta aliviar a dor.
Finados é um dia da saudade, só. O que a gente tenta fazer com que
as pessoas cheguem aqui é que elas não sintam aquele peso,
desespero. Venham aqui e sintam uma tranqüilidade. Não sentir
prazer porque é difícil a pessoa sentir prazer num cemitério. Mas ela
sinta paz pelo menos. Ou seja, aquela saudade com paz e não aquela
dor com desespero.”
Essa estética do desaparecimento utilizada pelos novos estilos da arquitetura cemiterial indica
uma nova concepção simbólica das formas de morrer.
A diretora do Cemitério Campo Santo Parque das Flores quando recorda sobre a aceitação das
pessoas quando o empreendimento foi idealizado e construído por seu pai há 33 anos, diz que:
“As pessoas como estavam muito apegadas à parte de mausoléu, as
famílias antigas não tinham esse costume de enterrar debaixo da
terra, era aqueles mausoléus, colocava ali. Depois desses 30 anos
foram vendo que isso aqui era um parque, que não tinha aqueles
mausoléus enormes, não davam aquela sensação terrível, porque
hoje você entra aqui e é um jardim. ....
Aqueles estilos de mausoléu dão uma sensação horrível, então as
pessoas rejeitavam mesmo, até ir se acostumando. E hoje as pessoas
vem aqui visitar, a procura é muito grande pra cá. A gente faz um

271

- Informação trazida pelo Sindicato dos Cemitérios Particulares do Brasil – SINCEP, ver:
http://www.sincep.com.br/destaque/pqflores.asp

trabalho de telemarketing muito pesado, a ligação é diária, mas a
gente já está tendo um retorno muito grande.”
Se observarmos as necrópoles monumentais veremos que o sistema patriarcal se revelava a
partir dos túmulos monumentais ou jazigos perpétuos que representavam esforços no sentido
de permanência ou sobrevivência da família, conforme demonstrou Freyre (1998: LX), que
descreve esses túmulos como a expressão “as vezes pungente, de vencer o indivíduo a própria
dissolução integrando-se na família, que se presume eterna através de filhos, netos,
descendentes, pessoas do mesmo nome”.
A forma de enterramentos nos jazigos dos cemitérios estilos parques são organizadas em lotes
com duas gavetas empilhadas, no tamanho de 2.40 x 1.10 e com 1.60 de profundidade. O que
se observa é que essa lógica organizacional contribui para uma atomização e individualização
do sujeito.
Os Planos Assistenciais Funerários – P.A.F
“Não se vende bem o que não tem valor por demasiado familiar e
comum, nem o que provoca medo, horror ou sofrimento. Para vender
a morte, é preciso torna-la atraente”.
(Ariès, 2003:95)
A empresa de venda de Planos Assistenciais Funerários foi fundada no ano de 2000 na cidade
de Maceió, atualmente possui uma ampla rede de lojas, sendo seis localizadas em bairros da
capital e as demais no interior do Estado, com vários vendedores fixos e móveis para venda
dos seguintes planos: o Pré-vida, destinado às camadas de baixa renda e o Previ-parq,
destinado às camadas de alto poder aquisitivo do Estado.
A taxa de adesão do Pré-vida é R$ 15,00 (quinze reais) mensalmente. O titular e seus
dependentes usufruirão de uma urna mortuária envernizada com sobre-tampo em alto relevo,
modelo com visor e véu, alça tipo varalzinho, forrada em tnt, com babado e renda no tamanho
adequado à necessidade; capela; transportes de parentes; translado; ornamentação da urna
com três pacotes de flores naturais; taxa de sepultamento e todas as despesas com o óbito;
missa de sétimo dia; vestimenta social e sepultamento nos cemitérios públicos da cidade.
Já o Plano Previ-parq divide-se em três modalidades: plano rubi, plano esmeralda e plano
diamante. Todos os tipos compreendem a ornamentação da urna; tanatopraxia (técnica que
permite que o corpo se conserve preservado por mais tempo); assessoria cerimonial; taxas de
sepultamento; gavetas e placas do cemitério Campo Santo Parque das Flores; translado em
todo estado; capela do cemitério e urna. O que diferencia os planos é o modelo da urna
funerária. No plano rubi, cuja taxa de adesão é de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, a urna é
padrão médio luxo; no plano esmeralda, cuja taxa de adesão é de R$ 40,00 (quarenta reais)
mensais, a urna é padrão luxo; no plano diamante, cuja taxa de adesão é de R$ 60,00 (sessenta
reais) mensais, a urna é padrão super luxo e uma coroa de flores como homenagem do plano.
A função desses Planos Assistenciais Funerários – P.A.F. é organizar o ritual de morte. Sua
característica principal é o valor pragmático que assumem nas vidas das pessoas. Com um
forte apelo emocional, o discurso publicitário insiste que a aquisição do plano trará
comodidade para a família num momento de perda, conforme observado no folders do PreviParq: “Previ-parq das Flores, na hora mais difícil nós tomaremos todas as providências, com o
respeito e a dignidade que você e sua família merecem”.
Se analisarmos atentamente veremos que com os P.A.F, a tradicional toilette funerária tem
cada vez mais passado das mãos da família para as mãos das empresas fúnebres, conforme é
destacado no comercial do Pré-vida, vinculado nos meios de comunicação local, onde uma
atriz que reproduz histórias da vida real, diz:

“No momento em que minha mãe se encontrava hospitalizada,
passando por várias dificuldades e o Pré-vida veio no momento
certo, foi crucial. E quando meus irmãos chegaram e viram aquele
atendimento ficaram maravilhados [...] o Pré-vida é assim, trata
bem dos que vão e surpreendem os que ficam”.
Já a cliente pré-vida relatando a eficácia do plano, comenta: “O Pré-vida é um pai, é uma mãe
né (sic). Não deixou a que a gente cuidasse de nada”.
As novas tendências fúnebres apontam a organização e a projeção do próprio enterro como
possibilidade de atribuir uma maior comodidade para a família, já que reflete o último desejo,
oferece paz e evita a tomada de decisões em momentos em que a família se encontra
perturbada emocionalmente, além de garantir a “segurança financeira para a família”272.
Como a morte é apresentada como um fato natural, a aquisição do produto e serviço aparece
então como essencial. Nesse caso, o mercado fúnebre não contribui para o desaparecimento
da morte, pois assim, os comerciantes funerários não seriam tolerados se não respondessem a
alguma necessidade.
Essa necessidade surge a partir do momento em que a preparação do cadáver é apresentada
como algo desagradável e impuro. Foi assim que nos Estados Unidos popularizou-se a
profissão dos funeral directors, a partir da consideração sobre os enormes problemas de saúde
que deveriam suscitar da putrefação e da poluição dos corpos (Saraiva, 1993). Em uma
sociedade em que predomina o culto ao corpo e a busca pela eterna juventude, um cadáver em
putrefação trás a ilusão de que o corpo não está condenado ao desaparecimento (Catroga,
2002).
É assim que as técnicas de embalsamento são tão popularizadas nos Estados Unidos, pois ela
elimina os traços da morte, dando ao cadáver a ilusão de vida, como se o morto não estivesse
morto. Mas, segundo Ariès (1999:654): “o embalsamento serve menos, portanto, para
conservar e homenagear o morto, do que para manter por algum tempo as aparências de vida,
para proteger o vivo”.
É esta repulsa em relação à decomposição na forma como o cadáver é enviado às sepulturas
que faz com que aumente a procura e a oferta por produtos que deixem o corpo em perfeito
estado de conservação. Dos serviços e produtos oferecidos pelas empresas que atuam no ramo
do mercado fúnebre em Alagoas verifica-se a moderna técnica de tanatopraxia, que restaura e
conserva o corpo, com a finalidade de manter a aparência natural durante vários dias. Esta
técnica evita os efeitos naturais da decomposição e permite a restaurar e reparar os corpos
desfigurados das vítimas de acidentes. Outro objetivo da tanatopraxia é “confortar a família
no seu sofrimento pela perda do ente querido, dando-lhe uma aparência agradável,
minimizando os efeitos do sofrimento ou da enfermidade, que ficam negativamente na
memória afetiva dos familiares. E ainda evita a propagação de moléstias contagiosas e
doenças para a comunidade, visto que com essa preparação o corpo recebe um tratamento
especial com substâncias químicas.”273 Por essas razões que é apresentada como uma técnica
criada para “atender as necessidades da família”.274
A tanatopraxia permite então dar a morte uma nova embalagem mais ascética e aceitável,
procurando contornar seu impacto, amenizar seu significado e reduzir os transtornos que
possa acarretar. E assim, engana-se a morte.
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- Ver: http://www.paxdeminas.com.br/servicos
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- Ver: http://www.paxdeminas.com.br/servicos/tanato.asp
- Idem.
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Da mesma forma que se vende produtos fúnebres, contribui-se para o processo de ocultação
da morte, já que o que faz com que as pessoas adquiram produtos e serviços fúnebres é a
garantia de que não precisarão se preocupar com os rituais de preparação e de post-mort,
tendo em vista que esses serviços são realizados pelas agências especializadas e isto contribui
para que as pessoas excluam a morte e os mortos de suas vidas.
Os serviços e produtos são oferecidos para ajudar as pessoas a voltar à vida normal, sofrer
menos a perda e até superá-la, enfim, ajudar a família a superar a morte. A lógica que
acompanha o mercado fúnebre é de não vender serviços e produtos para a morte, mas para a
vida. Essa realidade foi muito bem expressa no II Encontro do Pré-vida, realizado em 2005 na
cidade de Maceió e apresentado como “um momento de fraternidade, onde as pessoas que
enfrentam a perda de parentes e amigos recebessem estímulos para continuar olhando para a
vida”, contou com a exibição de peças teatrais, sorteio de prêmios, e palestra com assistente
social.
Já o III Encontro Pré-vida, realizado na tarde do dia 23 de setembro de 2006, foi apresentado
como uma tarde de confraternização, onde enfatizava a morte como uma seqüência natural da
vida, ao mesmo tempo em que demonstrava ser uma “situação horrível”. A aquisição do
P.A.F iria então oferecer uma despedida com todas as honras e dignidade, onde não haveria a
“preocupação” em comprar flores ou negociar caixão, visto que a equipe do pré-vida iria
resolver esses “problemas”.
O III Encontro contou com apresentações de grupos folclóricos locais, sorteios de brindes e
palestra com a assistente social sobre “Prevenção, sua aliada na hora da dor”, onde enfatizava
a morte como um “momento atordoado que não conseguimos raciocinar direito” e continuava
afirmando a necessidade do P.A.F:
“Se você não tem um Plano Assistencial Funerário, você vai ter que
providenciar uma urna, alguém para ornamentar aquela urna. Você
vai ver toda aquela cena na sua frente, aquele sofrimento, aquela
angústia de resolver tudo mais depressa possível, porque você
também quer viver aquele momento, quer chorar por aquela pessoa
que você perdeu.
..... Se você tem um Plano Assistencial Funerário, você vai
imediatamente ligar para aquele número que eles indicam e vai
acessar toda uma equipe de serviços para executar aquilo que você
não tem naquele momento condições de fazer. Se fosse você sozinha,
você teria que procurar uma funerária; se fosse você sozinha, você
ainda vai ligar para padre ou pastor; definir o lugar onde aquele
velório vai acontecer. Mas quando você tem um Plano Assistencial
Funerário, você liga e imediatamente uma equipe é convocada e lhe
encontra, lhe conduz, leva o corpo da pessoa que você ama e aí você
não vai carregar nenhum tipo de culpa, porque você sabe que deu o
melhor para aquela pessoa e também não vai ficar desesperado.
Porque todas essas coisas envolvem dinheiro e nem sempre nós
estamos com dinheiro disponível naquele momento. Todas essas
coisas são coisas que nós devemos pensar, você não vai se apertar
financeiramente e nem sentir remorso porque você vai estar fazendo
o melhor por aquela pessoa que você perdeu...”
A lógica da aquisição do plano está revelada na praticidade, onde a família não terá nenhuma
providenciar a tomar, a não ser comunicar o óbito a central de atendimento funeral.
O que se verifica é que a atuação do mercado fúnebre na venda de produtos e serviços, bem

como o consumo destes, contribui para a transformação simbólica dos rituais e cerimônias
fúnebres, tanto na forma coletiva de sua organização, quanto na concepção sagrada,
indicando assim uma nova sensibilidade caracterizada pelo processo racionalizador,
pragmático e individualista do viver humano na nossa contemporaneidade, pois conforme
observa Elias (2001:70): “a imagem de nossa própria morte está intimamente ligada à
imagem de nós mesmos, de nossa própria vida e da natureza dessa vida”.

Bibliografia
ARIÈS, Philippe. História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
O homem perante a morte - I. Portugal: Publicações Europa-América Ltda. 2000.
O homem diante da morte – II. Rio de Janeiro: F. Alves, 1990.
CATROGA, Fernando. Recordar e comemorar. A raiz tanatológica dos ritos comemorativos.
In. Mimesis. nº 02, vol, 23, Bauru: EDUSC, 2002.
DA MATTA, Roberto da. Morte: a morte nas sociedades relacionais: reflexões a partir do
caso brasileiro. In: A casa e a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
DURKHEIM, Emille. Ritos piaculares e a ambigüidade da noção de sagrado. In. As formas
elementares de vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989.
ELIADE, Mircea. Existência Humana e vida santificada. In. O Sagrado e o Profano: a
essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
ELIAS, Norbert. A solidão dos moribundos, seguido de: envelhecer e morrer. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Edit., 2001.
FREYRE, Gilberto. Introdução à segunda edição. In. Sobrados e Mucambos. 10ª Ed. Rio de
Janeiro: Record, 1998.
GORER, Geoffrey. Death, Grief, and mourning in contemporary britain. London, The Cresst
Press, 1965.
HUNTINGTON Richard e METCALF, Peter. Celebration of Death. The Antropology of
Mortuary Rituals. London: Cambridge University Press, 1979.
MARTINS, José de Souza (org.). A morte e os mortos na sociedade brasileira. São Paulo:
Hucitec, 1983.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia, São Paulo: Cosac Naify, 2003.
MENEZES, Rachel Aisengart. Em busca da boa morte. Antropologia dos cuidados paliativos.
Rio de Janeiro: Garamond: FIOCRUZ, 2004.
REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século
XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
RODRIGUES, José Calos. Tabu da morte. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.
SARAIVA, Clara. Le mort maquillé. In. Terrain, nº 20 - La mort , março de 1993, p.p. 97-78.
Disponível em: http://terrain.revues.org/document3061.html.
SEGALEN, Martin. Ritos e rituais contemporâneos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.
THOMAS, Louis-Vincent. Antropologia de la muerte. México: Fondo de Cultura Económica,
1993.
TURNER, Victor W. O processo ritual. Estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes, 1974.
URBAIN, Jean-Didier. L’archipel des morts. Paris: Payot, 1989.
VAN GENNEP, Arnold. Ritos de Passagem. Petrópolis: Vozes, 1977.
VOVELLE, Michel. A história dos homens no espelho da morte. In. BRAET, Herman e
VERBEKE, Werner (eds.) A morte na Idade Média. São Paulo: Edit. da Universidade de São
Paulo, 1996. (Ensaios de Cultura; 8).

A RELAÇÃO DO IMAGINÁRIO E DO COTIDIANO NO
SIGNIFICADO DO ATO DE COMER DAS PESSOAS
COM
SÍNDROME DE DOWM E SUA FAMÍLIA.
Andréia G. Giaretta275(UFSC)
Angela da R. Ghiorzi276 (UFSC)
Introdução
O ser humano é um ser integrado com ele mesmo, com o outro, com a natureza e com a
cultura. É um ser que pensa, que sente, se emociona e que vive a vida de todo o dia com base
no seu referencial de vida. Ele constrói ao longo de sua existência, a sua representação da
realidade, enquanto totalidade de sua aprendizagem, a partir das pessoas que com ele se
relacionam. É com essa representação de realidade que ele se comunica com os outros,
enquanto ser de relações. Uma comunicação que coloca em comum fatos, idéias, sentimentos
e emoções, imaginário e rede simbólica na relação dialógica. Cada ser humano escreve a sua
história. O momento em que o indivíduo se torna pessoa (Persona) no seu processo de
desenvolvimento como um todo, é alicerçado por suas experiências adquiridas no ato social
através das atividades sociais, como resultado de sua interação com o (s) outro (s). Toda a
atividade em que a pessoa é o principal objeto, implica na atividade direta da memória e da
imaginação. Neste contexto a família tem um papel importante.
Cada membro de uma família constrói, ao longo de sua vida, um Modelo de Mundo o que
lhes assegura a sua singularidade colocada em confrontação num pretenso mundo de unidade.
Assim, semelhanças e diferenças são colocadas em comum cotidianamente, para serem
confrontadas. Cada um se completa na presença do outro e cria o seu próprio sistema
referencial, diferente do outro. Logo, dentro da própria família se inscreve a sua característica
de unicidade. Unidade e unicidade familiar se complementam e reforçam a diferença e a
incompletude dos seres humanos. A família pode ser saudável ou não, pode permitir ou não
que seus membros se desenvolvam. Tudo dependerá de como ela administra o contexto
externo, a sua constelação dentro da trama interna que a caracteriza.
Assim, os pais buscam inscreverem seus filhos nos significados familiares enquanto
referência vital para os sujeitos que integram a família. Trata-se de uma espécie de fio
condutor constituído pelas regras, normas e ritos sociais. É o jogo dos significados, dos
275

Nutricionista, mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), membro do NUPEQUIS/SC
276
Professora Doutora do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), vice-líder do NUPEQUIS/SC.

símbolos significantes, ou seja, a gramática intergeracional que permite ao outro se situar na
vida social, a partir de uma origem familiar, que, no caso de famílias com pessoas com
Síndrome de Down (SD), não se resume a um erro cromossômico.
Dentro desta compreensão, as pessoas com Síndrome de Down pensam, sentem, se
emocionam e convivem com os outros e com elas próprias a partir de sua representação da
realidade. O seu mundo particular, pleno de significados.
Devido à sua condição genética, durante muitos anos foram chamadas de retardadas,
mongolóides ou excepcionais, termos estes sempre acompanhados de um caráter pejorativo.
Estas denominações conferiram à pessoa, o estigma de ser incapaz, indesejável socialmente,
dificultando o desenvolvimento das suas potencialidades e excluindo-a de um contexto
sociológico considerado “normal”, estigmatizando-a como menos feliz.
Esse aspecto tem importância fundamental para cada ser que nasce no seio de uma família.
Desenvolver suas capacidades subliminares e criativas, a partir dos significados
desenvolvidos na sua história de vida, coloca o ser humano num status de sujeito de seu
destino, mesmo aqueles que possuem Síndrome de Down. Quando isso acontece, eles passam
de “não tenho poder” para “poder sobre mim jamais”. Uma família transmite seus valores e
crenças, dita as normas do certo e do errado, mas cabe a cada um de seus membros a escolha
de seu destino.
Assim, dentre os símbolos significantes familiares, está o do ato de comer. A dimensão
imaginária sobre o (a) seu (sua) filho (a) “diferente” autoriza aos pais a fazerem de tudo para
os protegerem de uma realidade social por si só estigmatizante. Na tentativa de compensação
dessa realidade social, o ato de comer pode adquirir um significado tácito de proteção da
“diferença” e comer pode se tornar um ato de satisfação sem limites de desejos não
realizáveis, com conseqüências negativas importantes tanto físicas quanto psicológicas.
O sentimento dos pais de uma criança com Síndrome de Down é o de serem os transmissores
da síndrome, fruto do imprevisto genético que marcará a vida de seu (sua) filho (a). Dentro
dessa consciência, eles se questionam sobre como essa criança que está presa ao diagnóstico
de deficiente mental pode renunciar ao seu lugar de “eterna criança”, objeto exclusivo de
cuidados e de inquietudes e poder ser sujeito de seu destino?
Eterna criança traduz-se na essência de cada ser humano, aquilo que não é domesticado em si.
Um misto de paixão, imagens, desejos, prazer. É nesta essência que se encontra o conjunto de
símbolos e imagens localizados no imaginário de cada pessoa. A eterna criança é dona do seu
destino.Ela sabe viver as pequenas mortes de cada dia.
O ritual cotidiano, pelo próprio fato da redundância, tem sabor de trágico: eterno recomeço do
mesmo, mas também um trágico fundador. O trágico se coloca para o ser humano em viver a
certeza de que ele é finito. Junto desse sentimento está o de querer viver e ele o faz integrando
o trágico no seu cotidiano em doses homeopáticas, de uma maneira negociada. Quando se faz
essas negociações com as pequenas mortes cotidianas, começa-se afrontar o próprio destino.
A cada dia vive-se um ritual, preparando-se para a grande morte. Só que a repetição desse
ritual é de uma maneira diferente, sempre colocando algo novo. É a chamada iniciação:
“reaparecer mudado e, no entanto, o mesmo”. Ao integrar a morte, vivendo-a
homeopaticamente dia-a-dia, dá-se à vida uma qualidade intensa, pois assim vive-se a vida
que nos tocou.
Introduzindo neste contexto está a compreensão de que o sentimento de pena dos pais em
disciplinarem seu (sua) filho (a) com Síndrome de Down escamoteia o verdadeiro: a sua
culpa. Portanto, como o (a) filho (a) será quando adulto, só dependerá da forma como ele (a)
será educado (a). Se a família o (a) educa para ser uma pessoa dependente, tratada como uma
criança que não tem vontade própria, que não é capaz de escolher e fazer acontecer, será
sempre dependente. Porém, se a família o (a) educar para ser uma pessoa livre e
independente, se a família o (a) ajudar a desenvolver suas capacidades, quando adulto (a) será

uma pessoa independente, que saberá cuidar de si própria e até ter uma profissão que possa
ajudar na sua manutenção.
O pano de fundo do mundo no qual se desenrola o processo de viver da família é o seu
cotidiano. É nesse cotidiano minúsculo que se dá a vida de todo dia, a maneira de viver das
pessoas, composta por pequenos momentos repletos de significados. É nesse cotidiano que
natureza e cultura se encontram, onde se vive as alegrias do presente do “aqui e agora”. É
nesse cotidiano pleno de múltiplas e minúsculas situações vividas, experenciadas que as
relações sociais se efetuam com todas as suas tramas e os seus dramas. Todas as coisas
possuem um significado, ou seja, representam algo e, desde crianças, se é inserido neste
mundo de símbolos e significados, onde os hábitos alimentares fazem parte.
A partir de seu cotidiano, a família cria seus próprios ritos a cerca do ato de comer,
permitindo a transmissão de suas crenças e valores. E é nele que a família depara-se com a
inter-relação indissociável entre o real e o imaginário: ter um (a) filho (a) com Síndrome de
Down, estigmatizado por uma sociedade por si só estigmatizante e o seu próprio significado
dentro deste contexto. No seu mundo particular, o de significados atrelados às representações,
os pais se autorizam a fazer tudo por eles, o que pode impedir a criança de se tornar um adulto
capaz de fazer escolhas, nesse caso específico, escolhas alimentares que não a aprisionem no
fantasma do sobrepeso e da obesidade, tão comuns nesse tipo de síndrome.
A condição de sensibilidade humana se enraíza no imaginário de cada pessoa onde o ato de
comer se inscreve. De acordo com os postulados do Interacionismo Simbólico, “o meio social
está dotado de significações em termos do processo de atividade social; é uma organização de
relações objetivas que surgem na relação com o grupo de organismos dedicados a tal
atividade, em processos de experiência e condutas sociais”.
Do dito acima, pode-se dizer que cada pessoa tem a sua própria experiência, mas essa
experiência tem algo que é comum a todos os envolvidos no campo em que ela se
desenvolveu. Então, há algo que é peculiar à pessoa e que partiu de uma linguagem comum,
de um mundo comum. Alimentação imprópria, caracterizada por hábitos alimentares
inadequados repetidos sucessivamente e associados, por exemplo, no caso das crianças com
SD, à maneira que os pais encontram para compensá-las pela falta da sua integridade mental,
levam a um registro de uma memória sensorial para o ato de comer que bloqueia a expressão
emocional dos pais. A conseqüência, fatalmente, recairá sobre o peso desta criança nas
manifestações de sobrepeso ou obesidade.
Assim sendo, comer, ação praticada diariamente por todos nós, impossível de ser negada, não
pode resumir-se à alimentação de células. Comer percorre a existência do ser humano e
coexiste com valores instalados na cultura, com significados específicos para a pessoa e para
a sociedade. Portanto, relacionado à dimensão do comer, há um sistema de valores e crenças
familiares associados e qualquer alteração neste contexto tem tanto uma implicação na vida
social, quanto nos significados do ato de comer para cada família e para cada pessoa que a
compõe.
Então, para conduzir uma criança, um adolescente com Síndrome de Down à fase adulta
saudável, sem sobrepeso, sem obesidade, é preciso sim um apoio educativo, no sentido de um
trabalho integrado entre a família como um todo e cada um de seus membros em particular, e
a nutricionista. Neste trabalho, o centro é a concepção de integralidade do ser humano, onde
razão e imaginário, com toda a sua rede de símbolos significantes, se inter-relacionam
indissociavelmente.
Assim, baseado nesses aspectos, foi desenvolvida uma prática assistencial com pessoas com
Síndrome de Down e seus familiares à luz do Interacionismo Simbólico. O objetivo maior
deste trabalho foi de construir junto com as pessoas com Síndrome de Down vinculadas a
uma Instituição de Ensino de São José/SC e suas famílias uma sistematização nutricional
individualizada que contribuísse para sua independência pessoal na prática cotidiana do ato de

comer.
Referencial Teórico
Para a prática assistencial que se desenhou, escolhi seguir a teoria do Interacionismo
Simbólico, porque toca o imaginário das pessoas, permitindo o desvelamento da real
necessidade de cada uma, bem como a compreensão do sentido, do significado do momento
vivido por elas.
De acordo com os postulados desta teoria, as pessoas estão em constante interação uns com os
outros, com o meio social que os cerca e consigo mesmos. Os seres humanos fazem uso de
símbolos em sua comunicação e os símbolos são interpretados pelos indivíduos e passam a ter
significado quando ambos o compreendem. Temos que compreender as atitudes e as condutas
de um grupo social para então podermos compreender as atitudes e as condutas de uma
pessoa.
Os símbolos envolvem a compreensão de gestos e seus significados, o que remete o ser
humano para além da situação social, para a compreensão da significação do seu próprio
gesto. Assim sendo, o significado surge no processo de interação entre os seres humanos, na
maneira como eles agem uns com os outros em relação a um determinado estímulo. O
significado formado no contexto social envolve um processo de interpretação e interação.
Assim sendo, a compreensão de ato social é de extrema importância.
O ato social é um todo dinâmico, algo que está acontecendo entre as pessoas e o seu meio e
não apenas um estímulo individual que leva a uma reação individual. Ou seja, ao gerar um
estímulo numa pessoa, ela vai interpretá-lo para adquirir uma significação e gerar uma reação
pensada ao estímulo inicial. Por sua vez, isto também irá gerar uma reação na primeira
pessoa, caracterizando o ato social em termos de atitudes. Assim sendo, a base da significação
que um estímulo provoca em uma pessoa, está presente na conduta social ou na natureza da
sua relação com tal conduta. Ou seja, a significação ocorre na pessoa reflexiva que relacionará
o gesto, a reação de adaptação a esse gesto e a resultante do ato social que o gesto inicia em si
própria. Isso implica em considerar, que cada pessoa provoca em si mesma a reação que está
despertando no outro.
Para esta prática assistencial, utilizei as seguintes definições: família, educação nutricional,
ato de comer, ser humano, processo de viver saudável e imaginário. Dentre elas gostaria de
destacar:
Família
A família é uma unidade dinâmica de pessoas em interação e a unidade fundamental de
reprodução e conservação da espécie. Ela constitui em si um ato social, permitindo a
constante inter-relação de seus membros com o meio. É a partir dela que os símbolos
adquirirão significado e o indivíduo pode se tornar uma pessoa.
O Ato de Comer
O ato de comer não implica somente na nutrição equilibrada que alimentará as células do
organismo. Ele está intimamente associado aos sentimentos familiares, à disponibilidade
alimentar, à economia e às crenças e significados que cada pessoa confere. Relacionado à
dimensão do comer, há um sistema de valores associados e qualquer alteração dessa ordem
implica na vida social, nos significados do comer para cada indivíduo.
Imaginário

O imaginário “é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se
mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável”. (....) “O imaginário é algo que
ultrapassa o indivíduo, que impregna o coletivo ou, ao menos, parte do coletivo”.
O imaginário não é uma forma irracional de compreender o mundo e, sim, todo um conjunto
feito de imagens, imaginações, símbolos que constroem a vida social.
Metodologia
1 – O Local
A prática assistencial foi realizada numa Instituição de Ensino com uma equipe
interdisciplinar, localizada no município de São José / Santa Catarina (Brasil), nos meses de
outubro a novembro de 2005. A instituição consentiu com minha prática assistencial através
do termo de consentimento livre e esclarecido. Da mesma forma aconteceu com os membros
desta equipe que contribuíram com essa prática.
2 - As Pessoas Cuidadas
As pessoas que participaram da prática assistencial foram aquelas que aceitaram participar da
assistência de livre e espontânea vontade, tendo como pré-requisitos: ser aluno regular da
instituição, ter deficiência mental moderada e residir com a família. Com relação à família, foi
solicitado a participação do (s) responsável (eis) pelo cuidado dessa pessoa. A identidade dos
participantes foi preservada, sendo utilizado codinomes. Estes foram escolhidos de acordo
com a preferência alimentar individual para as pessoas com Síndrome de Down e para as suas
famílias, cada responsável escolheu o seu. Foram, portanto, agendados os contatos com o
auxílio da assistente social.
Do total de 11 alunos que os pais autorizaram participar, somente 9 pessoas com Síndrome de
Down participaram de toda a prática assistencial. Destes, 6 eram do sexo masculino e 3 do
sexo feminino. Das 11 pessoas com Síndrome de Down, 2 eram menores de 3 anos de idade e,
portanto, não participaram das atividades lúdicas. Porém, ambas acabaram desistindo da
prática assistencial logo no início.
Dos familiares, apenas compareceram as mães e do total de 11, apenas 2 concluíram as
atividades.
No turno matutino, havia dois grupos: abaixo de 10 anos (com 4 crianças) e o acima de 11
anos (com 3 adolescentes). No turno vespertino, havia somente um grupo: acima de 11 anos,
com 2 participantes. Com o turno matutino os encontros aconteceram todas as terças e
quintas-feiras, totalizando nove encontros. E com o grupo vespertino, os encontros foram às
segundas e quartas-feiras, totalizando oito encontros. Esta diferença aconteceu devido a
feriados e atividades da instituição. Com as mães, os encontros eram todas às sextas-feiras à
tarde, totalizando 7 encontros.
3 - Identificando os significados sobre o ato de comer com as pessoas com Síndrome de
Down e suas famílias
Para chegar a identificar os significados do ato de comer junto com as pessoas selecionadas,
utilizei como instrumentos metodológicos interacionistas de busca de significados da
realidade representada por eles com relação ao ato de comer, a escuta e a observação sensível.
Escutar e observar sensivelmente o outro, significa acolhê-lo em toda a sua integralidade, não
o julgando, percebendo e sentindo o lado inaudito das coisas, o seu não-dito, aquele dos
sentimentos mudos, das queixas silenciosas e dos medos não confessados. Escutar e observar

sensivelmente o outro implica em entrar em sintonia comunicacional através do corpo e do
movimento do corpo para compreender o momento vivido. Comportamentos e atitudes
envolvem o ato social de comer. Amparei-me no diálogo integrativo das expressões verbais e
não-verbais e nas atividades lúdicas que foram desenvolvidas ao longo de nossos encontros.
4 - Instrumento metodológico da apreensão da comunicação verbal
Nesse trabalho interativo, utilizei junto com as famílias das pessoas com Síndrome de Down,
que estavam sob meus cuidados, uma entrevista aberta, onde, a partir de uma pergunta
temática, o familiar podia discorrer livremente sobre o tema que lhe foi proposto.
A entrevista foi realizada apenas com duas mães, pois as outras desistiram ao longo da prática
assistencial. Em seguida, foi feita a transcrição da mesma e as anotações foram entregues aos
participantes para que conferissem a veracidade dos dados e consentissem em sua utilização
na pesquisa que se seguirá a essa etapa assistencial.
5 -Técnicas mensuráveissomente para as pessoas com Síndrome de Down
Como outra técnica de coleta de dados sobre a relação entre o ato de comer e o biótipo de
cada pessoa com Síndrome de Down, utilizei a pesagem e a tomada da altura, para poder
classificar o estado nutricional dessas pessoas. Esta atividade de pesagem foi a primeira etapa
da minha prática. Após a coleta desses dados, os mesmos foram colocados em curvas de
crescimento próprias para pessoas com Síndrome de Down com idade entre 2 e 18 anos. As
curvas são específicas para o sexo. As pessoas acima de 18 anos tiveram seu IMC (Índice de
Massa Corporal) calculados e classificados de acordo com as últimas recomendações da
Organização Mundial de Saúde de 1997.
6 - Técnicas ludopedagógicas
Como atividades lúdicas foram utilizados jogos e brincadeiras. Através do lúdico, o ser
humano vive diferentes momentos em suas relações, que passam pelo mundo pessoal e
grupal. Por meio do lúdico, o ser humano expressa seu mundo de criatividade, interagindo
consigo mesmo e com as pessoas que o cercam, ou seja, sua ludicidade extrapola as barreiras
do seu mundo subjetivo. Para tocarmos o imaginário das pessoas, onde a linguagem é o
símbolo, precisamos de uma linguagem simbólica que é rica nos brinquedos, nos jogos, nas
atividades artísticas em geral. Ao levarmos o simbólico para o campo de cuidado, levamos
magia e fantasia para as pessoas o que permite que elas façam associações livres e ativas com
o contexto vivido.
Em cada período, as dinâmicas envolveram uma seqüência que contemplou uma atividade
inicial de descontração; uma atividade lúdica específica no meio para a captação e
compreensão do ato de comer das pessoas com Síndrome de Down e sua família e uma
dinâmica final para integração do processo assistencial com a construção de uma
sistematização individual do ato de comer.
No que diz respeito às atividades de descontração e de fechamento, utilizei: músicas,
exercícios de alongamento e relaxamento e conversas sobre os mais variados assuntos
adaptadas de acordo com a faixa etária e preferência do grupo.
As atividades lúdicas utilizadas durante os encontros com as pessoas com Síndrome de Down
para compreender o seu ato de comer foram: colagens, histórias, modelagem, brincadeira do
restaurante, jogo da “amarelinha dos alimentos”, bingo dos alimentos, confecção de uma
salada de frutas.

No decorrer da observação sensível das atividades lúdicas e da entrevista aberta foram feitas
anotações no meu diário de campo. Estas anotações tinham a descrição de todas as
manifestações (verbais e não-verbais) que envolveram o processo relacional de assistência
entre as pessoas com Síndrome de Down, suas famílias, eu e o contexto ambiental externo, ou
seja, os estímulos enviados que despertaram uma resposta transacional. Nestas anotações,
também constaram as minhas reflexões feitas no transcurso do processo assistencial. Também
registrei os meus sentimentos e emoções vivenciados no decorrer desta prática.
Com as mães, foram realizadas quatro atividades, porém estas foram realizadas durante sete
encontros. Envolveram: construção da árvore dos desejos (desejos com relação à
alimentação), dinâmica da colagem livre de palavras, fotos e figuras (quais os fatores culturais
e ambientais que influenciam na sua alimentação), colagem dos sentimentos e emoções
relacionados ao ato de comer, técnica da hipnose consciente e confecção de uma salada de
frutas juntamente com seus filhos.
A seguir, discorrei especificamente sobre o imaginário das pessoas em assistência sobre o ato
de comer.
Churrasco:
Mostrou independência e confiança em suas escolhas, inclusive as alimentares, em
todas as dinâmicas, desde o primeiro encontro até o último. Esta atitude indica a influência da
família na construção do ato social de comer, a qual permite que Churrasco manifeste seus
gostos e desejos, respeitando-o e educando-o para a sua independência em seu cotidiano.
Churrasco demonstrou preocupação com o corpo, através do uso de produtos diet e
light. Percebe-se magro, da mesma forma como percebe os membros de sua família: modelou
todos os bonecos iguais. A dualidade entre razão e imaginário está presente no consumo de
coca-cola light e alimentos doces e sua preocupação em manter o corpo magro. Sua mãe
controla a ingestão de doces no dia-a-dia e ele quer comê-los diariamente. Esta atitude para
Churrasco simboliza poder: eu quero, eu posso. Durante as dinâmicas, sempre escolheu os
alimentos calóricos, ricos em gordura e açúcares. Para ele o ato de comer significa ter poder
de escolhas e comer em família,sendo os alimentos preparados por sua mãe ou por ele.
Coca-cola:
No decorrer dos trabalhos, Coca-cola, pareceu ser dependente de sua mãe, talvez apego,
quando mencionou que gostaria de viver “para sempre com ela”. Entretanto, desde o início
das atividades, Coca-cola mostrou ser independente em suas escolhas alimentares e que sua
mãe educa-o para tal.
Demonstrou preocupação com seu corpo, em se manter esbelto. Sua mãe relatou que fala isto
ao filho: “cuidado com a barriga; não come muito para dar barriga....”. É o ato social de
comer expresso na unidade e unicidade familiar. Coca-cola percebe-se magro e disse fazer
ginástica. Este fato reforça a preocupação com seu corpo, em ter saúde, aliado ao consumo de
produtos light que disse fazer.
Porém, há dualidade em seu discurso e em seu imaginário: de um lado o desejo de comer nega
maluca, sorvete, bombom, tortas, refrigerantese do outro, manter o corpo com peso adequado
(imagem distorcida da sua realidade, o que lhe autoriza comer o quê e na quantidade que
quer). Na última dinâmica, quando foi construído uma pirâmide dos alimentos, Coca-cola
disse que pode comer os alimentos ricos em açúcar e gordura, porém em pequena quantidade,
para não engordar. Aí vemos o que significa o ato de comer para ele: comer de tudo, com
moderação e também a influência do social no individual, pois sua mãe deixou transparecer
esta mesma preocupação.

Presunto:
Presunto percebeu-se acima do peso, assim como sua família. E realmente sua mãe está
obesa.
Através das brincadeiras, ficaram explícitos seus desejos, pensamentos e vontades
alimentares. O desejo de comer alimentos extremamente calóricos e ricos em gordura e
açúcares por Presunto coincide com o seu biótipo atual: sobrepeso. A dualidade também se
fez presente: em seu discurso sabe que não pode comê-los, pois está com sobrepeso, porém
em sua realidade os quer e os come. Em seu imaginário ele pode comê-los sem adquirir peso,
entretanto em seu cotidiano ele deve o fazer, pois seu estado nutricional o delata. As
atividades lúdicas deixaram transparecer seu gosto e preferências alimentares.
Durante nossas atividades, Presunto disse diversas vezes que “tem barriga” e que os
alimentos ricos em açúcares e gorduras “dão barriga”. Ele tem consciência de seu estado
nutricional. Em seu imaginário ele pode comer alimentos calóricos, mas a sua razão não o
permite. Aí, vê-se a dualidade entre o fazer e o querer fazer, o Eu-criança que habita cada um
de nós, o dos desejos, contido no seu imaginário, onde a brincadeira se colocou como fio
condutor desses dois mundos. Para Presunto, o ato de comer significa comer aquilo que gosta
e em grandes quantidades. Não foi possível identificar se sua família educa-o para ser
independente em suas escolhas alimentares.
É interessante ressaltar que sua mãe utiliza os alimentos como forma de aliviar suas dores no
estômago. Este ato social é repetido por Presunto.
Banana:
Banana apresentou um comportamento de ansiedade durante as brincadeiras: pegava todas as
figuras dos alimentos para colocar em seu prato, rapidamente. Sua mãe foi uma das que
participaram até o final da assistência. Ela falou que, quando está ansiosa, angustiada, come,
mesmo sem estar com fome e que seus dois filhos a vêem fazer isto. Ela disse que Banana
logo após jantar, geralmente pede mais comida. Aqui, conseguimos perceber o ato social de
comer: Banana repete aquilo que vê, que aprende, o que está sendo construído socialmente
com sua mãe, em casa.
Em seu imaginário, há o consumo de alimentos calóricos, para satisfazer sua ansiedade, logo,
busca calma. Entretanto, sua realidade é outra: sua mãe relatou que controla a alimentação do
filho e que “...as baboseiras, é só de vez em quando. Final de semana e olhe lá...”.Isto se
reflete em seu estado nutricional de eutrofia. O ato de comer, demonstrado ao longo das
atividades lúdicas para Banana, significa que, quando se está ansioso, deve-se comer. O
trágico da vida no ato de comer, está entre a força vital própria de uma pessoa e as
circunstâncias exteriores que lhes são impostas pelo destino. Esta compreensão leva
imediatamente a dizer que o ato de comer é repetido a partir de uma necessidade de retorno a
um padrão pré-estabelecido pela família, de forma intergeracional, para não promover
desequilíbrio na ordem familiar.
Na penúltima brincadeira “Bingo dos alimentos”, essa característica de ansiedade
desapareceu. Ele encontrou sua paz interior. Neste momento, reconstrói-se seu ato de comer.
Nesta mesma dinâmica, pude identificar que ele está sendo educado para ser independente em
suas escolhas alimentares.
Macarrão:

Através das dinâmicas e durante os encontros com sua mãe (que também participou até o final
da prática), ficou evidente a monotonia alimentar de Macarrão. Ele não mastiga corretamente,
nem come alimentos de consistência mais dura. Sua mãe afirmou que, quando ele era criança,
ela não oferecia alimentos de consistência mais sólida, pois temia que Macarrão se
engasgasse. Em estudo realizado em crianças com SD com idades entre 1 e 12 anos,
identificou-se dificuldades em utilizar utensílios para comer, em comer os alimentos servidos
para a família e dificuldades para mastigar os alimentos.
Macarrão reconhece sua realidade: está acima do peso. Sua mãe contou que muitas vezes
utiliza alimentos para acalmá-lo e que a sua mãe (avó de Macarrão), prepara todos os
alimentos que ele gosta quando vai à sua casa. Seria isto um provável fator contribuinte para o
seu sobrepeso?
Outro fato constatado é que Macarrão adora alimentos do grupo dos carboidratos e mais
especificamente o macarrão, comendo-o todos os dias. Durante a prática assistencial, ele
também confirmou não gostar de frutas e verduras. No encontro final, onde confeccionamos
uma saborosa salada de frutas, Macarrão foi o único a não comer, mesmo sua mãe insistindo.
Aliás, ela própria confessou que não o faz em seu cotidiano e que adoraria comê-las com mais
freqüência. Nesta atitude, vê-se a construção do ato social do comer de sua família: a
dualidade entre dever fazer e querer. Para Macarrão, o ato de comer significa comer
macarrão, comer somente o que gosta.
Com ele foi reconstruído o significado da introdução de carboidratos diferentes nas principais
refeições. Conhecedor dos riscos, enfatizou a necessidade de não os misturar para não haver
excesso energético nestas refeições.
Danoninho:
Danoninho está acima do peso, obesa, o que pode ser devido ao fato de sua mãe permitir o
consumo livre de alimentos, sem restrição pelo fato dela ser temporona e por ter SD.
Somando-se a isso, Danoninho manifestou seu gosto e o seu consumo de alimentos calóricos,
bem como o consumo de grande quantidade de alimentos. Provavelmente ela deve fazê-lo em
seu cotidiano, pois seu estado nutricional a delata. O que Danoninho expressou conter em seu
imaginário sobre o seu ato de comer foi o de satisfação pela permissividade: tudo é permitido
e, assim, fico alegre. Para Danoninho, o ato de comer significa comer de tudo o que quer, na
hora que quer e o que gosta livremente para ser feliz. Sua mãe não a educa para ser
independente em suas escolhas alimentares. Com Danoninho foi re-significado o uso
indiscriminado e livre de carboidratos.

Salada de frutas:
Salada de frutas apresentou pouca participação durante quase todas as dinâmicas. Na maioria
das vezes estava calado, com a cara amarrada, de braços cruzados ou dedos na boca,
emburrado. Entretanto, nas duas últimas dinâmicas participou, emitiu sons altos, porém
incompreensíveis, utilizando seus braços como forma de se comunicar. Aí, salada de frutas
demonstrou um progresso.
Na última atividade, que foi a da confecção da salada de frutas, ele participou junto com sua
mãe e comeu com muito gosto a salada de frutas. Porém, não foi possível conhecer o
significado de seu ato de comer, nem de sua família, pois a comunicação de Salada de frutas
era totalmente não-verbal e o tempo empreendido não me permitiu chegar ao meu objetivo.
Também não pude identificar se sua mãe o educa ou não para ser independente em suas
escolhas alimentares.

Água:
Devido à sua baixa adesão às dinâmicas, às faltas repetidas por doenças e problemas
familiares e a não participação da família, não foi possível conhecer o significado do seu ato
de comer.
Bolo de chocolate:
Foi difícil conhecer seu ato de comer, pois ela faltou muito aos encontros e as dinâmicas da
qual participou apresentaram resultados contraditórios. Demonstrou em suas brincadeiras
comer uma diversidade de alimentos, porém em sua fala, havia uma monotonia alimentar. Isto
pode refletir seu imaginário: nele tudo é permitido e possível. Eu posso, eu sou capaz.
Entretanto, tem baixo peso. Será devido a uma ingestão alimentar insuficiente, tanto do ponto
de vista de quantidade, quanto de qualidade? É preciso ser investigado.
Um ponto forte nesta prática assistencial, foi a predominância do Eu-criança no momento das
relações das pessoas com SD e suas mães nas suas escolhas alimentares ou, pelo menos, nos
seus desejos alimentares.
Cada indivíduo tem um conjunto de comportamentos e de sentimentos que se interrelacionam quando eles entram em relação. A esse conjunto denominou-se de estado de ego.
Existem três estados de ego que se tangenciam durante o processo relacional da pessoa. São
eles: estado de ego pai (o que eu posso); estado de ego adulto (o que sou) e o estado de ego
criança (aquilo que desejo). Sabemos que ter desejo é saudável, alimentar um desejo, cuidar
dele, também, mas nem todos os desejos são exeqüíveis, pois podem ou prejudicar o outro
que está em relação ou a si próprio.
Esse conjunto de comportamentos e sentimentos se estruturam na primeira infância da pessoa,
que vai do zero até os sete anos de idade. Aqui a criança é uma esponja: ela absorve tudo o
que está ao seu redor e, sobretudo, o comportamento daquelas pessoas que estão mais
diretamente ligadas a elas: normalmente, os pais. O mundo se resume nela e nestas pessoas. A
maneira com que se trabalham os desejos e as necessidades nesta etapa da vida, vai
determinar o modo como se comportarão nas fases subseqüentes. Se é o EU QUERO quem
predomina, a vida será sempre um jogo deste estado de ego, onde serão convidadas a
participarem as pessoas que confirmarão o seu papel mais forte, o do seus desejos
imperativos.
Portanto, os pais devem conhecer esse mecanismo e auxiliarem seus filhos a
contrabalançarem os três estados de ego e encontrarem o trágico da vida, ou seja, o meio do
caminho conciliador. Neste contexto, a formação de bons hábitos nas crianças depende e
muito da conduta dos pais, seja pelo exemplo não-verbal (procurando também manter uma
alimentação adequada, evitando certos excessos, principalmente na frente dos filhos,
mantendo o ambiente de comer prazeroso, calmo, aconchegante), seja pela informação
passada sobre este ato de comer. A nutricionista pode auxiliá-los nesta missão.
A seguir, discorrei especificamente sobre o imaginário das mães das pessoas com SD sobre o
ato de comer.
Loirinha:
Ao longo dos encontros, Loirinha disse que, quando está ansiosa, começa a comer sem parar.
Relatou que come por ansiedade. Falou que este comportamento ela tem desde criança, desde
a idade de sete anos. Ela também disse ter reconstruído sua realidade quanto ao hábito de
comer saladas, pois passou a comê-las antes do almoço.

Durante sua entrevista, questionei sobre o que significava para ela e para sua família o ato de
comer. Loirinha respondeu que se alimentar para sua família significa “...um momento de
prazer, de reunião, de felicidade...” este é o seu ideal em relação ao seu, pois na sua
realidade, Loirinha come sem parar quando está ansiosa e isso não é por prazer, felicidade.
Em seu imaginário, a dualidade prazer e desprazer com relação ao ato de comer está presente.
Morena:
Desde a primeira dinâmica, Morena deixou bem evidente que não foi acostumada a comer as
frutas e que gosta muito de chocolate. Ela relatou que deseja comer mais frutas e verduras, e
que cobra isto de seus filhos. Este ato social é repetido pelo seu filho. No decorrer da segunda
dinâmica, ela disse que, quando está ansiosa, come. Relatou que usa a comida como uma
forma de liberação dos problemas. Contou que existem vários momentos em sua vida em que
a comida é uma válvula de escape e que depois vêm os sentimentos de arrependimento e
culpa. Sentimentos como os de alegria, cansaço, amor e felicidade também estão relacionados
ao seu ato de comer. A dualidade de sentimentos positivos e negativos está relacionada ao ato
de comer de Morena, um misto de prazer e dor, o que já é repetido por Macarrão.
A vida contempla aspectos extremos entre prazer e dor e que há um ponto de mediação entre
estes sentimentos contraditórios. Neste ponto, as pessoas encontram o seu “jeito” para driblar
as adversidades e re-encantarem um cotidiano que, às vezes, pela rotina, se torna
desencantado. De acordo com a Programação Neurolinguísitca a vida se traduz em prazer e
desprazer. Nossas atitudes se focam nestes dois aspectos. Importante é achar o ponto comum,
o ponto de conciliação entre estes extremos para o viver saudável.
Na última dinâmica, Morena reforçou aspectos que já havia relatado em sua árvore dos
desejos: deseja comer mais com os amigos, a família, tendo muito prazer nestes encontros.
Para ela o ato de comer significa “prazer” e em seguida “combustível, poder viver,
festa,reunião”.Seu imaginário contém simbolicamente a união do que posso, do que sei e do
que quero na dança da vida.5
Considerações Finais
A temática do imaginário mostra que o que chamamos realidade tem um componente irreal.A
realidade emergiu daquilo que chamamos irreal, dos pequenos sonhos de cada um, dos
pequenos desejos que, por sedimentação sucessiva, vão culminar naquilo que se deseja. Essa
dimensão fantástica da vida cotidiana é fruto de uma duplicidade que se instala entre dois
polos: de um lado, a organização política e econômica do social, de outro, um processo feito
de acasos, de passividade, das paixões, dos encontros, das coerções e das pequenas mortes de
todos os dias.8 Todos os elementos da vida social são formados em conjunto, integrando o
imaginário, o simbólico, o lúdico e a paixão, que garantem a sobrevivência dos indivíduos,
apesar das imposições dos poderes constituídos. A realidade do indivíduo é construída com e
através de imagens, por isso segundo o autor, toda construção da realidade é simbólica. A
temática do imaginário é a evidência de toda essa carga simbólica evidente nas sociedades
complexas. A nossa cultura é a da complexidade que não se explica a partir de um só
elemento, mas por uma pluralidade deles que são integrados pela via simbólica.
Construir/desconstruir/reconstruir uma realidade, neste caso específico, a do ato de comer das
famílias e, mais especificamente, das pessoas com Síndrome de Down integrantes destas
famílias, se traduziu num trabalho simples em alguns aspectos e complexo em outros.
Simples porque envolveu o dia a dia de cada pessoa que estava sendo cuidada, a arte, o
lúdico, o divertimento. Complexo porque escutar e observar o que não é dito, o que não é
explícito no processo relacional requer habilidade e preparo.

O Referencial Teórico escolhido guiou teórica, filosófica e metodologicamente a prática,
permitindo uma construção da realidade de forma coerente, seqüencial, levando à conclusão
do objetivo proposto e contribuindo com elementos significativos para o momento da
pesquisa em si. Neste trabalho, pude realmente constatar a influência do contexto externo,
social, no contexto interno da família e, mais especificamente de cada membro familiar, como
preconiza os postulados do Interacionismo Simbólico. Essa influência traduz-se em uma rede
interacionista, que amarra, dá nós e se apóia nas crenças e valores de cada um e de todos.
Enquanto trama de fios, cada pessoa interioriza uma experiência particular, singular, mesmo
tendo vivido o mesmo fato em família. Aí, adquire a sua representação de mundo e é com ela
que se comunica o tempo todo. É com ela que pensa, sente e age. É com ela que interage,
construindo, desconstuindo e reconstruindo significados junto com o outro.
Neste contexto, o lúdico se colocou sem dúvida alguma, como o instrumento que permitiu ao
imaginário das pessoas cuidadas a sua manifestação. Ele permitiu também a re-significação
do ato de comer das pessoas em processo interacional (nutricionista/pessoas com Síndrome de
Down e suas famílias).
A comunicação se tornou plena de significados, completa: dizíamos, sentíamos e
simbolizávamos o que queríamos expressar. Essa identificação, mais forte que a simpatia, que
poderia ser chamada de empatia, que faz com que se vibre, se ria, se chore, se grite e se cante
juntos permeou este trabalho.
Através das brincadeiras, ficaram claros os desejos, pensamentos e vontades alimentares das
pessoas com SD. O desejo de comer alimentos extremamente calóricos e ricos em gordura e
açúcares pela maioria dos participantes, coincidiu com o biótipo atual deles: sobrepeso ou
obesidade. Provavelmente em casa, estas crianças e adolescentes comam estes alimentos.
Além disso, ficou evidenciada a rede cultural familiar onde este ato se inscreve. Social e
individual, no sentido de particular, singular, se mesclam e se exteriorizam a partir do registro
de memória de cada pessoa frente ao ato vivido. Neste registro, os filtros neurológicos, sociais
e individuais intervêm e dão significado ao visto, sentido e percebido. O comportamento para
comer advém da negociação entre a percepção, a atenção e a ansiedade que um determinado
fato desencadeia na pessoa.
A família realmente é fundamental dentro do papel de educação nutricional, porque é ela
quem transmite para seus filhos o primeiro significado do ato de comer, a partir de sua
construção social. O membro familiar que é mais imitado enquanto veículo do significado do
ato de comer, é a mãe: as pessoas com Síndrome de Down repetiam comportamentos
alimentares idênticos aos de suas mães. Isto é o retorno cíclico do tempo: o ato de comer na
família mantém as características apreendidas de geração em geração, mas com uma nova
nuance.
Novamente se percebe confirmado a íntima relação entre o todo e as partes no ato de comer,
entre o social e o individual primeiramente de cada família e, muito intimamente, de cada
pessoa que a compõe. Assim sendo, compreendi o ambiente simbólico no qual o ato de comer
se insere e adquire significados particulares e individuais para cada pessoa, que neste caso
também foi compartilhado por seus filhos com SD. Isto reforça os postulados do
Interacionismo Simbólico que afirmam que as condutas e comportamentos individuais só são
compreendidos, se compreendermos as condutas e comportamentos sociais, que neste caso se
expressou pela mãe.
No caso do meu trabalho, a nutricionista é a profissional habilitada a realizar a educação
nutricional. Fui eu, nutricionista, quem auxiliou na identificação e compreensão dos
significados e a significação à cerca do ato de comer para as pessoas com Síndrome de Down
e suas famílias, preparando-as para uma vida mais autônoma e ajudando-as a re-significarem
este ato.

Foi constatado de que não se pode trabalhar somente uma pessoa da família, da mesma forma
que sozinha não posso dar conta de todo este contexto. Eu não pude fazer todo o trabalho sem
a colaboração das professoras, dos pedagogos, o que reforça a importância de um trabalho
interdisciplinar. O ato de comer é um ato construído socialmente e deve ser visto e entendido
a partir dos vários olhares das áreas do saber: biológico, antropológico, sociológico e
psicológico.
Através desta prática, pude compreender o significado do ato de comer das pessoas com
Síndrome de Down e posso dizer que não depende somente de uma pessoa, membro de uma
família ou dela como um todo, ou de minha iniciativa para realizar a instalação de uma
sistematização nutricional mais adequada, preventiva do sobrepeso e da obesidade. Essa
iniciativa deve ser conjunta e compartilhada por todos nós e, além disso, com o contexto
social onde as famílias vivem. Estar em co-presença, face a face, no ambiente da própria
família permite que se esteja atento às suas necessidades e ao significado dos fatos vividos, do
destino, “considerando a pessoa dentro de sua globalidade, de seu contexto”, aí incluído razão
e imaginário, emoções e símbolos significantes.
O cotidiano desmascara os disfarces, sendo o difuso, o pontual e o efêmero a sua tônica. Na
perspectiva de análise do cotidiano, buscamos o compreender, abandonando-se o julgamento,
a condenação, a justificação. Buscamos olhar o outro para nele penetrar, buscando o
significado de sua atuação, do ser/estar junto e no mundo. Valorizar a vida corriqueira, banal
de todos os dias, pode parecer algo insignificante, porém percebe-se que é nesse contexto que
a família vive, desenvolve-se e que, quando se passa a considerá-la pode-se mais facilmente
compreendê-la e descobrir formas de cuidá-la nas diversas situações e dificuldades do seu
viver cotidiano. Assim sendo, é neste cotidiano, que se conhece e compreende como se dá o
processo de viver de cada família, de cada pessoa. Como que o ato social de comer que se
reconstrói em cada nova geração é vivenciado no movimento dinâmico e criativo do viver.
Compreende-se como que este ato de comer é construído coletivamente e individualmente por
cada ser humano dando um significado à vida particular e única para cada um.
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FÓRUM TEMÁTICO X

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA, NATUREZA E
POESIA, ESPAÇOS ONÍRICOS?
Coordenação: Tania Pitta (Paris V)

VARIAÇÕES EM TORNO DO ESPAÇO CONSTRUIDO
E DO ESPAÇO NATURAL

Tania da Rocha Pitta (PARIS V)
A maior parte da vegetação em torno da cidade e do sanatório
é preta, especialmente um tipo de samambaia negra que pode
ser vista em toda parte, nas janelas das casas e nos lugares
públicos, como se fosse o timbre da cidade, ou símbolo de luto.

Bruno Schulz, Sanatorium pod Klepsydra, Varsóvia, 1937
A natureza é um elemento ao qual somos às vezes mais, às vezes menos ligados segundo o
espaço-tempo em que vivemos. O adjetivo que lhe é atribuído qualifica-a mostrando que ela
pode tanto ser admirada como rejeitada. Os homens precisaram se proteger da natureza
virgem, construíram cavernas, cabanas, para se abrigarem e ficarem juntos, e assim,
começaram a delimitar o espaço. Arquitetaram então um lugar seguro para se protegerem da
natureza insegura. Terminaram por construir cidades e por se separarem cada vez mais da
natureza. Isto não ocorreu de forma linear e sim com momentos de maior e outros de menor
ligação com a natureza. Hoje, muitos procuram se religar a ela.277Não é mais da natureza que
procuramos nos proteger, mas muitas vezes das pessoas, dos “perigos” das grandes cidades.
Uma das conseqüências deste “perigo” é a construção de condomínios que são lugares
fechados dentro da cidade, são lugares anti-sociais, com ruas privadas, separadas do resto da
cidade. Aquela vontade de se proteger da natureza não é mais a mesma nas grandes cidades,
ela se transformou. A ela, ora nos ligamos ora nos separamos.
Um bom exemplo é a modernidade, época em que, sob uma visão progressista, havíamos
tentado domesticar a natureza: havíamos oposto o homem ao animal, o racional ao emocional.
Enquanto que hoje, quando nos referimos ao espaço, percebemos que à “ótica (à visão do
distante) própria da visão progressista, se opõem o táctil (o tocar, o próximo), próprio ao
localismo278”. Isto é uma das preocupações de alguns arquitetos contemporâneos que
procuram criar espaços lúdicos, próximos da dimensão do corpo, singulares e ao mesmo
tempo fragmentados e plurais. E este tipo de concepção espacial é um convite à natureza e ao
emocional. Quando passeamos, nossa percepção do espaço é fruto da razão e da emoção.
Através da razão, sabemos em que lugar nós nos encontramos: numa prefeitura, numa
escola... em uma casa de estilo clássico, ou moderno... Mas, nossa sensibilidade nos permite
de sentir emoções que são especificas a cada espaço. Uma casa de estilo clássico, por
exemplo, não transmitirá a mesma emoção que uma casa de estilo moderno e assim por
diante. As técnicas utilizadas em cada época como também a visão do mundo que é própria a
cada cultura faz com que a concepção espacial também se transforme no tempo.
Independente do estilo ou do material de construção, a cidade sempre foi importante do ponto
de vista da sociabilidade, é nela que encontramos amigos, é nela que passeamos, que temos
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emoções, que sentimos a vida. O contraste da pluralidade das formas que constrói cada cidade
à sua maneira, dá prazer, dá vontade de avançar para descobrir novas formas e novas pessoas.
São estas diferenças de altura e de forma entre as construções, são os parques, as mudanças de
luzes e de sombras, as subidas e descidas das ladeiras das ruas que fazem com que o caminhar
seja rico e cheio de emoções.
O sensível então reencontra sua importância, o que é próprio da idéia de localismo, ele se
refere às emoções vividas no momento da visita do lugar e, a esta modificação epistemológica
do progressismo, focalizado na historia e na razão, encontramos o localismo, que privilegia o
lugar, a emoção e o simbólico. E assim, a natureza na sua dimensão sagrada, como um
mesocosmo, une o macro ao micro cosmo, e por conseqüência, tudo que temos tendência a
separar, como: o alto e o baixo, a luz e a sombra, o preto e o branco... Todo espaço transmite
seu próprio mundo aos que vão freqüentá-lo, que vão dar-lhe sentido, que vão interpretá-lo,
apropriá-lo. Fora sua matéria, toda arquitetura, todo jardim, todo lugar enfim, tem também sua
parte imaterial, e os dois juntos formam o lugar da vida cotidiana.
Estes lugares tomam vida quando passeamos nas ruas, quando damos liberdade à nossa
imaginação. No momento do passeio, tanto os lugares construídos como os fragmentos de
natureza na cidade: os jardins, os parques ou as ruas arborizadas, são “mais que uma simples
mudança de espaço, o trajeto linear introduz uma quebra de ritmo, é vivido não como a
transição vazia de um lugar a um outro, de um modo de vida a um outro, mas antes como um
momento de exceção. Durante este tempo suspenso, as imagens do passado e do destino
próximo se superpõem: o apartamento que acabamos de sair, a casa que nos espera – ou ao
contrario. Os dois lugares coexistem na imaginação, podem lutar um contra o outro para se
imporem ao espírito. Além desta dominante, todas as imagens que se tornaram possíveis pela
não-inserção em um espaço fechado podem aparecer. Mesmo habitual, o trajeto sonhava
sempre com uma parte de imprevisto279”.
Quando passeamos, escolhemos nosso caminho, nossas pausas, nossos contornos. Podemos
escolher de atravessar uma praça, de descansar sob uma arvore. Estas escolhas são feitas
segundo nossa sensibilidade em relação à estética da forma, em relação aos diferentes
contrastes que estas formas têm entre elas e o contraste de luz e sombra que criam ambientes
distintos. Todas estas diferenças de forma e de luz, de vazio e de cheio, criam uma
granulometria urbana própria a cada cidade280. No percurso pela cidade, não se tem começo
nem fim, mas um caminhar aleatório por lugares.
Toda cidade tem uma praça principal, um jardim, que é um lugar público que atravessamos ou
que passamos um momento só ou entre amigos. Assim, vemos os outros e somos vistos, a
praça é um lugar de sociabilidade na cidade. Neste sentido, poderíamos compará-las aos cafés
de Paris ou às praias do Brasil. Le Corbusier percebeu esta sociabilidade nos cafés
Parisienses, ele escreveu que “o aperitivo francês se toma sentado em torno de uma mesa.
Podemos ser dois, três, quatro; nossos companheiros tinham sido escolhidos; o aperitivo se
toma lentamente. A conversa é calma, e mesmo cortada por silêncios de bem estar: falamos,
debatemos e podemos até discutir; mas a idéia tem uma seqüência. Assim nascem as idéias
pessoais, os pontos de vista, as opiniões. É a agora em torno de um sifão. O aperitivo é uma
instituição social e o terraço dos cafés uma instituição urbana”. 281
Como a praça, os cafés são lugares de sociabilidade abertos na cidade. Quando imaginamos
uma cidadezinha de estilo barroco, por exemplo, presumimos que ela tem um jardim na
entrada, onde as mães trazem seus filhos para brincar, onde os moradores se cruzam, se
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encontram, conversam. Esta pracinha teria uma atmosfera de natureza e de cultura ao mesmo
tempo, esta união daria asas à imaginação dos moradores que em seus passeios cotidianos, se
estenderia a contemplação da natureza nos jardins. É neste ambiente que a finalidade do
barroco renasce a cada dia, a cada instante. Os jardins públicos desta cidadezinha seriam
então ambíguos, ao mesmo tempo lugares de contemplação de natureza e de cultura, cultura
representada pelos bustos da antiga nobreza. Este lugar traz à memória o passado barroco e
glorioso desta pequena cidade construída com igrejas, palácios e praças públicas, se
imaginando em um teatro, em um décor onde se encenaria a vida. Aqui, a arquitetura queria,
através da sua forma, tocar a alma daquele que passeia e surpreende-lo com a malha do seu
plano urbano.
Por outro lado, se nos referimos a um jardim em uma grande capital européia, poderíamos
dizer que ele seria bastante freqüentado, e que ele teria também uma grande importância para
os moradores, que viriam fazer piquenique, encontrar os amigos, conversar, enfim, passarem
um bom momento juntos e próximos da natureza. Seria o lugar mais animado do bairro, que
lembraria seu passado através de elementos que fariam parte do seu passado.
E, se imaginarmos uma praça numa favela, seria ainda diferente. Em cima de sua colina,
estaria a praça principal, onde encontraríamos uma igrejinha, um terreno de futebol e,
bordariam esta praça, casas de moradia, associações comunitárias, bares e casas lotéricas.
Seria o lugar de encontro de todos os moradores. Uns jogariam futebol, outros iriam à igreja,
enquanto que um outro grupo estaria fazendo uma fezinha numa casa lotérica, alguns se
encontrariam mais tarde num bar, outros numa associação de bairro que daria à noite aulas de
matemática ou de capoeira. A arquitetura seria construída de acordo com a necessidade da
população, segundo seus sonhos, suas necessidades e seus meios. Quando a família cresceria,
por exemplo, a casa se dilataria e ocuparia o vazio disponível, que poderia ser ao lado, em
frente, atrás ou em cima da casa.
Percebemos que cada praça tem sua característica, e que cada cultura se relaciona à sua
maneira com ela. Então, quando nos questionamos sobre o efeito que a natureza tem sobre o
ser humano, percebemos que ele é relativo, que ele é conseqüência direta da relação com o
local. Cada espaço, natural ou construído, tem influência no nosso percurso, ele emana ora
surpresas, ora um sentimento de proteção, ou de medo, ou de angústia... ou de intimidade.
Para melhor compreendermos nossa relação com o espaço em nossos dias, os textos de
Goethe sobre sua viagem à Itália são esclarecedores, pois encontramos dois tipos de
relacionamento com o espaço. Como ressalta Lacoste, “o primeiro viajante, na exaltação
rimbaldiana de sua individualidade, de sua subjetividade, de sua solidão, acreditava poder
afrontar em toda liberdade uma natureza pouco acolhedora, praticamente hostil, em todo caso
indiferente, e desprezava a nostalgia campestre do abrigo, mas cedia finalmente ao desânimo,
tanto estava distante a “cabana” que ele procurava, o segundo viajante, no calor de um fim de
tarde italiano, descobre, conversando com a jovem moça, que a natureza dá a cada um os
meios necessários para construir esta “cabana”, oferece um amparo, sem duvida precário e
transitório, que permite, a cada ser, de desabrochar282”.
No texto, temos duas maneiras de observar um mesmo lugar, pois o espaço é sempre
ambivalente. O caminhante (wanderer) então pode contemplar os lugares do seu bairro de
diversas maneiras, ele pode tanto procurar uma perfeição utópica a qual dificilmente
alcançará, ou simplesmente buscar estar junto, dividir suas emoções com os outros, e assim
entrar em harmonia com o lugar. Em nossos dias, um terceiro caminhante aparece, ele é
aberto à pluralidade e não mais preso nesta dicotomia. O wanderer de hoje se caracteriza pelo
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aspecto poético dos dois primeiros e vai, por conseqüência do tempo em que vivemos incluir
nesta poesia, o movimento.
Quanto ao wanderer de Goethe, e à sua cabana campestre, Rudolf Steiner vai ver nesta
relação com a natureza, um mundo espiritual, uma dimensão sagrada do universo. Steiner foi
o autor do Goetheanum em Dornach, onde encontramos atualmente o centro da Sociedade
Antroposófica Universal. O prédio tem um estilo orgânico, sem ângulo reto, procurando uma
harmonia entre as formas. Procurava-se reunir a dinâmica, o movimento e a animação do
espaço à concepção do homem que tem para eles, fundamentos holísticos e espirituais. Para
Steiner, a forma do espaço em que vivemos tem uma grande influência em nossa vida.
O espaço é um tema importante para muitos autores. Jung, para dar um outro exemplo na
mesma cultura, construiu sua torre no lago de Zurique. Em sua biografia, ele diz: “às vezes,
estou como que disperso na paisagem e nas coisas e vivo em cada árvore, na batida das ondas,
nas nuvens, nos animais que vão e vêm e nos objetos”.283 Enquanto que M. L.von Franz, que
foi sua aluna e que em seguida foi sua companheira de trabalho, respondeu, quando à
perguntaram que mensagem ela daria aos jovens, que ela daria a mensagem dos hippies: “Do
you own thing”, mas em um novo sentido: que eles se consagrem a sua alma pessoal, que eles
se deixem levar pelos seus sonhos em direção de uma criatividade nova que poderia fazer
reviver nossa cultura ocidental em uma nova forma, onde o homem individual livre é posto no
centro, vivendo em harmonia com a natureza, em vez de explorá-la e de destruí-la. A atitude
fundamental é uma atitude de amor, não de poder ” 284.
Vimos no decorrer do tempo, que tanto a arquitetura moderna, com sua estética industrial
como a clássica, com uma só regra de concepção espacial, ditaram, cada uma à sua maneira,
uma estética homogênea. Hoje, com a mistura dos estilos arquitetônicos que herdamos destas
épocas, terminamos por conviver com uma tipologia plural, tentamos encontrar uma resposta
a cada novo lugar que se constrói em relação ao que já se tem entorno dele. E é nesta estética
dinâmica, que se adapta ao local, que encontramos o movimento da vida no movimento da
forma. Criamos espaços lúdicos, onde entra em jogo o contraste, a harmonia, os intervalos, e
assim o passeio se torna agradável, cheio de surpresas. Esta maneira de conceber o espaço se
relaciona com tudo que faz parte da imagem, do imaginário, da imaginação. Esta
sensibilidade tem uma ligação com a natureza, com a música, com a ambivalência, isto faz
pensar no que diz Gilles Deleuze sobre a metáfora das dobras do barroco, que nos remete ao
tempo espiralesco, ao tempo que se enrola nele mesmo, que valoriza o jogo do claro-obscuro,
as nuances de luzes e de formas. Isto nos faz esquecer nosso destino mortal e nos mostra que
todo lugar, mesmo banal, pode ter sua áurea, fazendo assim “de cada momento uma pequena
festa, seja ela minúscula285”.
E é neste caminhar pela cidade, nesta penumbra dos tempos que se tornaram nebulosos, sem
fundações certas, que a concepção espacial liga seu aspecto aéreo ao terrestre. Fazendo com
que os imaginários distintos reencontrem a natureza em uma contemplação cósmica, próxima
do destino, do pueril, como também da luz, da geometria do lugar. A natureza na cidade é
finalmente, uma pausa aconchegante no formigamento cultural e incessante da cidade.
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O JARDIM SIMBÓLICO

Maria Dulce Albuquerque de Figueiredo
(Arquiteta)
As primeiras referências ao Jardim nos vêm de registros muito antigos, como a Bíblia e as
narrativas mitológicas, que relatam as origens do mundo. O Cosmos, espaço sagrado por
excelência, era representado na Terra através de um modelo celeste, símbolo da ordem e da
perfeição, quase sempre identificado como Paraíso. Estando preso à superfície da Terra, o
homem passou a criar seu próprio espaço conforme este padrão cósmico, repetido em todas as
construções humanas, fossem elas cidades, templos ou jardins. Formou-se, então, o princípio
“assim como é em cima, é embaixo” (Hermes Trismegisto).
Na visão dos antigos, o universo era um todo unificado – a Criação – e o homem fazia parte
deste todo. O mundo e tudo o que ele continha, era obra dos deuses, que eram perfeitos, que
eram sagrados. E o homem deste mundo, segundo Mircea Eliade, era o homo religiosus - um
homem consagrado aos deuses, e seu componente mais importante. E se, “assim como é em
cima, é embaixo”, nada mais conseqüente do que se representar o Céu na Terra. O jardim
simbólico surgiu como necessidade de o homem concretizar, na terra, algo que fosse o reflexo
do Céu, criando uma forma de conduzi-lo de volta ao local de origem: o seio da divindade.
Fisicamente, o jardim era um local para meditação e contemplação, para elevação dos
sentidos e prática das virtudes, onde a alma se imbuía de valores universais e sentimentos
refinados, pois este era o caminho para se chegar ao Céu.
Existe uma palavra – Paraíso – que traduz essa condição de elevação e perfeição e que está
sempre associada à idéia de jardim. Etimologicamente, Paraíso vem de paradesha, palavra
sânscrita referente à região celeste mais elevada, acima do cinturão zodiacal. Trata-se de uma
região suprema e sublime, morada da divindade, local de bem-aventurança, plenitude e
imortalidade. Em idioma caldeu, paradesha evoluiu para pardes; em latim, tornou-se
paradiso, que formou a palavra paraíso e seus equivalentes nos idiomas ocidentais. O pardes
era a síntese de todo ideal de perfeição e sacralidade; era o domínio de conhecimento
superior, ponto de partida de toda tradição que se desenvolvia seguindo a estrutura do
universo. Assim, a idéia de Paraíso correspondia mais a um estado espiritual do que a um
lugar propriamente dito. Não obstante, diante da materialidade, o Paraíso teve a sua
manifestação concreta na forma de jardins.
O homo religiosus dividia o Universo em três níveis perfeitamente organizados: Céu, Terra e
Inferno. O Céu correspondia a todo espaço acima da superfície da Terra e constituía-se em
duas partes: o firmamento com os planetas, mais próxima da Terra, era o local de contato
entre os deuses e os homens; para além, estava a morada da divindade. A Terra, onde viviam
os homens, era imaginada como uma superfície plana, circular ou quadrada e estava rodeada
pelo grande abismo que eram os oceanos. O Inferno, ou Regiões Inferiores, estava situado
abaixo da superfície da Terra e para lá seguiam as almas dos mortos. Estes níveis se
comunicavam entre si através de um eixo - o axis mundi. O ponto em que o axis mundi tocava
o chão era conhecido como omphalos, ou umbigo da terra, ou centro do mundo. Este centro se
tornava o ponto para referência do Sagrado e, a partir dele, tinham início todas as edificações
humanas que se desenvolviam por irradiação.
Para o homo religiosus, o espaço da superfície terrestre era percebido com qualidades
diferentes: havia o espaço sagrado e o espaço profano. Todo espaço edificado era separado

do restante por muros ou cercas e era consagrado aos deuses, tornando-se assim um espaço
sagrado. O espaço, para além deste, era considerado profano, sendo algo desconhecido e
temerário.
O jardim simbólico era um espaço inteiramente sagrado, delimitado por muralhas ou muros,
árvores de grande porte ou cercas, perfazendo um perímetro quadrado, pois esta era a forma
da Terra, firme e estável. Internamente, era dividido por canais retilíneos que se cruzavam em
ângulos retos formando quadrantes que continham canteiros de flores e arbustos. No ponto de
cruzamento dos canais, no centro, colocava-se uma fonte, cujas águas eram símbolo da
sabedoria cósmica.
No espaço interior do homem, também existem essas duas qualidades de espaço. Existe um
espaço sagrado, onde está o Paraíso interior – o centro mais recôndito, mais secreto, mais
íntimo, local de encontro com a divindade, pois, se “assim como é em cima, é embaixo”,
podemos concluir que assim como é no macrocosmo, é no microcosmo. Portanto, ao Céu
correspondiam os sentimentos mais elevados e de cunho universal; a Terra era semelhante às
emoções coletivas ou individuais; e os instintos eram as Regiões Inferiores. Neste contexto,
as Regiões Inferiores, ou Inferno, são aquelas situadas sob a superfície, sem o sentido de
danação que lhe foi agregado posteriormente. Muitas tradições criaram sistemas para se
chegar a este local interior que é o jardim dentro de nós, seja através da quietude, com
meditação e contemplação, seja através do movimento através de danças e transes.
Essa percepção de correspondências entre o Céu e a Terra deu origem a vários sistemas de
ajuste entre os mundos, como é o caso da astrologia antiga. No Timeu, através da boca de
Crítias, Platão diz: “... e tendo contemplado no céu os movimentos da inteligência (divina),
que são da mesma natureza dos movimentos do nosso pensamento; tendo estudado a fundo
esses movimentos celestes, participando da retidão natural do raciocinar, imitando os
movimentos divinos infalíveis, poderemos estabilizar os nossos que não cessam de equivocarse”. O modelo celeste era a base para o modelo terrestre.
A palavra jardim veio do francês antigo iard, que formou as palavras inglesas yard e garden
e, em alemão, garten. Em inglês, yard significa pátio, quintal, área cercada. Nos relatos
antigos, os jardins estão sempre protegidos do mundo exterior: há sempre um muro ou
muralha que oculta sua presença, cujo acesso se faz através de uma passagem secreta. Neste
jardim, só é permitida a entrada para aqueles que conhecem a sua existência.
A Bíblia nos apresenta o Jardim do Éden: “... o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao
oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte
de árvores de aspecto atraente e saborosas ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a
árvore do bem e do mal” (Gênesis 2, 8). Éden, em hebraico, significa delícia; este seria,
então, o Jardim das Delícias, sobre o qual há muitas controvérsias a respeito de sua existência
terrestre. Éden pode ter sido uma região situada na Ásia Menor, cuja terra corresponderia a
tudo o que de bom e de belo houvesse neste mundo. Histórica ou mitologicamente, esta foi a
primeira morada do primeiro homem, Adão.
Para a elaboração desses jardins, frequentemente foi usada a forma de mandala, palavra
sânscrita que significa círculo e é uma representação geométrica da dinâmica das relações
entre o homem e o cosmos. Sua estrutura – de combinações variadas de círculos e quadrados
em torno de um centro – serve para organizar visões religiosas do mundo e sistemas cósmicos
e simbólicos. Conhecimentos antigos como a astrologia, o tarô ou o I Ching, foram assim
estruturados, tendo como finalidade organizar os fatores desordenados de nossa psique. Na
pintura, no desenho ou mesmo tridimensionalmente, como nas construções de cidades e
santuários, a mandala foi amplamente utilizada pelas mais variadas culturas em todos os
tempos.
Para os antigos, a Natureza era constituída por quatro elementos fundamentais: água, fogo,
terra e ar. Cada elemento representa um tipo básico de energia e consciência, operando em

todos os aspectos da Criação. Muitas culturas no mundo inteiro incluem os quatro elementos
nas suas tradições filosóficas, religiosas ou mitológicas. A antiga filosofia grega também
estava baseada na doutrina dos elementos, que eram relacionados às quatro faculdades do
homem: moral (fogo), estética e alma (água), intelecto (ar) e física (terra). Há também o
simbolismo do número quatro: o número que correspondia à Terra e a todos os seus
componentes. Assim, qualquer criatura terrestre era formada por diferentes proporções destes
elementos.
A terra é o próprio corpo, símbolo material de nosso ser. A palavra matéria vem do latim
mater que também originou a palavra mãe. Aqui nos relacionamos com mundo físico,
concreto. Como mãe, ela gera a nossa matéria – nossos corpos, nossos suprimentos, nosso
alimento. A fertilidade da terra requer que o solo seja preparado: primeiro precisa ser limpo
para receber as sementes que, no devido tempo, faz desabrochar o reino vegetal. Nosso corpo
que precisa ser purificado e preparado para receber as sementes do espírito.
A água simboliza nossa alma e desempenha um papel primordial que se articula em torno de
três temas: fonte de vida, meio de purificação e centro de regeneração. De um ponto de vista
cosmogônico, a água recobre dois complexos simbólicos antitéticos: a água descendente e
celeste – a chuva – que é uma semente uraniana e vem fecundar a terra; a água nascente, que
brota da terra, símbolo da fecundidade completa e acabada, representa a terra grávida, de onde
a água sai para que, desencadeada a fecundação, a germinação se faça.
As significações simbólicas da água são basicamente três: fonte de vida, meio de purificação,
centro de regenerescência. Origem e veículo de toda vida: mergulhar nas águas, para delas
sair é retornar às origens, carregar-se de novo num imenso reservatório de energia e nele
beber uma força nova. Como elemento de purificação ritual, a água abre o caminho entre o
corpo e o espírito. A água recompõe a seiva das plantas e representa o elemento condutor de
um conhecimento superior que vem de uma fonte cósmica. Ela se divide para que a sabedoria
chegue a todos conforme a sua necessidade: água para aquelas que acabam de ser plantadas,
para aquelas que já dão frutos e para aquelas que alcançaram a madureza.
O elemento ar é simbolicamente associado ao vento, ao sopro, à brisa. O ar é o meio próprio
da luz, do alçar vôo, é a via de comunicação entre o céu e a terra. No homem, representa o
intelecto que impulsiona a alma em busca do conhecimento cósmico, através da prática das
virtudes.
O fogo simboliza o espírito. É transformador e regenerador. O fogo existe em três níveis: o
terrestre, o intermediário e o celeste. O fogo terrestre é aquele que se obtém por fricção, o
intermediário é o raio e o celeste é o próprio sol. Sob a forma de luz e calor, o sol aquece as
plantas e as prepara para produzir frutos. Para o homem, representa o espírito que se ilumina
para uma compreensão maior. É um elemento que queima e consome, tornando-se assim um
símbolo de purificação e de regenerescência.
Além dos elementos, havia outros componentes essenciais para a composição do jardim.
Sendo uma área reservada, seu limite era marcado por um cercado que servia como elemento
de proteção contra interferências e agressões vindas do exterior. Podia ser um muro ou
muralha, cerca ou árvores de grande porte. Aqui, o cercado representava o corpo físico que é
o invólucro da alma.
O acesso ao interior do jardim se dava por meio de uma porta, devidamente guardada por
cedros, pinheiros e ciprestes, que produziam frutos que levavam à moderação e afastavam os
excessos que advinham dos sentidos. Representava a abertura dos sentidos humanos para um
sentido superior.
O jardineiro era a consciência que se dedicava ao cultivo das plantas das virtudes de uma
forma inteligente, plantando nomomento certo a virtude da estação, podando o que é inútil,
regando em ritmo apropriado. O jardineiro deveria saber que plantas ele iria colocar no seu
jardim, já que asplantas eram as prescrições de virtudes que nos aproximavam do Cosmos. O

jardineiro devia saber que plantas ele iria colocar em seu jardim. Representa as virtudes da
alma.
Da fonte brotava a água que jorrava incessantemente e se espalhava através dos quatro canais
que dividiam o jardim. Dispostos em ângulo reto segundo os pontos cardeais, esses canais
representavam o centro cósmico de onde jorra a energia espiritual.
As belezas do jardim agradavam aos sentidos do corpo – à vista pelo aspecto, ao paladar pelo
sabor, ao olfato por seu perfume e ao tato por sua suavidade. A audição se regalava numa
espécie de eco musical e de canto que brotava das plantas agitadas pela brisa.
As plantas são as virtudes da alma. Elas representam as qualidades que queremos despertar
em nós, através do seu cultivo e contemplação. São doze as virtudes da alma e estas estão
associadas a doze plantas, que foram utilizadas pela tradição como seu melhor símbolo.
Assim, temos:

PLANTAS

QUALIDADES DA ALMA

1.

Limoeiro

Pureza

2.

Lírio

Desapego

3.

Figueira

Doçura

4.

Videira

Alegria

5.

Romãzeira

Coragem

6.

Pessegueiro

Moderação

7.

Palmeira

Justiça

8.

Estoraque

Contemplação

9.

Oliveira

Misericórdia

10.

Salsaparrilha

Ciência

11.

Salsa

Obediência

12.

Roseira

Amor

Conclusão
A forma de ocupar os espaços é um reflexo de como o ser humano vê o mundo. Se, nos
tempos antigos, o homem se sentiu parte integrante do Universo e reproduziu na terra sua
visão cósmica. Ao longo dos tempos, perdeu-se esse sentido de unidade cósmica e agora
reproduzimos espaços que atendem apenas às necessidades físicas: moramos em apartamentos
com as unidades uma sobre as outras, o que significa, num sentido tradicional, que nosso
ponto mais elevado – aquele que faria a ligação com o Cosmos fica enredado nas raízes do
nosso vizinho do andar superior; por outro lado, minhas raízes se emaranham com as
aspirações do vizinho do andar inferior. O perímetro do pavimento segue formas irregulares,
o que mostra que nossa firmeza e estabilidade estão comprometidas. A área de construção
ocupa todo o espaço do terreno não permitindo uma área verde realmente representativa do
jardim primordial.

Fazendo a inversão do reflexo, podemos questionar: que parte de nós, aquela que
corresponderia ao jardim simbólico, está sendo sacrificada em função de outros interesses?
Em nome de que interesses o homem está entregando sua integridade?
Isso, porém, já é reflexo da própria condição do homem moderno de refletir na liberdade das
formas seu anseio por liberdade integral. Ele já não é mais parte do Universo, mas um
universo. Passamos, então, a habitar um mundo esfacelado em milhões de pequenos
universos.
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FORUM TEMÁTICO XII

MULHER, NATUREZA E FECUNDIDADE: O MITO DA
REGENERAÇÃO DA NATUREZA E O IMAGINÁRIO
FEMININO
Coordenação: Ionel Buse (Université de Craïova, Roumanie)

L’IMAGINAIRE DE LA NATURE ET L’ANTI-UTOPIE
FÉMINISTE

Ionel Buse (Université de Craïova, Roumanie)
Des grandes déesses païennes jusqu’au symbole de la Révolution française ou aux stars
actuelles, l’histoire abonde en représentations féminines positives ou négatives. La féminité
serait-elle plutôt liée à la nature qu’à la culture, ainsi qu’il en ressort des grands discours de la
Tradition métaphysique? Ou devrions-nous peut-être dépasser cette dichotomie totalisante ?
La femme ne deviendrait-elle femme, dans le sens culturel du terme, qu’après des siècles de
domination de la part de la raison androcentrique, comme l’affirment certains mouvements
féministes ? Richard Rorty pense à ce propos que « le mouvement féministe contemporain
joue le même rôle dans le progrès intellectuel et moral qu’avaient joué, par exemple,
l’Académie de Platon, les réunions des premiers chrétiens dans les catacombes, les collèges
coperniciens invisibles du XVII-ème siècle, les groupes de travailleurs se réunissant afin de
débattre sur les pamphlets de Tom Pain, et beaucoup d’autres clubs qui s’étaient constitués
afin d’expérimenter de nouvelles manières de discourir, rassembler la force morale nécessaire
pour aller vers le monde et le changer ».286 Avant de voir à travers une lecture approximative
de quelle façon le féminisme se rapporte de nos jours aux catégories de la féminité et de
l’imaginaire féminin de la nature, je vous propose une brève histoire de «l’éternel féminin ».

L’imaginaire féminin de la régénération de la nature
Ainsi qu’on le sait, les plus anciennes traditions néolithiques situent Magna Mater et les
divinités agraires à l’origine de la fertilité et de la création périodique de la nature. Le
symbolisme archaïque lunaire est lié au culte de la fertilité. Bon nombre d ‘animaux sont des
symboles lunaires. Le plus répandu en est le symbolisme du serpent lié à celui de la femme et
de la fécondité. Dans de nombreuses cultures archaïques, en tant qu’épiphanie lunaire, le
serpent remplit la fonction d’accouplement avec toutes les femmes. L’idée de la séduction
opérée par le serpent sur les femmes est très répandue au Proche-Orient. D’ailleurs, elle
transparaît aussi dans les mythes hébreux repris par le christianisme. Bon nombre de
documents iconographiques présentent un symbolisme érotique où le serpent lunaire
s’accouplant avec les femmes est à l’origine de la défloration ou du sang menstruel. Le
serpent est aussi un symbole de la Magna Mater et de la fertilité universelle. Sa présence dans
les cérémonies d’initiation indique le symbolisme de la régénération et de la renaissance de la
nature. Le plus terrestre des animaux, selon les dires de Bachelard, le serpent, a produit un
ensemble polymorphe d’images particulières, depuis celles du déplacement reptilien, lent et
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ondoyant, à celles de l’enlacement ou de la pénétration des trous labyrinthiques. Maître du
temps, le serpent est à l’origine des rêveries terrestres et souterraines287 et à celles des
symboles de l’intimité.
Entre la femme et l’agriculture, entre la fécondité de la terre et la force créatrice de la femme,
il y a toujours eu dans les traditions archaïques, encore vivantes dans certaines régions rurales,
une solidarité mystique, considérée par Eliade comme une sorte d’intuition fondamentale de
la conscience agricole.288La régénération cyclique du temps et de la nature est symbolisée par
les rituels de la mort et de la renaissance. Dans ce sens, les orgies à caractère initiatique
réactualisaient le chaos mythique d’avant la création. Toutes les fêtes archaïques ont un
caractère initiatique et orgiastique, ce sont des spectacles de la régénération périodique de la
nature. « La régénération s’obtient par des gestes magiques, par la Grande Déesse, par la
présence de la femme, par la force de l’Eros et par la collaboration du Cosmos entier (la pluie,
la chaleur, etc., etc.)»289. On sait très bien qu’à l’époque hellénistique, le culte de Déméter et
de Perséphone, connu aussi sous le nom de Mystères d’Éleusis, complétait le système
religieux des cultes publics de la Grèce antique. Culte à caractère initiatique et sotériologique,
les Mystères d’Éleusis supposaient l’existence de cérémonies secrètes destinées à assurer
l’abondance de la récolte. Bien que les mystères initiatiques recèlent pas mal de secrets, la
mystique agricole de la sexualité sacrée, représentée par les deux déesses, a représenté une
importante contribution à l’histoire de la culture européenne. Une fois le christianisme
victorieux, comme le note Eliade, les sanctuaires des cultes des mystères furent
brûlés. Officiellement, tant le paganisme que le polythéisme avaient pris fin. Pour deux
millénaires, les anciennes déesses païennes seront remplacées par l’archétype chrétien de la
Vierge. Malgré cela, elles ne disparaissent pas définitivement, mais elles sont simplement
occultées. On les retrouvera au cours du Moyen Âge chrétien, dans les régions rurales de
l’Europe Orientale, ainsi que dans d’autres espaces géographiques d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique.
Le mâle imbécile
Dans une histoire européenne du misogynisme, Ève serait probablement l’archétype subversif
de l’autre moitié de l’humanité. La tradition judéo-chrétienne, où vient se mêler la tradition
antique, gréco-romaine, abonde en représentations anti-féminines que Jean Delumeau attribue
à la peur du second sexe. Il y a, je pense, plusieurs causes primitives qui ont déterminé
l’apparition d’un imaginaire masculin agressif et de certaines philosophies identitaires
antiféministes. L’une de ces causes doit être, sans aucun doute, la primitive sexuelle de la
séduction, sur laquelle je reviendrai, ainsi que celle de la « nature » de la femme, autrement
dit, celle de son infériorité physique et psychique. En effet, il est surprenant de constater
comment, dans le christianisme, l’attitude novatrice de Jésus envers la femme, du moins dans
les Évangiles canoniques, ne se retrouve que partiellement et de manière plutôt confuse dans
la pratique de cette religion. Cela s’expliquerait par le fait que le milieu socio-culturel est
différent de l’utopie christique, remarque Jean Delumeau. Contre une dignité égale des deux
moitiés « ont agi tant les structures patriarchales des Hébreux et des Gréco-Romains qu’une
longue tradition intellectuelle qui, du pytagorisme au stoïcisme, en passant par Platon,
préconisait l’éloignement des réalités terrestres tout en affichant le même mépris envers le
travail physique et le corps : « Tota mulier in utero ».290 L’androcentrisme, né du sentiment de
la peur du second sexe, la marginalisation de la femme dans la culture chrétienne, ont été
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accentués, ajoute Delumeau, par l’attente de la fin du monde, par l’exaltation, faite par les
moines, de la virginité et de la chasteté et par l’interprétation masculinisée du péché
originel.291 La diabolisation de la femme s’accentue dans certaines périodes, s’étendant depuis
les discours des théologiens jusqu’à la littérature, l’iconographie, la jurisprudence et même
jusqu’aux sciences médicales. L’antiféminisme du clergé célibataire domine la culture du
Moyen Âge tardif. Paradoxalement, il s’accroît avec la Renaissance et la Réforme. Malleus
maleficarum (1486), un texte qui a circulé dans les XVI-ème et XVII-ème siècles et visant
surtout la sorcellerie, reprend les anciennes accusations misogynes du clergé célibataire et
surtout celles contenues dans De planctu ecclesiae, ouvrage rédigé vers 1330, sur la demande
du pape Jean XXII, par le moine franciscain Alvaro Pelayo, où l’auteur dresse une longue
liste contenant les deux cents vices de la femme. Quant aux médecins du temps, ils suivent
eux aussi la voie de la théologie et de la science spéculative aristotélicienne parlant de la
nature infirme de la femme en y apportant, entre autres, des arguments comme ceux qui
soutiennent que la situation interne des organes sexuels féminins serait une preuve irréfutable
de son imbécilité. Dans Les Erreurs populaires de Laurent Joubert, conseiller et médecin
privé du roi Henri III, chancelier et juge de l’Université de Médecine de Montpellier, la
femelle, à la différence du mâle parfait, est comme une bavure se substituant à une chose bien
faite. En reprenant la thèse d’Aristote, la femme serait un mâle mutilé et imparfait, résultat
d’un processus incomplet et confus. L’audience dont bénéficia à l’époque ce médecin, l’un
des plus brillants de la Renaissance, s’explique aussi par les douze éditions de cet ouvrage,
publiées entre 1578 et 1608. La biologie actuelle, tout au contraire, montre le fait que
l’embryon matriciel est toujours femelle et seul le chromosome y peut le transformer en mâle.
Á la suite des théologiens et des médecins, des législateurs qui ont joué un rôle important
dans l’apparition du droit moderne, tels Jean Bodin ou Tiraqueau, « affirment l’infériorité
catégorique et structurelle des femmes »292. Conséquence : une condition inférieure du point
de vue juridique pour le second sexe. Nous n’insisterons pas sur la littérature misogyne et
l’iconographie antiféministe de la Renaissance, largement présentées par Jean Delumeau.
Pour ce qui est de la sorcellerie, nous ne connaissons que trop bien les tribunaux de
l’Inquisition. Ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’en Europe Occidentale les exécutions
touchent au paroxysme entre 1560 et 1630. Or il faut mentionner que les fondements de la
législation du temps étaient la bulle papale Summis desiderantes affectibus (1484) et le traité
sur la sorcellerie Malleus maleficarum. Á côté des Juifs, les sorcières, accusées d’hérésie, y
sont considérées comme le mal suprême de l’époque. Ainsi, au début de l’époque moderne, la
femme, considérée un instrument de Satan, est chassée tant par l’autorité ecclésiastique que
par l’autorité laïque. L’analyse de Delumeau met en évidence quelques aspects importants
nécessaires à notre démarche. Tout d’abord le fait que la sorcellerie est dominante dans les
campagnes. La géographie de la sorcellerie touche les zones les plus pauvres et isolées,
comprenant pays catholiques et pays protestants, sans différenciation. Le point culminant de
la chasse aux sorcières est atteint dans une période de renaissance culturelle par une élite en
formation en train de s’éloigner de plus en plus de l’éclectisme de la culture populaire où
survivent encore des traditions païennes, d’anciens dieux de la fertilité et de la fécondité, que
le clergé identifie en bloc à Satan. D’où la répression du sabbat des sorcières, de la magie et
des maléfices. La chasse aux sorcières et aux hérétiques entreprise par l’Église va coïncider,
sur le plan laïc, avec la chasse aux fantasmes et aux mythes. Dans ce sens, le prométhéisme de
la raison en train de naître ne va pas considérer que, par nature, la femme est le partenaire de
l’homme, mais tout simplement un objet sur lequel on puisse exercer la domination. La
culture de l’élite exerce sa dimension androcentrique, expression d’une raison moderne dont
l’espace est non seulement fondamentalement misogyne, antijudaïque, mais aussi identitaire.
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La formation des nations et des mythologies nationales héroïques reflète elle aussi cette
évolution identitaire. Une seule mesure en tout, une seule idéologie, un seul ordre. La rupture
entre la culture de l’élite et la culture populaire a rendu presque impossible la communication
féconde entre les deux niveaux. Résultat : malgré sa grandeur illuministe, la première
s’appauvrit par unilatéralisation. L’imagination « maîtresse de l’erreur et du faux », selon le
propos de Gilbert Durand, est petit à petit mise hors jeu. Si la vocation chrétienne renvoie à
l’abstinence et à la mortification, note le calviniste J. Daneau, la volupté de la danse met en
liberté la chair et les désirs physiques. Dans ce sens, la dépaganisation et la cléricalisation des
fêtes, par l’interdiction des danses dans l’église, au cimetière, à l’occasion de la Pentecôte,
l’interdiction des festins, à quoi s’ajoutait la chasse aux sorcières, étaient entendues comme
des réformes morales. Toute exception au canon, à l’époque des deux réformes religieuses,
devenait ainsi dangereuse. Le fou et le pauvre ne sont plus les pèlerins de Dieu, ils deviennent
des voyous agressifs attentant à l’ordre social. On comprend bien pourquoi, deux siècles plus
tard, Nietzsche tentera de récuperer le dionysiaque à l’aide du paganisme dissimulé dans l’art
folklorique, par l’image antique du satyre de la tragédie grecque, musicien, poète, danseur et
visionnaire.
Les utopies et la femme
Les utopies de la Renaissance représentent, elles aussi, des formes idéalisantes d’un ordre où
la raison dominante crée un nouveau paradis terrestre à partir de ses nouveaux mythes. Ainsi,
à la lecture de La cité du soleil de Thomaso Campanella, nous rencontrerons une obsession
inhabituelle pour l’ordre masculin selon le modèle platonicien de la République. Au-dessus de
tous les Solariens il y a le Métaphysique, le plus érudit et rationnel d’entre tous, élu par les
magistrats maîtres des sciences. Á côté de lui, se tiennent trois princes : le Pouvoir, la Sagesse
et l’Amour. Ils se trouvent d’ailleurs au service du même fondement universel que la raison,
celui de la masculinité. L’amour veille sur les progénitures, se préoccupant de ce que
l’accouplement des femmes et des hommes ait pour résultat des rejetons parfaitement
vigoureux et bien portants. Car chez les Solariens il n’y a pas de difformités. D’autre part,
l’abstinence sexuelle est célébrée par des honneurs et des réunions publiques. En vue de la
procréation, sont élus les exemplaires les plus réussis, femmes et hommes : « les femmes,
belles et vigoureuses, s’accouplant avec des hommes robustes et zélés, les femmes fortes avec
les maigrichons et les femmes maigres avec les hommes costauds, de sorte qu’il y ait une
combinaison rationnelle et profitable »293.Quant à la beauté des femmes, elle sera due aux
exercices physiques et non pas aux fards.
Paradis de la science et du travail, l’espace utopique s’accroît petit à petit d’une
dimension activiste. Car il doit être transposé concrètement dans l’espace social. Ainsi, la
pensée utopique se confond de plus en plus avec la pensée politique et révolutionnaire. La
Déclaration de l’Indépendance rédigée par Jefferson et, plus tard, la Déclaration des Droits
de l’Homme représentent le Nouveau Serment qui a la prétention d’émanciper, tant les
peuples que la femme, de la tyrannie des injustices. Un pas est déjà fait : la République est
représentée par « une jeune femme aux attributs de la maternité – la tête recouverte d’un viril
bonnet phrygien, s’appuyant sur les faisceaux des licteurs et tout en tenant dans sa main droite
les Tables des Lois analogues à celles reçues par Moïse sur le mont Sinaï : La Déclaration des
Droits de l’Homme.294 Liberté, Égalité, Fraternité, le nouveau triumvirat révolutionnaire,
assume son droit messianique de recréer le monde bien que la République soit une femme
virile, à l’aspect androcentrique.
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Le socialisme utopique ne tarde pas, lui non plus, à déclencher ses expériments, depuis SaintSimon et Charles Fourier à Auguste Comte et Étienne Cabet. L’Harmonie sociale basée sur la
co-propriété de la cité dans l’utopie sociale du phalanstère est fondée sur l’attraction
passionnelle où l’amour et la femme jouent un rôle important. Quoique le modèle utopique
soit de nature illuministe, sa réalisation pratique tient à l’émotionnel. En quelque sorte,
Charles Fourier annonce la venue de Freud. Au-delà du dualisme bien-mal, il subsiste dans
l’homme une énergie passionnelle pouvant se manifester en fantaisies créatrices et non pas en
manifestations agressives ou tyranniques par la répression des passions. Dans un ouvrage
posthume, publié en 1999, Le nouveau monde amoureux, il dévoile les passions érotiques
secrètes de l’homme civilisé, tout en édifiant une utopie du nouveau monde amoureux et
annonçant, tout à fait paradoxalement, la déconstruction du modèle métaphysique
androcentrique et même un ouvrage qui peut être considéré comme sa paraphrase, Le
Nouveau désordre amoureux, par Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut. Charles Fourier y
plaide pour l’harmonie créée suite à la libération des désirs en tant qu’ouverture vers l’Autre,
vers toutes les différences réelles ou possibles par les passions mixtes. En tant que
révolutionnaire Fourier réunit liberté du désir et liberté politique. À la différence des utopies
de la Renaissance, les utopies révolutionnaires préparent, entre autres, l’entrée en scène du
féminisme vers la fin du XIX-ème siècle et le long chemin de la revendication des droits
démocratiques de la femme au XX-ème siècle. Ainsi, les mouvements féministes de la fin des
années ’60 des pays occidentaux militent pour la liberté sexuelle, celle de l’avortement et
pour l’intégration de la femme, à parité avec l’homme, dans la réalité sociale, politique,
économique, etc.
Féminisme et utopie pragmatiste
La critique radicale de la pensée occidentale comprend, comme on le sait, toute une diversité
de courants de pensée : post-structuralisme, déconstructivisme, multiculturalisme, néorelativisme, post-féminisme, etc. Le postmodernisme, en tant que support théorique général
du post-féminisme, critique du phalogocentrisme, selon le propos de Derrida pour nommer la
culture du logos métaphysique, est aujourd’hui le principal allié de l’altérité et de la diversité
culturelle.
Le dernier refuge de l’homme, après sa bruyante séparation des valeurs traditionnelles liées à
la possession du phallus, est en dernière instance le sexe, « dernière figure du misogynat »
notent les auteurs du célèbre Nouveau désordre amoureux. Ne vaudrait-il pas mieux d’y
renoncer aussi ? De le libérer ? D’apprendre sur les mouvements des femmes et des
homosexuels ? Peut-être qu’en apprenant le nouveau code polymorphe de la sexualité, nous
apprendrions la différence. La révélation des faux dualismes ou des faux contraires
métaphysiques ayant proliféré sous la domination du principe du tiers exclu, principe
identitaire mis entre parenthèses par la postmodernité, annonce la nouvelle utopie.
Mais l’utopie féministe, affirme Richard Rorty, tient plutôt à la réinvention du langage,
formant, en dernière instance, d’autres catégories de la pensée. Tout le monde sait, par
exemple, ce que c’est que le viol. Dans l’une de ses analyses, Rorty cite un arrêt juridique
commenté par la féministe Catharine MacKinnon. Au nom de la défense des femmes contre
les abus des hommes, les juges interdisent l’embauche de celles-ci à des postes de gardiens
dans les prisons pour le motif qu’elles seraient prédisposées au viol. D’où l’idée que les
magistrats avaient adopté le point de vue du violeur, car pratiquement la féminité avait été
définie par le prisme de la possibilité du viol. Le viol est entendu comme viol de la
perspective de certaines catégories du langage androcentrique, les femmes n’ayant pas été
interrogées sur leur point de vue en tant que femmes. On pourrait certainement objecter que la
plupart accepteraient les catégories consacrées d’interprétation, étant donné que ces catégories

les protègent contre le viol. La société, appartenant encore aux hommes, ne dispose pas de
ressources suffisantes pour éliminer le viol de son équation. L’analyse rortyenne propose les
termes d’une utopie féministe entendue depuis les positions du pragmatisme. Les philosophes
universalistes, et là Rorty cite l’exemple de Kant, entendent partir des principes d’une
rationalité morale universelle devant être étendue au niveau de toute l’espèce. Ainsi, la
construction préexiste dans le principe. C’est une théorie où le rôle de l’imagination créatrice
a diminué. Si le féminisme est un problème de droits récognoscibles et descriptibles, alors
ceux-ci doivent être accordés sans droit d’appel aux femmes en vertu du principe universaliste
des êtres rationnels. Or, les choses se présentent tout autrement : « les féministes doivent
plutôt modifier les données de la théorie morale que de formuler des principes plus conformes
avec les données préexistantes ».295 Il s’agit là de la création d’un nouveau code. Or, on ne
peut créer quelque chose de nouveau à l’intérieur du langage de l’oppresseur. La plupart des
oppresseurs se sont préoccupés de ce que leurs opprimés apprennent un langage où ils ne se
perçoivent pas comme tels. Le plus souvent les femmes se soumettent à un langage
exclusiviste de nature androcentrique qu’elles considèrent bon. « Tel que j’interprète
MacKinnon, notera Rorty, son idée essentielle serait qu’une femme n’est pas encore le nom
d’une identité morale, mais, tout au plus, celui d’une incapacité.»296. Une véritable
construction n’est pas cumulative, mais dissidente. Construire de nouvelles catégories de
langage suppose la déconstruction préalable de celles qui sont en place. D’autres jeux,
d’autres farces. Dans ce sens, il s’agit plutôt d’une utopie subversive ou d’une anti-utopie. On
ne peut construire son identité par ressemblance, mais par opposition. Rorty prend en
discussion les expérimentations du courage et de l’imagination de certaines communautés sur
la nature des réalités morales. Il emploie le terme d’utopie féministe dans le sens politique, en
tant que projection de nouveaux standards communautaires. Dans ce sens, on peut parler non
pas d’une récupération des droits, mais de la création d’une nouvelle identité morale.
Paradoxalement, ce n’est qu’à présent que les femmes entrent en scène, en acquérant une
identité morale en tant que femmes. Nous les pragmatistes, dit Rorty, « devons identifier la
plupart des actes d’injustice et d’oppression masculine du passé à la suppression de la
potentialité passée et non pas à son injustice envers la réalité passée.297 Autrement dit, il
s’agirait d’une potentialité culturelle en tant que femmes, qui vient à peine de commencer à se
réaliser.
En revenant à la reconfiguration du langage et à l’apparition de nouvelles catégories, nonandrocentriques, nous devons remarquer que beaucoup de théoriciennes féministes soulignent
l’instabilité analytique des catégories féministes. Même les nouveaux systèmes théoriques
ayant promu le féminisme ( la théorie politique libérale et son épistémologie empiriste, le
marxisme, la théorie critique, la psychanalyse, le fonctionnalisme, le structuralisme, le
déconstructionnisme, etc.), note Sandra Harding, s’appliquent et ne s’appliquent pas aux
femmes ou aux relations de genre. La question qui s’impose : Quel type de rationalité peuvent
donner naissance aux catégories nécessaires aux nouvelles théories féministes ?
Anti-utopie et imaginaire féminin
L’oubli du langage androcentrique traditionnel est un problème de temps, considère Rorty.
L’utopie féministe dont parle l’auteur américain n’est pas une projection idéale, elle en est
une pratique. Elle tient au changement de la culture à travers le changement des catégories du
langage. Et cela se produit « parce que les pratiques linguistiques, et d’une autre nature, de la
culture commune sont parvenues à incorporer certaines pratiques caractéristiques pour des
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parias imaginatifs et courageux »298. Comme la démocratie s’oppose à l’universalisme
androcentrique de la philosophie, la culture commune s’oppose apparemment à la culture
androcentrique. En effet, peut-être que l’échange fécond entre la culture de l’élite et la culture
populaire revitaliserait les valeurs. Mais quelle culture populaire ? La globalisation, envisagée
comme domination du modèle de l’économie de marché (et peut-être aussi du modèle
occidental américain) met hors jeu toute culture de l’élite, considérée paradoxalement comme
subversive envers le modèle économique totalisant. Dans ce sens, le concept de
multiculturalité ne devient opérable que sous la domination prométhéenne de l’économique et
dans le sens de la démocratisation ou de la consécration de la culture en tant que sous-culture.
Autrement dit, la domination de l’économique va unilatéraliser encore davantage le modèle
de la rationalité identitaire. Tout tient non pas à l’autorité culturelle, mais au pouvoir. Qui
détient le pouvoir économique détient aussi le pouvoir politique. Ce serait une bonne raison
pour les féministes de s’en emparer en vue du changement social. Mais cela ne ferait que
remplacer un milieu totalitaire par un autre. Comme tout dépend, en dernière instance, de la
force économique qui n’est qu’un autre aspect important (sinon le plus important !) d’un
androcentrisme assexué, leur lutte va consolider la démocratie, paradoxalement contre elle et
sous l’oeil de gardien de Prométhée. L’économique finance et promeut essentiellement
seulement ce qui le soutient. Tout ce qui est commande sociale de consommation doit se
produire. Plus encore, la commande sociale est facilement manipulée en tant qu’hédonisme
social dans les formes de la sous-culture multiple et d’une éducation de même niveau. Dans
ces conditions, il ne s’agit plus d’une diversité culturelle, mais d’une diversité par la sousculture. De nos jours, le féminisme est en effet une grande provocation, mais non pas dans le
sens de la lutte que celui-ci doit mener sur le terrain politique contre les hommes, mais avec
les catégories totalisantes et totalitaires de l’économique et du pouvoir, dans les conditions où
l’art et la culture en général se réduisent à n’être que de simples et vaines délectations. Tout
comme le voyage est devenu tourisme, la culture est devenue plaisir et, devenant plutôt un
processus biologique, tout comme le travail et le sommeil, elle a préjudicié le monde de ses
œuvres. 299 Un individu auquel on n’inculque et chez lequel on n’encourage que certains
besoins tenant strictement au confort et à la consommation, ne peut avoir des réactions
critiques contre le modèle le décomposant en tant qu’individu et le faisant fondre dans
l’indifférencié des foules en tant que « totalité homogène sans l’ouvrir vers une autre
dimension que celle de la dépendance sociale »300. Devrions-nous devenir ignobles juste au
nom de la démocratie et de l’individualisme ? Renoncer à une relation culturelle avec la
nature au nom de la globalisation par la domination du marché ?
On a dit qu’il y aurait une différence entre femme et féminité. La première renvoie à un
critère naturel-biologique, tandis que la seconde relève du culturel. Peut-être devra-t-on
repenser aujourd’hui la relation des deux concepts, car il est difficile de penser une nature
brute, complètement séparée de la culture. La redécouverte du corps et la révolution sexuelle
ont conduit à l’exposition du corps féminin « éduqué », à une industrie pornographique au
service de l’économie du marché du sexe, à une imagerie féminine de consommation.
Paradoxalement, la femme-objet a été la plus cultivée à l’époque des féminismes. Serait-ce un
idéal esthétique ? Exprimerait-elle l’image de la femme nue, exposée dans les magasins, à la
télévision, dans les librairies et en toute occasion, l’imaginaire féminin ?
L’utopie féministe rortyenne n’a de sens que dans le contexte général du changement social
où le milieu culturel joue un rôle important. La masculinité même a besoin de certaines autres
catégories du langage afin d’exprimer sa nouvelle identité. D’autre part, il serait absurde de
conserver la même dichotomie, mais avec d’autres catégories, rien que pour inverser les rôles.
Op. cit., p. 160.
Jean-François Mattéi, Barbaria interioară, esseu despre imundul modern, Paralela 45, 2005, p. 202.
300
Op. cit., p. 201.
298
299

Il est nécessaire aussi de repenser la dichotomie nature-culture de la perspective d’un nouveau
type de rationalité, une rationalité, peut-être, imaginante. Les plaisirs de la vie sont
nécessaires, pourtant elles ne produisent ni connaissances, ni oeuvres d’art. La démocratie
même est la création de la culture et elle doit devenir une oeuvre culturelle, car elle ne peut
être appliquée qu’aux individus humains ; car nous ne naissons pas instruits et nous apprenons
à être démocrates. La démocratie elle-même suppose de l’instruction dans le sens culturel. La
révolte du féminisme profitant de la démocratie a le sens qu’il faut dans le contexte de la
critique générale. D’où la nécessité de repenser les types de rationalité et implicitement la
critique dont parle Rorty en affirmant qu’elle remplacerait la philosophie.
Les nouvelles catégories du langage doivent descendre jusqu’à la mixité de l’intervalle
et du tiers inclus. Dans ce sens, le problème ne tient pas expressément à une rationalité de
type pragmatique, mais surtout à une rationalité « faible », selon le propos de G. Vattimo,
permettant la production de la différence dans le sens de la dualitude. Par rapport à la logique
de la contradiction, la dualitude contradictorielle suppose la tension que peut exercer un terme
moyen. L’imagination, qui ne se soumet pas aux lois de la raison, contairement à ce que
pouvait penser Kant, dans le cas du binome femme-homme peut être entendue comme terme
moyen, déterminant en même temps les archétypes contrasexuels animus et anima. Au lieu
d’une raison pure, quelle qu’elle puisse être et des catégories de la rationalité classique,
Gilbert Durand renvoie à une épistémologie de l’imaginaire dont les structures
anthropologiques déterminent tous les types de création. D’ailleurs, dans l’histoire de la
philosophie, de Platon jusqu’aux modernes, il y a toujours eu une rationalité imaginante
ocultée. Cette raison subversive a permis une évolution des concepts philosophiques dans le
sens de l’autocréation. En même temps elle a déconstruit les concepts forts de la
métaphysique à l’époque post-nietzschéenne.
Si la femme tend à devenir de nos jours un objet et un modèle du plaisir, ainsi que l’affirment
les auteurs du Nouveau désordre amoureux, ce n’est pas parce que nous substituons un
centrisme à un autre, mais parce que la nouvelle identité est incluse dans la différence. C’est
ce modèle du plaisir qui exprime l’altérité des désirs et, sur le plan culturel, la diversité
comme épiphanie de la métaphore. Le divers s’obtient chez l’homme par l’éducation, la
nouveauté, la création. Un consommateur débile aura le droit à la reconnaissance et à la
différence, mais il ne sera pas lui-même capable de créer des différences, mais des clones et
de simples identités. Nous y rencontrons peut-être de nouveau Rorty et son concept
d’autocréation en tant que différence, mais auquel on pourrait ajouter l’art qui donne accès à
la condition d’homme. Car, quoi que les contestataires anti-universalistes puissent dire, y
compris Rorty, il doit y avoir un ordre humain nous permettant la critique du rapport à soi, et
cela s’apprend. Le féminisme peut être considéré comme un aspect de cette critique, mais cela
dans le sens général du polythéisme des valeurs par la reconstruction de la diversité. Dans ce
contexte, l’imaginaire féminin, qui n’appartient pas exclusivement au sexe faible, tout comme
l’imaginaire masculin n’appartient pas exclusivement au mâle-homme, est une pensée dans
l’anima, dans l’acception bachelardienne, pouvant devenir une voie d’accès de la culture vers
la nature et vers certains archétypes occultés par la Tradition. La dichotomie nature-culture
pourrait être repensée dans le sens de la dualitude, ce qui suppose non pas la simple
coexistence des deux termes, mais une relation d’implication réciproque avec la tension et
l’harmonie inhérentes. La pensée dans l’anima, dont parle Bachelard, n’en est pas une antimasculine, elle en est une imaginative, de la création. L’imaginaire de la nature, depuis les
mystères païens jusqu’au romantisme, à la redécouverte du corps, est lié à la rationalité dans
l’anima, celle de la poétisation et de la transfiguration, et non pas celle de la domination et de
l’exclusion androcentrique. Dans ce sens, le féminisme a besoin de devenir un mouvement, en
premier lieu, culturel, et non plus simplement « démocratique ». Ainsi, il devient antiféminisme en tant qu’anti-utopie. L’utopie se constitue essentiellement comme une crise de

l’imagination mise au service d’une pensée identitaire, comme dans le cas de l’industrie
pornographique. Si l’utopie pragmatique féministe renvoie implicitement au pouvoir et à la
politique, l’anti-utopie de l’imaginaire féminin renvoie au retour du mythe, selon le propos de
G. Durand, de la pensée symbolique, par la reconstruction des valeurs de l’imagination. La
redécouverte des cultures extra-européennes ou primitives, selon le propos de M. Eliade, ainsi
que les récentes études de psychologie, de psychanalyse, de critique littéraire,
d’anthropologie, etc. mettent en valeur cette fonction de poétisation de la pensée. La
reconstruction des nouvelles catégories du langage, et implicitement de la pensée, passe non
pas par la police de la pensée, mais par l’autorité d’une rationalité imaginante. Rorty aussi
parle de courage et d’imagination en vue du changement des catégories du langage. La
communauté doit trouver une voie afin de les aider à s’exprimer. Pourtant il est très peu
probable que l’individu puisse trouver instinctivement cette voie, vu son intérêt dominant
pour le pragmatisme social qui met hors jeu la fonction poétique de la pensée. Tout comme
dans le cas de la raison identitaire classique, la raison pragmatiste a tendance à occulter
exactement ce qui pourrait la régénérer. Maintenue au niveau de l’empirisme social, la pensée
se retrouve implicitement liée au mécanisme de l’utopie du travail et de l’hédonisme de la
barbarie intérieure. En lisant les expériences individuelles de certains poètes américains
récents, on a l’impression que la métaphore est morte. Où se retranche la fonction poétique de
la pensée en l’absence de l’imagination ? Ou plutôt, comment doit-on encore entendre
l’imagination ? Comment deux expériences individuelles, dépourvues de fonction poétique,
peuvent-elles encore communiquer ?
En revenant à la philosophie, la question est de savoir si la rationalité imaginante, dans le sens
de Durand ou Wunenburger, peut constituer une instance critique en mesure de réordonner les
valeurs, y compris les rapports de l’homme à la nature. Le mythe prométhéen du progrès,
mythe androcentrique de la raison moderne, responsable de la civilisation technologique
actuelle, mais aussi du décalage installé entre l’homme et la nature et des crises d’identité de
l’homme contemporain, nous détermine à repenser aujourd’hui la relation entre l’homme et
son milieu d’origine. Il s’avère nécessaire, dans ce sens, de reconsidérer le modèle « oublié »
des grands symboles de la féminité, en vue de la renaissance d’un nouveau type de rationalité.
Une pensée postmoderne, une pensée dans l’anima, selon le propos de Bachelard dans la
Poétique de la rêverie, poétisant la nature et ne l’agressant pas par le monologue d’une raison
monothéiste identitaire est une pensée polythéiste, figurative, où l’on retrouve l’imaginaire
féminin de la nature, de la vie, de la maternité, de la fécondité, de l’amour, etc. La fonction
poétique de la pensée est féminine. Elle nous détermine à repenser, dans des termes tout à fait
différents, le concept de globalisation et l’implication toujours plus grande des sciences
humaines dans la détermination de l’homme politique à renoncer à soutenir le délire
prométhéen.
Rappelons-nous le mystère, ou plutôt les mystères, de la célèbre Joconde. L’une des
hypothèses considère que son visage, voire son sourire, serait la transposition féminisée des
traits de Léonard, qui était homosexuel. Une autre, plus récente, affirme que Mona Lisa venait
justement d’accoucher quand elle avait servi de modèle. Maternité ? Féminité ? Art
subversif ? Ou simplement un logos de la rêverie, de la création et de la diversité ?

FILHAS DAS ÁGUAS: PAPÉIS SEXUAIS E O
MANEJO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Loreley Garcia (UFPB)
A Dimensão Simbólica da Água
De todos os elementos, nenhum tem a abrangência simbólica da água. Seus significados não
são apenas múltiplos, mas mutantes e antagônicos. A água é tudo, para Tales tudo é água
(Bruni, 1994).
Na trajetória simbólica da água na Terra, observa-se que em todas as culturas e em todos os
tempos, ela esteve associada tanto a possibilidade da vida, quanto a sua transitoriedade. Seu
caráter é unique, assim como suas propriedades.
Na Grécia foi considerada o 1ª dos elementos, entre os Vedas fonte da vida; na China liga-se
ao YIN e, como o tempo, se esvai, nada a detém; na Bíblia judaico cristã representa a criação,
a pureza, a bonança, expressando o contentamento de Deus com os homens, mas também o
dilúvio- manifesto da ira divina.
A simbologia da água comporta vida e morte, reflexo da alma, olho do mundo, conduz ao
abismo da enxurrada e a serenidade dos lagos; dos pântanos sombrios a fontes cantantes,
corre na seiva, dilui, dissolve e destrói. A água mede o equilíbrio, dá forma ao mesmo tempo
em que é um elemento disforme, sugerindo o Caos que precede a formação do universo.
Se caí como chuva, é benéfica, se salgada é estéril, se estagnada infecta, límpida atrai e mata
a sede, fertiliza, salva e mata. Somos da água, e a água regressamos, viemos do liquido
amniótico, a ele regredimos na imersão.
Morrer é cruzar o rio do esquecimento. As almas, quando deixam o inferno de Hades para
encarnar na terra, estão extremamente sedentas. Elas precisam cruzar o rio que as separa do
mundo dos vivos, antes da travessia, saciam sua sede com a água do rio, que faz esquecer a
vida anterior. As almas muito ávidas, bebem ate o limite, por isso chegam ao mundo com a
mente vazia; existem almas que bebem moderadamente, trazendo ao mundo lampejos da vida
anterior; e há almas que saciam levemente e preservam as reminiscências da vida passada,
serão os sábios, os filósofos. Todo conhecimento seria, de fato, um reconhecimento, um
resgate de um conhecimento pré-existente.
Fria, úmida, lenta, rápida, separa, conecta, funciona como mediadora entre céu e terra,
símbolo das emoções e da alma, a água é encarada como o elemento feminino por excelência,
numa simbologia que congrega virtude, docilidade, fragilidade, persistência, força e
humildade.
Se a água na Antiguidade era elemento primordial, a própria physis - o que brota de si
mesmo e se desdobra, origem e matriz de todas as coisas vivas; no século XVIII torna-se
H2O: corpoincolor, insípido, inodoro...objeto da razão cientifica, um corpo entre outros,
importante mas desprovido de alma, sentido, uma coisa morta (Bruni, p. 57).
Bachelard (1998) coloca que o humano tem o destino da água, um elemento transitório, um
ser em vertigem que morre a cada minuto, algo de sua substancia desmorona
constantemente.A água sofre.
A Historia dos homens, aquilo que chamamos civilização, começa junto dos cursos da água,
nos vales dos rios Nilo, Eufrates,Tigre, Indo, Amarelo...água servindo a cidades, a industria,

gerando energia, transportando gente e mercadorias, atuando como refrigério físico e
psíquico.
A civilização moderna polui a água e destrói a toda a vida nela. Isto afeta os homens, não
apenas na obvia inviabilidade da vida biológica, como também na vida psíquica. A destruição
que se produz sobre a água “danifica a dimensão simbólica, o patrimônio psíquico que o
imaginário da água tem para o humano” (Bruni, 1994, p.64).
A água está conosco no cotidiano, sua falta gera transtornos imediatos, mesmo assim é como
remédio psíquico que ela faria maior falta. Sendo a imagem da consciência de si mesmo, um
espelho natural, a água reflete o homem.
Se nada na natureza escapa a representações humanas e atribuição de sentido, há que se ver,
sentir e pensar a água muito além do H2O, vê-la como mares e oceanos, rios e cascatas,
orvalho e gelo, violentos tsunamis, fontes primaveris, pântanos profundos, chuvas, lagrimas
do mundo.
Transformada em mercadoria, a água ainda está a disposição das populações e cai do céu
grátis. Segundo a teoria do valor, mesmo depositaria de valor de uso, seria um elemento sem
valor de troca, não gerador de valor ou mais valor.
Agregar o custo ecológico a economia, como exige o século XXI, nos obriga a pensar a
inevitabilidade de uma nova cultura da água para preservar a espécie sobre a terra. Há que
interferir no imaginário social, demove-lo das crenças antropocêntricas, competitivas,
utilitaristas responsáveis pela relação perversa que se estabeleceu entre a natureza e os
homens.
Nossa relação com a água é um reflexo da crise civilizatória, cuja visão e compreensão de
vida e mundo escoram-se num modelo de desenvolvimento (?) predatório.
Uma nova cultura da água implica em novos valores e mudança de comportamento. A água
mítica tem valor ecológico, social, econômico, político e cultural.Sua existência, liga-se a
nossa, sua manutenção depende da partilha de responsabilidade na preservação dos
ecossistemas, isto exige novos hábitos, novos estilos de vida no mundo.
Senhoras das Águas
Da Agenda 21 - Água doce, capitulo 18:
“O manejo dos Recursos Hídricos baseia-se na consciência da
água como parte do ecossistema, recurso natural e bem
econômico e social. É recurso finito, altamente vulnerável, deve
ser gerido com critérios integrados com o desenvolvimento e o
manejo ecossistêmico.
A gestão da bacia não abrange só o corpo da água, mas solo e
vegetação, regular o uso, as descargas nos rios e regulação da
oferta e demanda de água.”

As mulheres são a metade da população do mundo. As Metas do Milênio da ONU
vinculam mulher, meio ambiente, água e saneamento.
Da Conferencia de Johannesburgo (Rio+10), surge o compromisso de promover a
igualdade entre os sexos e empoderar as mulheres através dos Planos Nacionais de Água,
para garantir a sustentabilidade do uso da água e a preservação ambiental. Empoderamento
não é dado, é auto-gerado, facilitando o acesso da mulher a produção de recursos e
permitindo maior controle sobre suas vidas.

Desde a Conferencia de Nairobi (1993) sobre Desertificação, já é clara a intima relação
entre a mulher, a água, o ambiente e o desenvolvimento. Portanto, ela deve estar incluída
nos planos e políticas públicas, na qualidade de gestora dos recursos hídricos.
Com as Metas do Milênio, a ONU introduz a temática de Gênero pois a distorção do
acesso a água está correlacionada com acesso ao poder. O fluxo da desigualdade se corrige
com equidade entre os gêneros e participação ativa da mulher.
A Conferencia Internacional da Água (2001) em Bonn, referenda essa proposição para a
gestão dos recursos hídricos do planeta. Em 2005, a ONU institui a Década Internacional
Água para Vida, visando reduzir em 50% o número dos sem acesso à água potável e
saneamento até 2015; e o fim da exploração insustentável da água
Foram consideras duas premissas básicas: a água é a chave para o desenvolvimento, e há
água para todos, garantir o acesso de todos implica na mudança do gerenciamento do uso.
A água é essencial para a redução da pobreza, fome e desnutrição. Nos países
subdesenvolvidos a degradação da água aumenta o ciclo da pobreza e degradação em
outras esferas da existência.
O gerenciamento adequado da água pressupõe a participação eqüitativa dos gêneros.
Entendemos o gênero como categoria relacional, existe a partir de um outro. Gênero é uma
construção social e não biológica.É um conjunto de relações, inclusive de poder, que
define a função social do individuo com base no seu sexo biológico. Freqüentemente é
opressivo para as mulheres, limitando a auto-determinação sobre suas vidas, o acesso aos
direitos, poder e controle dos recursos. A eqüidade garante a igualdade entre os sexos, as
mesmas condições, idêntica distribuição de direitos, papéis sociais e responsabilidades.
Entendemos por gênero que se nasce macho/fêmea, se aprende a ser menino/menina para
tornar-se homem/mulher. Existe um adestramento para que cada um desenvolva
comportamentos, atitudes, papeis e atividades “apropriadas” a cada gênero. Papéis sexuais
são resultado de comportamento aprendido, mas que podem ser modificados através de
motivações.
As funções, tradicionalmente tidas como femininas, criaram um diferencial na forma de
gestão dos recursos pelos sexos, sobretudo da água. A participação igualitária dos sexos
nas decisões sobre a destinação dos recursos hídricos, garantirá a todos o acesso ao
benéfico em áreas de escassez de água.
Dados da UNEP (2000) revelam que as regiões semi-áridas ocupam 40% do planeta
(Sahel, Austrália, EUA, Rússia, China, Oriente Médio). Ainda, há 40% da população da
África, América do Sul e Ásia vivendo em zonas semi-áridas.
Nas zonas semi-áridas do mundo, a mulher pobre é sempre a mais atingida com a falta da
água. O desenvolvimento sustentável do semi-árido implica na participação eqüitativa dos
sexos nos processos de decisão sobre o destino das águas e o manejo do ecossistema.
De acordo com a Organização Mundial para Saúde, 80% das doenças são de origem
hídrica. A água contaminada mata 5700 crianças a cada dia, uma em cada 15 segundos. No
Brasil, 22,6 milhões de pessoas não têm acesso a água tratada. Uma criança no Piauí tem
48 vezes menos acesso a água potável que uma criança em São Paulo. As crianças negras e
índias têm 3 vezes menos acesso que as crianças brancas. Entre os mais pobres, 35% não
têm acesso água, entre os ricos este número cai para 0,5%. È possível constatar a extrema
desigualdade do país refletida nas condições de acesso e uso dos recursos hídricos.
Na divisão sexual de tarefas, é responsabilidade da mulher manter a saúde da família.
Todavia, sua posição desigual na sociedade, não permite que tenha as condições para
determinar o uso adequado da água ou decidir sobre saneamento.
As crises hídricas afetam a mulher ao comprometer as formas de conseguir o sustento,
administrar os recursos e chefiar a família. Muitas mulheres usam a vegetação e a floresta,

coletam plantas para fins medicinais, alimentação, combustível ou comércio. São elas que
sofrem o maior impacto com a deterioração do meio ambiente.
Entre os homens na zona rural, os proprietários de terra decidem sobre a água usada na
agricultura. A mulher pobre vê a irrigação carrear a água que seria usada para múltiplos
fins: a horta, uso domestico como lavagem, higiene, cozinha, cerâmica, forrageio para
animais, negociam com a comunidade o acesso a água, avaliam as fontes, o padrão do
suprimento, acionam autoridades e protestam.
Na maior parte das sociedades, é encargo da mulher a busca, manuseio e armazenamento
da água para a família, a higiene, saneamento e saúde. Também são elas que detêm o
conhecimento sobre a localização da água, a qualidade e métodos de armazenagem.
Quando a água escasseia, são elas que precisam procurar cada vez mais distante, carregam
de longe, colocando a própria segurança em risco, ou perdem horas na fila do carro-pipa. O
tempo feminino dedicado a conseguir água impede que se dediquem a outras atividades,
que invistam em estudo, participem das atividades publicas, culturais, lazer ou produção de
renda. Nos paises subdesenvolvidos, levam até 8 horas por dia na faina com a água.
As conseqüências da desertificação para a mulher causam impacto altamente negativo,
diminui a eficiência de suas tarefas, tornando-as cada vez mais dependentes do trabalho
assalariado.
As mulheres não são apenas um dos grupos de interesse, elas são o objetivo final, posto
que têm papel central no manejo de água.
Dados da Unicef (1998), apontam a existência de 50 milhões de meninas fora da escola,
ocupadas na coleta de água e lenha. O peso de carregar a água traz transtornos na saúde, a
água de má qualidade provoca doenças infecciosas e sobrecarrega ainda mais a mulher,
que precisa cuidar dos doentes.
A carência de banheiros, por causa da falta de água, expõe a mulher a riscos de saúde e a
própria segurança. Cerca de 10% as africanas abandonam a escola na puberdade, devido à
falta de banheiros.
As mulheres não têm acesso a terra, a serviços para agricultura, extensionismo, créditos e
financiamento, as interferências sociais, econômicas e culturais forçam a mulher rural a um
papel subordinado, impedindo sua produtividade e limitando sua participação nas
iniciativas empreendedoras. Ás vezes, a própria lei estabelece as limitações.
No semi-árido, o direito de propriedade reduz as iniciativas das comunidades que, por não
ter direito permanente a terra, não atuam na manutenção da qualidade dos solos. Vivem
uma insegurança crônica que compromete as condições ambientais como resultando de
atitudes imediatistas.
Reconhece-se a lacuna dos dados sobre papeis por sexo e idade na distribuição das
atividades no semi-árido. No plano geral, o homem decide e planeja atividades da fazenda,
a mulher tem pouca autoridade, precisa de permissão para empenhar os recursos da família
ou tomar decisões.
Papeis de gênero, obstáculos que as mulheres rurais do semi-árido enfrentam, também
existem em outros nichos. A discriminação de gênero no semi-árido resulta de uma
estrutura sócio-cultural, econômica e política que produz marginalização, pobreza e, acesso
limitado e desigual aos recursos naturais.
A tarefa de recomposição do ecossistema, a recuperação do semi-árido pode ser um
caminho para mudar o papel de gênero. O contexto tradicional é abalado por rupturas,
migrações, pressão populacional, mudanças advindas da educação e das forças de
mercado. Um novo cenário que exige maior responsabilidade da mulher para assumir
papeis e funções entendidas como masculinas, demandar acesso a terra e controle da
própria vida.

O peso das novas tarefas demanda uma divisão sexual do trabalho, mais equilibrada com
redefinição dos papeis. Neste contexto de transições, o controle dos recursos naturais
precisa da mulher na tomada de decisões sobre o combate a desertificação e ao
desflorestamento no semi-árido.
Participar das decisões sobre o uso da água, minimiza a desigualdade nas relações de
gênero e aumenta o bem estar das mulheres pobres. As mulheres não são apenas um dos
grupos de interesse, elas são o objetivo final, posto que têm papel central no manejo de
água.
O desenvolvimento sustentado com sensibilidade de gênero é uma grande oportunidade
para que homens e mulheres rurais unam forças para preservar os recursos naturais.
A Gender and Water Alliance fornece inúmeros exemplos de gestão de gênero no mundo,
Honduras, Java, México, Burkina Fasso, Bangladesh, Niger, Camarões demonstram
experiências de gestão participativa bem sucedidas, com base na equidade de gênero,
rompendo estereótipos e papeis tradicionais.
Outro aspecto a ser levantado é o fato da água, um direito e um bem comum, encontrar-se
privatizada pelas corporações no mundo todo. A privatização da água ocorre, muitas vezes,
por exigência do FMI e do Banco Mundial, trazendo conseqüências funestas para os paises
pobres como o aumento do custo, controle ao acesso e punição ao devedor com suspensão
do serviço. A conseqüência imediata do aumento do custo da água é a exclusão dos grupos
de renda menor, sendo o mais importante o das mulheres chefes de família, que reduzem o
uso da água em higiene e limpeza.
O trato da água como mercadoria e não com direito, cria distorções não só em zonas de
escassez hídrica, na Amazônia há carência de água potável que é monopólio das
transnacionais.
Com a supressão do sistema comunitário de água potável, a mulher perde o acesso aos
recursos naturais. O conhecimento coletivo tradicional sobre o uso e gestão da água tende a
desaparecer.
Segundo a FAO (2003), a falta de conhecimento sobre as técnicas de preservação
utilizadas pelas populações das regiões semi-áridas, a negligencia em relação às
prioridades dos usuários, leva as intervenções técnicas a falharem, pois terminam sendo
recusadas pelas comunidades locais.
É possível resgatar e compartilhar os conhecimentos e habilidades de manejo das
comunidades tradicionais que, usados de forma holística, proporcionam a gerencia dos
recursos de forma integral e eficiente, mitigando efeitos da degradação das águas.
Quando a manutenção dos ecossistemas for responsabilidade de todos, a participação da
mulher na gestão trará efetividade e sustentabilidade aos recursos hídricos e conservação
das bacias. Políticas públicas que desconhecem as necessidades particulares da mulher, ou
sua contribuição no manejo do semi-árido, estão fadadas ao fracasso.
Cada vez mais, cresce o reconhecimento da comunidade e da mulher como inovadores de
técnicas para conservação da biodiversidade e combate a desertificação.Papeis de gênero
mudam com o tempo e as circunstancias, porque não existe um conhecimento particular
associado a um sexo mas uma construção cultural e comportamental, que varia no espaço e
no tempo.
Um comitê gestor de bacia será bem sucedido se garantir a democracia e a equidade de
gênero entre os participantes.Ele funciona como um conselho, onde participam setores do
poder publico, capital privado e a sociedade civil. O comitê gestor compartilha a
responsabilidade entre todos, distribui direitos e deveres na gestão participativa dos
recursos hídricos que a todos pertencem.
A finalidade do comitê é a qualidade de vida, entenda-se todas as formas de vida que
interagem num processo de retroalimentação. A perspectiva é sistêmica, porque

acompanha o fluxo da própria natureza onde qualquer dano à flora e fauna, fatalmente
comprometerá a vida humana.
O Fogo Feminino
O elemento água é entendido como feminino devido a sua característica passiva e maleável,
uma plenitude que purifica o desejo. A força da água vem da persistência, é dadivosa e
purifica através da bondade.
O elemento fogo também tem poder de purificar, mas através da compreensão, do
conhecimento, da criatividade.
A tipificação dos elementos com base nos estereótipos de gênero, ignora um aspecto da
relação entre o ser e água, o aspecto erótico. A água tem o poder de envolver num amplexo
ímpar, proporcionando uma das sensações mais intensas que os humanos podem desprender
da natureza.
Em Marquetti (2002), o Caos que antecede o Universo é marcado pela indiferenciação entre o
masculino e o feminino.É na ordenação do Caos que surge a Deusa Mãe, a fonte de tudo,
potencia geradora inscrita no feminino.
Poder feminino e água estão impressos no simbolismo dos celtas com as deusas da água,
Epona senhora das águas; Rhianon, senhora do mundo inferior; Dana, a Grande Mãe;
Morgana, a nascida do mar.
Os gregos têm Perséfone, senhora das almas, rainha do Inferno; Ártemis, curótrofa, - pelas
mãos de quem as meninas deixam a selvageria para se tornam Afrodite, Atena, Hera...através
da educação ou do casamento.
Na cultura Yoruba, Nanã é a senhora da água parada, Yemanjá a mãe adulta das águas
salgadas e Oxum, a jovem mãe da água doce. Os esquimós têm Sedna, a deusa-foca, os
índios têm Yara, sereia do rio.
Elemento hibrido entre o humano/divino e o animal, as sereias povoam o imaginário de todos
os povos. Se for mãe, é uma fálica, com cabelo e sexualidade, canto e atração direta, produz
um encanto que atinge para além do ego, mobiliza poderes do inconsciente através da musica
e da beleza. Seduz e encanta porque toca as profundezas. A sereia é a sedução arquetípica.
Seduzir= se-ducere, conduzir a parte, guiar para outro lado, mudar a rota, deslocar. Ela é o
desvio do caminho reto. Depois de ouvir a sereia, não se é mais o mesmo. Não se escapa
impunemente a seus encantos. Ela faz aflorar aquilo que está oculto, inconsciente, dá voz a
alma. E, o local da alma é o mundo imaginário. A canção da sereia mantém vivo o
imaginário.A força feminina acende o fogo perpétuo da criação. O fogo feminino é qualidade
da mulher desperta no mundo em mutação. O Fogo feminino é um fogo da Terra que atrai o
Céu, Gaia e Uranos atraídos um pelo outro. Os homens precisam aprender a aceitar o fogo
feminino e as mulheres não devem temer desvelá-lo. O Fogo feminino desperto reinventa o
homem, a mulher, nasce uma relação entre seres mais completos, uma metamorfose que refaz
sua historia com a natureza.
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LA FIESTA DE LAS MAYAS DE MADRID Y
EL IMAGINARIO COLECTIVO DE LA FEMINIDAD

Arantxa Marco Hernando
(Univ. Complutense de Madrid)
1 . Introducción:

En este trabajo nos disponemos a analizar una fiesta popular de Madrid, las Mayas, desde una
perspectiva feminista que nos ayude a desentrañar en algo el imaginario colectivo de la
feminidad, esas imágenes que prevalecen en el inconsciente colectivo sobre lo femenino. En
España, como en otros lugares del mundo, hay una gran variedad y abundancia de fiestas, y la
fiesta de las Mayas es una fiesta de primavera que forma parte del tipo de celebraciones del
calendario estacional, según la clasificación que realizan los estudiosos del folklore:
- Fiestas del calendario estacional o eclesiástico: suelen coincidir con el ciclo agrario.
- Fiestas cívicas o patronales: propias de cada localidad o profesión.
- Fiestas y conmemoraciones políticas: para la exaltación del poder.
- Fiestas familiares: bodas, bautizos, funerales, etc.
Antes de analizar la fiesta de las Mayas, consideramos interesante ver de forma general las
principales fiestas del calendario estacional, las celebraciones que son reflejo del estrecho
vínculo de las gentes del campo con los ciclos de la naturaleza y que más en relación están
con los antiguos calendarios agrícolas . La mayoría de fiestas del calendario estacional en
España tienen un fuerte carácter precristiano con símbolos de carácter universal, aunque
siempre se da una conjunción compleja entre elementos cristianos y paganos, lo que se
denomina “sincretismo religioso”:
“Los grandes símbolos primordiales de la fe (la cruz como árbol de vida, la sangre, el agua, el
baño, el pan, el vino, el aceite, el banquete…) prolongan y desarrollan los grandes símbolos
de las religiones no cristianas”301.
2 . I el Folklore Español de Carácter Estacional
En cualquier estudio sobre el folklore español estacional es una consulta obligada el
historiador, antropólogo, lingüista y ensayista Julio Caro Baroja (1914-1995), con especial
mención a su trilogía sobre el ciclo de fiestas de invierno (El carnaval, 1965), de primavera
(La estación de amor, 1979) y de verano y otoño (El estío festivo, 1984). Se le considera en
España el iniciador del llamado enfoque histórico-cultural. En sus obras, J. Caro Baroja
realiza una clasificación general de las festividades del año litúrgico según las estaciones
astronómicas en tres grandes periodos:
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1 - Ciclo de invierno.
2 - Ciclo de primavera.
3 - Fiestas veraniegas y otoñales.
El año comienza así con el “ciclo de carnalidad” (J. Caro Baroja, 1986a) del Carnaval, y le
sigue un periodo de abstinencia, la Cuaresma, seguida de “la estación del amor”, la primavera,
y luego un verano y otoño de duro trabajo. Otros autores302, en cambio, sitúan el ciclo de
primavera entre el equinoccio de primavera, el 21 de marzo y el solsticio de verano, el 21 de
junio. A continuación, comenzando por el invierno, veremos las principales celebraciones
anuales respetando su orden temporal.
La palabra española invierno deriva del latín hibernum tempus (tiempo de hibernación). A las
puertas del invierno, encontramos en el primero de noviembre la Fiesta de Todos los Santos, o
Día de las Ánimas, en que se acostumbra a visitar los cementerios y homenajear con flores a
los parientes fallecidos. En su origen se celebraba el 13 de mayo, pero se cambió para que
coincidiera con el inicio del invierno, según el calendario litúrgico latino. Se sabe que hacia el
610, el Papa Bonifacio IV trasladó al Panteón de Roma multitud de muestras óseas
procedentes de catacumbas, hecho que se consagró el 13 de mayo. El culto a los santos
alcanzará tal importancia en la Baja Edad Media, que la reforma protestante consideraba que
relegaba a un segundo plano la veneración a Cristo. La Contrarreforma del XVII, en cambio,
promoverá esta demostración de religiosidad popular y la iconografía de los santos y la
atribución de símbolos se enriquecerá considerablemente. Además de la defensa a la
imaginería santoral, la lucha contra el Protestantismo provocará también una mayor
glorificación del Papado y de la Inmaculada Concepción, que pisa la serpiente de la Reforma.
El 31 de octubre era el último día del año en los antiguos calendarios celtas y anglosajones y
se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los malos espíritus porque se creía que las
almas de los muertos visitaban sus antiguas casas, acompañadas de brujas y espíritus. Cuando
el cristianismo estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, la fiesta del 31
pasó a llamarse en inglés All Saints eve (víspera del Día de Todos los Santos) o también All
Hallows‘ eve, de donde derivó lo que conocemos hoy por Halloween. Hallow es la palabra
del inglés antiguo que significa santo o sagrado, como el moderno vocablo holy. Muchas de
las tradiciones de Halloween desembocaron en juegos infantiles que los inmigrantes
irlandeses llevaron a los Estados Unidos en el S. XIX, donde adquirió mucha popularidad y
desde allí se ha ido extendiendo, en las últimas décadas, por el mundo hispánico.
Las fiestas alrededor del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, han sido objeto de
numerosos estudios en España. Las populares cabalgatas de los Tres Reyes Magos (6 de
enero), Papá Noel, el árbol de Navidad y las fiestas de Nochevieja, son celebraciones
relativamente recientes, más relacionadas con la sociedad de consumo que con los ciclos
festivos tradicionales. En cambio, la Natividad de Jesús el 25 de diciembre, por ejemplo,
presenta una simbología de raíces paganas. Después del solsticio de invierno, las grandes
diosas madres de las culturas antiguas – la cananea Astarté, la mesopotámica Istar, la egipcia
Isis, o la griega Mirra – parían simbólicamente al Sol303, en forma de “hombres-dioses”304,
imagen arquetípica que hace pensar en la expresión “alumbrar” o “dar a luz”. Así, el
nacimiento del mayor representante de la Iglesia cristiana, Jesús, coincide con el de otras
figuras míticas: Mitra en Roma, Dionisos en Grecia, Adonis en Fenicia, Agni en la India,
Horus en Egipto, etc.
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El cambio anual de nuestro calendario juliano, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero se
celebra por doquier, en algunas partes de España, la gente se disfraza más que en Carnaval. El
término enero procede del latín Ianuarius, porque también en época romana el mes se dedicó a
Jano, el dios romano de los comienzos y de la apertura de puertas – su atributo son las llaves,
como ocurre con San Pedro en el Cristianismo, el apóstol que permite la entrada al reino de
Dios. El 1 de enero, los romanos ofrecían sacrificios a Jano para que diera un buen comienzo
al nuevo año. Se le representaba con dos caras, una que mira al Este y otra al Oeste, al año
que concluye y al que comienza, del que es puerta de entrada. Por eso se referían a Él como el
Dios bifronte 305. Según M. A. Ladero (2004), con un jarro, se convierte en Acuario (: 97), el
signo del zodiaco de enero.
En general, los folkloristas coinciden en afirmar que la celebración popular más destacable
del ciclo de invierno es el Carnaval, a mediados de febrero. Su etimología no está del todo
clara. Carnaval puede proceder del italiano carne vale, que alude a los últimos días en los que
se podía comer carne, o de Carrus Navalis, una fiesta popular relacionada con las saturnales
romanas. En referencia al origen de esta fiesta, hay dos grandes teorías. Por un lado están las
interpretaciones sobre sus raíces paganas con la imagen simbólica primordial del caos del que
resurge el orden del mundo. Otros autores lo consideran un ritual cristiano de exceso previo a
la abstinencia cuaresmal. Por último, encontramos la posibilidad de que el carnaval tenga su
origen en acto de protesta y ruptura con lo establecido. En las crónicas de los carnavales
europeos, se describen danzas burlescas, gritos, canciones provocativas y cifradas, disfraces y
parodias ridículas. En los carnavales de Bera en Navarra, provincia al norte de España,
hombres y mujeres se intercambian papeles: ellas se vestían de pastores y ellos de niñeras.
Esta inversión de las jerarquías tradicionales no era bien vista por el poder civil y eclesiástico:
“El Carnaval, lo sabéis perfectamente, es el teatro donde muchos corren desalados, [...] es el
horno en que se enciende el fuego de las pasiones más bajas e inmundas”306.
En todas partes, ciertamente, la realidad se enmascara, se juega al mundo al revés por medio
del disfraz, los valores se invierten, los tabúes se liberan. El Carnaval es el festival de la
carne, del cuerpo.
Después de los excesos carnavalescos, llega la Cuaresma, ayuno de cuarenta días que se inició
con el Concilio de Nicea, en el 325. El Papa Gregorio Magno alabó este nuevo sentir popular
a favor de la austeridad. La Cuaresma es lo opuesto al Carnaval, y son rivales también en las
representaciones populares del enfrentamiento entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que en
algunos sitios culmina con la práctica de “matar la vieja” (J. M. Jimeno, 1990b: 11), en forma
de muñeca.
Se aproxima la primavera. En la época romana se consideraba que después del hibernum
tempus, la estación fría y corta, se disfrutaba de una estación larga y cálida, ver – veris. De
este largo periodo se distinguirá una primera parte, la prima – veris, de donde procede nuestra
primavera.
La Pascua de Resurrección cristiana, en abril, es la heredera de una fiesta solar de
renacimiento y vuelta a la vida. La palabra abril desciende del latín aperire (abrir), que alude
al momento en que la naturaleza se abre. La etimología de la palabra Pascua refleja también
este momento intersticial, pues en hebreo se traduce por pesaj307, y significa “paso”,
“transición”. Como la naturaleza renace después de su hibernación, de igual modo la Iglesia,
tras el recogimiento y el ayuno de la Cuaresma, presencia la Resurrección de Jesucristo.
Muchos dioses de otras culturas sufren un proceso de resurrección.
El huevo, tan popular en la celebración de la Pascua de los países anglosajones, es el símbolo
universal del embarazo, de la semilla, del óvulo donde se gesta la esencia de la vida. En
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EE.UU., con el tiempo, el huevo real fue sustituyéndose por su reproducción en chocolate,
haciendo las delicias de grandes y pequeños.
En primavera, el labrador ve brotar de la tierra la semilla germinada con una mezcla
esperanza y preocupación. La gente se preocupada porque “las lluvias primaverales eran
vitales para que el trigo granara” (J. M. Usunáriz, 1996: 498). Llega el momento de las
plegarias y rogativas al cielo para conseguir el favor de las fuerzas de la naturaleza en la
época estival. En España, tienen gran fama las procesiones de Semana Santa en abril, en las
que se portan desde el S. XVI las representaciones de las figuras protectoras fundamentales
del Cristianismo. En algunos pueblos eran también habituales los toques de campana cada
mediodía desde mayo a septiembre como rito de protección de las cosechas (J. M. Jimeno,
1990b: 51). El domingo de Ramos, la Dominica in palmis, rememora la entrada de Jesús en
Jerusalén, y refleja la importancia de las ramas bendecidas en la sociedad rural, que tenían
“una finalidad mágica: proteger vivienda y cultivos” (op. cit.: 12):
“Primavera era un tiempo de celebración, de vida renovada, de esperanza; pero también de
miedos, de súplicas, de rogativas, de mirar al horizonte aguardando las nubes aguadoras,
temiendo las nieblas y el cielo negro de las tormentas que destruyen, y a las que sólo las
letanías a los santos, los conjuros y las invocaciones al Ser Supremo y sus intermediarios
podían alejar”(J. M. Usunáriz, 1996: 498).
Además de la Semana Santa, otro acontecimiento primaveral importante para la población
española es la Feria de Abril, la gran fiesta mariana de Andalucía. La Virgen es una figura
devocional clave en este momento. Así como los ritos de primavera tenían como fin hacer
llorar a la Madre Naturaleza – la lluvia – para llenar el campo de flores – los futuros frutos –,
así la Virgen Dolorosa es venerada, y llora por la muerte de su hijo, que resucitará para la
salvación de los hombres.
Esta noción de muerte y resurrección de la naturaleza se refleja en mitos de culturas de todo el
mundo. El ritual de sacrificio de animales como ofrenda a los dioses ha sido símbolo de este
proceso. El cordero es el animal sacrificial por excelencia, que se ha convertido en el símbolo
de la Resurrección de Cristo en la religión cristiana. Actualmente ya no se mata a un animal,
pero es una costumbre de muchos sitios de España la quema o sacrificio público de un pelele:
generalmente un muñeco con una estructura de madera en forma de cruz, vestido con ropas
diversas rellenadas de paja y serrín.
Además del pelele, para Caro Baroja (1986b), las otras dos figuras elementales del ciclo de
primavera son el Árbol – Mayo y las Mayas, costumbres fundamentales del mes de mayo. Así
como abril es el momento en que la naturaleza se abre, el mes de mayo es el del esplendor de
la primavera, de la vegetación y del amor. Caro Baroja da ejemplos de los múltiples cantares
dedicados a este mes en España (Calderón, Quevedo, Lope de Vega, etc.) y en Europa
(Poliziano, Enrique Harder, etc.), que en forma de romances, han tenido mayor o menor
aceptación en la historia literaria. A. González Palencia (1944) comienza su estudio de La
Maya exponiendo la importancia de las fiestas de mayo en la lírica romance, considerándolas
“supervivencia de las fiestas florales paganas dedicadas a la áurea Afrodita, que se celebraban
en todas las tierras latinas, como en otras, y que, por su periodicidad, trayendo jovencitas y
mozalbetes a la danza y al canto, provocaban una muy abundante producción poética, en la
cual, dentro de unas atmósfera primaveral, dominaba una concepción licenciosa del amor” (:
7).
El árbol es un elemento mítico habitual en los cultos naturales y en la religión cristiana (árbol
del Jardín del Edén, el árbol de Navidad, etc.). En la estación florida se convierte en el Árbol
– Mayo, muchas veces adornado con flores, cintas y frutas, y se coloca en un lugar público
para diversión de mozos y mozas que danzan a su alrededor. Este ritual, muy popular en el
pasado en España y parte de Europa, se sigue celebrando en algunas poblaciones rurales
generalmente el último día de abril o a primeros de mayo. Los Mayos vascos se levantan en

junio308. Los jóvenes eligen un árbol de los alrededores y lo sitúan en mitad del pueblo o a la
entrada. Muchas veces, se pela el tronco del árbol, dejando la parte superior. En León, el
Mayo es un poste alto rematado por un pelele. De esta costumbre procede la expresión de
considerar a alguien “más alto que un Mayo”309 y otras similares. La gente dota de caracteres
propios a la fiesta del Mayo. En una localidad de Navarra, Améscoa, después de 75 años sin
celebrarse esta costumbre, fue alzado el Mayo en el 2005. El sábado anterior a la fiesta, un
grupo de vecinos había recogido un árbol a un kilómetro del casco urbano, cortaron y pelaron
el tronco, lo arrastraron con dos caballos y en el lugar de su colocación lo adornaron con
varios símbolos de protección (gallo, ramas de olivo, velas, etc.) y lo elevaron de cara a los
sembrados. Los bailes, la comida popular y los partidos de pelota finalizan la jornada.
La fiesta de las Mayas, que analizaremos con mayor profundidad un poco más adelante, tenía
gran aceptación popular en toda España hasta principios del siglo XX. Se ha recuperado en
diferentes lugares donde se celebra a primeros de mayo. En resumen, consiste en que unas
niñas, llamadas Mayas, son colocadas en altares de flores a lo largo de las calles, como
describe ya el Diccionario de Autoridades en 1734:
“Una niña, que en los días de fiesta del mes de mayo, por juego y divertimento, visten
bizarramente como novia, y la ponen en un asiento en la calle, y otras muchachas están
pidiendo a los que pasan dinero por ella, lo que les sirve para merendar todas” (Á. González
Palencia, 1944: 62).
La Iglesia incorporó también esta fiesta de origen pagano a su liturgia dando lugar a la fiesta
de la Cruz de mayo – se decoran cruces cristianas con flores – que ha perdurado en muchos
lugares en mayor medida que las Mayas, a veces confundiéndose distintos aspectos de ambas
costumbres. Á. González comenta que en Cataluña la Maya – Reina adquirió un carácter
religioso “y se enlazó con la fiesta de la Santa Cruz” (: 69-70).
El ciclo de primavera termina con la noche de San Juan, el día del solsticio de verano, el 21
de junio. El solsticio de verano está estrechamente ligado a los cultos al Sol por tratarse del
día más largo del año. El Sol es símbolo universal de la vida y del poder del Bien310. Desde
tiempos remotos, al Sol se le han dedicado por doquier hogueras, fuegos, velas, banquetes,
rituales, etc.311. Desde el principio de los tiempos, el fuego siempre ha maravillado al ser
humano. El fuego que ilumina la noche es el sustituto metafórico del poder solar en los ritos
de los equinoccios y solsticios312. Al igual que el agua, el fuego es símbolo de transformación
y purificación313 en las ceremonias de paso, de tránsito.
Encontramos hogueras desde la época romana, como apunta el poeta Ovidio: “Yo he saltado
por encima de los tres fuegos alineados. Encended los fuegos, haced pasar vuestros miembros
generosos a través de los montones de paja que crepita”314. Sin lugar a dudas, las hogueras
más celebradas en toda Europa son las de San Juan. Durante esta noche mágica, en muchas
partes ha sido común la creencia de que las aguas y las fuentes tienen poderes curativos: “[...]
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, que esperaban el movimiento del
agua, porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua,
y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier
enfermedad que padeciese” (San Juan, 5, 3-4).
La Iglesia medieval identificó esta costumbre precristiana equinoccial con la figura de San
Juan Bautista, el profeta que bautizó a Jesús en el Jordán, y que murió poco después
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decapitado por orden de Herodes. Cuenta la tradición que su tumba fue profanada por orden
de Juliano el Apóstata y sus huesos calcinados en una hoguera para no dejar ninguna reliquia.
Desde entonces San Juan Bautista está relacionado no sólo con las hogueras sino también con
el baño en ríos y con el agua de las fuentes. Por eso en la fecha del solsticio de verano, se
considera que las aguas de fuentes y ríos tienen poderes curativos. Se le representa como un
asceta cubierto con piel de camello según el Evangelio y sus atributos son el cordero y una
cruz.
Otra popularizada tradición del periodo estival son las Fallas de San José de Valencia, en las
que no se quema un pelele, sino obras escultóricas de gran tamaño, tras formar parte de un
concurso artístico. Esta fiesta tiene su origen en la quema de peleles y en las hogueras de San
Juan, pero incorpora un carácter político, pues las figuras quemadas han representado siempre
asuntos de actualidad.
El periodo estival es la época de la cosecha. La palabra cosecha viene del latín
collecta315(coger, recoger), aunque también podía referirse a la recaudación de tributos. El
viejo calendario vasco relaciona cada uno de los meses del año con una imagen. Mayo se
relaciona con el término loraila (flores); junio con la palabra garagarilla (mes de la cebada);
Julio tiene dos significados: garilla (mes del trigo) y uztailla (mes de la cosecha o de la
abundancia). La época estival era contradictoria para las gentes del campo; por un lado se
vivía la abundancia de la naturaleza y un mayor número de fiestas patronales, y por otro, un
periodo de fuerte trabajo (op. cit.: 15). Precisamente la palabra otoño proviene del latín
autumnus (tiempo de las cosechas), voz derivada a su vez de auctus (aumento, crecimiento,
incremento), y de augere (acrecentar, robustecer) que aluden a la producción del campo.
J. Caro (1986c) distingue en el estío festivo los ritos de recolección, las fiestas de fines de
cosecha y las ferias y mercados: “para las transacciones comerciales a que da lugar la
cosecha” (:16), y afirma que en textos de antropología clásicos estas celebraciones estivales
son consideradas “muy caracterizador de lo español”316. Fiestas de cosecha englobarían a gran
variedad de costumbres a ellas asociadas: ferias, romerías, fiestas patronales, etc. (: 21).
Mientras que el trigo es el fruto del verano, de la abundancia y el atributo más común de la
diosa de las cosechas, Ceres, la vid es en nuestros campos el elemento más característico del
otoño. Curiosamente, de la elaboración de estos dos frutos de la naturaleza, producimos el pan
y el vino, los dos símbolos de la Eucaristía, cuerpo y sangre de Jesús. En la Biblia, Jesús dice:
“Yo soy la verdadera Vid, y mi Padre es el Labrador”317. De nuevo la conexión entre
creencias religiosas y naturaleza.
En relación con las ferias ganaderas, aparece uno de los elementos imprescindibles de las
fiestas patronales de muchos pueblos y que caracteriza a la cultura española en todo el
mundo: el toro. No se trata de una fiesta del ciclo litúrgico propiamente, sino más bien de un
juego de diversión. Debido a la antigüedad de este entretenimiento J. Caro Baroja (1986c)
sugiere que pueda tener orígenes paganos (:249).
Anterior a la lucha del hombre contra el toro, se cree que las gentes gustaban de las peleas
entre los propios animales: “en un país donde tanto abundaban y de los cuales tenían que
defenderse los hombres” (De Hoyos, 1985: 26). La palabra actual corrida, proviene de la
expresión desusada correr toros318. Más adelante, derivará en el toro libre, juego en el que el
animal era dejado libre por las calles, precedente directo de los populares encierros. El
encierro tiene su principal representación en la ciudad de Pamplona durante las fiestas de San
Fermín, reconocidas por este evento en todo el mundo. La palabra encierro alude
precisamente al encierro del toro en vísperas de la fiesta.
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En heráldica, el toro es sinónimo de nobleza y fuerza natural. El principal significado de la
lidia del torero es que se trata de una demostración de valentía, poder viril y de fuerza juvenil.
Una ilustración son las obras de Picasso en las que se representa como un Minotauro,
expresando así que se encuentra “en plenitud de sus facultades físicas”319. Aunque a este
carácter masculino y guerrero de la fiesta, se le oponen los encierros y novilladas
protagonizados por mujeres en varios pueblos de Navarra, en Cáceres la fiesta “vaca –
mozas”320, y en otros lugares. Bachofen321 considera el toro símbolo del poder fecundador, de
la excitación sexual, de la vida instintiva. En el Cristianismo su simbología es contradictoria:
a veces es emblema del evangelista San Lucas y del mismo Cristo, y otras encarnación de los
vicios.
Hemos visto de forma general las principales celebraciones del año eclesiástico. Estas se
relacionan con los cultos precristianos vertebrados alrededor del ciclo astronómico del Sol y
sus cuatro momentos estacionales (los dos equinoccios y dos solsticios). La celebración del
nacimiento de Jesús se produce cerca del solsticio de invierno; el equinoccio de primavera se
convierte en Pascua de Resurrección; y la fiesta del solsticio de verano es la noche de San
Juan.
A grandes rasgos, podemos decir que en el ciclo de invierno destacan las celebraciones en
memoria de los muertos, debido posiblemente a que el solsticio de invierno es la muerte
simbólica del Sol. Pocos días después de este día, en muchas culturas existe la mitología del
nacimiento del Sol en forma de “hombres – dioses”, que a lo largo de su trayectoria
alumbrarán la Tierra con un modelo de vida simbólica en su lucha contra la oscuridad.
Durante la primavera, los pueblos celebran el poder regenerativo de la naturaleza. Este
renacimiento es personificado en las resurrecciones de distintas figuras míticas (Adonis,
Osiris, Mitra, Jesús, etc.). Desde el 21 de marzo, el Sol crece en fuerza y duración
progresivamente hasta el solsticio de verano, momento en el que alcanza su máximo poder, su
cenit, simbolizado por las hogueras de San Juan que vencen a la noche. La naturaleza está
exuberante, y dota de frutos a los hombres agradecidos. Las fiestas de la recolección y la
cosecha simbolizan la abundancia, el esplendor fértil de la Naturaleza. El punto de máximo
auge es aquel en el que se inicia la decadencia y el Sol empezará a menguar progresivamente
hasta alcanzar de nuevo un punto neutro o de equilibrio, el equinoccio de otoño. Pasada esta
fecha, la progresión descendente continúa hasta llegar de nuevo a la muerte del Sol, y después
la repetición del ciclo.
3 - La Fiesta de Las Mayas e Imaginario Colectivo de La Feminidad
1. Apuntes históricos de la fiesta de las Mayas:
La primera recopilación histórica realizada sobre las fiestas de Mayo y las Mayas es La maya,
notas para su estudio en España (1944) de Á. González Palencia y E. Mele, en la que nos
basaremos para conocer algunos apuntes históricos.
Según J. Caro (1986b), esta costumbre era común en toda España “con caracteres de
uniformidad” (: 52), y se fue perdiendo o sustituyendo por la celebración católica de la Cruz
de Mayo. En la única localidad donde la fiesta no se perdió fue en Colmenar Viejo, a media
hora de la capital Madrid. En Madrid, como en otros pueblos, la fiesta se ha vuelto a
recuperar. En Colmenar la fiesta de las Mayas tiene lugar el primer domingo de mayo y
comentan sus gentes que la Maya “es de toda la vida”. El 17 de noviembre de 2005 esta
costumbre fue declarada “Fiesta de Interés Turístico” 322.
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Los autores citados dan ejemplos de muchos intentos por parte de las autoridades oficiales de
suprimir esta costumbre. La Iglesia, por ejemplo, descalificaba habitualmente el carácter
escandaloso de algunas danzas y canciones de los Mayos. Una ley capitular de Santiago
prohibía la entrada en la iglesia a las Mayas: “por la indecencia de sus danzas y truhanadas; y
otras especies de moharrillas y botargas, igualmente empleados en tan rudos espectáculos”323.
En época de Felipe IV, fueron condenadas tres personas “por haber acometido con navajas a
Petra Redondo, cuando hacía de Maya en el prado de San Gerónimo, e hiriéndola la quitaron
las alhajas que tenía puestas por valor de doscientos ducados”. En 1769, el conde de Aranda
pretendió erradicar lo que consideraba: “un rústico abuso de las mayas que se ponían en las
calles causando irrisión y fastidio a las gentes” (Á. González Palencia, 1944: 62). Incluso se
llegó a imponer una multa a las muchachas y a sus familias. Este tipo de medidas no
conseguían acabar con la costumbre.
Á. González Palencia cita también a García Matamoros en su alusión a una leyenda que habla
de Maya, la hija del rey Atlante, en “el siempre despierto ingenio de los béticos, [...] honrada
por todas las mujeres como una divinidad a causa de su sobresaliente talento artístico” (: 31).
El autor asegura que no se puede tachar de fábula lo que más de una vez ha leído en grandes
autores [adaptado] y que la leyenda de Maya dio origen a la fiesta de las Mayas:
“Cada año le dedicaban [a Maya] honoríficas solemnidades para festejar el gran portento de
su sabiduría; ceremonias que todavía admiramos en subsistentes en nuestras costumbres [...],
este antiguo culto de España hacia una joven de bellas formas, a la que los nuestros
denominan Maya. Fieles a la tradición familiar, sientan a la joven, personificación de la
antigua amazona, en un trono un poco más elevado que el de las otras vírgenes, igualmente
hermosas, y éstas, durante treinta días del mes de mayo, como a su reina gustosamente la
obedecen”324.
Las primeras referencias historiográficas de esta costumbre se remontan a la edad Media, a un
romance de un juglar vasallo del rey de Castilla Alfonso X. En estos versos, el autor ironiza
sobre un caballero que en el mes de mayo: “llegó tarde a una batalla, no sabemos cuál”
(González Palencia, 1944: 9 – 10), y vienen a decir algo así:
En el siglo XVI, Juan Sarrazín escribe: “Cerca de Toledo, el primero de mayo, nuestro
viajeros disfrutan de un espectáculo común a muchos otros lugares. Habiendo adornado
ricamente a algunas niñas para hacer de ellas Mayas, que ellos llaman, quienes arrastran por
las calle una larga fila de otras niñas, como reinas”325.
Don Basilio Sebastián de Castellanos (1841) describe a la Maya como la más hermosa
muchachita de quince años del pueblo, “eligiéndose la de menos años en igualdad de belleza,
y la más blanca”326. Cuando una era elegida, se la vestía y adornaba con los mejores trajes y
joyas. Después era llevada al árbol Mayo, y se la sentaba coronándola con una diadema de
flores del mismo árbol. A continuación se hacía un baile en el que se proclamaba a la niña
“reina de la belleza”.
2. Trabajos de campo de las Mayas en la Comunidad de Madrid:
El trabajo de campo se trata de un estudio in situ, activo, que requiere una gran implicación
por parte del investigador, diversidad de recursos documentales y una observación
participante. Por observación participante entendemos “participar en la vida normal de la
comunidad, observando las actividades cotidianas de la gente que en ella vive, y obteniendo
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una visión desde dentro de la situación”327. Convivir e integrarse dentro del grupo humano
objeto de investigación. El informante es una persona que transmite información valiosa al
antropólogo dentro de una relación basada en la confianza.
En mi caso, formé parte de una agrupación folklórica madrileña durante el periodo de un año,
para tener la oportunidad de participar en el folklore local activamente. Para el conocimiento
de la fiesta de las Mayas, decidí realizar, dentro de la Comunidad de Madrid, un trabajo de
campo en dos lugares: en Colmenar Viejo y en el barrio de Madrid, Lavapiés. Mi rol como
investigador fue diferente en ambos casos. En Madrid hubo un mimetismo casi total con la
gente participante, debido a la indumentaria y a ir en calidad de miembro de un grupo
folklórico. En Colmenar Viejo era un turista más, quizás algo más curioso de lo normal, y las
niñas se acercaban más para pedir “una monedita para la Maya, que es bonita y galana”, cosa
que no ocurría en Madrid. En ambos casos, el vehículo y fin de estas prácticas de campo
fueron las imágenes, su recogida y análisis: una “Antropología hacia el Arte” (P. Pérez, 2002:
7) o “Antropología Visual”.
En Colmenar Viejo, como se dijo en párrafos anteriores, la fiesta no se llegó a perder nunca y
se respeta la tradición sin apenas variación. Las familias van en camiones al campo para coger
flores silvestres, despliegan las mejores sábanas y otros objetos para la decoración de los
altares de las Mayas, unos siete u ocho en total. Hacia las 17:00 comienza la fiesta y las
Mayas se asientan en los altares que las familias han preparado por la mañana en la plaza
central del pueblo y cerca de la iglesia. Las Mayas engalanadas son puestas en altares son
engalanadas con flores en el pelo, joyas, vestidos blancos y mantones atados por detrás
cubriéndoles las manos. Las Mayas permanecen inmóviles hasta la misa de las ocho, y deben
procurar no sonreír mientras el grupo de cantores le dedican canciones llamadas Mayos. Este
año ha habido una innovación destacada: la Maya de la integración. Esto significaba que la
Maya iba acompañada por niñas inmigrantes del pueblo.
En Madrid capital, en cambio, la fiesta se perdió a principios del S. XX, y fue precisamente la
asociación de la que fui miembro quien recuperó la fiesta en 1986. Año tras año se han ido
incorporando otras agrupaciones folklóricas de Madrid, y actualmente se realizan unos diez
altares a mediados de mayo en Lavapiés. A diferencia de Colmenar, las calles del barrio se
adornan con guirnaldas y los trajes populares de Madrid de la gente llenan de colorido y
alegría el barrio.
Lavapiés es el barrio castizo de Madrid por excelencia y el más multicultural. Conviven en él
personas de diferentes nacionalidades, pero la gente reconoce que no se produce una
verdadera interculturalidad, pues apenas hay mezcla social. En estas celebraciones colectivas,
sin embargo, la música, el colorido, el olor a flores, crean un ambiente festivo mágico, invita
al transeúnte. El transeúnte se ve envuelto en un paisaje en el que se entremezclan el pasado y
el presente en atractivas paradojas visuales.
El proceso de preparación de las Mayas es importante y laborioso proceso pues llevan medias,
enaguas, blusas, joyas, peinados con flores, etc. Las Mayas comienzan a ser preparadas, en
torno a las 9:00, para el gran día. La edad de las niñas Mayas va disminuyendo, y uno de mis
informantes me comenta que “las niñas de ahora de doce años son cada vez más altas, y ya no
parecen tan niñas”. A las 10:30, las Mayas de Madrid se instalan en los altares.
Hace varios años que ya no se celebra la elección de la Maya, por las decepciones de las niñas
que no ganaban el concurso y de sus familias. En Colmenar se sigue celebrando este
concurso, y la Maya ganadora acude como invitada a la fiesta de Lavapiés, puesto que se
celebra con posterioridad. La austeridad de la Maya de Colmenar contrasta con la diversidad
en la estética de las Mayas de Madrid, a excepción de las Mayas de Arrabel, que se
caracterizan por respetar el modelo de Colmenar Viejo.
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En general, las asociaciones folklóricas de Lavapiés dan rienda suelta a la creatividad:
podemos encontrar Mayas vestidas al estilo goyesco, o castizo, elementos religiosos en los
altares, como cruces de mayo o cuadros de la virgen. También hay cuadros de carácter más
artístico (paisajes, reproducciones de cuadros de Goya, bodegones, etc.). Algunas Mayas
parecen auténticas diosas o ninfas de la naturaleza con altares llenos de ramas, plantas y
flores; otras son princesas en pequeños palacios de fantasía.
En definitiva, se trata de la escenificación de un imaginario colectivo de lo que nuestra cultura
entiende por feminidad, a veces algo recargado y teatral, que hizo que me planteara que esta
fiesta no sólo necesita un estudio antropológico, histórico e iconográfico sino ir más allá de
las imágenes para analizarlas críticamente por medio de la teoría feminista.
3. La fiesta de las Mayas y el imaginario colectivo de la feminidad:
En las dos últimas décadas, las feministas se afanan en deconstruir las nociones esencialistas
que han pesado sobre la mujer, poniendo de manifiesto que muchas de las ideas de lo
femenino presentadas como naturales o universales, son elaboraciones ideológicas. Lo
importante no es definir lo que es ser mujer u hombre, sino analizar lo que la cultura valora o
denigra de cada uno de los sexos.
Muchos análisis feministas desvelan que la definición de la mujer en muchas culturas se
reestructura en relación a la naturaleza, debido a su condición biológica procreadora. El
hombre, en cambio, es identificado con la cultura, la tecnología y la racionalidad. La
definición de los dos géneros son pues construcciones ideológicas basadas en dicotomías.
Mientras que el género masculino es asociado a la esfera pública, a los ámbitos científicos y
tecnológicos, las mujeres quedan recluidas al espacio privado, a lo cotidiano, al cuidado de
los hijos, a los sentimientos y emociones.
En general, la mujer ha sido definida por su biología dividida entre dos polos contrapuestos,
fruto de una mezcla de fascinación y rechazo: por un lado, por una maternidad de tipo
virginal; por otro lado, por una sexualidad femenina considerada misteriosa y temible como
las fuerzas destructivas de la naturaleza y los ciclos cósmicos. La Virgen María es el símbolo
de la madre ideal, abnegada, pura e inocente, la encarnación de una naturaleza amable,
portadora de vida y fertilidad. En el lado opuesto encontramos a Eva, la pecadora, la mujer
activa sexualmente, la prostituta, la alcahueta, la bruja. Luz contra oscuridad. Sol y luna.
Se ha creado culturalmente una mujer “en positivo” y una mujer “en negativo”, dos modelos
fundamentales en el imaginario colectivo de la feminidad, que cobran forma en el folklore, en
el arte tradicional, en los Mass-Media, etc., y que estudiaremos en relación con la fiesta de las
Mayas.
Para el análisis de la fiesta de las Mayas desde una perspectiva feminista, podemos considerar
cada altar de la Maya como un cuadro grande, una pintura escenificada, y analizarlo
críticamente con ayuda de la crítica de arte feminista. La crítica de arte feminista surge en los
años ochenta y se interesa fundamentalmente por las imágenes y estereotipos sobre las
mujeres dentro de un imaginario colectivo dominado por el orden simbólico del padre,
patriarcal, masculino. Concretamente, tendremos en cuenta algunas de las categorías que
utiliza Gladys Villegas Morales (2000)328 en cuanto al modelo de mujer “en positivo” (mujer
– divina, mujer – tierra, mujer – flor,...), que descubren una vinculación ideológica entre
mujer y naturaleza, en su vertiente más agradable.
Un elemento fundamental de la fiesta de las Mayas es el altar o trono, que nos conduce al
modelo de la mujer – divina, o la mujer – diosa. El trono es el símbolo “de la gloria o de la
grandeza humana y divina” (J. Chevalier, 1986: 1028). El trono y el altar son objetos
sacralizados, que simbolizan la presencia de la Divinidad o de la autoridad de origen divino.
Las llamadas “estatuas-cubo” del Imperio Medio egipcio unifican la forma humana del
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monarca con la abstracta y cuadrangular del trono. J. Chevalier (1986) considera que esta
figura geométrica es concebida como una reducción del universo, y que por eso se adorna con
decoración “que evoca los elementos del cosmos” (: 1030). El nombre de la diosa egipcia Isis
se escribe con el signo jeroglífico que representa el "trono"329o "asiento" y es posible que ella
fuese la personificación del poder del trono. La postura inmóvil y sedente de la Maya
recuerda las lejanas representaciones sedentes de los dioses y de los faraones del antiguo
Egipto. La diferencia fundamental es que en esta fiesta no hay estatua, pintura ni
representación artística de ningún tipo simbolizando a la deidad, sino una niña de carne y
hueso. Resulta curiosa la insistencia en que la Maya no debe sonreír. En Colmenar Viejo, tras
cantarle los Mayos a una de las Mayas, todos aplaudían porque la niña no había movido los
labios. Esto reafirma el carácter de objeto, de imagen, de algo sagrado e irreal. La Maya no
parece de este mundo.
En relación al modelo de la mujer – divina está el de la mujer – tierra, o mujer – madre. El
altar de la Maya aúna estos conceptos, pues es un espacio sagrado de representación de la
Divinidad de la Madre Tierra. En muchas religiones naturales impera la convicción de que
este lugar tan maravilloso, la Tierra, viene a ser como una “Gran Madre” (L. Scott, 2004:
500), ser supremo que da a luz a la creación o que a partir de su propio cuerpo surge la
creación. La palabra “madre” deriva del latín “mater”, que alude a la materialidad, lo físico,
corporal y natural. La mujer – madre ha sido relacionada con la naturaleza debido a sus
funciones reproductoras: "La mujer humana da a luz igual que la tierra da nacimiento a las
plantas. Y da alimento, como lo hace la tierra” (J. Campbell). G. Bachelard (1978) considera
que, sentimentalmente, “la naturaleza es una proyección de la madre” (: 176). Al igual que
crece el feto dentro del vientre femenino lleno de líquido tras nueve meses de embarazo y la
mujer da a luz un nuevo fruto, nuestros ancestros creían que crecía la vegetación en las
profundidades del suelo húmedo donde hundía sus raíces, en el útero del cuerpo de la Madre
Tierra, y tras algunos meses, la planta daba frutos. Así que no tiene nada de extraño que
culturas alejadas y sin contacto entre sí, pudieran haber desarrollado motivos y temas
religiosos similares. Las palabras del jefe indio de América Shawnee Tecumseh (1811) en su
intento de agrupar a diversas tribus contra el colono blanco afirmó: “El Sol es mi padre y la
Tierra es mi madre; en su seno he de permanecer siempre” (L. Scott, 2004: 500). No podemos
imaginar el dolor causado por el ser obligados a abandonar su tierra.
La pintora mexicana Frida Khalo (1907-1954) tenía una obsesión con la fertilidad y la
representó por medio de animales, plantas, vegetación, flores, frutas, etc., como en sus
autorretratos con monos. La artista creía que todo estaba conectado y que formaba parte del
mundo y de la tierra, donde moran las raíces de los humanos. En Autorretrato en la frontera
entre México y EEUU (1932), en la parte inferior del cuadro hay raíces de plantas en su
Coyoacán querido, a la izquierda, y cables de aparatos eléctricos en la parte de EEUU. En Mi
nutricia (1937), la pintora puede estar representando a su patria indígena, que le dio fuerza y
alimento en su dura niñez y su debilidad en forma de una niña pequeña blanca.
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Para los aztecas la Madre Tierra era una de las divinidades más antiguas, monstruosa y
espléndida, origen de todos los seres vivientes y dadora de todo lo que pueden necesitar para
sobrevivir. La manifestación más popular de las diosas de la fecundidad era Xochiquetzal,
una especie de equivalente con la Afrodita griega, porque era el paradigma de la hermosura y
la gracia femeninas y se relacionaba con todas las manifestaciones del placer. Otra diosa
azteca que simbolizara la fecundidad era Coatlicue (“la de la piel de serpiente”), a la que se le
atribuían un total de 400 hijos. Sin embargo, era considerada virgen al haberlos engendrado
sin contacto carnal alguno. Los cronistas españoles la relacionaban con la Virgen María
cristiana, pero Coatlicue presentaba un lado oscuro y temible, pues se la asociaba con la
muerte y la regeneración.
La Virgen María es el arquetipo occidental de esta “Gran Madre”. Debido a la semejante
estética de la Maya y la Virgen, analicemos un poco este icono cristiano de gran trascendencia
en muchos países cristianos. Muchas pinturas de la Virgen en el Barroco de la España
Contrarreformista mostraban su carácter puro y virginal, siguiendo los preceptos de Pacheco
en el Arte de la pintura (S. XVII) para la representación de la Inmaculada: edad de doce o
trece años, túnica blanca, manto azul, doce estrellas alrededor, aura de luz alrededor de la
Virgen, y acto de pisar a la serpiente del pecado y la luna en cuarto creciente, símbolo de los
ciclos de la sexualidad y del cuerpo femeninos. Sin embargo, la Inmaculada Concepción de la
Virgen fue un fuerte motivo de debate dentro del seno de la Iglesia, hasta que se convirtió en
artículo de fe en 1854330. La Virgen María concibe sin ayuda masculina. La sexualidad, la
carnalidad, el dolor, los cambios, son descartados. La concepción no se hace en unión carnal
sino espiritual con Dios. No hay alusión al embarazo o del parto y la imagen resultante es una
niña en el rol de madre. Una imagen idealizada, sin las dificultades del proceso natural; una
imagen inconsciente, que empuja a la mitificación de la maternidad y a falsear la realidad.
Otro elemento clave de la fiesta es la flor. Muchos estudios tratan la simbología de las flores
en el arte tradicional occidental. Por ejemplo, en cuanto al clavel, flor que se reparte en la
fiesta de la Maya y considerada muchas veces la flor nacional de España, tiene origen griego
en Dianthus, que significa “flor de Dios”. Alude a una leyenda medieval en la que “las
lágrimas de la Virgen María al ver a su hijo crucificado, cuando cayeron al suelo, se
transformaron en claveles” (:115). Su simbología también alude a la Pasión de Cristo por la
forma de clavo de sus flores. La azucena y otras flores blancas simbolizan la castidad y la
pureza y son atributos de la Inmaculada y de algunos santos. En el diccionario, una de las
acepciones de flor es “virginidad” y “menstruación de la mujer”. La flor es la promesa del
futuro fruto y cuando una niña pasa a ser mujer, se dice popularmente: “la niña ha florecido”,
“es una bella flor”. De aquí deriva también la expresión “desflorar”, o decir “se está en la flor
de la vida”.
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El color blanco también es habitual en el vestuario de la Maya, como en las principales
ceremonias de la imaginería occidental de la feminidad (novias, primeras comuniones,
monjas, etc.). Para F. Portal (2005) el color blanco se relaciona en primer lugar con la noción
de “verdad absoluta” (: 25), con la Divinidad. En alemán, la palabra weis (blanco) se parece a
wissen (saber); el término inglés withe (blanco) tiene la misma raíz que wisdom (sabiduría).
Los romanos que “anotaban con tiza los días fastos, y con carbón los nefastos” (F. Portal,
2005: 25). Muchos clérigos se visten de blanco, la mujer en las principales celebraciones
sacramentales también (bodas, primeras comuniones, etc.), y este color tiñe la indumentaria
de muchas profesiones de prestigio.
En general, predomina una estética de la mujer en el cristianismo formada por una mezcla de
elementos naturales y de una noción de virginidad y divinidad. En otras palabras: fertilidad de
la mujer como en la naturaleza sin alusión al cuerpo ni a la sexualidad para alcanzar la
divinidad.
Por otro lado, las mujeres, como las flores, han sido valoradas por su belleza. En el popular
soneto del poeta español Garcilaso de la Vega, la mujer amada es flor, primavera, naturaleza,
que debe aprovecharse antes de que llegue el invierno, y la nieve cubra la cumbre, que el pelo
se tiña de canas. Vuelve el tema del tempus fugit: hay que vivir la vida y disfrutar de la
belleza pues son efímeras: “En tanto que de rosa y de azucena muestra la color en vuestro
gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena; y en tanto que
el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco,
enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena: coged de vuestra alegre primavera el dulce
fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el
viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre”.
La flor se convierte así en símbolo de la mujer en una tradición cultural “que sitúa a la mujer
como un bien próximo a lo objetual” (P. Pérez, 1997: 162), “un objeto de consumo” más (G.
Villegas, 2000: 90, adaptado). En muchas representaciones clásicas, la mujer es un objeto más
en medio de flores y frutos que se ofrecen exuberantes como tentación para el espectador.
Una mujer-flor es juzgada por su apariencia externa. En uno de los mitos griegos más
conocidos, la diosa del amor, Afrodita, es la elegida por Paris como la diosa más hermosa
entre Hera y Atenea, y Ella le recompensa con el amor de Helena, la mortal más bella. Este
capítulo de la mitología, se ha representado en infinidad de ocasiones en la tradición del arte
occidental331 y, como dice J. Berger (2000): “ [...] la belleza se convierte en objeto de
competición (El Juicio de Paris recibe hoy el nombre de Concurso de Belleza)”(: 60). Lo
mismo ocurre en la fiesta de la Maya, en la que un jurado elige a una “Maya reina”.
4 – Conclusiones
En la fiesta de la Maya, encontramos un imaginario colectivo que relaciona a la mujer con la
naturaleza, con la Madre Tierra, a quien se le ha asignado el rostro angelical de una niña,
blanca, bella y virgen: la imagen de la debilidad, de una belleza delicada, sumisa e inofensiva,
como la fresca, hermosa y benévola naturaleza en primavera.
Se trata de una imagen cultural de lo femenino, que como otras muchas, resulta
aparentemente inocente, pero esconde una ideología concreta, un modelo de identidad que
afecta a distintos niveles en las formas en que hombres y mujeres perciben su cuerpo, su
sexualidad, su posición en el mundo. Este imaginario colectivo que navega en las profundas
aguas del inconsciente colectivo acarrea problemas a nivel tanto personal como social, pues lo
personal es siempre social.
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A. Alamillo (2003) presenta enumera las diferentes representaciones artísticas en “El Juicio de Paris a través
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Un probblema directto, cercano para muchaas mujeres y muy persoonal: las muujeres siguen siendo
forzados Narcisos, condenaddas a autoeexaminarse constantem
mente en un espejo para la
complaccencia de los
l demás. Así como la presenciia de un hoombre depeende siemp
pre de la
promesaa de poder que él encaarne (econóómico, políttico, social, sexual...) y el envejeccimiento
en él se acepta natuuralmente; la
l mujer deppende de su
u aspecto, de su aparienncia y cada vez más
mujeress emprendeen una frennética luchaa contra el tiempo (enn ocasiones con ayud
da de la
cirugía)). El probleema radica en que gobbierna la tirranía de unaa belleza primaveral, virginal,
pre-púbber, sin form
mas redondaas, sin las huuellas en la piel del passo del tiemppo. La conseecuencia
es una inseguridad
i
d a diario alimentada
a
p el dios Mercado con
por
c nuevos cosméticoss, dietas,
muñecaa barbie, moodelos de paasarela, moda... con los que renovvar cada díaa la promesaa de una
belleza eterna e inaalcanzable.
Charles Talbot (1995) consiidera que en
e la obra Las edadees y la muuerte 332 deel pintor
renacenntista Hans Baldung Grien (14884 - 1545)), la repressentación dde los efecctos del
envejecimiento en el cuerpo de
d la mujerr refleja unaa vez más la
l relación del arquetip
po de lo
femeninno con la naturaleza,
n
l irracionaal y la muerrte. La mujjer pierde pprogresivam
lo
mente las
formas femeninas en
e “una inexxorable proogresión haccia el final” (: 118):
nducen a la conclusiónn de que, paara él, la
“Una y otra vez, loos desnudoos de Balduung nos con
mujer posee
p
una afinidad
a
tann estrecha con
c la muerrte como coon la naturaaleza. Así Bandung
B
retrata la
l naturalezza femeninaa como alggo que va más
m allá dee la compreensión racio
onal. La
respuestta del hombbre puede ser
s la fascinnación o laa devoción, pero tambbién lo pued
de ser el
miedo o la suspicaccia” (C. Tallbot, 1995: 122).
En este cuadro de Baldung, como en tanntos otros, aparece
a
el teema de los desastres que
q en la
belleza femenina produce
p
el paso
p
del tiem
mpo y la fug
gacidad de la belleza. E
En la parte inferiorizquierdda del cuaadro de Baldung
B
aparece una lechuza, símbolo dee la malaa suerte.
Efectivaamente, la mujer
m
y la sociedad haan tenido mala
m suerte. Mala suertte porque el cuerpo
está irreemediablem
mente condeenado a la degeneració
ón, en un proceso
p
lennto y doloro
oso para
muchas mujeres enn una lucha constante por
p conseguiir un ideal de
d belleza antinatura.
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LA FORET ET L’AMOUR DANS TROIS POEMES DE
MIHAÏ EMINESCU
Ioan
Lascu(UNIV.CRAÏOVA, ROUMANIE)
La nature en tant que paysage, mais aussi commethème ou milieu de réfléchissement est
souvent présente chez les écrivains romantiques. Le songe et la réflexion au milieu de la
nature viennent du preromantisme, dont le texte le plus fameux à cet égard est les rêveries du
promeneur solitaire de Jean-JacquesRousseau : le rêve (la rêverie), les errances dans la
nature, le calme du réfléchissement, la contemplation et, tout autour, les splendeurs des
montagnes suisses et la grandeur du lac de Léman, tous sont là. Ce que J.-J. Rousseau avait
avancé, les romantiques ont ensuite approfondi. Par exemple, dans la poésie française, le lac
du romantique Alphonse de Lamartine est un poème de référence en ce qui concerne le rêve,
au milieu de la nature, aux bords d’un lac : le temps qui s’envole, la mélancoliesuscitée par
l’éphémère de la vie, l’amour qui seul peut adoucir les regrets de ce rapide passage sont tout
autant d’idées, sentiments et états d’âme qui hantent l’imaginaire pessimiste du poète.
Mais moins de chercheurs de la littératureeuropéenne savent que dans la poésie roumaine il y
a un poème homonyme (lacul – le lac) écrit par Mihaï Eminescu, considéré le poète national
des roumains. Toujours un romantique, mais d’une époque plus retardée que Lamartine,
Musset, Vigny et mêmeVictorHugo, MihaïEminescu, lui aussi, chante la nature, l’amour, rêve
et réfléchît aux bords d’un lac. Les similitudes et les différences entre les deux poèmes,
existants dans deux littératuresdifférentes, peuvent, et, en même temps, méritent
d’êtrerelevées a travers une étude comparatiste. Le comparatisme est la méthodeadéquate et
efficace a analyser quelques textes de deux ou de plusieurs littératureseuropéennes,
romantiques ou non, ou bien de la mêmelittérature ou d’un mêmeécrivain. Grace a ce

parallèle, assez usité, il est vrai, il est possible de rapprocher et de mettre en évidence le
spécifique de l’imaginaire et de l’écriture de chaque texte ou poète, et, en définitive, de
chaque œuvre de fiction ou de chaque courant littéraire ou artistique.
Mihaï Eminescu (1850-1889) est donc perçu, encore de nos jours, comme le plus grand poète
de la littérature roumaine. Il est unanimement considéré, par la critique littéraire ainsi que par
le public, le poète national de la Roumanie, bien que, dans les conditions actuelles de la
mondialisation, ce concept de « poète national » semble être bien suranné. Mais, en tout cas,
sa poésie abondent en thèmes dont la plupart reviennent au romantisme. Entre ceux-ci la
nature et l’amour remontent sur le premier plan. Pour illustrer d’une manière convaincante ces
deux thèmes dominants incombant, eux aussi, a un riche et, quelque fois, mirobolant
imaginaire romantique, nous considérons qu’il suffit à choisir, pas nécessairement au hasard,
trois poèmes de son œuvre, très bien connus au moins en Roumanie, à savoir : fleur bleue (en
roumain floare albastră), ledésir (dorinţa) et l’histoire du tilleul (povestea teiului). Tous les
trois ont comme thèmes principaux l’amour, l’innocence et la pureté de la bien-aimée et,
enfin, la fécondité. Quant à la nature, l’aspect tout a fait significatif à remarquer est que celleci ne sert pas seulement de simple cadre des escapades amoureuses, aventureuses, fabuleuses
ou simplement heureuses, mais la même nature devient le deuxièmethème de ces poèmes. Il
est normal que, par exemple, la fécondité de l’amour s’entremêleà la fécondité de la grande
nature et, ensemble, ces principes entrainent et stimulent l’imagination créatrice, si séduisante
chez MihaïEminescu parce que si riche, imprévisible et d’une haute condition qui se
revendique de la philosophie, de la culture populaire ou des cultures anciennes. En tant que
thème de sa poésie, la nature se présente sous divers aspects ou catégories : la montagne, la
foret (en roumain codrul), le lac, la mer et les fleuves, le soleil, la lune, les astres et les cieux
uraniques, les orages, les fées et les (mauvais) génies, etc. Par ailleurs, comme nous venons de
le dire, chez Mihaï Eminescu le sentiment érotique et celui de la nature vont de paire.
Le bonheur de l’amour au milieu de la nature et en profonde communion avec celle-la peut se
manifester tantôt sous la forme d’une aventure innocente, tantôt sous la forme de l’amour pur
envers une femme idéalisée ou bien sous celle de la fécondité et de la sexualité. L’appel ou la
contemplation de la bien-aimée, l’attente ou l’évasion, tous au milieu d’une nature vierge ou
paradisiaque, voila les principales hypostases dans lesquelles on peut retrouver les amoureux,
tout d’abord la bien-aimée.
En tout cas, la poésie de Mihaï Eminescu, pensons-nous, se prête bien a l’idée / au thème de
la fécondité accomplie par l’amour au milieu de la nature ou bien avec la participation de
celle-ci. On a parle, à ce sujet, même d’une fusion de la nature, de la femme et de l’amour.
Par cela, et non pas seulement, Eminescu a mis les bases de toute une tradition dans la poésie
roumaine qui viendra après lui, une tradition prolongée vers le milieu du XXesiècle.
Dans le poèmele lac, à l’encontre de Lamartine, Eminescu, flâneur dans la foret, au long des
bords d’un lac « bleu sous les sapins », contemple tout ravi la belle nature et attend
l’apparition heureuse de la bien-aimée :
« je vais le long des rives sombres
Et crois la voir à chaque pas
Jaillir de l’ombre près de moi,
Se jeter soudain dans mes bras. »
Tout de suite, une petite promenade sur les eaux, avec les deux en extase, est imaginée par
celui qui attend fiévreusement l’arrivée de la jeune fille. Mais, dans ce poème, la bien-aimée
reste absente, lointaine et mystérieuse. Elle ignore encore la beauté protectrice de la nature et
l’extase d’un rendez-vous assouvi dans une douce contemplation des flots qui frémissent,
sous le clair de lune, « tandis que la brise répond / le murmure de l’eau dans les joncs ».

L’imagination et la sensibilité de la femme ne viennent pas rencontrer celles du poète tombe
amoureux, qui demeure seul à songer dans la clairière du lac bleu. A sa désolation, le poète
attend en vain dans la solitude de la forêt. La même paix qu’au début de la promenade du
rêveur innocent baigne une nature insouciante aux troubles de son contemplateur :
« ce n’est pas elle et, solitaire
Au bord du lac je désespère.
Le lac est bleu sous les sapins
Et de fleurs jeunes il semble peint ».
A la différence de la poésie populaire que Mihaï Eminescu a tant aimée, dans le lac la nature
se laisse contempler mais elle ne participe pas aux douleurs du héros. Presque la même
solitude impénétrable enveloppe le cœur de la foret dans le poème a même titre (au cœur de
la forêt…) :
« au cœur de la foret
Les oiseaux ont laisse
Fourres et noisetiers,
Ils se sont rassembles
Dans la douce clairière,
Au bord du lac vert :
Sous les joncs élancés
Par les vagues berces,
S’illuminent les eaux
Du soleil de l’été,
Du vol des passereaux,
Des rayons de la lune,
Des étoiles, a la brune,
Des nuées d’hirondelles
Et du visage d’elle ».
On observe, d’un seul coup, les mêmeséléments issus de l’imaginaire de la nature de sorte que
ce dernier poème ne diffère pas essentiellement du précédent: les bords du lac (vert et non pas
bleu, mais c’est la seule différence, à peu près), les joncs, les vagues, les eaux, le soleil, les
rayons (le clair) de la lune, et, en plus, les oiseaux, les étoiles et les nuées d’hirondelles. Tout
au milieu de cette magnifique et « douce clairière » s’insinue « le visage d’elle », imprègne
dans le paysage baigne dans la lumière, a cote des autres éléments naturels invoques làdessus. Une absence transfigurée au milieu d’un paysage illumine de beaux souvenirs
d’enfance (la nature) et de jeunesse (l’amour) n’est que l’image de la bien-aimée lointaine,
longuement attendue ou rêvée.
Dans d’autres poésies de Mihaï Eminescu, écrites, en général, à la mêmepériode (avant l’âge
de trente ans), la bien-aimée nous fait sentir sa présence soit par la confession d’un amour
idéal (fleur bleue), soit par la promesse et par l’apparition imminente dans la forêt magique (le
désir). Cependant, on va y remarquer que cette présence est virtuelle, éthérée ou idéaliste.
Dans le premier poème, fleur bleue, c’est la bien-aimée qui, cette fois-ci, reproche à son
amant de s’être enfoncé dans la contemplation des idées, des énigmes et des hauts idéaux, ce
qui le fait s’absenter, et cette absence ne mène qu’à l’oubli de l’amour terrestre. La fleur bleue
symbolise l’idéal, la contemplation, l’élévation dans les nuages et les hauts cieux et, au bout
du compte, tout cela fait rapprocher la froideur et la séparation dont la femme avertit son
rêveur. Par comparaison avec le lac, les rapports sont donc renverses, car c’est la bien-aimée

qui ressent maintenant l’absence et qui attend que son chéri revienne du lointain. C’est
toujours la femme qui appelle son ami au milieu de la nature, dans la forêt reverdie, près de la
source frémissant dans la vallée. George Calinescu, le plus avisé critique roumain de l’œuvre
de Mihaï Eminescu, a remarquéà juste raison que, chez celui-ci, « l’idylle […] se passera
surtout dans le cadre d’une nature aussi primaire que possible et très proche à l’Éden :
« viens dans la forêt verdie,
La source soupire dans la vallée,
Et le rocher va s’affaisser
Au fond du gouffre agrandi ».
Presque toujours, la femme est celle qui appelle, avec une candeur d’un petit être sauvage, et
c’est elle qui, en fleur bleue, n’est plus timide que les autres […] »:
« et tel une pomme je vais rougir
Dans la chaleur ensoleillée.
Je vais me dénatter, émerveillée,
Et mes cheveux vont t’assouvir ».
L’anticipation d’un acte de tendresse amoureuse équivautà une tentative de ravir le bien-aimé
et le faire sortir de son univers abstrait. A son tour, le rêveur reconnait tout d’un coup la force
ensorcelée de la tentation et, avant de donner cours à l’appel, il aime mieux l’écouter et le
savourer en secret. La promesse de l’amour, d’une grâce innocente au début, mais ensuite
d’une insinuation provocatrice, ne s’accomplit pas jusqu’au bout, car, au seuil de l’amour
charnel, l’amant est quittéà l’improviste, dans le clair de lune !
« un seul baiser et elle s’efface…
Moi, une colonne de sel doré.
Comme elle est belle et affolée,
La fleur bleue jamais ne passe !
Et tu t’en vas, toi, douce merveille,
Et notre amour est mort –
O fleur bleue que j’adore !…
Pourtant, le monde est triste orgueil ! ».
En fin de compte, la bien-aimée disparait furtivement et, de même que dans le lac, elle
redevient une absence. Tout comme dans l’étoile du soir (luceafărul), considère le chefd’œuvre de Mihaï Eminescu, la femme ne peut partager cette espèce d’amour contemplatif
qui descend des hautes sphèrescélestes ou spirituelles. Encore plus terrestre que spiritualisé, le
poète donne voix cependant à ses regrets: telle une comète, la femme aimée passe et
s’évanouit au lointain, dans son mystère. George Calinescu, toujours lui, a justement observé
que :
« l’intimité chez Eminescu n’est pas d’espèce analytique. Parce qu’ils
sont des éléments de la nature presque inconscients de soi-même, les
deux amoureux ne parlent pas et ne se posent pas de questions. Ils
tombent sous la force de l’instinct ainsi que de l’influence de
l’environnement, que, d’habitude, Eminescu appelle charme […].
Chez Eminescu l’amour est religieux, dépourvu de curiosités

psychologiques, étouffé jusqu’à l’oubli de soi par l’élément naturel.
D’ordinaire, la femme surgit de quelque part, du milieu des joncs ou
de la foret, se laisse en proie de la bouche mécanique du poète et,
ensuite, tous les deux sont pris dans la somnolence, fascines
notamment par un mouvement rythmique de dehors, par la tombée
incessante des rayons de la lune, par le lent flottement des fleurs
tombantes de tilleul, par « le doux souffle du vent », par le cor de la
bergerie. » (v. G. Calinescu, venusserafică in opera lui mihai
eminescu – venusséraphique in l’œuvre de Mihaï Eminescu, vol. Ii,
pp. 227-228) .
Rien de mieux ne saurait illustrer la communion avec la nature, l’instinct érotique et une sorte
de fécondité latente que l’image des deux amoureux accablés par les éléments et qui
s’embrassent et se donnent des baisers, tout en somnolant, selon cette belle argumentation du
critique roumain !
Presque les mêmes gestes et attitudes que la femme aimée exhibe le poète dans le poèmele
désir (dorinţa). Il l’appelle dans la forêt, près de la source jaillissant sur les cailloux, à
l’ombre des branches penchantes des arbres. Une longue et attendrie contemplation de la
bien-aimée, tombée en extase dans ses bras, sera accomplie par de doux baisers et… c’est
tout! Leur amour reste immaculé – nulle intention de posséder la jeune fille ne se fait sentir de
la part de l’amant. Le rendez-vous finit par un rêve heureux en harmonie avec la solitude des
sources, la douceur du zéphire et la tombée abondante des fleurs de tilleul qui vont ensevelir
les amoureux tel un amas de neige. Cette dernière image est récurrente dans la poésie de
Mihaï Eminescu : l’odeur des tilleuls fleuris produit l’effet d’une drogue euphorisante sur le
contemplateur de la nature ou sur les jeunes amoureux. On saisit presque le même cadre, par
exemple, dans les vers de fleur bleue ou de l’histoire de laforêt.
« on rêvera un rêve heureux,
Seule la source nous murmurera
Son beau chant silencieux
Et le vent doux nous caressera.
Endormant dans l’harmonie
De la foret pensive,
Les chers tilleuls laisseront tomber
Les fleurs sur nous, en euphorie. »
Le sommeil embrasse les deux amoureux dans la forêt ensorcelante, tel un élixir de la
quiétude et du rêve. La somnolence des amoureux est une hypostase répétitive dans l’érotique
de Eminescu; selon GeorgeCalinescu elle survient tout de suite, après l’embrassement et les
premiers baisers, inoculée par les rythmes de la nature: le murmure d’une source, le souffle du
vent ou la lumière de la lune. C’est l’entrée dans les rythmescosmiques, et cela se fait
seulement dans le sommeil et dans le rêve. Chez Mihaï Eminescu, après le doux appel
d’amour au cœur de la foret, c’est l’image-portrait ravissante de la bien-aimée qui embellit le
poème et, ensuite, les préparatifs pour la sexualité qui sont toujours trop poétiques, et, enfin,
la somnolence dans les rythmes du cosmos.
« poétiques sont les avances de la sexualité, la parade des deux sexes,
la stylisation inconsciente de l’instinct, cependant sur le plan de la
conscience. C’est par cela que Eminescu reste un maitre. Sa

représentationérotique est presque toujours une « chamaillerie »,
c’est-à-dire cet attisement automatique réciproque, qui plus il est pur,
plus l’intelligence inévitable de l’homme y entre en moindre
proportion. »
Cet extrait de G. Calinescu (v. Op. Cit., p. 229) montre que l’amour chez Eminescu, ayant ses
propres automatismes, est fonde sur l’instinct et se manifeste par la contemplation de la bienaimée en harmonie avec les éléments naturels lesquels, finalement, assimilent les bienheureux
par une submersion dans le sommeil cosmique. Un tel imaginaire permet la communion en
dehors de tout amour charnel.
Ces escapades au milieu de la nature tantôtstimulées par la jeune femme tantôtencouragées
par le bien-aimé sauraient finir soit par la fuite inattendue de la jeune fille ingrate, soit par la
tombée dans le sommeil cosmique, et toutes les deux semblent être, en définitive, des
aventures personnelles, folâtres et innocentes.
Dans l’histoire du tilleul intervient, au début, un élément anecdotique, et c’est l’amour
coupable, impur, dont le fruit est une batarde, et c’est la belle fille Bianca. Son père, troublé
par des remords tardifs, veut la fermer dans un couvent, ce que la jeune fille, tout affolée,
refuse décidément. Elle se sauve en fuyant dans la forêt, toute seule, à la tombée de la nuit.
Bianca aime la vie libre : « la danse, la musique, la forêt », et se refugie en chevauchant à
l’abri de la dernière. Sa fuite téméraire n’est pas si dangereuse, parce que la forêt la protège,
la cache et lui offre compagnie. Et pourquoi pas, c’est encore la compagnie d’un jeune
homme mystérieux, qui surgit des tréfonds de la forêt en chevauchant un beau cheval noir. On
observe le contraste, pareil à celui d’entre le jour et la nuit. Le galop à travers la forêt leur
dévoile toute la beauté sylvestre. Des images, dans leur plupart récurrentes chez Eminescu,
enchantent les fuyants : le ciel étoilé, « le vieux tilleul sacré », « la source magique » couverte
par ses fleurs, « la voix des eaux », le cor de la bergerie, le levé de la lune. Juste au milieu de
ce décor splendide, l’idylle est prêteà commencer :
« dans une magie, elle tressaillit
En regardant de son coté,
Elle voit un jeune en vérité,
Et il chevauche son coursier. »
Les scènes qui suivent exposent la jeune fille à un coup de foudre; malgré toute sa candeur,
elle sent son cœur saisi d’un « charme douloureux ». « une douleur, une douceur brisent son
cœur », et la fuyante, extasiée, laisse tomber sa tête sur l’épaule de son soudain bien-aimé. La
poésie de Mihaï Eminescu est d’ailleurs parsemée d’oxymores tels «charme douloureux »
(farmec dureros), « douloureusement doux » (dureros de dulce), « doux… amer » (dulce…
greu), absolument tous difficiles a traduire en français, parce qu’ils y perdent leur tension
lyrique ainsi que… leur charme poétique et musical. Enfin, une sorte de va-et-vient se
remarque ensuite dans les gestes et les attitudes de la jeune fille hésitant entre le rejet et
l’acceptation de gentilles avances amoureuses de la part de ce jeune inconnu pareil a un
personnage fabuleux; il s’agit, à coup sur, de ce prince charmant des contes de fées roumains.
Les gestes d’une tendresse infinie ne se laissent pas attendre de la part de ce jeune homme
merveilleux. L’imaginaire de la poésie de Eminescu est souvent voisin de l’imaginaire de la
poésie populaire ou des contes de fées, et de tels exemples abondent dans son œuvre en vers
ou en prose.
L’escapade se termine par une évasiondéfinitive dans la nature qui abrite en secret les deux
amoureux affranchis de tout chagrin. La disparition mystérieuse dans une nature si
hospitalière n’est qu’un autre rêve romantique si cher a Mihaï Eminescu. La communion avec

elle vaut la fusion totale et, de nouveau, l’amour pur acquiert les dimensions du macrocosme.
De la sorte, les amoureux disparaissent dans une foret quasi indistincte, sans fin et a la fois
paradisiaque :
« ils s’en vont, s’en vont toujours,
Passent les ombres, passent les vaux
Et le cor, comme un écho,
Dit leur doux-amer amour. »
« les sapins grimpant sur les coteaux », « la lune gardant les
charmes », « la source magique chantant des vagues », voilà quelques
éléments de ce magnifique paysage nocturne qui englobe à jamais,
semble-t-il, les jeunes amoureux dans une union primordiale.
A travers un examen critique de l’histoire du tilleul, GeorgeCalinescu glose que :
« le charme douloureux n’est que la stagnation provoquée par
l’inattendu accomplissement de l’amour, n’est que l’écho affectif de
l’amoreferino […]. L’érotiqueélémentaire sans intellectualisme et
pourvue d’une capacité affective passant outre la sexualité idyllique
n’est que conséquente chez Eminescu. Il n’analyse pas l’être moral de
la femme, ne cherche point son esprit, mais uniquement sa féminité
[…]. » (v. G. Calinescu, op. Cit., pp. 230-231).
Au bout du compte, l’imaginaire féminin dans les poèmes de MihaïEminescu, presque tous
poèmes d’amour, se lie, d’une façon incontournable, àla nature et àl’amour édénique au
milieu de ses éléments. Parmi ces éléments, la forêt, qui abrite les amours purs et innocents,
est le lieu quasi mystique qui protège les rescapés d’un monde ennemi ou, au moins,
prosaïque et ennuyant. Sa féconditéréside dans sa beauté fondamentale: les branches ployées
des arbres, la terre humide et rafraichissante dans l’ombre, le lac bleu ou vert bordé de joncs,
la source chantant dans la vallée, sur le gravier, le pollen des fleures tombantes du tilleul
(l’arbre mythique du poète), les sapins sur les coteaux, le clair de lune, tout cela n’est que de
simple beauté, richesse élémentaire et rêve d’accomplissement par l’amour fondu dans l’unité
et la germination cosmique. Les trois poèmes que nous analysons illustrent suffisamment,
disons-nous, les assertions là-dessus et relèvent en même temps la modernité de la poésie de
Eminescu qui, mainte fois, saurait être soumise à de nouvelles démarches d’interprétation qui
la valorisent de plus en plus. L’imaginaire de ce grand poète roumain dont les racines se
retrouvent dans les mythes et le fantastique reste encore inépuisé.
N. B. Les versions françaises des textes roumains appartiennent a :
• Jean-louis courriol : le lac, au cœur de la forêt (Mihaï Eminescu)
• Ioan lascu : fleur bleue, le désir, l’histoire du tilleul (Mihaï Eminescu); venus
séraphique (GeorgeCalinescu, l’œuvre de Mihaï Eminescu, vol. Ii)
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LA MUJER Y LA NATURALEZA EN LA OBRA DE FEDERICO
GARCIA LORCA
Geo Constantinescu (Universidad de Craiova, Rumanía)
La mujer y la naturaleza son dos símbolos clave en la obra de Federico García Lorca. Su
poesía está llena de vida y su teatro está repleto de poesía. En toda su obra la vida es el amor,
la mujer es su protagonista y la naturaleza es la cuna del cumplimiento del amor. Todo esto
constituye el fundamento de su Cosmos típico.
En su poesía y sobre todo en el volumen Poema del Cante Jondo el universo es Andalucía, la
tierra del nacimiento del poeta, la misma tierra del cante y del baile flamenco, que proceden
de los tiempos inmemoriales.
El cante y el baile representan el máximo triunfo de la vida. Muchas veces expresa la tristeza
de la falta de amor, es decir el grito desgarrador de la pena de desamor.
En Andalucía, el cante jondo y el baile flamenco procedan de los inicios de la civilización
humana, en estas tierras. Dicen las crónicas viejas que, en la antigüedad, al llegar los
conquistadores fenicios, griegos, cartagineses y romanos, los andaluces les recibían con sus
mujeres adelante, cantando y bailando, para sosegar su sed de sangre y de posesiones sin
límites. Las bellas andaluzas, con sus cantos y los bailes, les ofrecían la imagen de la paz y de
la felicidad. Así los sangrientos conquistadores no podían quedarse de piedra, frente a tanta
belleza.
Esos valientes varones encontraban junto a las riquezas sin número la belleza sin par de la
vida y del espíritu andaluz. Por esto, para el poeta, Andalucía con sus bailarinas y sus
cantaores constituye la tierra mítica de la felicidad. En este contexto, los buscadores de los
bienes del mundo se quedaban aquí, para humanizarse.
Así, estos antiguos conquistadores convivieron con los andaluces conservando hasta ho día
sus cantes, cantes encontrados por Federico García Lorca y recreados en su gran obra: ”Lorca
siente su existencia en el mundo, su relación con las plantas, con los ríos, con los astros, con
la muerte, con la luz, con el silencio, como un hecho vivo, como una interrogación a la que es
preciso dar una respuesta poética”1.
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En su visión, Andalucía es como un cresol de la vida y del espíritu. Andalucía es la cuna del
amor. El cante jondo y el baile flamenco llaman al amor, lo enardecen y lo eternizan.
Aquí todo es palpitación, deseo, ansia de felicidad y de sufrimiento, por amor. Los elementos
de la naturaleza participan en esta boda de dimensiones cósmicas, donde se encuentran los
ecos del llamamiento del primer andaluz dirigido hacia la primera andaluza, para vivir el
acoplamiento, en el seno, también sensible, de la naturaleza. Estos ecos se encuentran en el
primer grito del cantaor, en el movimiento de las caderas de las bailarinas. Con la intuición de
sus versos, Lorca logró recogerlos y los ofreció a sus lectores, no solo a los de España, sino
de todo el mundo.
Los medios de su intuición son el entendimiento de la naturaleza, el encuentro con ella en sí
mismo, en aquel grito desgarrador del cantante y la pena sin fin del amor.
En su poesía, el cante va personificado en distintas mujeres. La Siguiría es una muchacha
morena: “Adónde vas, Siguiriya,/ con un ritmo sin cabeza?” La petenera gitana se mueve y se
entierra en su gente siniestra. La Solea “vestida con mantos negros/ piensa que el mundo es
chiquito/ y el corazón es inmenso”. Dice Martínez Nadal: “Pena y viento, amor y muerte,
panteísmo y patetismo laten en el librito Poema del Cante Jondo como palpitas por toda la
obra del poeta”2.
En el medio del todo está la mujer. Es alma del alma de la naturaleza y del estremecimiento
cósmico. La Lola “bajo el naranjo lava/ pañales de algodón”. Es la mujer de Andalucía que
hace sus faenas diarias, lleva una vida sencilla, natural, cumpliendo con su destino esencial, el
de asegurar la continuidad de la vida. El elemento de la naturaleza que ampara su vida, su
faena y su amor, es el naranjo: “Ay, amor, bajo el naranjo en flor!”
La mujer de Lorca es consciente de su belleza: “ La Lola aquella,/ que se miraba/ tanto en la
alberca”. Su sentido es el llamamiento del amor. Lo mismo ocurre con la Carmen: “está
bailando/ por las calles de Sevilla”. Para la soltera en la misa del poema con el mismo título,
la belleza no tiene nada que ver con la santidad. Su destino es pagano. Los santos mismos,
pintados en las paredes de la iglesia, la miran con “ojos de toro”. Ella se da cuenta que tiene
otro deber: cumplir su destino con el amor en la tierra. Sólo después puede entregar “los
negros melones de tus pechos/ al rumor de la misa”.
El amor de la mujer reverbera en todos los elementos de la naturaleza: “Por las orillas del río/
se está la noche mojando/ y en los pechos de Lolita/ se mueren de amor los ramos”. En este
palpitar de la vida la luna misma quiere abandonar su destino cósmico. Quiere poseer la
ternura de lo efímero: “La luna llorando dice:/ Yo quiero ser una naranja”. Los ritmos de la
naturaleza tienden a abarcar todo el cosmos: “La luna está muerta, muerta;/ pero resuscita en
la primavera.” Se trata de una mutua correspondencia entre el microcosmo y el macrocosmo.
El hombre tiende a conquistar con su amor toda la naturaleza y la eternidad del Universo y,
los elementos esenciales de este quieren compartir el destino efímero, pero sometido a las
leyes del amor de los hombres. Así el poeta personifica la naturaleza: “El manantial besa el
viento/ sin tocarlo”.
La muerte en la poesía de Lorca no tiene matices trágicas, sino es un elemento esencial de la
vida. Lo peor en sus poemas es el incumplimiento del amor. Así vive Soledad Montoya su
pena de amor: “Qué pena: Me estoy poniendo/ de azabache carne y ropa”. Ella no encuentra
la paz hasta cumplir con su destino de mujer.
Los gitanos del volumen Romancero gitano son los continuadores de la pasión de los antiguos
iberos, los verdaderos creadores del cante jondo. Ellos, llegando mucho más tarde,
encontraron el folklore andaluz y lo tomaron como si fuera el suyo. En este volumen, los
gitanos simbolizan los seres de la naturaleza que no aceptan los convenios sociales, como
enajenamiento del hombre, a través de la civilización. Ellos viven el amor con la misma
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pasión y ansia de libertad. La pena de Soledad Montoya del romance mencionado es la pena
de todos los gitanos, como símbolos de hombres libres, que no se someten a las leyes sociales
que les limitan la plenitud del ser.”Oh, pena de los gitanos/ Pena limpia y siempre sola./ Oh,
pena de cauce oculto/ y madrugada remota”.
La gitana del poema Romance sonámbulo se suicida cuando los guardias civiles tocan a la
puerta: “Sobre el rostro del aljibe/ se mecía la gitana”… “Guardias civiles borrachos/ en la
puerta golpeaban”. La vida sin la libertad del ser no merece ser vivida. Los guardias civiles
son el símbolo de la civilización castradora. Ellos dejan atrás muerte e incendios. Los gitanos
viven en el mundo mítico de la libertad, donde la muerte es preferible a su falta. Como el
amor a la vida en libertad, la muerte se aprende: “Aprende a cruzar las manos,/ y gusta los
aires fríos,/ de metales y peñasco./ Porque dentro de dos meses yacerás amortajado”.
En el teatro, los elementos simbólicos tampoco faltan. Pero los personajes son hombres de
carne y huesos que luchan directamente contra los convenios sociales. La Novia de la pieza
Bodas de sangre tenía sólo el derecho de acceptar el casamiento convencional con el Novio,
para juntar las tierras, engendrarle hijos y criarlos para labrar estas rudas tierras. Ella se
somete a la voluntad paterna, que es la voluntad de aquel mundo antiguo, primitivo, de
aquella sociedad atrasada. Accepta la boda, pero justo al día de su casamiento, huye con
Leonardo, su antiguo querido, el hombre que, sometido a las mismas leyes conservadoras, la
había abandonado una vez. El novio, el que sufre el agravio, debe vengarse. Debe someterse a
la ley de la navaja. Es una ley no escrita, que pide lavar con la sangre el deshonor. Los dos
jóvenes se matan entre sí. Todo parece predestinado, como en el teatro clásico. Los personajes
llevan en sí mismo el destino trágico. El novio procede de una familia que tiene en el recuerdo
dos muertos, a causa de esta ley de la navaja: hermano y padre. La Novia se dirige a la madre
de su Novio, después de acabar la tragedia: “!Porque me fui con el otro, me fui! (con
angustia). Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y
por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud; el otro era
un río oscuro, lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre
dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua fría, y el otro me mandaba
cientos de pájaros que me impedía el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre
mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo bien! ; yo no
quería,!óyelo bien! Tu hijo era mi fin y no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró
como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo y me hubiera arrastrado siempre,
siempre, siempre aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubieren agarrado
de los cabellos”3.
La joven no puede vivir sometiéndose a las leyes de los convenios sociales. Ella no puede
aceptar “un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud”. Era una limitación de
su condición de mujer. Parecía su vivir como una muerte lenta. Es decir, la muerte de los
instintos, de los sentimientos. Vivir este destino troncado hubiera sido una cobardía de su
parte. Su destino como mujer responde al llamamiento del otro que, le envía “el rumor de sus
juncos y su cantar entre dientes”. Los elementos de expresión de las vivencias de la mujer,
como en su poesía corresponden a la descripción de la naturaleza. El amor es algo natural,
inherente al destino humano. El amor del otro era inmenso, arrastrador. Su fuerza es la de un
río subterráneo, que le es irresistible. El Novio le ofrecía una posición social, un lugar cálido,
su fortuna en un mundo quieto, tranquilo, pero frío, helado, sin amor. E, inconscientemente,
ella le rechaza. Escucha sólo de la voz de su destino y elige el verdadero amor. Lo trágico no
consiste en la muerte misma de los protagonistas, sino en la aceptación del destino troncado
de los demás. Su instinto, es decir, su naturaleza, la salvó de este orden helado de la sociedad.
La prolongación de la libertad de Leonardo está en la muerte, que procede de otra ley, la ley
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constrictiva de la navaja. Es la ley de la venganza, del honor, algo diferente de lo natural, del
amor sin límites.
La mujer y la naturaleza tienen aquí, como en su poesía, el lugar esencial. Los sentimientos de
la joven mujer encuentran correspondencias en los elementos de la naturaleza. El amor del
novio era poca agua, el de Leonardo “un río oscuro”. El amor es el estado de gracia del
hombre, cuando él alcanza la fuerza y el equilibrio de la misma naturaleza. En el texto las
metáforas sugieren esto. El llamamiento del amor de Leonardo era para la Novia como “un
golpe de mar, como la cabezada de un mulo”. La mujer puede someterse sólo a este
llamamiento. Este modo de actuación está en acuerdo con la verdad de su ser y la de la
naturaleza. La sociedad atrasada engaña al hombre cuando no está en el ritmo libre de la
naturaleza y del Cosmos.
Yerma, de la pieza con el mismo título, no puede cumplir con su destino, porque no tiene
hijos. Su marido es un hombre representativo de aquella comunidad humana, con mucha
fortuna, pero sin la fuerza de engendrar niños. No tiene la misma pasión de su mujer: “El
fruto viene a las manos del trabajador que lo busca”.
El destino de la mujer parece no cumplido: “Que estoy ofendida, ofendida y rebajada hasta lo
último, viendo que los trigos apuntan, que las fuentes no cesan de dar agua y que paren las
ovejas cientos de corderos, y las perras, y que parece que todo el campo puesto de píe me
enseña sus crías tiernas adormiladas, mientras yo siento dos golpes de martillo aquí en lugar
de la boca de mi niño”4
En el medio de una naturaleza eternamente fecunda., la mujer estéril vive la tristeza de un
desierto. Paralelamente, las otras mujeres, representadas aquí por las lavanderas, cantan.:
”!Ay de la casada seca!/ ¡Ay de la que tiene pechos de arena!” El amor sin fruto no existe. Su
marido no tiene la voluntad de procrear. Tiene la simiente podrida. Yerma recuerda sólo los
momentos vividos con Victor, en unos instantes de su juventud, cuando “…me cogió en sus
brazos para saltar una acequia y me entró un temblor que me sonaron los dientes”. Se da
cuenta que sólo a este hombre quiere. Pero él no se da cuenta. Así, ella prefirió a un marido
que no quería sexualmente: “…mi padre me lo dió y yo lo acepté”.
Su marido encarna la manera honorable de vivir, en plena conformidad con las normas y la
ignorancia voluntaria de los verdaderos problemas que pondrían en duda dichas normas. Al
mismo tiempo, otro motivo de la infecundidad de la mujer es la falta de amor por él. Cada día
cuando encuentra a Víctor siente que todo cambia. Su voz “parece un chorro de agua que te
llena toda la boca”. También, junto a él siente llorar al niño añorado. A pesar de todas estas
señales de su intuición, Yerma no tiene la valentía de confesar sus sentimientos. Víctor
mismo, después del casamiento de la mujer con el hombre rico, tampoco tuvo el coraje de
hacer el paso hacia su corazón.
Por aceptar su condición social de mujer rica y cómoda, Yerma engaña su destino de mujer.
En esto consiste su tragedia.
La madre de la pieza La casa de Bernarda Alba es una viuda que quiere arreglar el destino de
sus cinco hijas conforme a los convenios de su pueblo y a las normas de la beata tradición.
Tiene el culto exagerado por su segundo marido muerto y quiere casar a las hijas, en el
estricto orden de su edad. Les impone el más riguroso luto, en el nombre de la más estricta
moral tradicional. Así, sólo la hija mayor, Angustias, está prometida. Su novio, Pepe el
Romano, estaba enamorado de la hija más joven, la hermosa, apasionada y rebelde, Adela.
Bernarda no acepta la situación y, una noche, dispara con la escopeta tras el joven. Adela,
creyendo que lo ha matado, se suicida. Bernarda, la encarnación de la autoridad y la tradición
más opresiva, organiza el más cuidado y aparatoso funeral. Al final, cumplido el
acontecimiento, anuncia la asistencia como un verdadero triunfo de la moral de su familia,
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que su hija “ha muerto virgen”. Su frustración ha desembocado en la completa integración en
las leyes de aquella comunidad. Adela, su hija rebelde ha elegido la muerte como vía de
escape, y todas las demás hermanas buscaban, a través de sus fuerzas, un modo de sobrevivir.
Angustias, la mayor, se considera la víctima de las circunstancias, Martirio, en su
desesperación, se proyecta en unos celos contra el resto de sus hermanas. Cobarde, mentirosa,
desempeña el papel de árbitro en la contienda. Magdalena, en su falta de iniciativa y de
pasividad se refugia en el pasado como vía de escape a este luto riguroso. Amelia tiene miedo
a lo desconocido, mientras su abuela, la madre de Bernarda, decrépita y loca, es la única que
expresa con libertad todos los miedos y las ansias, la alegrías y el rechazo por aquel luto
tremendo.
El coro de las lavanderas que murmuraban los acontecimientos al compás del arroyo
expresaban las verdades de aquel mundo enajenado.
Como en toda la obra de Lorca, el ansia del amor aparece en esta pieza en su absoluta
complexidad: el placer unido al dolor, el impulso vital por poseerlo sin importar las
consecuencias, la muerte como vía hacia la libertad, en un mundo opresivo y represivo.

FÓRUM XIII

COGITO CORPORAL, CAMINHOS OXIMORÔNICOS
DA IMAGINAÇÃO E MODELO BIOMÉDICO
Coordenação: Elda Rizzo Oliveira

PÂNICO, COGITO CORPORAL E CONDIÇÃO
HUMANA

A Danielle, pelo espírito hermesiano com que
nos acolhe nos Ciclos de Estudos Sobre o
Imaginário

Elda Rizzo de Oliveira333
(UNESP- Araraquara)
“Uma antropologia entendida no seu mais amplo sentido,
ou seja, um conhecimento do homem que associe diversos
métodos e disciplinas, e que um dia nos revelará os
mecanismos secretos que movem este hóspede que está
presente sem nunca ter sido convidado para os nossos
debates: o espírito humano.” (LÉVI-STRAUSS, 1975, p.
91).

Introdução
A vocação ontológica para o humano me fez antropóloga. E a formação antropológica me
tornou mais humanizada. Adquiri essa humanidade na cultura, sem dúvida, no árduo trabalho
do operare da consciência, numa exegese da alma, quando atua nos meandros da existência
realizando as funções simbólicas de mediação entre o eu e o outro. Particularmente no
fenômeno do pânico, objeto deste artigo, há um forte confronto entre os valores da alteridade
com o reconhecimento da diferença, e os valores da identidade, com o cotejamento da
pertinência. Estou falando sobre o ofício do antropológico ao eleger o símbolo, e enxergar,
através deles, os diversos níveis de sentido que estão presentes na unidade de todas as coisas.
No âmago das forças que escancaram a vulnerabilidade humana, o portador do pânico vive
um profundo sofrimento: ele perdeu o esprit d’escalier, e, portanto, está vivendo muito rente
ao chão úmido das cavernas e grutas escuras.Não aceita submeter-se ao positivismo
biomédico e psiquiátrico, impessoal e mecanicista, com suas soluções medicamentosas,
antidepressivas, e muitas vezes, não aceita também submeter-se ao historicismo psicanalítico
com o seu Logos egocêntrico.
Com todo o fascínio e todo tormento que traz minha profissão, situo-me no âmago da
problemática antropológica do tempo que implica e co-implica na compreensão do destino
humano. Todo o tempo estou sendo instada a aprender a ser uma leitora de enigmas, a
aprender que podemos ser tomados por forças que possuem raízes arquetipais, que escapam
ao controle do Logos racional e que nos colocam no centro do mistério da vida, quando o
corpo pode estar por um fio, como no pânico. Por meio do simbolismo soterrado no pânico,
inegavelmente, a condição humana exige ser vivida. Ninguém dela se esquiva, já que ela
desdobra o processo de hominização (DURAND, 1995).
O pânico consiste num dos meios através dos quais se constrói um destino individual e
coletivo ao mesmo tempo, quando se caminha no turbilhão dessas forças paralisantes trazidas
por ele. No pânico, como em vários outros sofrimentos presentes na contemporaneidade,
podemos compreender quanto é inesgotável a experiência humana, e que também pode ser ela
um kairós, um despertar, um conhece-te a ti mesmo, ou ainda, uma anunciação (cf. Hillman,
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2001). Os arquétipos, essas forças universais (símbolos + correntes da libido ou energia),
formas vazias que são culturalmente preenchidas, que participam de uma constelação
dinâmica de temas e enredos, conectam um espectro de formas imagéticas que imbricam-se
nos impulsos que atuam sobre o espírito humano. Esses impulsos podem engendrar
mecanismos aterradores, terrificantes como os que atuam no cogito corporal do pânico.
Em decorrência de uma sobrecarga de signos, uma redundante mobilização, estimulação,
situações que envolvem o medo, agressões físicas ou simbólicas criam-se feridas psíquicas. O
aparelho psíquico - muito pouco conhecido do modelo biomédico - não conseguindo mais dar
conta dessa espécie de sobrexcitação da alma, pode iniciar um processo de morterenascimento para sobrepor as forças da vida sobre as forças da morte. Uma das
características mais importantes, a meu ver, do pânico é que ele revela, por um lado, um
truncamento na ordem de simbolização entre o eu e o outro. E por outro lado, ao longo da
história do seu portador, muda a forma como o arquétipo se apresenta em sua atuação
metonímica. E assim, esse pathos recoloca com toda ênfase a alteridade. Na linguagem do
pânico, o outro clama por ser reconhecido em sua demanda subjetiva. Essa excessiva carga de
signos urge ser simbolizada. A teia simbólica da experiência humana urge ser retecida em
novos outros registros simbólicos. O pânico opera num só tempo uma imensa carga simbólica
entre o mundo nouménico (“o mundo dos contrários”, deus e diabo) e o mundo fenomênico
(“a consciência de um estado" (MEARLEAU-PONTY, 1999, p. 281). Esses dois mundos
estão co-implicados no conceito de numinosidade, que conforme Otto, é o estado original
anterior à separação existente entre o sagrado e o profano e abarca o mysterium tremendum
(terror), e o mysterium fascinans (fascínio) (OTTO, 1992).
A corporeidade urge ser compreendida por meio do seu simbolismo, da sua singularidade,
autenticidade, vontade e intenção, presença e não apenas falta, privação. A experiência desse
pathos traz embutida em si mesma, a grande possibilidade de compreensão do fenômeno coimplicado, conhecido também como fenômeno de campo, de que todos participamos de uma
relação de interconectividade com tudo o que nos cerca, homens, seres e coisas. E que
sofremos o inegável domínio do mundo invisível sobre o mundo visível. É preciso, então,
aprender a operar por meio da analogia, nesse fio da navalha que é a saúde e a loucura.
Parece que temos no pânico uma entropia do sistema nervoso central e do aparelho psíquico
produtor de símbolos, que potencializam, como sua não-entropia, uma condição para a
ampliação dos sentidos da corporeidade. Visto dessa perspectiva, o pânico nos permite
compreender também que podemos expandir a alma, e reencontrá-la, agora re-ligada ao
mundo, nessa viagem rumo ao mundus imaginalis, quando compreendemos que ela é
mediada pelas funções simbólicas presentes na relação entre o eu e o outro, pelos arquétipos e
pelas suas próprias verdades, o que a torna tão singular, ao mesmo tempo, abrangente e
específica. Nesse sentido, o pânico é um meio para a poiésis, a fabricação do humano, da
condição humana. Ele fabrica a corporeidade.
O caminho que realizo nesta discussão é tortuoso como é a saída para as forças da vida
quando se é tomado pelo pânico:
1. O pânico e os seus signos;
2. O pânico e o desenraizamento na contemporaneidade;
3. O pânico e o historicismo psicanalítico;
4. O pânico e três importantes dissidentes de Freud: Reich, Jung e
Grof;
5. O deus Pã, arquétipo do diabo e a Antropologia do Imaginário;
6. O pânico, o cogito corporal e a condição humana.
1. O pânico e seus signos

Transtorno do pânico, pânico, síndrome do pânico são classificações insuficientes, a meu ver,
para abarcar a simbologia desse pathos. Quem tem o pânico vive uma situação-limite que o
força a encontrar o seu lugar no plano da criação. E o lugar, é a metáfora da pedra filosofal,
como já ensinavam os alquimistas medievais.
O terror tomou conta da casa. Há alguém com pânico. Ele tem medo de ficar e medo de sair.
Tem medo de falar o que está sentindo e medo de ficar com o que está sofrendo. Há medo,
muito medo, muito medo. Terror paralizante! Pode apresentar ao mesmo tempo, ou de
maneira alternada ou combinada: medo de espaço aberto (agarofobia), medo de espaço
fechado (claustrofobia), medo da claridade (fotofobia), medo do escuro, medo de alturas
(aerofobia),medo da morte (tanatofobia), medo de câncer (cancerofobia), medo de infecção
(bacilofobia), medo de dormir, medo de acordar, medo de lugares como rodoviárias,
supermercados e bancos por onde circulam muita gente, medo de enlouquecer, de viajar de
trem, ônibus, avião,334. É um medo, que antes de mais nada, requer a acolhida. Vários signos
compõem esse quadro, que com molduras diferentes, mas processos similares, se apresenta,
alternadamente: descargas intestinais, vômitos, uma permanente sensação de desespero. Uma
elevadíssima ansiedade, como se a pessoa estivesse ligada o tempo todo em alta voltagem de
eletricidade. Taquicardias, dores no peito, asfixia, correntes elétricas descarregando em várias
partes do corpo, tonturas, sensações de queda, falta de ar, sufocamento, escurecimento da
visão, às vezes depressões, alucinações, visões; às vezes, o amolecimento dos braços, das
pernas; experiências de aniquilação, sensações profundas de cisões, fragmentações,
estilhaçamentos, como ocorrem também entre os xamãs.O pânico é um processo. Tem picos e
vales, mas quando se é tomado pelo pânico, é escancarada a vulnerabilidade da condição
humana; seu portador não se sujeita ao aprisionamento da conexão necessária supostamente
existente como relação causal da vivência de uma situação agressiva, por exemplo, e a
mobilização do ataque de pânico. Como fenômeno de campo que é, o pânico está pronto para
mostrar a sua cara a todo momento. O corpo não encontra limites para esse sofrimento,
portanto é um sofrimento liminar. Medo, medo de ter medo, medo de não estar com medo,
são referidos como um síndrome, a síndrome do pânico pela classificação biomédica.
Qual é a origem dessa força paralizante, que torna o grupo perplexo e intolerante com esse
sofrimento, que todos cotejam partes de si mesmo nele? Que mobiliza em todos o desejo de
ajudar, ao mesmo tempo que o de se afastar, de abominar? Que coloca o grupo sob o signo do
desconhecido e o portador sob o signo do maior desamparo que poderia conhecer? Que
limitações essa força oculta? Sistema nervoso central, infecção mal curada, lesão no sistema
nervoso, cérebro, mente, psiquismo, alma, espírito, vidas passadas? Que potencialidade essa
força traz embutida em si mesma? Sua compreensão se faz pelo conhecimento à priori ou
pelo conhecimento à posteriori?
Alguns sentidos estão abarcados na origem desse pathos: paien, o ato de pastar, traduzido
para uma linguagem humana como "deliciar-se", "comprazer-se", como nos mostram
Miranda em sua experiência terapêutica de lidar com pacientes portadores de pânico
(MIRANDA, 2004 ). No mito do Pã, esse daimon, a terceira dimensão da natureza humana,
por assim dizer, trazia dos bosques a sua imagem. A metáfora do todo, do holos, é uma
concepção sobre Pã que produz um sofrimento que abarca todo o ser. Nessa analogia Pã pode
ser compreendido como um mediador, um médium que realizava o tortuoso caminho entre o
céu e a terra, entre a imortalidade e a mortalidade. Ele conheceu a vida livre nos bosques, a
rejeição do abandono pela mãe e desenvolveu uma sexualidade desbragada. Com sua feiúra
animalesca infundia terror aos passantes.
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Deus Pã já trazia em sua simbolismo uma metáfora da condição humana, hermesiana, a
ambigüidade paradigmática referida por Durand, de ser e de não ser. Por um lado, de ser um
deus com natureza exuberante, e de outro, de ser aprisionado na própria imagem da feiúra,
convertida em imagem narcísica. Daí, que ambos, o mito de Pã e o de Narciso, podem operar
como duas faces de um mesmo simbolismo na cultura excludente da contemporaneidade
(MIRANDA, 2004). Mas também suponho que o simbolismo do mito do Pã abarque aspectos
do mito do Dionísio, esse que conheceu a agonia e a transformação; assim o mito da
indestrutibilidade da vida, dos fenômenos ocultos, da morte-renascimento, da superação e da
celebração. O deus Pã travou uma intensa luta com Eros. Mas tinha os seus encantos: trazia
em si mesmo o dom da cura e da profecia:
" taquicardia, sudorese, tremores, sensação de afogamento, náusea ou
desconforto abdominal, instabilidade, sensação de desmaio, sensação
de que a cabeça vai explodir, parestesias (formigamento), sensação de
estar sendo engolido por uma ‘coisa’ terrível, sensação de
acometimento, de assalto externo a si próprio, fadiga, fraqueza nas
pernas, ondas de frio e calor, sensação de estar eternamente
morrendo, medo de perder o autocontrole e de cometer ações
desesperadas, aumento desordenado dos movimentos." (MIRANDA,
2002).
Nos vastos campos através dos quais tecemos a comunicação simbólica, quando criamos
linguagens particulares, que se religam umas às outras sob forma dinâmica, as narrativas do
pânico feitas pelas pessoas que o viveram revelam-nos sinais e símbolos oriundos de uma
experiência arquetípica de atuação do deus Pã. Pã arrasta os instintos através de uma servidão
involuntária (o caos, a catástrofe), a realizar uma viagem ao inferno de Dante, ao subterrâneo
de Hades, de Perséfone sem certeza alguma de retorno. Parece que no pânico ocorre um efeito
dominó entre o arquétipo e o instinto, um mobilizando e dificultando outro, simultaneamente.
Esse pathos insta seu portador a viver, repetidas vezes, com suas formas renovadas, os
profundos dilemas não resolvidos pelo deus Pã, cujas imagens temos incrustadas no
inconsciente coletivo.
A pessoa tomada pelo pânico fica aprisionada no interior das grutas e das cavernas escuras,
debatendo-se com o terror da morte. As forças que dela emanam são confundidas como
sintomas. Na minha compreensão, esses sintomas são signos de um sofrimento ainda não
simbolizável. Quando esses signos se tornarem simbolizáveis, eles podem ser compreendidos
como abarcados em incrustadas e soterradas simbologias presentes nas raízes arquetipais da
vida coletiva. Esses símbolos orientarão as axiologias, isto é, "valores morais" das trocas
sociais, assim como os vários sentidos da alteridade e a ausência de um domínio sobre a
condição humana. Decifra-me ou devoro-te!, era o grande enigma já colocado por Sófocles.
Como pesquisadora de saúde-doença e processos culturais e míticos e de processos iniciáticos
sou muito atenta às histórias de doenças, e sobretudo as de pânico. Pesquisei, por meio de
uma metodologia analógica e transversal e constelacional alguns recursos para a sua cura nos
saberes que hoje podem ser abarcados no conceito de ratio hermética335(radiestesia,
O conceito ratio hermetica.consiste numa articulação do legado dos saberes construídos à margem do
modelo ocidental do pensamento e se orienta por quarto princípios: a) o da não-mensurabilidade (revelando o
pressuposto da existência de um mundo imaginal entre o sensível e o inteligível); b) a causalidade
multidimensional não biunívoca e linear; c) o conhecimento gnóstico, mas não eclesial, do símbolo como
mediação; d) a unificação das polaridades por meio de uma mediação simbólica pelo abarcamento do terceiro
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anthropologique. Paris: Sirac, 1975, pp.162-226.
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acupuntura, eneagrama, homeopatia, arquétipos, medicações florais de vários sistemas,
fitoterapia, saberes holonômicos e muito mais). Na especificação dos sentidos contidos nas
várias histórias do pânico recolhidas por mim, temos a atuação das forças míticas não
redimidas oriundas do inconsciente coletivo, forças que tomam as pessoas engendrando a
consciência de um estado de ser “para si” como nos lembra Merleau-Ponty, e pela
significância desse fenômeno, ele pode ser coletivamente compreendido. Suponho que o
ataque de pânico apresente-se sob várias formas, e que vai saindo do corpo aos poucos, muito
lentamente, formas que podem ser pensadas também como a expressão muito autêntica de
uma fúria, uma rebeldia ao princípio da unidade apregoado pelo telos da cultura ocidental.
Num plano maior da existência, esse estado tece um destino que recoloca a relação entre o eu
e o outro em termos culturais, num embate entre a identidade e a alteridade e na compreensão
de como se tece uma memória, com sua dimensão imaginal. Tenho observado nessas
narrativas do pânico uma relação comum existente entre quem sofreu esse pathos, uma
vocação profissional e o dom de cura nas histórias de psicólogos, fisioterapeutas,
homeopatas, pessoas que auxiliam na LBV, pesquisadores do campo das doenças e das curas.
Essa identificação me dá pistas para supor que na origem de muitas profissões podemos
encontrar sofrimentos como os vividos pelo pânico.
O que estaria sendo gestado no pânico como um fenômeno que ameaça a sobrevivência, que
produz situações análogas a de um quase afogamento, que passa perto de um sofrimento de
morte, quando o desconhecido impõe-se sobre o conhecido? Sofrimento inexplicável em que
todos os sentidos e os sentimentos se exacerbam, fornece a quem o vive um intenso contato
com a condição humana: visceral, mortal, trágica. Sem dívida, isso é um desafio para o
modelo biomédico e suas extensões, o psiquiátrico, também para o modelo psicanalítico,
quando esses modelos tentam tornar simbolizáveis o que era antes assimbólico. Acredito que
o inconsciente coletivo sinalize a presença do mundus imaginalis, por meio dos seus vários
imprintings conhecidos por alguns como contaminações vibracionais e/ou influências
externas. O inconsciente coletivo armazenando a memória primordial da humanidade torna
ativo o mundo imaginal, situado entre a dimensão sensível e a dimensão inteligível da
existência. Este fornece modos de nos chamar a atenção para a atuação dos arquétipos em
nossas vidas. Temos aqui, me parece, as relações isomórficas existentes entre o universo e a
consciência, a ordem implicada e a ordem explicada, o corpo, o espírito e alma.
2. Pânico e o Desenraizamento na Contemporaneidade
O desenvolvimento do individualismo, típico das sociedades complexas contemporâneas,
discutido por vários autores em seus belos textos: C.G. Jung, Richard Tarnas, Marshall
Berman, David Le Breton, Amnéris Maroni, James Hillman, Michel Maffesoli, André
Guidens336 produziu dentre outras condições de exclusão, um estilhaçamento da vida coletiva
e um desenraizamento dos seres humanos. Esse fenômeno teve como prolongamento o
estancamento, ou a paralisação das forças psíquicas. Segundo Jung (1983), o Cristianismo
teria colaborado sobremaneira para esse processo, na medida em que ele impedia a
consciência realizar o mecanismo do operare, isto é, o mecanismo da realização da função
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transcendente, superação dos contrários, para reconhecer a diferença entre a consciência do
mundo e a consciência de si, bem como a possível colaboração entre elas. O aludido
estancamento do desenvolvimento espiritual dos seres humanos ocorreu, então, nessa
disjunção entre as forças coletivas que produziriam a energia cultural e as forças individuais
como respostas a essas forças culturais, bloqueadas pelo Cristianismo, e que não puderam
consolidar os liames para a dinamização de novas forças coletivas por meio da função
transcendente presente no mundo imaginal.
Do mundo imaginal brotam as emanações oriundas das forças míticas, desconhecidas, não
passíveis de ser apreendidas pelo modo direto, mas indireto. Hoje, talvez, com mais
intensidade do que em outras épocas, essas forças insistem em que fazer presentes, elas
escapam ao aprisionamento positivista, eclesial e historicista, e por diversos caminhos, dentre
eles, no pânico, essas forças irrompem-se no trágico, essa dimensão da vida que urge ser
compreendida como uma característica da pós-modernidade, como nos fala Maffesoli. O
desenraizamento contemporâneo que atravessa o ser humano e que foi construído ao longo
dos séculos é também resultado dos dois grandes dilemas aludidos por Richard Tarnas sobre a
cultura do Logos, em A Epopéia do Pensamento Ocidental: o dilema pós-cartesiano e o
dilema pós-kantiano337 .
Hostil, competitiva, dominante, a cultura contemporânea é dinamizada pela antítese entre ter
e ser, participar e recuar, inserir-se e excluir-se. Essa cultura recusa o acolhimento da
diferença, portanto, o reconhecimento da alteridade. Pelo racionalismo exacerbado, essa
cultura engendra o valor do individualismo que se traduz nas relações humanas por meio da
dessolidarização e do distanciamento humanos. Essas características estão impressas como
imagens e imprintings, holonômicos, vibracionais, e por isso eles se comunicam por várias
metáforas e metonímias na alma individual e coletiva. Solidão, medo e rejeição vividos nessa
cultura acompanham de perto o pânico.
Os mitos continuam sua existência através de nós, os humanos, já nos dizia Lévi-Strauss.
Uma outra maneira de aludir a essa analogia, no interior da psicologia arquetípíca é a que: “a
alma vive miticamente: nós estamos enredados em seus mitos” (HILLMAN, 1989, p. 35).
Nesse deserto amoroso que é contemporaneidade, formam-se e alimentam-se feridas
psíquicas nas descontinuidades das relações entre o eu e o outro, que seriam as fendas,
segundo Hillman, por onde entrariam os deuses, (HILLMAN, 1992, p. 71). Essas feridas
podem ser ainda mais sangradas quando trazem para o coletivo a dimensão trágica da
existência.
Vários sofrimentos marcam a contemporaneidade, sofrimentos que acometem as pessoas
durante as mudanças drásticas atuantes nas formas de tessitura das relações sociais, da
permanente construção e, simultaneamente, dilaceração dos seus universos simbólicos.
Nesses sofrimentos há desenraizamentos que engendram as formas sob as quais construímos
nossa subjetividade. O pânico, a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, como um desses
sofrimentos, têm sido uma maneira pouco compreendida para desvelar a contemporaneidade.
Ele requer ser pensado no interior da discussão da condição humana, da valorização do Ser. O
pânico lembra permanentemente o destino do homem e as fronteiras que construímos para
não enxergá-lo: a morte. É o contato e o medo da morte. Refazendo a rota que torna autêntica
a corporeidade, as múltiplas histórias individuais do pânico e suas estruturas individuais e
coletivas religam-se umas às outras tecendo um destino coletivo. Nele, os abismos não nos
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O dilema pós-cartesiano traz embutido uma crítica ao mito do herói, Prometeu e Apolo, racional e
consciente, dominador da natureza, e o dilema pós-kantiano abarca uma visão do homem no mito do Hermes,
do Eros, do Dionísio. Duas visões incompatíveis sobre o destino do homem e do mundo (TARNAS, 1999, op.cit.
pp. 444-445).

são apresentados em linhas retas, mas de modo oblíquo e transversal, labiríntico. Assim, é
preciso compreendê-los longe do antropocentrismo biomédico.
Fenômeno pouco conhecido no meio biomédico, mas ao mesmo tempo complexo, pautado
por uma servidão, que em um só tempo domina o seu portador, engendra sentimentos de
terror, rompe drasticamente as barreiras do tempo, do inconsciente individual e do
inconsciente coletivo. Essa realidade polifórmica, mutante, constrói múltiplas formas de
apresentação e pode ser mais bem compreendida através das abundantes imagens e formas
com que se apresenta, enquanto mantém-se sendo ela própria, o pânico. E assim, ela não
muda a sua natureza, permanece, por diversas vias, atenuadas, disfarçadas, sendo o pânico.
Mesmo podendo ser estudado caso a caso, a multiplicidade das histórias do pânico, ainda
quando gestadas em estruturas coletivas de socialibilidade e cosmovisões, produzem o social
e também a alma coletiva. Elas se apresentam com contornos, estados, molduras, processos,
produzem ecos e desdobramentos na vida pessoal e coletiva muito interessantes. São histórias
polissêmicas. Mostram que a alma humana é politeísta e polissêmica.
Mesmo que a cultura produza os serviços biomédicos e psicológicos de atendimento,
emergencial, inclusive; que produza formas de escuta, como as organizações do tipo LBV e
vários atendimentos psicológicos a solidão e o desamparo de quem vive com o pânico são
intensos. Desse ponto de vista, o pânico pode ser pensado como uma sickness, uma doença
abarcada numa realidade cultural, já que pressupõe itinerários terapêuticos, dos quais são
parte também as ações oriundas do modelo biomédico e suas extensões (psiquiátrico) e um
leque de outras possibilidades. Mas o pânico é também um fenômeno mítico.
Se nós, os mortais, enredamos os dilemas vividos pelos deuses, se temos a imagem desses
dilemas no inconsciente coletivo, elas podem ser ativadas a qualquer momento. Um caminho
fecundo para a saída da caverna é conhecer hemeneuticamente as raízes arquetípicas de
nossas vidas e como nossas biografias atraíram esses enredos. O pânico é uma das formas
como a corporeidade é instada a viver situações de limiaridade, nas quais as memórias
objetivas e subjetivas do corpo são mobilizadas. Se o deus Pã trazia aprisionada a imagem do
sofrimento nesse pathos, trazia também a potencialidade do dom de curar, o que nos abre à
identificação dos dons em nossas vidas, quando a impotência, melhor dizendo, esse impoder
como nos fala Ortiz (2003) pode se converter também em potência.
3. O Pânico e o Historicismo Psicanalítico
Lucianne Sant'Anna Menezes, autora de Pânico: efeito do desamparo na
contemporaneidade (um estudo psicanalítico) (MENEZES, 2005) tem o mérito de
contribuir para um complexo debate, trazendo para o leitor uma importante reflexão sobre a
temática do pânico, resultado do seu trabalho como psicanalista. Contudo, seu estudo atrelado
à cultura do Logos, citou o mito do Pã, mas não ateve-se aos desdobramentos de suas ações
abarcadas no pânico, restringindo-se a pensar as relações familiares no interior da
Modernidade,. Não aprofundou o modo esse mito constela símbolos e arquétipos que atuam,
no pânico, no interior das complexas dinâmicas do inconsciente coletivo. Ela destaca, então,
os vários níveis de interação da subjetividade do portador do pânico por meio de suas relações
familiares: 1) uma angústia profunda; 2) uma relação entre o masoquismo/sadismo; 3) uma
manifestação clínica do desamparo da Modernidade (mal estar da civilização); 4) uma
ausência de proteção materna na difícil transição do mundo da criança, imaginativo,
fantasioso para o mundo do adulto, linear, biunívoco; essa ausência de proteção não teria sido
substituída por componentes acolhedores que operassem, gradualmente, essa difícil passagem
entre dois mundos para ser suportável para a criança; 5) uma elevada exigência acompanhada
por uma excessiva culpa, operando a tirania do superego, que submeteria o adulto fora do
princípio do prazer; e finalmente, 6) uma alternância desequilibrada entre “duas modalidades

conflitantes de subjetividade: auto-centrada e descentrada". (MENEZES, 2005, p.219).
Continua a autora: "na culpa, o ego se 'submete’ ao superego; no masoquismo, o ego 'deseja'
essa submissão". No masoquismo, a figura da servidão recusa o confronto com o
imprevisível." (MENEZES, 2006, p. 223). Embora a relação entre história de vida e pânico
não seja uma conexão necessária, penso que os traços destacados pela autora podem integrar
a história de vida de muitos portadores, contudo não operando com essa linearidade já que
alude a fenômenos que fazem parte da complexidade hologramática entre cérebro, alma
coletiva e cosmos. Creio que haja ainda um caminho muito maior a ser percorrido, fora da
cultura do Logos, de crítica à historicidade psicanalítica e de abertura à complexidade e ao
imaginário antropológico.
A Psicanálise, resultado da cultura do Logos, dificilmente pode dar conta da inteireza do
processo que abarca o pânico. Ela pode dar conta de metade da verdade, se assim podemos
dizer. No pânico estão mobilizadas forças míticas atuantes nas relações Eros-Tanathos, Pã,
Narcisus e Dionísio, além de um simbolismo metafórico e catafórico atuando em inúmeros
outros símbolos e mitos. Esses símbolos contidos nos arquétipos e nos mitos devem ser
compreendidos por meio de uma constelação transversal e não num encadeamento linear
como faz a Psicanálise. A constelação transversal dos símbolos abarca a constelação linear
contida na noção moderna de progresso, que por vezes se ligam, outras vezes se desconecta,
mas sempre a supera. Devemos considerar que os schèmes mobilizam, por meio do trajeto
antropológico como uma trajetória de sentido (de direção), as estruturas antropológicas do
imaginário, como possíveis direções de desenvolvimento humano, coletivo e mítico. E neste
sentido, como veremos adiante : ”não é a história que dá conta do mito, é o mito que dá conta
da história e particularmente deste culto da história, característica da nossa modernidade”
(SILVA & SIRONNEAU, 2003, p. 157).
A Psicanálise é considerada como uma hermenêutica redutora, segundo Durand
(DURAND,1995) porque é determinista. Para ela, a repressão sexual da infância reapareceria
nas imagens simbólicas da sexualidade adulta, e ela constrói os nexos inteligíveis como a
sintomatologia (signos) que se apresentam no pânico: de assimbólicos, eles se tornam
simbolizáveis. A pulsão sexual recalcada na infância reapareceria por vias tortuosas, no
pânico, mas também na alimentação, na anorexia, na bulimia. A Psicanálise recoloca no
domínio da razão simbólica do Logos um fenômeno que parece ser um dos pontos de
convergência de um grande número de fenômenos hologramáticos, míticos e imaginais,
reduzindo-o ao determinismo sexual libidinal genital. Mas desconsidera ainda que a
compulsão – com-pulsão - também pode estar atuando no consiste num mecanismo de
ativação das cargas de energia, e assim, arquetipais, imaginais, quando a pessoa expande a
consciência para superar a sua própria historicidade. Sem dúvida, olhando desse lado, supõese que a compulsão também presente no pânico seja um fenômeno que engendre, como um
dos seus aspectos, a saúde: “a sexualidade não é função corporal, não é um automatismo
periférico, segue o movimento geral da existência e que inflete com ela” (MERLEAUPONTY, 1999, p. 217)
Ainda que consideremos que as explicações psicanalíticas no geral quisessem se constituir
como um discurso anti-totalitário, e ainda que consideremos que as explicações para o pânico
podem não ser homogêneas entre os vários psicanalistas, a Psicanálise pode ser considerada,
antes de tudo, um discurso competente, o discurso que nomeia os meandros para se alcançar
a verdade sobre a sujetividade. Mesmo que consideremos que a psicanálise freudiana teve o
mérito de trazer o símbolo para a discussão do pathos humano, neste sentido radicalmente
distinta da visão biomédica e psiquiátrica que se afirmou pelo domínio do biológico sobre o
domínio do cultural e do mítico (BUCHILLET, 1991; PEREIRA, 1993; ZÉMPLÉNI, 1994;
MARC AUGÉ, 1996, OLIVEIRA, 1998, dentre outros) - a Psicanálise opera uma
radicalização epistemológica do conhecimento como o modelo biomédico, contudo com sinal

invertido Para ela, a dimensão emocional em sua causalidade libidinal engendraria o pathos
emocional (o pânico, por exemplo - causalidade psíquica). Libido para a Psicanálise é
sinônimo de sexualidade. É parte da sua tentativa heróica, egocentrada de construção teórica
da subjetividade, conceituar o homem e o mundo. Em Jung, diferentemente de Freud, a libido
é poliédrica, pluridimensional, metafórica e consiste numa corrente de energia mais ampla,
que envolve o inconsciente coletivo.
Demasiado aprisionada à sintomatologia da imagem, para construir uma das verdades da
psique, a Psicanálise apresenta-a como a verdade, esqueceu-se de uma lição fundamental que
a nós é muito cara: a corporeidade é polissêmica, poteísta, imaginal, isto é, ela não se
submete aos princípios de unidade apriorística e externamente colocados a ela, nem como
valores, nem como mediação simbólica, nem como horizonte. Em exemplos extraídos de Os
Símbolos do Inconsciente Coletivo há diferentes modos de compreender a corrente da libido
de um ponto de vista polissêmico e politeísto: 1) a repressão sexual em alguns pode bloquear
a sexualidade também quando associada a um arquétipo, o complexo materno negativo que
nos fala Jung, e não conduzir ao pânico; 2) como pode conduzir; 3) pode exacerbar as forças
do eros; 4) em outros, o bloqueio da sexualidade não significa o resultado de uma repressão
sexual em si mesma, mas pode ser o resultado da forma como se perdeu energia para se fazer
frente ao desamparo (até mesmo familiar); 5) em outros, a sexualidade funciona como
instinto que não está perturbado em sua relação com outros instintos e arquétipos, quando a
relação entre o eu e o outro, meio através do qual se realiza a sexualidade está conturbada; 6)
em outra pessoa a repressão sexual acelera o instinto da maternidade (e as mães podem se
tornar parideiras); 7) em outras, a repressão da sexualidade pode ter a paralisação do instinto
materno.(JUNG, 2000, pp. 87-116). São observações que tenho realizado na vida cotidiana, e
encontrei em Jung essa multiplicidade de possibilidades para o entendimento dessas questões.
Enfim, me parece que a corrente da libido é ampla, abarca um leque de possibilidades que
pode estar ou não contidos no simbolismo do pânico, envolvendo direta ou lateralmente a
sexualidade. E se o pânico, por exemplo, tiver um maior comprometimento com a
ontogênese, e assim, ter uma origem embrionária, anterior à repressão sexual na infância, por
exemplo? A repressão da sexualidade como fonte da causalidade das doenças não pode
engendrar o mesmo em diferentes pessoas que se movem por diferentes possibilidades. A
repressão do instinto sexual como tabu, e também como fonte da causalidade das doenças,
dentre elas, o pânico não devem ser aceitáveis em si mesmos. Ela participa de difíceis
encadeamentos apresentados pelas verdades da alma que não são as verdades do Logos.
A denominação do conjunto de humores que as classes populares denominam nervoso abarca
um continuum de formas de comportamento constitutivas das noções de pessoa, questões que
foram truncadas pela radicalização psicologizante do modelo psicanalítico, na origem do qual
está a cisão “soma”/ “psyche”. Para uma nova construção teórica é importante recuperar esse
processo, no interior do qual encontram-se as conexões e fluxos entre o somático e o
psíquico, e abarcam a teoria dos humores e os mecanismos de sua degenerescência, que
também integram a construção do nervoso. (DUARTE, 1993, pp. 60-61)
Nós antropólogos que também lidamos com o inconsciente nas teias de relações sociais e na construção dos
universos simbólicos avaliamos como fantasiosas as hipóteses freudianas centradas no mito universal de Édipo.
Os estudos antropológicos do parentesco desmentem o caráter universal do mito do Édipo (DURAND, 1995).
As formas de organização social das famílias em sociedades pré-capitalistas, em suas modalidades matriarcais e
patriarcais operam as regras culturais de descendência de modo muito diferente do que aquelas das sociedades
ocidentais. Nessas regras de parentesco quase nunca o pai biológico de uma criança é também seu pai social. O
pai social pode ser um tio materno (se a sociedade for matrilinear, por exemplo), quando as regras culturais de
descendência se constroem a partir da mãe.
Sem dúvida, a nomeação da descendência e portanto, do que é considerado incesto, que é universal, grande
questão discutida por Freud e também por Lévi-Strauss, coloca em causa a universalidade do mito do Édipo, e
assim, também a noção de sexualidade com as suas implicações. Novamente está sendo recolocada a discussão
natureza-cultura, eixo em torno das disputas entre as escolas antropológicas.

James Hillman, um dos mais importantes pensadores dos Círculos dos Eranos, criador da
psicologia arquetípica, nos chama a atenção para que a repressão sexual discutida por Freud
contém uma dimensão mitológica com origem no Cristianismo:
“Mas na medida em que se vive dentro do mito da unidade somos
forçados a obrigar a psique a obedecer ao princípio da unidade e ao
unificador, o ego, criando este monstruoso ego ocidental, o qual deve,
então ser subjugado por todos os tipos de virtudes cristãs:tolerância,
autocontrole, paciência, humildade, caridade, obediência, pobreza...
toda essa enorme estrutura ascética para lidar com o Monstro que foi
criado pelo seu próprio dogma. Os gregos também tinham o problema
do ego monstruoso: sua cultura tinha o problema da hubris, que
pertence à natureza humana. Eles não precisavam desse tipo de
ascetismo sistemático que se encontra na cultura cristã. Então, a
repressão que Freud colocou na base de nossa relação com o
inconsciente nada mais é do que o mito cristão funcionando em cada
um de nós, separando-nos da nossa imaginação politeísta inata e
renomeando-a: o inconsciente”.
(HILMAN, 1984, pp. 89-90).
Uma citação de outra fonte, da Antropologia do Imaginário, nos revela ainda como a imagem
como fonte de conhecimento não foi devidamente considerada pela Psicanálise, porque foi
aprisionada numa teoria sintomática das doenças, como na Psicanálise:
"A imagem está, pois, maculada de anomalia, entalada que está entre
dois traumatismos: o traumatismo do adulto que provoca a regressão
neurótica e o traumatismo da infância que fixa a imagem a um nível
biográfico de perversidade". (DURAND, 1995, p. 40).
Uma antropologia profunda abarca a complexidade epistemológica, com seus conceitos de
auto-organização e entropia (auto-desorganização), recursividade (tempo cíclico); abarca o
imaginário antropológico, com o conceito de trajeto antropológico articulador das polaridades
e as estruturas antropológicas do imaginário, e aponta diferentes direções de desenvolvimento
daquelas dadas pela Psicanálise; as duas quando se imbricam com os saberes holonômicos
situados no terceiro reino (a lógica do terceiro incluído, ou mundo imaginal, situado entre o
sensível e o inteligível) permitem-nos compreender o processo de como se transformar o caos
em cosmos. Permitem-nos compreender o fenômeno co-implicado entre as forças da morte
atuando nas forças da vida, quando o estrangeiro que comparece nesse processo mobiliza a
polissemia dos corpos, com suas várias vozes, sinais, signos que se tornam símbolos e
conferem à corporeidade a inesgotabilidade da experiência fenomênica:
“(...) você perde a noção de que é um feixe com vários níveis,
pessoas, ruídos, impulsos, tendências, personalidades, possibilidades
e que nenhum dia é igual a outro, nenhuma voz é igual à outra, e que
somos uma estrutura solta composta de vários seres – Jung os chamou
de complexos”. (HILLMAN, 1984, p. 89).
Na experiência do pânico estamos diante de um terror visceralmente vivido, de tão profundas
que são suas raízes arquetipais. Os símbolos atuantes nesse pathos, que mantém o portador do
pânico incrustado nessa caverna escura revelam que no inconsciente coletivo de todas as

sociedades humanas há uma estrutura oximorônica, que alude à raiz e à uma memória mítica
formadora do inconsciente coletivo como patrimônio universal.
Vejamos o que nos diz Eliade sobre a historicidade:
"(...) Conclui-se depressa demais que a autenticidade de uma
existência depende unicamente da consciência de sua própria
historicidade. Essa consciência histórica tem um papel bem modesto
na consciênciahumana, sem falar das zonas do inconsciente que
pertencem também ao ser humano integral. Quanto mais uma
consciência estiver desperta, mais ela ultrapassará sua própria
historicidade. Basta nos lembrarmos dos míticos e dos sábios de todos
os tempos, e em primeiro lugar os do Oriente!" (ELIADE, 1996, p.
29)
4. Pânico e Três Importantes Dissidentes de Freud : Reich, Jung e Grof
Na transitividade de sinais com que esse pathos se apresenta, não mudando contudo sua
natureza, isto é, permanecendo ainda um pânico, podemos aludir a como a sua compreensão
consiste na busca de sentidos pressentidos como a "dilatação progressiva da verdade"
(ORTIZ-OSÉS, 1993, p.48). Entre o derruimento das couraças, o apaziguamento com o
inconsciente coletivo e a dissipação da memória emocional plasmática reicheana e a memória
emocional plasmática karmica atuando no inconsciente coletivo, temos três pensadores que
dialogam com a Psicanálise.
Três grandes pensadores contemporâneos de formação biomédica trazem o símbolo por meio
de algumas vias, imagens, processos, contornos, ecos para compreendê-lo como parte das
psicopatologias mentais: Wilheim Reich, C.G.Jung e Stanislau Grof. Esses três pensadores
criaram escolas e seguidores quando divergiram abertamente dos pressupostos da psicologia
freudiana, na base da qual se ancorava na noção de libido presa à uma fantasia de unidade e
como sinônimo de sexualidade. Esses três pensadores problematizam o Logos Ocidental
presente na tradição judaico-cristã. Coincidentemente, eles eram três vizinhos geográficos de
Freud e os três de origem judaica como Freud: Reich, austríaco assimilado à cultura alemã e
militante junto aos operários; Jung oriundo de uma família protestante suíça, e o último, Grof
com experiência junto aos doentes mentais considerados irrecuperáveis que viviam no Leste
Europeu durante o regime comunista, sobretudo na atual República Checa, onde também ele
viveu. Os três estavam sob influência de uma geografia imaginal. E eram também atingidos,
assim, por uma realidade imaginal, isto é, o lugar como arquétipo, no qual tudo estava em
ressonância num curto período do tempo, e que teve como ponto alto os horrores do
holocausto, fenômeno que Freud não conheceu. Essas três dissidências buscavam construir a
alteridade, o reconhecimento da diferença, uma diferença não-subjugada quando tratavam
seus pacientes. Queriam derruir os estigmas promovendo um respeito à condição humana e
uma compreensão alargada da relação natureza-cultura e dos miltologemas arcaicos operando
nas enfermidades mentais, sobretudo os dois últimos Mais ainda, os três queriam
compreender a dimensão subjetiva atuando no conhecimento: a relação cognoscentecognoscível, quem conceptualiza a enfermidade e quem a vive, enfim, a natureza da realidade
e a natureza do conhecimento. Com algumas diferenças significativas entre esses autores, há
uma profunda confluência entre eles, com exceção ao que tange à suposição de existência
kármica atuando nas patologias mentais (como defende Grof). Eles também confluem com a
complexidade epistemológica e a Antropologia do Imaginário, sob vários aspectos338.
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Em Wilheim Reich temos que os processos emocionais mais profundos se cristalizam em
couraças musculares que aprisionam a libido, essa energia sexual acessada via corpo: ela está
presente no corpo todo, além dos genitais e o corpo todo contém energias sexuais. Tendo sido
mobilizada a corrente vegetativa, por meio da qual é conduzido o orgone, ela conduziria
informações ontogenéticas, filogenéticas, existenciais e ônticas da história de vida do paciente
para a cura da alma. Portanto, por meio do corpo, se compreenderia a realidade psíquica das
doenças, como um a priori e um a posteriori já que as doenças psíquicas têm um ancoragem
no corpo. Corpo e alma são pensados simultaneamente, e a via de acesso à alma é o corpo.
Nos segmentos mais profundos e recônditos do corpo, no cerne, na essência, na mobilização
da memória emocional plasmática mais do que naqueles acessados pela psicanálise freudiana,
segundo os reicheanos, a camada mais profunda, seria a terceira camada do sistema nervoso
no anel genital.
Reich acreditava ser possível restaurar a impotência sexual perdida na luta da natureza contra
a cultura. As razões do corpo estariam codificadas numa tipologia de base caracteriológica
(análise do caráter), estruturada sob os condicionamentos dos movimentos de contração e de
expansão na pessoa, na sociedade e no cosmos, que atuariam, inclusive, nas matrizes
geradoras da vida. Assim, as mães com seus úteros tensos reproduziriam nos embriões esses
mesmos movimentos perturbados como resultado dessa relação deficitária atuante nessa
relação microcosmo-macrocosmo. Essa condição engendraria em seus filhos as possibilidades
de adoecimento, inclusive, o pânico, esse pathos das cavernas escuras. Somam-se à sociedade
repressiva e os movimentos orgonóticos perturbados, profundos desamparos presentes nas
histórias familiares e culturais. A situação pré-Segunda Guerra Mundial e a subserviência do
povo alemão a Hitler inspiraram Reich ao desenvolvimento de uma abordagem sobre o
homem que confrontasse com esse sofrimento, daí sua intensa militância no campo da saúde.
Interessante notar que, para ele, o pânico é também uma expressão de um caráter não genital
(histérico), estando seu portador, contudo, mais próximo à saúde mental do que os vários
outros tipos humanos dessa caracteriologia.
Para Reich, a bioeletrecidade presente nos seres humanos é um fenômeno que ocorre
similarmente entre todos os seres vivos., em tudo o que move o mundo. A bioeletricidade do
organismo seria recuperada quando removidas as couraças (bloqueios) e quando tem-se
acesso ao núcleo do fluxo vital puro. Isso demandaria compreender qual é o tipo do caráter
(vegetativo), como se estruturou, como se enraizou em todo o corpo, análogo ao
enraizamento vegetal na terra. Somente o trabalho sobre as couraças poderia em sua visão
operar a derruição das antigas barreiras energéticas e trazer a saúde.
A caracteriologia neuro-vegetativa reicheana tem um fundamento na Escola Russa de
Reflexologia - fonte na qual beberam os teóricos do Imaginário Antropológico. A derruição
dessa caracteriologia promoveria o refazimento de numa nova condição saudável (o caráter
genital). Ela promoveria, por meio de um labirinto de forças centrípetas e forças centrífugas,
a criação da estreita transição do dinamismo patológico para o dinamismo da saúde.
Evidentemente, o caminho de volta à saúde seria possível pelo refazimento dos níveis de
sentido, abarcando uma transitividade de sinais e de signos, em novas outras dimensões
simbólicas da experiência humana e da história individual
É a corporeidade, o corpo como eixo em torno do qual o mundo pode ser pensado. E assim,
por meio do corpo, propunha refazer o lugar de cada um no mundo. Para ele, o orgone é o fio
condutor capaz de reconectar novamente o ser humano à natureza, sem perder as dimensões
humanas que se realizam na cultura. O orgone dissiparia a condição de torná-lo verticalizado
para baixo, como no cartesianismo, ou verticalizado para o alto, como no misticismo, mas o
tornaria horizontalmente expandido para poder atuar, inclusive, politicamente, na cultura.
Para Reich o corpo é liminal, isto é, é um limite. Um limite que se quebra, se expande, se
recupera, se potencializa. Para ele, toda a enfermidade mental que estoura no corpo deixou de

aprofundar-se no psiquismo. Assim, o portador do pânico deve se sentir confortado quando
comparado com portadores de outras psicopatologias presentes em outras caracteriologias
reicheanas. Ainda que o processo do pânico seja muito sofrido para o seu portador, se
comparado com a biopatia do câncer, esta estruturaria uma paralisia da corporalidade que
ocultaria, segundo Reich, uma estrutura de personalidade que se derruía lentamente e se
enganava simultaneamente. (CALLEGARI, 2001).
A explicação reicheana fundamentada no conceito de orgone encontra também, como na
Psicanálise, uma forte conexão na relação mãe-filho, na mãe como a matriz, primeiro contato
para a entrada do bebê no mundo. À cura do pânico, como de outras psicopatologias exigese uma nova reorientação da corporalidade a refazer, energeticamente, numa nova relação
espaço-tempo, originalmente perturbada, agora com manipulações corporais, alongamentos e
exercícios respiratórios para a recuperação do sistema nervoso. As lacunas deixadas pela
insuficiência materna na relação com o filho impediria, por exemplo, que ele realizasse uma
aprendizagem neurovegetativa da delimitação e do direcionamento do seu campo energético,
numa relação espaço-tempo, podendo gerar, futuramente o pânico. Essa profunda angústia
gerada tanto na ontogênese embriológica quanto na infância, poderia também ser interpretada
como uma aceleração das forças internas querendo se libertar, mas aprisionadas pelas
estruturas do caráter, numa profunda contração do ser339. Como verá o leitor, as marcas
dessa cultura imprimiu em todos nós, mães e filhos, todas as condições para sermos doentes.
Afora isso, como nos fala Hillman, é da condição humana patologizar, para conhecer cada
vez mais de perto o nosso destino: a morte.
O paradigma reichiano faz uma interessante relação entre os limitados resultados das
pesquisas realizadas pelos cientistas cartesianos com o seu encouraçamento muscular.
Callegari em seus estudos sobre Reich nos mostra que um cérebro encolhido é também um
ego encolhido e produz um pensamento encolhido: "este encouraçamento se dá no plano
cerebral, estruturando conceitos, idéias, preconceitos e interpretações específicas sobre a
percepção do mundo e de nós mesmos" (CALEGARI, 2001). A relação sujeito cognoscente e
objeto cognoscível, é também segundo ele, uma relação visceral de quem conhece e do que é
conhecido e reflete quanto o pensador superou a historicidade do seu próprio pensamento
para romper a forma cartesiana de pensar o mundo. Na passagem dos tipos caracteriológicos
para os arque-tipos temos uma orientação epistemológica mais abarcante na direção da
antropologia do imaginário.
Stanislau Grof em seu texto Além do Cérebro (1987) faz um profundo diálogo com Freud e
os psicanalistas do seu tempo, incluindo Reich e Jung. Seu ponto de partida é que não apenas
sofrimentos emocionais na infância produzem sofrimentos emocionais na vida adulta, mas
sofrimentos físicos produzem sofrimentos emocionais. Numa inversão do determinismo
psicológico de Freud, e numa forma oblíqua e transversal de indagar a psicopatologia, temos
em Grof que impactos físicos como doenças, sobretudo respiratórias, complicações do parto,
podem estruturar complexos processos emocionais que podem estar constelados,
principalmente em duas formas (tipos ideais), ou em combinações simultâneas entre elas: a)
nas matrizes perinatais básicas (MPBs I.II.III.IV), modelo criado para pensar o sofrimento
do parto em suas várias fases e as psicopatologias dele decorrentes, dentre elas, o pânico; e b)
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Vejamos nas palavras de um médico e vegeto-terapeuta estudioso de Reich: “os movimentos de contração
recuam a energia e, conseqüentemente, os fluídos plasmáticos da periferia para o cerne organísmico. Ocorrem
então contração periférica (anorgonia, sem orgone, sem energia) e a expansão central. A vida recua, protege-se,
retira sua energia. Constitui o que Reich denominou de remoção, ou seja, emoção para dentro. (...) [Numa das
formas de remoção, que é a do pânico] a superfície e os vasos sanguíneos se contraem, o sangue foge da pele e
esta se torna fria, pálida e úmida". (CALEGARI, 2001, p. 43). Ou ainda: “As vivências viscerais correspondem
aos movimentos internos e constituem as sensações mais profundas e temidas por estarem mais distantes do
controle egóico. A irrupção dessas vivências na consciência, sem um desenvolvimento prévio, pode levar ao
pânico ou à desorganização psicótica" (CALLEGARI, 2001, p. 56).

nos sistemas de experiências condensadas (coex systems). Esses são formas pelas quais se
constelaram, agruparam, separaram, hierarquizaram, classificaram-se os fenômenos, as
intuições, os sentimentos, as percepções, as idéias, as sensações envolvendo em ambos os
casos, os conceitos de acaso e de entropia.
Grof conflui com Reich sob vários aspectos, mas desenvolveu uma metodologia de
abordagem às profundezas viscerais por meio de respirações holotrópicas, uma
hiperventilação cerebral (diferentemente da proposta por Reich, mas também abarca
respirações contínuas, contudo por meio de actings). Grof propõe uma ampliação da base
conceitual freudiana para uma compreensão da psicopatologia estruturada em forças que
estão além do cérebro enquanto unidade biológica individual: forças míticas e forças
kármicas. Para ele, processos físicos podem constelar processos emocionais, com raízes
arquetipais e o pânico pode também compor com todo o seu simbolismo aspectos de traumas
físicos, na base dos quais há uma mitologia que requer ser reconstruída, simbolizada e
integrada à história pessoal.
Vejamos como cosmovisão deste pensador se identifica com o paradigma do imaginário
antropológico, na medida em que busca compreender as raízes arquetipais das
psicopatologias:
“culturalmente disfarçados como deuses e demônios concretos,
semideuses, heróis e temas mitológicos, os arquétipos poderiam ser
interpretados como fenômenos da ordem implícita que têm uma
conexão mais específica com certos aspectos da ordem explícita. De
qualquer modo, os fenômenos arquetípicos devem ser encarados
como princípios ordenadores, supra-ordinários que precedem a
realidade material e não seus derivados.” (GROF, 1987, p .61).
Essa mitologia se traduz em relações simbólicas, culturais, e assim, atua nas relações entre o
eu e o outro. Vejamos , agora, como Plotino formulava o princípio de unidade que abarca
toda a cadeia do ser:
“entrar neste corpo específico, e nascer destes pais específicos, e
num lugar como esse, é em geral o que chamamos de circunstâncias
externas. Que todos os acontecimentos formam uma unidade e estão
entretecidos é simbolizado pelas parcas
[Moirai] (PLOTINO, II.3.15, APUD HILLMAN, 2001, p. 9).
Temos nesta última citação uma figura muito importante para a compreensão do destino, essa
destinação, as moirai, as parcas. No Dicionário de Mitologia Grega, compilado por Ruth
Guimarães temos uma definição de moiras:
São a personificação do destino de cada um. Encarnam uma lei que
nem mesmo os deuses podem transgredir. É a Moiré que impede um
deus de prestar socorro a um herói, num campo de batalha, por
exemplo, desde que sua hora de morrer tenha chegado. São três as
Moiras: Átropos, Cloto e Láquesis, que regulam a duração da vida de
cada um, por meio de um fio, que uma fia, outra enrola e a última
corta. Essas três fiandeiras do destino são filhas de Zeus e de Têmis e
irmãs das Horas. Também se diz que são filhas da Noite, como as
Queres, pertencendo, portanto à primeira geração divina, a das forças
elementares do mundo” (GUIMARÃES, 1991, p. 225)

Jung pode ser considerado um dos maiores cientistas do nosso século XX pela abertura
sistêmica e ôntica do seu pensamento para a formação de um novo espírito científico. Fala-se,
inclusive que o século XXI será junguiano, do mesmo modo que o século passado foi
freudiano. Já que o processo de interiorização é a grande possibilidade de transcender a
historicidade, como esses dois pensadores, Freud e Jung se diferenciam tão radicalmente?
Temos que Freud parte de uma pressuposição da noção de tábula rasa para a experiência
herdada, e Jung do a priori, já que os arquétipos como formas vazias se atualizam nas
culturas:
“Insisto que não é no aspecto histórico do inconsciente que devemos
situar a contenda entre Jung e Freud (...) Essa disputa., e é
fundamental que se diga, não se dá apenas entre Jung e Freud, mas
atravessa toda a história da filosofia. Jung, ao postular um a priori
capaz de apreender o mundo
da experiência, filia-se a Platão, a Descartes, a Kant, etc. Quando ele
sugere que Freud pertence ao mundo da tábula rasa, filia-o também a
uma corrente filosófica:o empirismo de todos os tempos” (MARONI,
2001, p. 46).
.
O eixo dessa disputa está na resposta de Jung a Freud quando ele afirma que a corrente da
libido não é exclusivamente sexual, embora possa ser predominantemente sexual. Em sentido
mais amplo, a corrente da libido abarcaria o inconsciente coletivo, uma matriz formadora de
imagens e símbolos (luz, fogo, sol, labirinto, diabo, trança, eterno retorno, morterenascimento, sacerdotisa, mago, cripta, encruzilhada, vaso, coincidentia oppositorum,
mysterium fascinans e mysterium tremendus) que estão presentes na alma do mundo e na
alma individual, e podem também estar atuando no pânico.
Jung dirá em Símbolos da Transformação que no pânico, diante da incapacidade de
assimilar os fenômenos emocionais - ainda que parcialmente para evitar a dissociação
psicótica - o inconsciente produziria uma distorção da realidade, um alheamento da realidade
num grau diferente do que é a psicose, a esquizofrenia e o autismo (JUNG, 1999a, p. 127). E
dirá ainda, de modo geral, que os arquétipos atuando nas psicopatologias não se curam, eles
vão esgotando a sua potencialmente no decorrer das relações vividas, na teia da vida com
seus temas, cenários, estados, contornos, ecos, molduras. Por meio da atuação dos arquétipos
pluraliza a libido para além da genitalidade individual. Depois de afirmar algumas vezes que
quando os arquétipos alcançam o ponto máximo da sua potência estão prestes a se
despotencializar, ele fala em Psicogênese das Doenças Mentais (JUNG,1999b) que ainda
não teria condições de localizar a atuação do arquétipo em alguma parte do corpo. Sugere
que pesquisas futuras possam fazê-lo. E levanta a hipótese de que futuramente, talvez, os
arquétipos possam ser eliminados por meio de alguma toxina. E propõe que os saberes
biomédicos e da psicologia profunda se abracem na busca de solução para o sofrimento
humano:
“se a idéia de localização do arquétipo for comprovada por outras
experiências, a hipótese de autodestruição do complexo patogênico
através de uma toxina específica, ganhará maior probabilidade que
levaria à possibilidade de se entender o processo destrutivo como
uma espécie de defesa biológica distorcida”.(JUNG, 1999, p.258).

As imagens arquetípicas incrustam-se nas pessoas como formas, engramas:
“configurações da libido (...) ou imagens primordiais (míticas) do
inconsciente (...) coletivo ou, ainda, engramas que são imprintings”
nas formas dos atos instintivos ou pulsões. São o núcleo das
invariâncias e são universais. O ‘arquétipo em si’ é inacessível; só as
imagens arquetípicas nos permitem supô-lo por causalidade
metonímica’(Lacan)”. (PAULA CARVALHO, 2003, p.225)
Dessa forma, o inconsciente coletivo produz com seus vários imprintings (contaminações
vibracionais ou influências externas) as sinalizações da presença e da atuação do mundus
imaginalis, com as ressonâncias holonômicas dos arquétipos. Os imprintings são modos de
nos chamar a atenção para como estão atuando os arquétipos em nossas vidas; nessas
holonomias universo e consciência, ordem implicada e ordem explicada produzem relações
homólogas, complementares, concorrentes e antagonistas, como veremos à frente.340
5. Deus Pã, o arquétipo do diabo e a Antropologia do Imaginário
O universo mítico engendra talvez a mais importante lei da energética psíquica, a
complementaridade ou a lei da compensação (MARONI, 2001; PAULA CARVALHO,
2003). Por meio dessa lei, é possível pensar que atraiamos o que necessitamos para nos
desenvolver, como uma condição “constitutiva do ser humano” e realizada por meio de uma
“tensão dinâmica” que move a vida, a partir da qual ela se desdobra (MARONI, 2001,
p.130). Nesse sentido, as doenças podem ser pensadas como daimons, duplos, médiuns entre
os homens e os deuses. No plano cultural, essa lei pode operar ampliando os serviços de cura
condicionando-os às regras sociais de um dado contexto cultural: "(...) todas as medicinas são
artes de cura dos indivíduos quando empregadas simultaneamente dentro das regras sociais de
suas respectivas doenças"(ZÉMPLÉNI, 1994, p.141). Realidade cultural da doença e formas
de cura são duas noções que aparecem juntas; são complementares e fornecem os suportes
simbólicos para a produção e a extensão dos serviços de saúde num dado contexto. Esses vão
se constituir como itinerários terapêuticos, escolhas abertas que se colocam aos doentes. É
nessa rede aberta de escolhas que se tece o destino humano. No pânico, mais do que nunca
essa rede está fortemente ativada: salta-se de um serviço médico para outro, sem se perceber a
natureza desse pathos.
Olhando por meio dessa perspectiva mais profunda, constitutiva do Ser, há no fenômeno da
complementaridade um complexo condicionamento entre o inconsciente individual e o
inconsciente coletivo:
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A esse respeito indico a complexa discussão denominada “Eficácia simbólica como ‘eficácia imaginal’ dos
fenômenos 'numinosos': do paradigma holográfico ao imaginário mágico-religioso”. Revista Reflexão,
Campinas, n° 36, p. 126-154, 1986. Paula Carvalho mapeia os fundamentos: a) da ordem explicada, como uma
das possibilidades de realização da ordem implicada; b) da holonomia existente entre matéria e consciência para
dizer que não é possível percebê-las em si mesmas, mas como projeções por meio do cérebro, que é um
holograma, que por sua vez também interpreta sob forma hologramática o universo, que produz a matéria e a
consciência; c) a existência de “mapas da consciência” e formas de apreensão dessa ordem implicada no âmago
da qual operam forças numinosas, quer se expressem como “função consciental” da dimensão mítica que confere
à alma sua força numinosa (PAULA CARVALHO, 1986, p. 136). Este texto consiste numa valiosíssima
reflexão para entendermos as conexões de forças co-implicadas num pathos como é o pânico, ontogenéticas e
filogenéticas. Indico também a belíssima reflexão de James Hillman, O Código do Ser, uma retomada da
filosofia platônica na anunciação do destino, do inconsciente coletivo, e das imagens que estão presas na alma
coletiva (HILLMAN, 1996).

“Complementaridade – primeira lei da energética psíquica (...)
estabelecendo,
desde
a
primeira
tópica
freudiana,
a
complementariedade entre os sistemas consciente e inconsciente, que
atuam de modo complementar, concorrente e antagonista’, de modo
que a ação sobre um ‘constela’ o oposto no outro em homeostase”.
(CARVALHO, 1993, p. 227)
Dessa forma, é possível pensar que as doenças, dentre elas, o pânico abrem um fecundo
caminho para se construir níveis de sentido que se contrapõem ao etnocêntrico positivismo
biomédico e historicismo psicanalítico, na medida em que esses níveis de sentido refazem o
hiato entre natureza, cultura, inconsciente coletivo e psiquismo. Por isso, o pânico não é, a
meu ver, um fenômeno de excesso de biológico, nem apenas redundante de emoções, tão
somente, mas redundante de simbolismo arquetipal. O mundo desconhecido que se impõe
sobre o mundo conhecido não foi propriamente desviado do seu traçado original. É possível
pensar também que o traçado original desse mundo desconhecido pressupusesse o pânico,
como na lenda de Plotino citada páginas atrás. Mas é possível ainda pensar que a despeito da
forma e da intensidade com que o pânico se apresenta haja dimensões simbólicas religiosas
oriundas da cultura católica, espírita, protestante nele atuando, pois os arquétipos se realizam
culturalmente.
No pânico parece que estamos vivendo muito rente ao chão da caverna escura, uma espécie
de rebaixamento humano no qual não se vislumbra o vôo de Fênix, nem o de Ícaro. O
encaminhamento da solução será muito diferente como cada portador decifrará o conhece-te a
ti mesmo. Complexo e multiforme, o pânico é um sofrimento que abarca várias metáforas,
metomínias, analogias e sinédoques Através desse simbolismo que abarca o pânico, esse meio
indireto de compreender o humano, mais do que metafórico, ele é catafórico, isto é, opera a
mutualidade entre os contrários, bem e mal, saúde, e doença, deus e diabo (ORTIS-OSÉS,
1993).
A multiplicidade das histórias sobre o pânico se religam umas as outras sob forma dinâmica,
pois os fundamentos míticos dessa memória se movem no campo histórico-cultural.
Coletivamente pensando, esse pathos provoca rupturas na vida de quem o tem comparáveis
filosoficamente a uma mutação ontológica do regime existencial (Eliade, 1996) Na inversão
soteriológica do tempo, temos no pânico um espaço construído como um campo dramático,
que o desafio da morte engendra o fundamento da vida (que é a dádiva - o dar, o receber e o
retribuir), numa viagem da alma, num processo rumo ao mundus imaginalis. Nessa relação
cognitiva unificante, que é o sagrado, há uma confluência entre as ordens biológica, social e
cosmológica.
Nessa transitividade de sinais, então, a forma invariante que mantém a mesma natureza do
pathos, o pânico, gera um sentido variável, os vários momentos do processo, com várias
possibilidades de alteridade, fazendo através desse pathos, a mediação da função simbólica e
da função transcendente na compreensão dos diversas faces do tempo. A multiplicidade das
histórias do pânico mostram isso. O pânico não sai de uma só vez do corpo. Ele vai se
deslocando de níveis mais profundos para níveis menos profundos, até esgotar-se enquanto
força arquetípíca que é, seu portador vencendo os dilemas colocados pelos arquétipos, e
operar a potencialidade, que é diferente para cada um, quando cada qual, nessa situaçãolimite encontra um lugar no plano da criação: tornar-se um curador em suas várias
modalidades, um estudioso de doenças,um auxiliar em serviços de escuta, etc.
O pathos que corresponde ao pânico coloca as faces do tempo contra a morte, a nomeação do
tempo e do espaço, e se abre à compreensão do cronos, esse tempo ampliado, do kairós. Na
história de cada um temos o lugar mítico da diferença o liga ao outro, à alteridade. Como se
realiza a viagem de um mundo tangível a um mundo mítico, de um mundo sensível a um

mundo inteligível, de um mundo analógico a um mundo imaginal. Essa viagem só pode ser
compreendida por meio de uma ordenação transversal do tempo. Aqui, o universo mítico
povoado por elementos vindos de diferentes sistemas simbólicos que formam uma memória
revelará os símbolos que estão estruturando essa força patológica e saudável ao mesmo
tempo, e que cria uma espécie de redundância aperfeiçoante, como nos ensina Durand
(1995), onde cada melhora, significa também o seu contrário, uma queda.
Retomemos agora, leitor, que do ponto de vista metonímico, um arquétipo pode constelar
uma imensa quantidade de símbolos e com seu sentido imaginal (símbolo + corrrente de
energia) só pode ser pensado de modo indireto. Assim suponho que os ataques de pânico são
as forças emanadas do deus Pã querendo sair das cavernas conectadas à uma biografia muito
particular. Suponho que quanto mais profundamente esse arquétipo estiver encrustrado na
corporeidade, mais intensas serão suas investidas na direção da luz. E mais profundas as
contrações da corporeidade para impedir sua saída, quer seja pelos órgãos – que são
revestidos pela rede nervosa – quer pela pele, considerada o maior órgão (porque tem funções
de órgão).
Habitante das grutas e cavernas escuras, o deus grego Pã, figura que constela um panteão de
símbolos mitológicos mobilizadores desse pathos (sofrimento, pânico) tem várias conotações
na mitologia grega. Deus dos pastores e rebanhos, feio e animalesco, de sexualidade
irrefreável, assustava as pessoas com sua flauta nas florestas ou com seus gritos assustadores.
A imagem de Pã que o pensamento cristão adotou é análoga à figura do diabo, aprisionado no
inconsciente coletivo e individual e no pânico ele está em ação. Infunde medo e terror.
Ancorado nas profundezas da alma coletiva, como um dos conjuntos de mitologemas
arcaicos, o pânico contém em si o mysterium tremendus, o temor, e o mysterium fascinans, o
fascínio.
Talvez a atuação desse arquétipo possa indicar mesmo as marcas dessa contemporaneidade
que não consegue mais aprisionar o desejo, a intencionalidade nas estruturas dessa realidade
cultural e mítica, já que parece ter se esgotado a orientação pelas filosofias da história. Em
suas dobras e estruturas ruídas escancara-se a vulnerabilidade da condição humana, pois
produz rupturas na ordem de comunicação com o mundo:
"os arquétipos ligam-se a imagens muito diferenciadas pelas culturas
e nas quaisvários esquemas se vêmimbricar"(...)Entendemos por mito
um sistemadinâmico e símbolos, arquétipos e esquemas,sistema
dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em
narrativas. O mito é já um esboço deracionalização, dado que utiliza o
fio do discurso, no qual os símbolos se resolvem em palavras e os
arquétipos em idéias. (...) É o que ensina de maneira brilhantea obra
de Platão, na qual o pensamento racional parece constantemente
emergir de um sonho mítico
e algumas vezes ter saudades dele".( DURAND, 1997, p. 63).
Uma outra definição de arquétipo nos ajuda a compreender de que modo essas forças que
pertencem ao reino imaginal se transformam em patologias, na medida em que são princípios
ordenadores que subjazem à realidade visível:
“um conjunto coerente e patente de imagens, aquilo que é
manifesto, existe porque potencializa outro conjunto, que é
o implícito e o latente. Portanto, um conjunto de imagens
sempre é regido por uma tensão dialética ou por uma
conflitorialidade, cabendo-lhe como melhor definição a figura

do "oxímoron", como diz Durand, por meio da qual uma
entidade semântica torna-se diferente do seu estado lexical
presente”. (BADIA, 1999, p. 28)

Por que os arquétipos se constelam? Como é que as feridas psíquicas criam as fendas para a
entrada de um arquétipo que estava adormecido e investe-se com uma força impossível de ser
domada até que se esgote por si mesmo?
Vejamos em Durand essa resposta:.
"(...) a homologia [ entre o símbolo e o arquétipo ] é equivalência
morfológica, ou melhor, estrutural, mais do que equivalência
funcional(...) Veremos que os símbolos constelam porque são
desenvolvidos de um mesmo tema arquetipal [cura, morte,desamparo,
medo de doenças, abandono – colchetes meus], porque são variações
sobre um arquétipo, (...) definidos pelo mesmo graud etensão(....)
definindo verdadeiros conjuntos simbólicos [culturais, com temas
religiosos, dogma da salvação, por exemplo) em que as imagens vêm
convergirem torno de núcleos organizadores [matrizes perinatais
básicas e sistemas de experiências condensadas, em Grof] que a
arquetipologia antropológica deve esforçar-se por distinguir através
de todas as manifestações humanas da imaginação" (DURAND,
1997, pp. 41-42)
Para quem está sendo tomado pelo pânico, uma descida ao subterrâneo de Hades, de Hécate,
das trevas, que pode ser também uma metáfora do inferno de Dante, nos ajudará a
compreender a dimensão da existência que está se abrindo a essa pessoa. Se considerarmos
que o arquétipo do Pã foi mobilizado no interior de uma biografia muito particular,
poderemos então pensar que ele não exprime uma metáfora obsessiva pela busca da mãe. Não
nos esqueçamos que a mãe, é também um arquétipo, e que os arquétipos revelam também a
conflitorialidade na forma como se constelam, e neste caso, a correlação entre a vida e a
morte. E então, uma metonímia pode estar operando neste arquétipo, a fuga da mãe, ou seja, o
filho quer também se libertar da mãe. E processo de fazê-lo é também uma construção
cultural, não apenas ontológica.
No âmago deste turbilhão de forças de terror, do maior abismo sem fundo, de difícil
decifração - forças vulcânicas - o portador do pânico é instado a refletir sobre a própria vida,
quem ele é, para que está aqui, para onde irá, simultaneamente, é instado a se ter, a se
sobrepor, e a derrotar as forças mortíferas, como Teseu que enfrentou o Minotauro. Colocado
neste abismo sem fundo a que a Antropologia do Imaginário denomina como reservatório
antropológico - a metáfora do imaginário antropológico, das raízes arquetipais da vida
coletiva – é possível o contato com as forças intensas que atuam no subterrâneo da existência.
(DURAND, 1995). Esse reservatório antropológico contém símbolos, imagens e energia, que
se constelam nesse pathos: morte- renascimento, fecundação e ciclo, a espiral, o esconderijo,
o labirinto, o caminho, a queda, o fogo, a trança (símbolo hermético, apertado, cerrado,
originário da matemática pitagórica e neoplatônica, a trança abarcaria duas outras metáforas
caracterizadas pela sua circularidade: a metáfora do infinito, o Grande Tempo e a do eterno
retorno, o tempo que volta, ambas metáforas presentes também no labirinto (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 2000, p 895).
Na biografia particular de um portador do pânico parece que esse sofrimento que se engrama
já na ontogênese embriológica (afetiva e arquetipal) que repete os três milhões de anos da

experiência filogenética (da espécie e do cosmos), com os quinze a vinte milhões de anos de
cosmogênese, conforme nos fala Pierre Soulié (1980). Na maior parte das narrativas sobre o
pânico temos o registro de profundos sofrimentos intra-uterinos: mães que tentaram aborto,
mães que viviam luto de filho durante uma gestação, mães que viveram doença e desamparo
familiar, enfim, uma condição humana de derreliação, um sofrimento intenso e solitário
dessas mães: “derreliação - proveniente da analítica existencial de Heidegger é a situação de
abandono metafísico e a perda da identificação engendrando a angústia” (PAULA
CARVALHO, 2003, p. 230).
Nessa trajetividade de sentido operando no pânico, penso que derrubam-se as fronteiras entre
o individual e o coletivo. Ao mesmo tempo que se tece um destino individual, tece-se ainda
um destino para o grupo no centro de uma problemática antropológica do tempo e do
inconsciente coletivo, que é muito mais filosófico e mítico do que a consciência, como nos
fala Eliade. Pensar esse pathos como parte do inconsciente coletivo que dialoga com o
inconsciente individual não se constitui uma solução, mas uma questão: a questão dos
arquétipos atuando nas relações sociais e exigindo que a partir delas se construa a
alteridade.O sofrimento de um se estende, por contigüidade, ao outro, porque o Outro habita
nas profundezas do Mesmo, como nos lembrava Paul Ricoeur.
No pânico temos um dos potenciais energético-poéticos que suportam e alimentam a razão
imaginante. Que seja reconhecido o esforço hercúleo para transcender essas forças mortíferas,
quando se indaga se o ser humano foi feito para sofrer tanto! Muito diferente do masoquismo
psicanalítico. Entendo o pânico como uma força descontrolada que abole as
unidimensionalidades do ser, evidenciando-se como um sofrimento que emerge do mais
profundo da existência, desconhecido. Dificilmente se pode suportar. Um sofrimento que
opera por meio de uma espécie de elevadíssima carga arquetipal presente nessas forças em
tensão, que parecem em um só tempo abrir toda a percepção para o vasto, e em seguida,
traduzir-se no maior turvamento da consciência, num obscurecimento jamais conhecido,
arrastando a pessoa a viver em permanente polaridade. A clássica discussão antropológica
natureza-cultura, biológico-simbólico quando se depara com um fenômeno como é o pânico,
deve se revestir de uma nova qualidade cognitiva para pensar a condição humana: a natureza
da realidade que se estuda (mutante e imaginal) e a natureza do conhecimento para abarcá-lo
(sistêmica, analógica, polissêmica, imaginal).
Talvez seja possível pensar que o pânico como outros pathos acelerem o processo de
culminância da evolução da espécie, porque eles aludem às formas de funcionamento do
cérebro, na relação do indivíduo com a cultura e com os arquétipos. Essa máquina de
produção de símbolos, o aparelho psíquico e cérebro podem acelerar o processo de
hominização. Pensando o pânico sob forma religada com o mundo, somos confrontados com
o mistério de compreender como o totem e o tabu engendram uma destinação, como nos fala
Andrés-Oriz-Osés (OSÉS, 1993, p. 106).
Não acredito que a solução do pânico seja pela via religiosa institucional. Já que sua natureza
é liminal, a cura pressupõe, sim, um re-ligare, uma dissipação da conflitorialidade dessas
forças. No trajeto antropológico temos um operador que unifica os opostos, e por meios dos
schèmes acessamos as estruturas profundas do imaginário. Ele nos permite construir a
realidade de forma dinâmica, oblíqua e transversal, apresentando direções de
desenvolvimento não lineares. O imaginário tem um profundo ancoramento na corporeidade.
A saída do inferno visceral vivido no pânico, encontra-se no terceiro reino, o terceiro
incluído: a ascensão à com a dádiva recebida, depois de compreender o enredamento no
conflito dos deuses:
Vejamos, uma definição de Imaginário:

“Imaginário” – por um lado é o capital (inconsciente) de gestos
dosapiens, portanto, o ‘pólo arquetipal’ das invariâncias tendo como
componentes o campo morfogenético, os chreodoi (‘o empuxo que,
do campo ‘morfogenético’ formando ‘corredores’ doadores de formas
futuras, vai em direção aos arquétipos e aos schèmes, os arquétipos
(...) os schèmes (... ) os gestos e os ritos, sendo a ancoragem corporal
do imaginário; por outro lado, é o complexo das polissemias
simbólicas como conjuntos psico-culturais, ou seja, é o repertório dos
sistemas e práticas simbólicos vistos como ideário (conjunto das
ideações) e comoimaginaria (conjunto das imagens simbólicas), o
‘pólo figural’ das variações sócio-culturais tendo como componentes:
os paradigmas e sistemas conceituais, as mitologias e utopias, as
axiologias e o domínio do mítico-imaginal. O ‘símbolo’ realiza a
sutura entre o pólo arquetipal ou das invariâncias, como Bild, Forma
que é e, como Sinn, Sentido que é, refere-se ao pólo ideográficofigual, sendo portanto uma união de opostos e uma máquina de
transformação de energia: tem uma estrutura vincular e re-ligiosa, de
unificar polaridades”. (PAULA CARVALHO, 1999, pp. 227 e 239).
Campo aberto no qual são criados e perpetuados as tragédias e os murmúrios da alma
humana, o imaginário engrama-se nas dinâmicas arquetípicas, ou seja, nos princípios
organizadores universais que se encontram no inconsciente coletivo da memória primordial
da humanidade. O pânico, que toma uma forma direta de comunicação do eu com o outro,
porta uma qualidade relacional, isto é, opera por meio de um processo em se fazendo, com os
seus níveis de sentido, no interior de cenários, contornos, processos e molduras. Essas
imagens primordiais, arquetipais e míticas, constelam o que a antropologia do imaginário
denomina de núcleo das invariâncias, essas formas universais que se ancoram no interior de
um inconsciente coletivo saturado de sentido, e assim, possibilita uma abordagem
hermenêutico, com seus níveis de sentido e sua complexidade.
6. Corporeidade e Cogito Corporal: pânico como fenômeno de campo
" ‘O homem é um sensorium comum perpétuo, que é tocado ora de
um lado e ora de outro’"(PONTY, Apud Herder)”
A noção de esquema corporal, não é apenas a unidade docorpo que é
descrita de uma maneira nova, é também, através dela, a unidade dos
sentidos e a unidade do objeto”. (Merleau Ponty, 1999, p. 314 )

O corpo é um centro, um labirinto de forças centrífugas e centrípedas, dentre elas, as forças
que atuam no pânico, que são forças da iniciação. A alma que atua nesse corpo induz a
situações que não são previsíveis, pois ela mobiliza forças dionisíacas, apolíneas,
prometeicas. Essas forças se equilibram, mas também se desequilibram, produzindo
engendramentos, enfrentamentos, correlações, assimilações, aglutinações donde não são
inteiramente visíveis, podendo supô-las por metonímia, mas produzem diferentes efeitos em
cada um. Há momentos em que essas forças conduzem às enfermidades, há outros que
conduzem à saúde, porque saúde e doença são faces de um mesmo processo, processo em que
um efeito pode se tornar uma causa, uma causa pode se tornar novamente um efeito, como
nos ensina Morin por meio do conceito de recursividade.

O corpo é também um enigma. Mistério vivo que se comunica conosco, as vozes do corpo
expressam não somente a sua vitalidade (ou desvitalização), mas também a complexidade das
soluções buscadas para reintegrá-lo. Um pathos complexo como é o pânico coloca-nos no
centro da temporalidade, que suscita compreendermos que “por suas próprias razões [pela sua
complexidade] (...) [a alma necessita] estar tomando mais tempo do mundo para assim
encorajar a florescência de seu próprio tempo imaginal" (CASEY, 1979,p. 157, Apud
HILLMAN, 1992, p.76).
No pânico, a inteligência do corpo está confrontada, despotencializada. É o corpo
expressando as suas polissemias, impactado pela pulsão da morte. Como nos diz Hillman, o
corpo terá que refazer o sentido do tempo, num enredo em que não foi ouvida sua própria
voz, seu próprio eco, o seu próprio sentido de existência, sentido de ressonância ou
profundidade; por isso, o corpo começou a se quebrar, a perder a unidade.
Vejamos agora em Merleau-Ponty a mobilidade do corpo:
"A análise de certos distúrbios de origem central, que tornam
impossível a localização, revela a operação profunda da consciência.
(...) A condição primeira do distúrbio é uma desagregação do campo
sensorial, que não mais permanece fixo enquanto o sujeito per-cebe,
move-se seguindo os movimentos de exploração e encolhe-se
enquanto o interrogamos". (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 57).
Merleau-Ponty alude tanto à noção de esquema corporal, quanto à desagregação do campo
sensorial, quando está nos mostrando não apenas a natureza de uma nova realidade, mas a
natureza de um novo conhecimento sobre o humano. No pânico desce-se, cada vez mais
fundo na dimensão abissal da existência e se mantém aprisionado, só, nas cavernas úmidas e
escuras. Esse processo configura uma morte simbólica, tal qual ocorre nos processos
iniciáticos, no qual há uma transubstanciação da experiência vital, o que permite um renascimento. Nesse processo, a compreensão sobre como atua uma biologia do corpo precisa
ser subordinada à compreensão de como opera uma mitologia do corpo, já que o corpo
consiste na morada de vários impactos.
As imagens de medo, terror não são duais, não contém opostos. E os símbolos, então, fazem
a mediação, a eufemização preparando o campo para a saída do inferno de Hades. Abre-se o
caminho da ascensão, trazendo de volta, a dádiva, esse fundamento da vida. O labirinto
aprisiona; a trança opera o eterno retorno, e o pânico vai e volta. A metáfora do fogo, esse
fogo que queima, arde, o fogo abrasador que acelera a dinâmica corporal, essa compulsão, o
fogo que sobe em espiral, anelado, desorganizando, mas também auto-organizando; esse fogo
com sua força destruidora, fogo da serpente que acelera a transubstanciação da experiência
vital na morte-renascimento. Este fogo, com sua qualidade metafórica e conflitual pode
conduzir tanto à vida quanto à morte. Se essas provações não forem compreendidas como o
desafio a ser transcendido e incorporado à experiência, elas intensificarão seu próprio veneno,
sua própria doença.Cessam-se alguns e abrem-se novos ciclos. Renasce-se simbolicamente,
com as marcas do ciclo da reciprocidade.
Nesse universalismo aberto e crítico presente no pensamento do imaginário, que re-liga o
sentido da vida ao sentido da morte, o trajeto antropológico reconhece a existência de uma
natureza humana, da condição biológica atuando nas doenças e tragédias, desde que referidas
à cultura. O trajeto antropológico é definido como a “incessante troca que existe ao nível do
imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam
do meio cósmico e social (DURAND, 1997, p.41)”.

No pânico têm-se um conhecimento sobre o humano acessado nas fímbrias, nas brechas. Um
conhecimento encarnado por meio de uma vocação ontológica voltada para a valorização das
pulsões da vida. É possível, então, descortinar por esse caminho do imaginário, não a
fragilidade etnocêntrica projetada sobre o homem com as suas doenças (dramas), mas a sua
força, a sua potência, quando ele vai ao encontro das suas tragédias, cujas estruturas estão
presentes em todos nós os humanos, como num oximoron.
Portanto, aqui é necessário compreender que no pânico não estamos apenas diante de uma
previsível realidade ontogênica de uma doença, da fecundação à sua maturação, mas no
âmago das trocas abertas que permitem o permanente refazimento das relações entre o eu e o
outro. A natureza, o simbólico e o mítico instituem também, culturalmente, os itinerários
terapêuticos percorridos pelo sofredor desse pathos. Portanto, estamos diante de uma sickness
com suas polivalências etiológicas, com seus fenômenos de sincronicidade e com uma
multiplicidades de eventos, princípios, sentidos contextuais, sintomas imanentes, relações
metonímicas-metafóricas, recorrência, reversibilidade e historicidade, condições muito
importantes para a Antropologia da Doença, conforme nos alerta Zémpléni (ZÉMPLÉNI,
1994). Pela sua natureza metafórica, catafórica, liminal e imaginal estamos no terreno da
causalidade, o nó górdio de todas as epistemologias.
Já que o pânico apresenta sintomas também localizados, embora sua origem não
necessariamente esteja num órgão deficiente, é possível, por meios indiretos (radiestesia, por
exemplo) localizar quais são os arquétipos atuantes nesse pathos, em que partes do corpo
estão instalados e com que intensidade eles atuam. É possível localizar o trajeto que a corrente
da libido realiza no corpo no qual atuam os arquétipos. A cura do pânico é o refazimento da
re-ligação ontológica entre natureza e cultura, do homem e cosmos. E a compreensão dos
campos de comunicação que conferem à corporeidade um sentido mítico, com seus ciclos,
fecundação, morte-renascimento. A corporeidade como uma mediação simbólica oferece-nos
uma forma privilegiada para compreender as doenças e o aniquilamento da subjetividade, esse
cenário a ser alcançado pelo labirinto das redes analógicas e mitológicas.
No cogito corporal temos uma estrutura da implicação e da co-implicação das estruturas do
imaginário, essa fisiologia do imaginário, como dirá Durand. Imagens e explicações do
passado, atuando nos mitos, nos símbolos, nos arquétipos, que marcaram a nossa alma com
uma profundidade tão intensa, que equivaleria a dizer que eles formariam quase um registro
genético em nosso ser. Registro que tanto abre a possibilidade para a doença, quanto para a
cura. Pela sua natureza primordial, porque original, embrionária e evolucionária, ao mesmo
tempo, um fenômeno como é o pânico pode nos conduzir o retorno à nossa origem, uma
quebra de fronteiras entre mundos, através de soluções culturais diferenciadas que nos
permitem construir um humanismo re-ligador com o cosmos.
O trajeto antropológico, essa trajetividade de sentido, conceito nuclear da antropologia
durandiana possibilita o acesso às estruturas antropológicas formadoras dessas imagens e
mitos que disparam processos corporais, do trágico, por exemplo, e se encontram no
inconsciente coletivo de cada cultura, nas memórias primordiais da humanidade. Elas podem
ser mobilizadas “pelas próprias emanações do meio cósmico e cultural” ocorrendo sempre
como uma “gênese recíproca” entre os fenômenos que são concebidos num encadeamento
teomonista e docetista (x reencarnacionista), figurativo e metafórico, desde que se recupere o
sentido do Imaginal (corpo e alma juntos). Embora existam importantes argumentos em Grof
sobre realidades kármicas, a quem Jung diria que não são as pessoas que reencarnam mas os
arquétipos, imagino que haja dimensões da realidade ainda na conhecidas, além das
pesquisadas pela Antropologia do Imaginário, que produzam ressonâncias holonômicas,
vibracionais também no portador do pânico. Não posso afirmar com certeza se a alma seria
gerada num outro mundo, ou em outros mundos, em outras vidas e o corpo nesta, como no
Kardecismo. O que defendo é que o registro heróico das dualidades não é capaz de decifrar o

enigma do pânico. E que cabe à cada um de nós decifrá-lo, buscando sempre mais
profundidade em sua busca. Contudo, Durand compreende que há uma gênese recíproca que
opera funções recíprocas no corpo e alma. Funções homólogas tecidas entre a alma do homem
e a alma do mundo de determinada época, como gênese que constrói uma dinâmica
arquetípica, através das marcas que formam o espírito de um tempo.
Hermenêutica de sentido, a corporeidade, essa linguagem figurativa modificada pela história,
pela mídia e pelos saberes que atuam sobre ela, sintetiza e aprisiona em si mesmo a armadura
dos valores morais, as imposições seculares, os registros míticos, sob diversas formas e
épocas, em que ela foi submetida aos controles disciplinadores institucionais, e portanto
silenciada, como já nos alertava Foucault. Inúmeras forças habitam nela, forças que não
puderam se desenvolver – sinais formadores de paradigmas indiciários - mas que contém uma
potencialidade dificilmente compreendida pela medicina acadêmica. Corpo que abarca o
registro do mistério da explosão do cosmos, transcende uma temporalidade linear, e nele
perpetuam-se os mecanismos de produção de vitalidade ou de desvitalização, que faz dele
uma corporeidade, um microcosmo de macrocosmo
A corporeidade é o conjunto das vozes do corpo, sua polissemia, expressam não somente a
sua vitalidade (ou desvitalização), mas também a complexidade das soluções buscadas para
reintegrá-lo (os vários rituais de cura, as várias mensagens e veículos de comunicação e
mediação) que retecem, na noosfera, a comunicação com o mundo. Morada de vários
impactos, subjetiva e mítica, um cenário a ser alcançado pelo labirinto das redes analógicas e
mitológicas contidas nas dimensões culturais, incidindo sobre ela o modo como se tece a
continuidade histórica e o processo simbólico, podendo resultar em adoecimento ou da saúde.
É nela que devemos entender a condição humana que se reinscreve no sagrado, porque ela é
axial, o eixo em torno do qual o mundo pode ser pensado.
A polissemia dos corpos vai criando várias homeostases, na dialogia que estabelece entre
equilíbrio-desequilíbrio, saúde-doença, numa causalidade circular ascendente, nos diversos
níveis de realidade que vão formando fenômenos conexos e encadeados, em memórias que se
engramam, num oxímoro para revelar-nos a multiplicidade do Real: a compreensão não como
ocorrem as doenças (processos biológicos), mas porque ocorrem (processos simbólicos)
através de uma luta titânica, entre o equilíbrio e o desequilíbrio, as forças da vida e as forças
da morte, as forças de coesão e as forças de dispersão, tecendo diferentes graus entre saúde e
doença. Todos os recursos de saúde mobilizados para curar o pânico,levam à reconstrução do
destino do seu grupo, pois as doenças se constituem como um meio privilegiado de acesso aos
bens da cultura, criando mecanismos de reprodução, como nos ensinam dois teóricos da
Antropologia da Doença (BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI, 1994). Dessa forma, o destino do
indivíduo portador do pânico e do grupo se tecem no centro de uma problemática
antropológica do tempo.
Nos movimentos cíclicos do trajeto antropológico há uma constelação de signos e símbolos
que se re-ligam às trágicas passagens da complexa história familiar que constelam nos corpos
do portador do pânico as marcas mais profundas do registro primordial encontrado nas
pulsões da vida e da morte - quase como num novo órgão no corpo. Como vaso (receptáculo)
e medium (meio), a consciência do mundo ancora no corpo que como um todo participa da
construção e da transformação dos símbolos, porque ele é origem, resultado, meio e processo
da mediação simbólica.
Essas duas forças primevas atuantes desde o nascimento até a morte, ao engendrarem a vida,
engendram também os tempestuosos caminhos na direção dos dilemas envolvidos no terror da
morte. Acredito que o cogito corporal abarque o arquétipo do si mesmo, representado pelo
número quatro (a compreensão dos quatro lados da realidade, norte-sul-leste-oeste), o
quatérnio, símbolo oriundo da matemática pitagórica talvez no ponto mais profundo da alma
humana, que religa todos os outros arquétipos na lógica ontogênica com a lógica filogênica.

Assim, acredito que para a saída da caverna escura há que se livrar, simultaneamente, da
verticalização para baixo (cartesianismo), e no seu pólo oposto, da verticalização para o alto
(misticismo). É aqui que a abertura sistêmica da antropologia do imaginário, com o conceito
de trajeto antropológico, ratio hermética, estruturas antropológicas do imaginário e outros,
possibilita realizar a unificação dos sentidos. Portanto, fora da disciplinarização do
conhecimento, e na compreensão dos dilemas pós-cartesianos e pós-kantianos atuando na
cognição. Por isso, necessitei percorrer por diversas epistemologias, ainda que rapidamente
para poder chegar neste ponto da discussão. Compreender o pânico é também um
conhecimento a posteriori, caso a caso, é importante considerar que:
"o gesto, retoma a fala, eles se comunicam através de meu corpo,
assim como os aspectos sensoriais de meu corpo, eles são
imediatamente simbólicos um do outro, porque meu corpo é
justamente um sistema atado de equivalências e de transposições
intersensoriais. Os sentidos traduzem-se uns nos outros sem precisar
de um intérprete" (MEARLEAU-PONTY, 1999, p.240 )
Na multiplicidade das histórias sobre pânico temos um invariante que pode ser percebida
numa seqüência de elementos a) o elemento detonador da angústia profunda (a doença, o
sofrimento); b) o lugar de resolução mítica da angústia da morte e os seus símbolos (modelo
biomédico, psicológico, religioso); c) a eufemização do tempo ; d) os sinais de inversão (a
volta para vida com a dádiva recebida). A resolubilidade desse pathos pode ocorrer no interior
de uma das três estruturas antropológicas do imaginário do regime noturno das imagens ou
numa composição das três: as estruturas sintéticas, as místicas e dramáticas com seus
correspondentes simbolismos.
A decifração dos símbolos do pânico e arquétipos que operam no pânico leva anos, às vezes
décadas. Muitas vezes o corpo se equilibra, mas o registro do inconsciente coletivo pode
irromper novamente. No pânico temos uma mediação de sensibilidade diferente da mediação
feita pelo historicismo racionalista psicanalítico As crises vão diminuindo a periodicidade,
conforme se vá entrando em profundidade e também saindo, em profundidade da
historicidade, com todos os recursos de cura existentes. E na medida em que se permite
aprofundar os abismos internos no contínuo cotejamento com a alteridade. Nessa complexa
relação entre o eu e o outro, em que se busca construir e compreender uma medida de
humanidade, vai-se ultrapassando completamente a própria historicidade, alargando cada
vez mais a noção de humanidade. Obviamente esse processo se dá no interior de uma
mediação de sensibilidades, na cultura e num difícil embate entre arquétipo e instinto e os
seus desafios.
Mais do que cura, é o árduo e persistente cultivo da alma que possibilita o acesso ao centro,
no interior do qual opera esse arquétipo do si mesmo. O encontro com o centro, esse locus
misterioso onde reside a ordem secreta das coisas. Um campo de ordem acausal, de tempo
intemporal, metafórico, catafório, imaginal, neoplatônico no qual atua o daimon, esse guia
interior. O daimon revela a singularidade de ter sido portador de experiência diferenciada na
construção de uma consciência relativizada de si, como na alteridade. É fundamentalmente
uma consciência construída aposteriori, um caminho pela “‘fisiologia do Imaginário’, onde se
esboçam os grandes órgãos funcionais, estruturais e arquetípicos da imaginação” (BADIA,
1999, p. 9, Apud DURAND, 1969;341
Ou ainda numa outra citação, Durand afirma:“(...) gênese e funcionamento internos dos
regimes, das constelações e das estruturas da imagem: fisiologia do imaginário.Também, em
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Ver a esse respeito, de Gilbert Durand: Exploration de l’Imaginaire. IN: CIRCE 1, Méthodologie de
l’Imaginaire. Cahiers du Centre de Recherche sur l’Imaginaire. Paris: Letres Modernes, 1969, p. 41.

última instância, toda verdade antropológica refere-se à hermenêutica dos meios de tomada de
consciência”(BADIA, 1999, p. 12 APUD DURAND, 1980)342.
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FÓRUM TEMÁTICO XIV

NATUREZA E CULTURA: RELAÇÕES ENTRE
IMAGINÁRIO, VIOLÊNCIA E CORPO
Coordenação: Áurea M. Guimarães (VIOLAR/UNICAMP)

O IMAGINÁRIO DAS MANDALAS: ENTRE O
FICTÍCIO E O REAL NO ESPAÇO ESCOLAR

Adriana Dezotti Fernandes (VIOLAR/UNICAMP)
O indivíduo a ser corrigido vai aparecer nesse jogo, nesse
conflito, nesse sistema de apoio que existe entre a família
e, depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a
igreja, a polícia, etc.
... o que define o indivíduo a ser corrigido, portanto, é que ele é incorrigível. E no entanto,
paradoxalmente, o incorrigível, na medida em que é incorrigível, requer um certo número de
intervenções específicas em torno de si, de sobreintervenções em relação às técnicas
familiares e corriqueiras de educação e correção, isto é, uma nova tecnologia da reeducação,
da sobrecorreção. De modo que vocês vêem desenhar-se em torno desse indivíduo a ser
corrigido a espécie de jogo entre a incorrigibilidade e a corrigibilidade. Esboça-se um eixo da
corrigível incorrigibilidade, em que vamos encontrar mais tarde, no sec. XIX, o indivíduo
anormal, precisamente (FOUCAULT, 2002, p.72-73).
Assim como Walter Benjamin em Infância em Berlim, recorro no presente texto, à narrativa e
ao recurso literário de me utilizar de capítulos/mônadas343 (Leibnitz, 1667) e assim,
ousadamente espero que cada capítulo esteja em condições de espelhar toda a essência
filosófica na qual vivencio a prática escolar.
Un acontecimiento en el camino contiene también todo el camino. Y porque contiene todo el
camino, un acontecimiento puede aparecer en su diferencia, en lo que lo hace específico,
particular (LARROSA, 1996, p.468).
A psicóloga/professora e a escola
O relacionamento dos alunos do terceiro ano do ensino médio de um colégio particular de
classe média de uma cidade do interior do estado de São Paulo com os professores, a direção
e a administração chegou a tal ponto que a diretoria pedagógica me propôs em dezembro do
ano de 2005, que eu criasse um projeto para o ano vindouro, um espaço dentro da grade
curricular no qual se pudesse desenvolver temas e vivências artísticas visando amenizar
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A partir da noção de matéria como essencialmente atividade, Leibniz chega à idéia de que o universo é
composto por unidades de força, as mônadas, noção fundamental de sua metafísica. Essa noção, contudo, não se
esgota na adição do atributo força ao conceito de matéria, formulado por Descartes. Leibniz chega também à
noção de mônada mediante a experiência interior que cada indivíduo tem de si mesmo e que o revela como uma
substância ao mesmo tempo una e indivisível.
As notas que caracterizam as Mônadas leibnizianas são a percepção, a apercepção, a apetição e a expressão.
1.Percepção - mônadas representando coisas do universo; cada uma de per si espelha o universo todo.
2.Apercepção - capacidade que a mônada espiritual tem de auto-representar-se, isto é, de refletir, a mônada é
consciência.
3.Apetição - tendência de cada mônada de fugir da dor e desejar prazer, passando de uma percepção para outra
4.Expressão. - mônada como ponto de vista, capacidade de exprimir o resto do universo a partir de si mesmas.
(LEIBNIZ, G. W. Vida e Obra. Cons. Marilena Chauí. In: Novos Ensaios sobre o entendimento humano. trad.
Luiz João Baraúna. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1999).

manifestações de agressividade, revolta, desacato e desrespeito que tinham se instituído
naquele determinado grupo de alunos344.
Após algumas expulsões e transferências, o então terceiro ano do ensino médio iniciou o ano
letivo composto por 17 meninos e uma menina na faixa de 16 a 19 anos de idade. Encarei este
desafio com entusiasmo.
A idéia de estabelecer com os alunos um elo entre o "querer-viver" e o "dever-ser"
maffesolinianos (1981) e de ser, em relação à escola, a "ponte entre dois mundos", a "dobra"
deleuziana, "o metalúrgico híbrido, fabricante de armas e ferramentas, que se comunica ao
mesmo tempo com os sedendários e com os nômades. (DELEUZE/GUATARRI, 1980,
p.99), me era apaixonante.
O terceiro ano ou “os indivíduos a serem
corrigidos”
É como se fosse uma guerra
onde o mau cabrito briga
e o bom cabrito não berra
é como se fosse uma terra
estrangeira até para ela
como se fosse uma tela
onde cada filme passa
toda a imagem que congela
é como se fosse a fera
que a cada dia que roda e rola
maise mais se revela
(Paulo Leminsky, Travelling Life)
Eu estava diante de um grupo de "indivíduos a serem corrigidos" , conceito que, na concepção
foucaultiana surge nos séculos XVII e XVIII (Foucault, 2006, p.72), aquele que se apresenta
como sendo a corrigir na medida em que fracassaram todas as técnicas, todos os
procedimentos, todos os investimentos familiares e corriqueiros de educação pelos quais se
pode ter tentado corrigi-lo. Na realidade, eu estava diante de um grupo de jovens certamente
despertos e cheios de vida, que teriam, no mínimo, muito a me ensinar.
Trabalhar com os excluídos, os esquecidos, os mal compreendidos pela sociedade, pode ser
visto como uma fixação culposa à caridade católica, à compaixão budista, à demagogia
capitalista ou à alguma outra forma de neurose, à disposição para ser interpretada e/ou
diagnosticada pelos analistas de plantão, mas prefiro reportar-me à Walter Benjamin para
ilustrar tal sentimento:
Quem ama não se apega somente aos “defeitos"da amada, não
somente aos tiques e fraquezas de uma mulher; a ele, rugas no rosto e
manchas hepáticas, roupas gastas e um andar torto prendem muito
mais duradoura e inexoravelmente que toda beleza. Há muito tempo
se notou isso (...). E nenhum passante adivinha que exatamente aqui,
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Na classe, os alunos haviam rasgado as apostilas, lançando-as contra o ventilador danificando-o
completamente; haviam arrancado e destruído as cortinas, retalharam o estofado das novas carteiras cortando-o
com estilete; insultavam diariamente, professores, coordenador, bedel e diretora.

no imperfeito, censurável aninha-se a emoção amorosa, rápida como
uma seta, do adorador (BENJAMIN, 1995,p 18).
Meu amor pela "imperfeição" da sociedade, se manifesta, como todo amor, através da arte, da
música da poesia, da literatura...
A arte é ao mesmo tempo reflexo e espelho, e daí deriva o seu fascínio, que a distingue das
outras formas ideológicas (BERNARDO in ALMEIDA, 1999, P, XI).
O espaço/tempo em que me situo...
Até que ponto temos sido, como autômatos, enredados pelas teias de
uma sociedade filistéia global, cuja organicidade se associa à valores
de mercado e de consumo e que em nome da circulação ampla das
mercadorias e das pessoas - feitas também mercadorias - , impõe
pensamentos únicos, hierarquiza os saberes, dilui singularidades
culturais locais, desqualifica e exclui "o outro", o diferente, e produz
tanta violência? (GALZERANI, 2006, p.3)
Ano de 2006, mês de fevereiro. Brasil, estado de São Paulo, cidade dos Grandes Pássaros
Coloridos345.
Uma cidade que traz na memória, fazendas luxuosas de barões de café, freqüentadas pelos
"modernistas" do início do século e que hoje, com suas usinas de açúcar espalhando a "neve
preta" e transformando matas e pomares em extensos canaviais, guarda em seu nome a
lembrança do que foi um dia: grandes pássaros multicoloridos sobrevoando os límpidos
ribeirões, natureza generosa transbordando vida.
Sua população, operários, comerciantes e pequenos empresários, em sua maioria
descendentes de imigrantes italianos, mantinham até pouco tempo, hábitos provincianos e
conservadores, preocupando-se com a aparência e com a opinião dos vizinhos.
Os jovens dividem-se em tribos346 pagodeiros, metaleiros, rockeiros, country/boys,
reggaeiros, funckeiros, raveiros, ocupando bares, discotecas, festas de peão, chácaras,
pizzarias e carrinhos de lanche. Quando não estão em casa diante do computador dedicandose a games, msn, orkut...
Sob diversos aspectos poderia parecer que Dionísio os submergira a
todos. As tribos que ele impulsiona apresentam uma perturbadora
ambigüidade. Sem desprezar uma tecnologia das mais sofisticadas,
elas são meio bárbaras. Talvez seja esse o signo da pós-modernidade
que se anuncia (MAFFESOLI, 2006, p.66).
Num diálogo com Walter Benjamin a propósito das práticas culturais modernas, Maria
Carolina Galzerani (1997, p.100) aponta o esfacelamento de "experiências" na modernidade
capitalista, quando o passado deixa de ser referência de continuidade, quando se esgarça a
vida coletiva, quando os indivíduos atropelam-se na vertigem de um tempo fugaz e
dispersam-se na busca solitária e atordoante do "novo" como "sempre igual". Passa, então, a
predominar o que chama "vivência", isto é, o despojamento da imagem de si e do "outro", a
“liquidação da memória".
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Nome fictício.
Tribo compreendida pelo referencial teórico de Michel Maffesoli. Grupos esparsos que se constituem,
cristalizam-se e estabelecem redes de ligação assimétricas com outros grupos. (Maffesoli, 1987, p.106-107)
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E assim como Galzerani (2006), acredito que somos capazes de ressignificar nossas vidas, na
relação contraditória com outras vidas, recuperando nossa dimensão de seres historicamente
dados, de seres humanos.
As Mandalas347 e a Sincronicidade
As mandalas chegaram até mim, de início va

Entro na classe, rostos provocativos. Pés nas cadeiras. Risos. Cochichos. Zombarias. Insultos
entre "colegas". Ironias quando me apresentei. Algo que outros professores poderiam chamar
de petulância.
Eu não. Não sentia nada daquilo como pessoal. Aquelas provocações eram para o todo, para a
vida e não para mim.
Ria junto (porque dava vontade de rir) e "zoava" com eles também, como se eu fosse da
turma, porque, na verdade, estava feliz com toda aquela vida, aquelas palhaçadas, com
aqueles meninos guerreiros quixotescos, utilizando de táticas certonianas, resistindo contra os
moinhos de vento que eles e a vida haviam criado em agitado torpor.
Perguntei os nomes, pedi que anotassem as coisas que gostavam e que detestavam na vida em
geral, e pedi que trouxessem um compact disc de sua preferência para a aula seguinte.
Pintura à dedo
Ao se desenhar uma mandala não se está apenas exprimindo um
símbolo de ordenação, mas também está se criando um campo para
que a transformação ocorra (MELO, 2001, p.79).
Devido às ocorrências freqüentes de indisciplina, por iniciativa do orientador, a classe tinha
sido dividida em dois grupos de 9 alunos que se alternariam, quinzenalmente entre minha aula
e a aula de biologia.
Pedi que desfizessem a formação original das fileiras e aproximassem as carteiras de minha
mesa, que eu já tinha transferido para o centro da classe. Eles já tinham o hábito de modificar
a posição original das carteiras, o que provocava irritação nos demais professores e na
diretoria.
A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino
elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos
com o professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão
esperando). Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o
trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem.
Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de
hierarquizar, de recompensar (FOUCAULT, 2006, p.126).
Alguns tinham trazido suas músicas preferidas e outros não. Fomos ouvindo, os que não
tinham trazido a música ou já tinham ouvido, ficavam criticando o gosto musical dos demais.
Fui refletindo com eles sobre a possibilidade de não existir um "bom" ou "ruim" absoluto em
relação a preferências e gostos sejam musicais ou não e sobre a importância de se desenvolver
um respeito em relação ao estilo do outro.
Coloquei uma folha de cartolina sobre minha mesa e pedi que todos se aproximassem e
formassem um círculo. Abri os potes de pintura à dedo e propus que pintassem o que
quisessem. Eles fizeram desenhos e nomes, como quem "pixa muros".
Num segundo momento, coloquei uma nova folha de cartolina e apontei para a mandala da
blusa/mandala que estava usando, sugerindo que desenhássemos agora uma mandala.
E foi assim, num ambiente leve e sereno, envolto por um clima de cooperação e alegria, que
nasceram as obras: Pixações I e II e Mandalas I e II: pintura à dedo sobre cartolina.
Entre dedos coloridos,
as mandalas foram surgindo,
o papo foi fluindo
e tudo ficou muito lindo!

há momentos em que o 'divino' social toma corpo por intermédio de
uma emoção coletiva que se reconhece em tal ou tal tipificação
(MAFFESOLI, 2006, p.38).
No final da aula, recolocamos as carteiras na posição original das fileiras.

As caixas/mandala
A grande aventura nas atuais circunstâncias do país talvez seja ouvir o
que os alunos têm a dizer (GUIMARÃES, 2003.p.117)
Ainda trabalhando com metade da classe em encontros quinzenais, trouxe as caixa/mandalas
e pedi que cada um fizesse sua própria mandala com lápis de cor sobre papel sulfite. À
medida em que iam criando, desenhando e pintando, foram relatando “injustiças” que tinham
sofrido por parte da direção e dos professores nas provas do ano anterior, justificando os atos
de depredação e agressão como uma reação a acontecimentos ocorridos anteriormente.
Quando estudei o "sabe com quem está falando?", disse que essa fórmula ritualística exprimia
uma reação violenta e autoritária à impessoalidade e à universalidade da cidadania.
Realmente, aparecendo em situações nas quais uma pessoa que se considera especial se acha
"diminuída" ou tratada "sem consideração" por algum representante da "ordem legal", o "sabe
com quem está falando?" demarca e separa posições, transformando violentamente um
cidadão desconhecido em pessoa detentora de cargo importante ou nome de família, com
direito a tratamento especial pela autoridade. O "sabe com que está falando?" também
desnuda o elo não resolvido entre a igualdade postulada pela regra universal que se aplica a
todos indistintamente e as hierarquias que dão sentido às práticas cotidianas (DAMATTA,
1993, p.189).
Enquanto eu desenhava e pintava minha própria mandala, eu os ouvia...
As mandalas ficaram lindas!
O olhar do professor
Pensar é, primeiramente, ver e falar, mas com a condição
de que o olho não permaneça nas coisas e se eleve até as
“visibilidades”, e de que a linguagem não fique nas
palavras ou frases e se eleve até os enunciados
(DELEUZE,1992, p.119)
Eu os olhava com olhos limpos de quem está feliz por conhecer gente nova e os ouvia com
ouvidos de quem sabe que a verdade tem muitas faces (se é que ela exista). Eles diziam que a
diretora os olhava “como se fossem bichos”.
Aproveitei para dizer, que realmente, em alguns momentos, eles se comportavam como
bichos, como na semana anterior quando estavam se agredindo com as apostilas enroladas
feito tubos, enquanto eu entrava na classe.
Rememorando (Galzerani, 2006), contei que eu tinha tido uma infância com três irmãos e
muitos primos ao meu redor ao longo de minha vida, o que me fazia encarar com naturalidade
essas manifestações "agressivas" do mundo masculino e entender melhor o jeito de ser dos
moleques em geral, mas que outras pessoas poderiam se assustar com tais comportamentos.

Destaco, particularmente, os elementos básicos desta construção primeira - ou seja, da
memória, ou da rememoração, tais como a relação com o vivido, o comprometimento com o
presente (diga-se com as ações do presente), a abertura, também coletiva, para as dimensões
sensíveis dos seres humanos focalizados, o reconhecimentos dos atributos humanos
involuntários, inconscientes, nela envolvidos; o desapossamento da concepção absoluta da
verdade (GALZERANI, 2004, p.9)
E, referindo-me aos incidentes de depredação ocorridos no ano anterior, acrescentei que,
nesse mundo, "quando se perde a cabeça, se perde a razão" e que mesmo se, a princípio,
estivessem certos, ao destruírem as cortinas, as carteiras, as apostilas e os ventiladores eles
acabaram com todas as chances de se fazer ouvir.
Assim, o quebra-quebra é um grito. Seu intuito não seria uma
modificação do Estado, mas a obtenção de um reconhecimento
naquele momento e naquela capacidade.
Aqui, como estamos vendo, a violência surge como um mecanismo
que permite a singularização e a obtenção da própria cidadania
(DAMATTA,1982, p.40-41).
O poema eleito
...todo o procedimento do trabalho terapêutico deve ser reconcebido
em termos da base poética da mente (HILLMAN, 1998, p.78).
Em outro encontro/aula, trouxe alguns poemas de Fernando Pessoa, Florbela Spanca e Régis
de Moraes para que lêssemos juntos.
Lemos em conjunto todos os poemas, e pedi que elegessem um que pudesse representar a
classe toda. Eles elegeram por unanimidade o seguinte:
Viajar!Perder países!
Ser outro constantemente,
Por a alma não ter raízes
De viver de ver somente!
Não pertencer nem a mim!
Ir em frente, ir a seguir
A ausência de ter um fim,
E da ânsia de o conseguir!
Viajar assim é viagem.
Mas faço-o ser ter de meu
Mais que o sonho da passagem.
O resto é só terra e céu.
(Fernando Pessoa, 1933)
Hillman (1983, p.77) nos fala da representação da fantasia em terapia, privilegiando o foco à
forma. "Assim, a questão que ela levanta em cada evento não é o por que ou como, mas sim o
quê especificamente está sendo apresentado e fundamentalmente quem, qual figura divina está
falando nesse estilo de consciência, nessa forma de representação”.
Nesse sentido, percebo claramente a concepção benjaminiana das descontinuidades, das
fragmentações presentes na modernidade.

Benjamin não parte do princípio de que sofremos pelo fato de não
mais existir um devir, uma continuidade. Ele diz que nós, enquanto
homens modernos, temos necessidade de viver em descontinuidade.
Nietzche diz algo que corresponde muito bem a esta posição, numa
frase belíssima: " Gostamos de hábitos breves"(BOLTZ, 1994, p.95).
A guerra de papel
A sensatez que impera em nossas disciplinas é, certamente, expressão
de uma prudência necessária, porém, muitas vezes mortífera
(MAFFESOLI, 2006, p.24).
Numa outra ocasião, trouxe vários livros: Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa,
Coração Clandestino de Clarice Linspector, Obra Poética de Fernando Pessoa (escolhi um
poema em inglês), O Conto da Ilha Desconhecida de José Saramago, Cem Melhores Contos
do século, Contes de La Fontaine (versão em francês), Cien años de soledad de Gabriel
Garcia Márquez (versão em espanhol).
Pedi que cada um lesse um trecho que eu já havia escolhido em cada livro e eu li os trechos
em espanhol e francês.
Enquanto líamos, alguns alunos começaram a fazer uma "guerrinha" de bolas de papel feitas
com folhas de caderno.
Propus que, se eles parassem e permitissem que todos os trechos selecionados dos livros
fossem lidos, eu permitiria uma guerrinha nos últimos dez minutos da aula.
Assim, quando faltavam dez minutos para acabar a aula, pedi que afastassem as carteiras,
deixassem o "fundão" da classe e se dividissem em dois times. Cronometrei um minuto para
que acumulassem "munições" de bolas de papel.
Ao meu sinal de comando, iniciaram a batalha. Foi realmente muito divertido e prazeiroso ver
aqueles rostos serem dominados pela alegria dinâmica da guerra de papel.
Quando faltavam três minutos para o sinal eu avisei que só tinham um minuto e assim,
quando faltavam dois minutos eu pedi que parassem, que recolhessem todas as bolotas de
papel na lixeira e arrumassem as carteiras na posição correta.
Alguns segundos antes do sinal nos avisar que era hora de ir embora, os meninos estavam
sentados, as carteiras alinhadas, a classe limpa, os rostos satisfeitos.
Lutinhas
“Parece que em momentos de grande tensão surge em nosso
espírito um estranho, raro e surpreendente sentimento de
grandeza. É uma desconhecida dimensão de coragem e
desapego ao mundo, ao medo, à vida... (FERNANDES, 1999,
p.22)
Na semana seguinte, ao entrar na classe, me deparei com os costumeiros murrinhos,
soquinhos e pontapés que eles trocavam animadamente entre si, depois da experiência da
guerra de papel, achei que poderia seguir por esse caminho. Assim, propus que fizéssemos
uma lutinha organizada no final da aula, depois de termos confeccionado mandalas
verde/amarelas para a decoração da semana da pátria.
Aos quinze minutos para o sinal, afastamos as carteiras, agrupando em torno de minha mesa
os alunos que preferiram continuar a atividade artística. Os demais, divididos por times de
três ou quatro, foram realizando pequenas batalhas.

Estabeleci regras, nada de barulho, nada de perder a cabeça, sem gritos e se alguém
extrapolasse ou derrubasse alguma carteira, as lutas seriam suspensas.
Era como se eu estivesse andando em corda bamba, brincando com fogo, mas sentia que
esse era o caminho e que tinha que confiar neles e me deixar levar pelos passos da dança
deles. Tudo correu bem, como na guerra de papel, eles respeitaram as regras e alinharam as
carteiras no final da luta e o mais interessante, após as lutinhas, eles riam e se abraçavam
dando murrinhos carinhosos nas costas uns dos outros.Em outras aulas, levei a filmadora e
tive a oportunidade de documentar as tais lutinhas em vídeo. Eles copiaram e mostraram aos
amigos.
(...)é nesse sentido que temos de compreender a memória coletiva, a memória da
cotidianidade. Esse amor pelo próximo e pelo presente é, aliás, independente dos grupos que
o suscitam. Para dizer isso à maneira de W. Benjamin, é uma aura, um valor englobante, que
já propus chamar de "transcendência imanente". É uma ética que serve de cimento para os
diversos grupos que participam desse espaço-tempo. Dessa maneira, o estrangeiro e o nativo,
o patrício e o homem do povo, volens nolens, são parte ativa de uma força que os ultrapassa e
que assegura a estabilidade do conjunto. Cada um desses elementos, durante algum tempo, é
prisioneiro do glutinum mundi que, segundo os alquimistas da Idade Média, assegurava a
harmonia do total e do particular (MAFFESOLI, 2006, p. 202-203).
Arrematando...
Era precisamente uma dinâmica de libertação que animava o devaneio
alquímico nas longas manobras da sublimação. Inumeráveis são, na
literatura alquímica, as imagens da alma metálica prisioneira numa
matéria impura! A substância pura é um ser voador: é preciso ajudá-lo
a abrir suasasas. (BACHELARD, 200, p.273).
Procurei, ao longo deste texto, rememorar momentos vividos, tecer a prática com os fios da
teoria. Tessitura amadora, cambaleante de quem, após vinte anos de práticas diversas,
reingressa na vida acadêmica.
O terceiro ano hoje, mês de outubro de 2006, conserva a vivacidade, a capacidade de
questionar, de lutar pelo que acham certo, o "pavio curto" de quem tem as emoções à flor da
pele.
Seguindo as pistas sincrônicas das mandalas e mesclando-as com os ingredientes do vivido e
da experiência partilhados, alguma coisa foi aperfeiçoada, provada e experimentada, antes de
decolar para uma expansão maior (Maffesoli,2006).
Pudemos perceber que o processo educacional que foi vivenciado entre a professora Adriana
e os alunos do terceiro ano, foi, de fato um projeto que semeou possibilidades de mudança de
atitudes dos alunos, os quais foram revelando talentos antes "escondidos", tais como: o
respeito ao espaço escolar, aos próprios colegas de classe e descobriram que são capazes de
melhorar o conhecimento, tendo como conseqüência maior dedicação à proposta escolar,
melhora das notas, etc.
Mostram-se mais interessados na escolha da futura profissão, mais responsáveis e tranqüilos.
Acredito que este projeto realmente descobriu novos talentos e novos caminhos de vida para
os alunos que estão sendo mais valorizados e conseqüentemente passaram a valorizar de fato
o espaço escolar (José Marcelo F. de Godoy- coordenador pedagógico, 20/10/06).
Insisto no fato de que minha intenção nunca tenha sido de adestrá-los
(FOUCAULT,2006,p.143), enquadrá-los, transformá-lo em "bons meninos", mas sim de
compartilhar com eles, maneiras mais leves e divertidas de estar junto, que pudessem ser o

fogo depurador deste processo alquímico onde o chumbo da revolta e da confusão se tornasse
o ouro da alegria, da leveza e do prazer de se estar junto.
Se a escola é a expressão de um eterno conflito, a violência que daí
resulta deve ser objeto de uma negociação constante e cotidiana,
enquanto as coisas estiverem acontecendo, e não através de planos
que manipulem ações das pessoas com a finalidade de elas
descarregarem suas energias e, deste modo, serem mais pacíficas,
obedientes e submissas (GUIMARÃES, 2005 p.51)
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PODEMOS CAMINHAR PELO MUNDO SEM FERI-LO?
Áurea M. Guimarães(VIOLAR – UNICAMP)

“A restauração do primitivo começa com uma atitude renovadacom
relação àquilo que há, seja o que for, esteja onde estiver.
(Sei de cursos nas escolas que começam a descoberta da
naturezaprimeiro explorando a cidade, com olhos e ouvidos atentos, e
só depois é que vão para o campo).
O despertar para a natureza depende da atitude que um observador
levapara um lugar e não somente do lugar para onde vai o
observador”.James Hillman (1993: 126)
Quando pensamos nas dimensões imaginárias da natureza, de que natureza estamos falando?
Essa questão acabou norteando a organização do trabalho que o grupo VIOLAR se propôs a
realizar no fórum temático “Natureza e Cultura: relações entre imaginário, violência e corpo”,
como parte das atividades a serem desenvolvidas no XIV Ciclo de Estudos sobre o
Imaginário: as dimensões imaginárias da natureza,promovido pela Universidade Federal de
Pernambuco.
Assim como Hillman (1993:124), preferimos libertar a noção de natureza dos estreitos limites
das coisas naturais e, desse modo, não separar o natural do urbano. Queremos debater as
formas pelas quais podemos “caminhar pelo mundo sem feri-lo”.
Na tradição ocidental, a concepção cartesiana de natureza, nascida no séc. XVII, estendeu-se
aos organismos vivos que passaram a ser considerados máquinas constituídas de peças
separadas. A mente separa-se do corpo. Nasce uma visão de mundo mecanicista (Capra:1997)
que persistirá ainda hoje seja na maioria das nossas ciências, seja em muitos aspectos das
nossas vidas pessoais e sociais.
Ao pensarmos sobre as relações entre imaginário, violência e corpo, concluímos que o fórum
terá por objetivo nortear nossas reflexões a respeito: - das violências que esse paradigma tem
causado ao enfatizar um pensamento racional linear que discrimina, mede, classifica,
fragmenta o conhecimento e reduz a compreensão que podemos ter da realidade; - das
transgressões possíveis de serem praticadas quando seguimos algumas “rotas”, entre a rotina e
a ruptura (Pais: 1993), procurando contínuos nos descontínuos que a vida percorre.
As pesquisas realizadas pelo grupo VIOLAR têm conduzido o nosso olhar aos múltiplos
meandros da vida social. Como nos mostra José Machado Pais, a “alma da sociologia do
cotidiano” não está nos fatos, mas nos modos como se acerca desses fatos, no modo como os
interroga e os revela. Dirigimos o nosso olhar para os aspectos da vida social que deslizam à
margem das leis, das normas, dos modelos rígidos que prevalecem na ciência e nos grandes
quadros teóricos explicativos. Nessa perspectiva, o grupo desenvolve vários trabalhos que
tentam subverter os sentidos já dados como fixos, estáveis e eternos.
Meu intuito, nesta apresentação, é esboçar os traços que têm constituído as marcas de nossas
produções e experiências nos espaços educativos onde atuamos, possibilitando uma (re)
construção da história pessoal e coletiva dos que estudam e (ou) trabalham nas instituições
educativas, de modo a tentar dissolver o que está rigidamente solidificado.
Partindo de estudos prévios de Michel Maffesoli, Cornelius Castoriadis e Walter Benjamin,
Andréa Martelli, uma de nossas pesquisadoras, tem por objetivo investigar o imaginário da
sexualidade dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental de uma escola no
interior da cidade do Paraná. Através de narrativas produzidas pelos professores, a partir de
contos literários, deseja apreender como este imaginário interfere nas práticas escolares, as
quais podem estar pautadas apenas na lógica de uma identidade sexual fixa, definida somente
pelo aspecto biológico, desconsiderando os corpos que escapam ao domínio e controle
instituído socialmente.
Seguindo a mesma temática de investigação, pesquisamos a relação entre a memória da
violência no processo de socialização de crianças e adolescentes e o exercício da prostituição

como modo de vida. O ingresso precoce na prostituição é marcado por várias modalidades de
violência (física, simbólica, sexual, etc.) que contradizem nossa noção de civilização.
Ancorada, entre outros autores, em Walter Benjamin, Veralúcia Pinheiro (2006) reflete sobre
o baixo impacto que o desenvolvimento científico e tecnológico, que as mudanças de valores
e de conduta, ocorridas nas sociedades modernas, tiveram sobre a prostituição. Os recursos
tecnológicos aliados à indústria cultural têm contribuído para a incitação ao consumo como
forma de satisfação pessoal, banalizando, dessa forma, a violência e também o ingresso
precoce no mercado do sexo.
Num outro estudo, somos levados a perguntar como as crianças podem ser afetadas pela
imposição de papéis sociais que definem o que é ser menino ou menina. A partir do filme
“Minha vida em cor de rosa”, Tânia Rechia (2005) busca compreender os sentidos da
violência que ali aparecem. Ludovic, personagem do filme, é ambíguo, acredita ser um
menino-menina. Imaginando, ele exorciza os poderes instituídos no próprio corpo e se lança
na criação de outras possibilidades para sua existência, vestindo-se de princesa, maquiando-se
e dançando igual a sua heroína da novela. Seus gostos e atitudes fazem com que seja visto por
sua família, vizinhança e escola, como aquele que está “fora do lugar” e que, portanto, precisa
mudar de comportamento. O filme instiga o espectador a pensar que é mediante o imaginário
que nos identificamos e assumimos diferentes papéis sociais e que, apesar de nossa vida ser
alicerçada em artifícios que produzem padrões comportamentais exemplares veiculados pelo
cinema e pela televisão, há também a possibilidade de recriar esses sentidos e escapar do
domínio e do controle, uma vez que os modos de socialidade348 existentes não são os únicos e
nem tampouco definitivos.
A idéia de que a natureza assemelha-se a uma mulher cujos segredos devem ser arrancados
mediante tortura, utilizando-se de instrumentos mecânicos, sugere, conforme Capra (1997:52)
a tortura, no começo do séc. XVII, de muitas mulheres consideradas bruxas. Mas, em outras
épocas, como na Grécia Antiga, o sexo enraizava o que Maffesoli denomina o “querer-vivercoletivo” (1985) como forma de socialidade. A “prostituição” sagrada masculina e feminina
era uma espécie de serviço divino ligado às belas artes e que permitia o êxtase, o
ultrapassamento do indivíduo num conjunto mais vasto. Doar o corpo era uma obrigação
religiosa.
As narrativas da Dança do Oriente, apresentadas por uma das nossas pesquisadoras, mostram
imagens ambivalentes de mulheres em relação à sexualidade, ao corpo, às sensações, à mídia,
às danças apresentadas à sociedade ocidental. Memórias e histórias são expostas e ao lado da
desqualificação da Dança do Oriente frente a outras danças oficiais, caracterizando a mulhervampira, o profano, a dominação, a racionalidade, Beatris C. Possato Gianei (2006) traz à
tona indícios do sagrado, da resistência, da sensibilidade, da construção de outras imagens que
enlaçam os fios orientais plurais aos fios contemporâneos, envolvendo o corpo, as emoções,
os sentimentos da mulher e do homem ocidentais.
Está em andamento uma pesquisa sobre os cultos ao deus Dionísio, desenvolvida por Odilon
José Roble. O pesquisador percebe que, não obstante o esforço para a domesticação das
paixões e eliminações das ambigüidades, é possível notar a germinação de uma energia
dionisíaca presente no imaginário das sociedades contemporâneas, como também nos sugere
Michel Maffesoli, sobretudo em “A Sombra de Dionísio” (1985) e “A parte do diabo” (2004).
* Professora da Faculdade de Educação da Unicamp e Coordenadora do VIOLAR: Laboratório de Estudos sobre
Violência, Imaginário e Formação de Educadores, da mesma Universidade.
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Para Maffesoli (1984:12), a socialidade não significa unanimidade porque ela se organiza na tensão entre
aceitação e a resistência, a subjetividade e o coletivo. Enquanto o termo social indica a forma analítica de ver o
mundo, pensando-o por meio das determinações econômica e política, a socialidade decreta uma outra ética
pública, buscando uma via que, ao tentar escapar de todos os caminhos balizados pelo racionalismo da
modernidade, mantém a “exigência básica de toda a sociedade, aprender a viver, saindo de si, com o outro”
(1997:90).

A formação de tribos349 entre jovens, por exemplo, traduz, segundo Maffesoli, uma recusa a
tudo aquilo que impede o prazer do “querer-viver-coletivo”350.
Se o paradigma cartesiano, como mostra Capra (1997:116) considera o corpo humano uma
máquina que pode ser analisada em termos de suas peças, a doença é vista como um mau
funcionamento dos mecanismos biológicos. Certamente, o papel da medicina é consertar a
parte do mecanismo que impede o funcionamento correto da máquina, mas, como a medicina
tradicional (alopática) por vezes reduz a saúde a um funcionamento mecânico, isso a
impossibilita de ocupar-se com o fenômeno da cura. Para reincorporar a noção de cura à
teoria e prática da medicina, a ciência médica deve ampliar sua concepção do organismo vivo,
incluindo também as dimensões individuais, sociais e ecológicas às suas bases conceituais.
Na tentativa de articular os corpos físico, psíquico e espiritual, a pesquisadora Luzia Batista
de Oliveira Silva procura apontar princípios básicos da medicina homeopática em Samuel
Hahnemann (1984 e 2002), no sentido de mostrar a pertinência desta e do imaginário criador
em Gaston Bachelard (1990) enquanto fatores educativos, de saúde e cura, mediante
remédios, terapias homeopáticas e trabalhos associados a uma atitude imaginativa, posto que,
podem favorecer a reeducação da sensibilidade, visando interligar corpo-natureza e cultura.
Continuando a deslizar o nosso olhar pelo social, temos acompanhado os jovens que vivem
nas periferias urbanas de nossas cidades. Jovens classificados como “infratores”. Pobres,
rejeitados pelo sistema de ensino formal, reconhecidos como violentos, como os fora da lei,
formam um grupo a parte, diferenciado na sua maneira de ser, de se vestir, de se expressar
que afronta e ameaça os espaços instituídos. Atraída por uma frase de Guimarães Rosa, em
Grande Sertão: Veredas, “viver é muito perigoso (...)”, Sônia A. Bortolotto Torezan (2005)
(con) funde-se com o seu “objeto” de pesquisa e percebe uma base arquetípica351 comum na
maneira de viver e de se relacionar com o mundo próprio aos jagunços do romance e aos
jovens infratores. Os contextos históricos e sociais são diferentes, porém, na rota dos símbolos
e dos mitos desses jovens da cidade, descobre-se que eles recriam o modo de viver dos
“heróis” dos sertões brasileiros de outrora. Valentia, coragem, rebeldia, sentimento de
vingança e justiça feita com as próprias mãos, são alguns dos atributos que se pode observar
nos dois grupos, reconhecidos como violentos, os fora da lei. Através de oficinas de arte, a
pesquisadora trabalha com um grupo que se encontra na condição de liberdade assistida e é
nesse espaço que ela conhece os “processos de subjetivação” (Guattari e Rolnik:2000)352
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Segundo Maffesoli (1987:35-36), assistimos hoje à emergência de um período onde predominam as atitudes
grupais. Cada grupo participa de uma série de tribos, constituindo o que o autor chama de “neotribalismo”,
caracterizado pela dispersão, pela fluidez, pelos ajuntamentos. No “neotribalismo”, as pessoas circulam,
participam de uma rede, mas sem um projeto específico. Os grupos dão forma a seus territórios e a suas
ideologias, e depois são constrangidos a se ajustarem, suscitando uma multiplicação indeterminada de tribos que
seguem as mesmas regras de segregação e de tolerância, de atração e de repulsão.
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A lógica do “dever-ser” determina os caminhos de um indivíduo, ou de uma sociedade, e explica sua
existência através de um conjunto de leis. Já a lógica do “querer-viver” organiza as minúsculas atitudes
cotidianas de pequenos grupos e remete à relativização dos diferentes valores que integram um grupo, uma
comunidade, uma nação, um povo. Conforme Maffesoli, 1985: 21-26.
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O termo “arquetípico” é empregado aqui no sentido que James Hillman (1995:80) dá a ele. Os vínculos de
Hillman são com a cultura e a imaginação que encontra nos arquétipos a sua estrutura básica. Porém, se para
Jung os arquétipos transcendem o mundo empírico do tempo e do espaço, para Hillman, é preciso voltar-se para
a cultura em todas as suas manifestações (mitológicas, ritualísticas, religiosas, artísticas) a fim de reimaginarmos o mundo, o que significa reconhecê-lo como imagético, como um lugar imaginal, onde edifícios,
sistemas burocráticos, linguagem convencional, transportes, meio ambiente urbano, alimentação, educação estão
situados em termos de matrizes imaginárias, ou seja, das imagens que se têm deles e que eles desencadeiam.
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Segundo Guattari (2000:46), os processos de subjetivação se referem a experiências de grupos que
“constroem seus próprios tipos de referências práticas e teóricas, sem ficar nessa posição constante de
dependência em relação ao poder global, a nível econômico, a nível do saber, a nível técnico, a nível das
segregações, dos tipos de prestígio que são difundidos. A partir do momento em que os grupos adquirem essa
liberdade de viver seus processos, eles passam a ter uma capacidade de ler sua própria situação e aquilo que se

vividos pelos jovens contemporâneos e deixa emergir, pela narrativa rosiana, o imaginário dos
jagunços.
Num outro trabalho, realizado por Tânia M. Ximenes Ferreira (2005), estudamos a
participação dos jovens campineiros no movimento Hip-Hop e sua relação com as instituições
educativas e os espaços públicos em geral. A música, a dança, os modos de se vestir definem
um conjunto de referências culturais e demarcam identidades que assumem uma importância
muito grande para os jovens. Explicita-se uma tensão entre a criação estilística desses jovens
e a forma como a indústria e o mercado se apropriam dos comportamentos, das músicas,
roupas e acessórios do Hip-Hop.
A perspectiva metodológica que nos (des) orienta trabalha com os rastros, as pegadas, os
sinais provisórios que se insinuam na realidade. Gestos, palavras, pequenos atos dão o
contorno das situações que, de modo aleatório, exprimem os desvios, a precariedade, a “ala
dos fundos”353 de nossas cidades. Referimo-nos aqui ao “formismo” sociológico de Michel
Maffesoli (1988) para quem a “forma” enquadra as ações, deixando espaço à expressão e
pondo em relevo as características da vida social, sem deformá-las. Não é um conceito, mas
um sinal provisório que “aprecia cada coisa a partir de sua própria lógica (...) e não a partir de
um julgamento exterior que dita o que ela deve ser” (1996:144). Enquanto instrumento
metodológico, a forma faz com que a vida social esboçada em seus contornos coloque-se à
mostra
Consideramos, juntamente com Maffesoli (1999:259), que toda construção da realidade é
simbólica e a temática do imaginário é a evidência de toda essa carga simbólica presente nas
sociedades. O simbólico, o imaginário, o fantástico evocam a impossibilidade de se conduzir
a vida, a nossa cultura, à uma unidimensionalidade abstrata, racionalista. O que chamamos
realidade tem um componente irreal, porém, isso não significa irracionalismo, mas uma forma
de pensar a sociedade complexa. Há uma forma de racionalidade no imaginário. É preciso
reconhecer uma lógica interna aos acontecimentos e, através dela, entender o que está aquém,
as regras internas que dinamizam o presente, e não somente as leis gerais e abstratas que
dizem sobre o que está além do “aqui e agora”.
Se o modelo mecanicista conserta, exclui ou mata tudo o que emperra o funcionamento da
máquina social, entendemos que as desordens crônicas, existentes em nós mesmos e em
nossas cidades, podem constituir os fundamentos de cultura, pois como afirma Hilllman
(1993:35) é somente ao lidarmos com a “ ‘ala dos fundos’ que cresce a cultura”354. Nem
reformar, nem conformar, nem controlar, nem excluir, pois, conforme nos ensina Bachelard
(1990:1), “a imaginação é a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção”. A
passa em torno deles. Essa capacidade é que vai lhes dar um mínimo de possibilidade de criação e permitir
preservar exatamente esse caráter de autonomia tão importante”.
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A “ala dos fundos”, expressão cara a James Hillman (1993:29-36), mostra as “formas de desordem crônica
em nós mesmos e em nossas cidades”. Aparece nos asilos, nas clínicas psiquiátricas, nas instituições que
abrigam jovens e crianças, onde há sempre uma ala reservada aos retardados, drogados, indolentes. Quando
lidamos com a “ala dos fundos” propiciamos o crescimento da cultura, “deixamos de pensar no futuro para
pensarmos naquilo que é essencial sobre nossa natureza e caráter, sobre o sentido da vida e o sentido da morte,
sobre o amor e seus fracassos, sobre aquilo que é verdadeiramente importante, e sobre as pequenas coisas nas
palavras, nos gestos, nas atitudes que as limitações de que nossa inescapável desordem necessita. Começamos a
escutar diferentemente, observar diferentemente, absorver mais sensivelmente” (p.35).
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Para Hillman (1993:34), “a cultura (...) olha para trás e tenta alcançar o passado como uma nostalgia das
invisibilidades, para fazê-las presentes e fundar a vida humana sobre elas. O empreendimento cultural tenta
descascar, malhar e (...) estar em contato com essas invisibilidades e orientar a vida de acordo com seu
compasso. (...). A civilização olha para a frente (...). A civilização é relato histórico; a cultura é um
empreendimento mítico. (...) O que condiz com civilização são sistemas de irrigação, monumentos, vitórias,
perseverança histórica, riqueza e poder como uma força coesiva que tem um objetivo comum. A civilização
funciona; a cultura floresce”. Obs: segundo Hillman (ibid.: 44-45), experimentar a vida miticamente é abrir as
questões da vida à reflexão transpessoal e culturalmente imaginativa.

imaginação, portanto, trabalha com tudo aquilo que não se modela aos padrões institucionais,
e sim com as sombras da desordem, não para remediá-las, mas para aprendermos com elas.
Mas afinal, podemos caminhar pelo mundo sem feri-lo?
As nossas pesquisas procuram entender a natureza não como um objeto a ser decifrado,
controlado, separado das mentes e das ações dos homens. O natural não se separa do urbano e
como diz Hillman (1993:124) “as cidades pertencem à natureza humana; a natureza não
começa no lado de fora dos muros da cidade”. Como seres humanos, coexistimos em estreita
correspondência com a multiplicidade de objetos, de outros elementos, sendo o sujeito apenas
um dentre eles. Os objetos nos ligam à natureza, às suas diversas modulações sociais e a ponte
com o(s) outro(s) é a condição para o convívio social .
Como nos mostra Ribeiro (2003:25) há uma tendência do ser humano a considerar-se coisa e
de buscar conforto nessa condição, pois sendo natureza/coisa passa a desejar algo que resolva
seus males, independente de sua vontade e da relação com os outros. As pesquisas sobre o
DNA, segundo o mesmo autor, são significativas a esse respeito, pois ao se decifrar o código
genético das pessoas, a ciência acredita poder atender a necessidade que temos de solucionar
problemas sem que precisemos nos responsabilizar por eles. Somos levados a acreditar que as
cirurgias, os remédios nos garantirão a paz , a felicidade, o bem estar total, a jovialidade
eterna, o desempenho sexual perfeito355.
Esquecemo-nos de que somos uma criação de nós mesmos mediante um trabalho que envolve
a reversibilidade constante entre natureza e cultura, entre sujeito e objeto, entre corpo e
psique. É a complexa interação entre todos esses elementos que nos possibilita compreender o
mundo como um conjunto de referências que divido com os outros. Nesse sentido, a
construção social da realidade é simbólica porque ela é essencialmente relacional e não só
animamos o mundo com o nosso imaginário como também somos animados por ele (Hillman,
1993:14-17). Participo, com outros, da totalidade dos ambientes, “torno-me uma coisa entre
as coisas, um objeto subjetivo” (Maffesoli, 1999:279).
Somente a fantasia cartesiana e a dos seus fiéis seguidores do mundo contemporâneo
acreditam na supremacia das invenções técnicas, independente das mentes e ações humanas.
Se nos isentarmos de nossa parcela de responsabilidade, se abrirmos mão de nossa capacidade
de cuidar do mundo, teremos à nossa disposição um arsenal de alternativas capazes de nos
“apaziguar”. Nossas experiências de vida no mundo poderão ser substituídas por
“mecanismos implantados em nós” (Novaes, 2003:8), e os desdobramentos políticos disso nós
já podemos prever, pois ao se negar a participação coletiva dos homens no mundo dos
objetos, nega-se também o caráter recíproco entre o natural e o social, constitutivos do dado
mundano.
“(...) o sentido de beleza que procuramos na selva idealizada pode
ser fomentado pela atitude de caminhar pelo mundo sem feri-lo,
deixando nenhum rastro, nenhum resto para outros cuidarem, dando
prioridade para a coisa física (o que quer que seja, onde quer que
esteja), em vez de para a vontade subjetiva.(...). Quando nos
movimentamos com os sentidos acurados, escutando, observando,
respirando sintonizados com o mundo ao nosso redor, reconhecendo
355

“Talvez por isso a responsabilidade seja, hoje, uma das grandes questões das ciências humanas. Elas lidam
com o homem em sua práxis, melhor dizendo, na reciprocidade que nos faz constantemente trocar as posições de
sujeito e objeto, de quem pratica e de quem sofre uma ação. Parece ser muito mais fácil nos colocarmos no papel
de quem é simples objeto. A medicação é um dos procedimentos mais eficazes para tratarmos a nós e de nós
mesmos como coisa” (Ribeiro, 2003:25).

sua anterioridade a nós mesmos como hóspedes, (...), então teremos
feito um momento ou uma área selvagem”. James Hillman (1993:126127).
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CORPO, TERRITÓRIO E AGRESSIVIDADE: UM
ESTUDO ETOLÓGICO DA VIOLÊNCIA NO
COMPLEXO “POMERI”, EM CUIABÁ

Icléia Rodrigues de Lima e Gomes (UFMT)
Introdução
A expositora faz uma abordagem bio-fisiológica da violência e da agressividade humana,
acompanhando-se, mormente de sugestões teóricas de Konrad Lorenz, John Calhoun e
Edward Hall. Moveu a pesquisadora a seguinte indagação: como compreender e caracterizar o
fracasso de medidas “sócioeducativas” aplicadas a adolescentes violentos ou menores
infratores internados em “estabelecimentos educativos” nos moldes das antigas FEBEM?
Respostas a essa indagação foram buscadas em estudos e experimentos sobre a territorialidade
animal, com desdobramentos numa Antropologia do Espaço - a Proxêmica.
Territorialidade e Agressividade em Grupos Animais e Humanos
Alguns estudos de Etologia têm apontado a relação estreita entre territorialidade e crises de
sobrevivência de grupos animais. A experiência de John Calhoun, (Hall, 1986) é a que
apresenta resultados mais alarmantes. O etólogo iniciou seu experimento com 5 fêmeas
prenhes de ratos selvagens prestes a parir, num criadouro que imitava o mais fielmente

possível as condições naturais de vida daqueles animais. Seu intuito foi o de estudar os efeitos
do estresse nos indivíduos da colônia, em várias gerações.
Calhoun criou a expressão “sumidouro comportamental” para denominar “as grandes
distorções de comportamento” que surgiram entre os animais de seu experimento. A palavra
“sink”, em Inglês, foi usada por Calhoun, para nomear “o lugar aonde vão parar as coisas
imundas”, traduzível por “lixo”, em Português —, abarcando as “formas patológicas” de
comportamento. O sumidouro apareceu quando a densidade populacional do cercado chegou
ao dobro e com um estresse máximo. Calhoun observou que as normas usuais se
“transtornaram”, transformaram-se num lixo de comportamento.
Quando apareceu o sumidouro comportamental tudo mudou e surgiram os machos hiperativos, que passavam o tempo perseguindo fêmeas, e machos pansexuais, que montavam
qualquer coisa, fêmeas receptivas ou não, machos e fêmeas igualmente, filhotes e velhos. As
fêmeas prenhes passaram a ser desleixadas na feitura dos ninhos, deixando-os sem terminar
ou simplesmente amontoando o material de sua construção, deixando cair os filhotes e ser
devorados pelos machos hiper-ativos. Além de violar os costumes sexuais, os machos
dominantes violavam também os costumes territoriais correndo em quadrilhas, empurrando, e
tudo. O impulso agressivo dos ratos mostrou-se dramaticamente alterado. Os machos não
mais conseguiam inibir a agressão uns dos outros e se mordiam incessantemente nas caudas.
Já há quarenta anos atrás, quando “cunhava” o termo Proxêmica para nomear os estudos do
comportamento territorial humano, Hall dizia que as populações mundiais estão se
amontoando nas cidades e nesses amontoamentos as necessidades de espaço das pessoas são
concebidas “simplesmente em função dos limites de seus corpos”. Entretanto, pode-se
imaginar que essas pessoas se sintam apertadas nos lugares de “luta pela vida”, e que tenham
“comportamentos, relações e descargas emocionais extremamente estressantes”. Pode-se,
ainda, acreditar que os dados colhidos pelos etólogos em experiências com colônias
superpovoadas de animais superestressados são aplicáveis aos seres humanos. Ao aculturarse, os homens passaram a ser um bocado diferentes dos bichos, reduzindo dramaticamente a
distância interpessoal de seu estado primitivo e tornando-se bem mais vulneráveis aos
“inimigos”. Ao mesmo tempo, diria Hall, foram criando “tapumes para seus sentidos, de
modo a poder meter mais gente em menos espaço”. É de se ter como provável e compatível o
surgimento de “sumidouros”, nos termos de Calhoun, em que os instintos do sapiens se
transformam em lixo de comportamento.
O Locus e os Sujeitos de Pesquisa
Os dados empíricos para a pesquisa foram buscados junto a especialistas e autoridades que
atuam em órgãos públicos envolvidos com crianças e adolescentes tidos e havidos como
agentes e/ou vítimas de violência. Foram quatro psicólogos, um Promotor de Justiça, uma
Delegada, dois Defensores Públicos, dois Juizes de Direito, dois Assistentes Sociais, num
total de doze profissionais.
Um internamento para aplicação de “medidas sócio-educativas” dá-se nos termos do Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei n°. 8.069, de 13-7-1990). A Fazendinha é nome que o
cuiabano dá à antigaFEBEMAT, hoje transformada em Complexo Pomeri, de que fazem parte
três estabelecimentos chamados “educacionais” — Lar da Criança, Lar Menina Moça e o
Centro Acautelatório Masculino ou Lar do Adolescente. O Lar Menina Moça e o Lar do
Adolescente são espaços para aplicação de medidas de semiliberdade, de liberdade assistida e
de internamento, por até 3 anos.
Os órgãos e estabelecimentos aqui tratados foram alvos do estudo pela “clientela” que eles
abrigam, crianças e adolescentes vindos de periferias. São urna amostra comparável a

humanas em que a densidade populacional de cidade grande se exacerba e em que as pessoas
têm dificuldades para definir territórios, hierarquias, acesso a alimento.
Periferias como Colônias e Lares como Criatório: Algumas Constatações
As populações ditas de risco, e que lembram as colônias de Calhoun, no tocante à situação de
apinhamento e estresse, são localizadas, coincidentemente, em bairros resultantes do aumento
populacional da cidade nas últimas décadas, e que vem empurrando principalmente os mais
pobres para as periferias. Nessas regiões inchadas, “a família está doente”, diz um promotor
de justiça, ou “degenerada”, diz uma delegada de policia.
Indagados sobre casos exemplares de violência tratados no seu cotidiano, os entrevistados nos
ofereceram dados reveladores de comportamentos característicos de um “sumidouro”, com
seres humanos no lugar de ratos. Alguns dos casos de violência apontados pelos entrevistados
parecem também exemplares de transtornos nos padrões de comportamento que definem entre
os humanos os papéis de mães e pais. É o caso de um casal de alcoólatras, que deixava uma
criança pré-matura sozinha em casa, caída no chão “misturada em fraudas e fezes”, sem
alimento e sem água. É o caso de um pai bandido, “totalmente viciado”, que deu ao filho de 8
anos “o primeiro entorpecente”.
Também aqui, nos casos indicados de violência, adultos parecem tornar-se devoradores.
Muitos dos transtornos na criação dos filhos são agravados por um pansexualismo de machos
hiper—ativos. É o caso de uma mãe prostituta, que explorava as filhas de 8 e 9 anos para
“fazer sexo oral com os fregueses, por 10 reais”. É o caso de um pai que violentou a filha de
15 anos, na frente da mãe, depois a filha havida com essa filha e, depois a filha dessa filha,
chegando a ter filhos-bisnetos... É o caso de uma mãe que uma noite “apagou” com um
medicamento e não acudiu o bebê de 8 meses, violentado e estraçalhado pelo próprio pai.
Entre os casos exemplares de violência contra crianças, um deles serve aqui para mostrar as
marcas evidentes do sadismo animal do agressor. É o caso de uma mãe que “sumiu no
mundo” deixando os dois filhos com a tia, que espancou por várias semanas os meninos, que
trancava no guarda-roupa, não deixava comer nem beber água, dilacerou a boca e quebrou a
bacia do menino, “fazia as crianças comer cocô” e só não conseguiu acabar de matar porque
foi denunciada pelos vizinhos no SOS-Criança.
O SOS-Criança e os “lares” do Pomeri trazem da cidade inchada os filhotes caídos, num lixo
que precisam sanear ou, numa palavra, sócio-educar, conforme a Lei. Entretanto,
interpretando os entrevistados, esses estabelecimentos não conseguem sanear todo o lixo. Pelo
contrário, os internamentos fazem reproduzir, no interior mesmo desses “lares” o que
acontece fora de seus muros. Um dos entrevistados, falando espontaneamente, mostra o que é
e como se organiza o espaço de dentro do Pomeri:
“__ Os locais não são adequados. Não é possível cumprir a lei porque
o Estado (...) não dá condições de (...) fazer com que o menor se
resocialize. Porque o Lar do Adolescente (...) na verdade é um
presídio. O espírito da lei não é esse (...) Você acaba internando o
menor (...) A prisão do menor chama Internação. Quando ele é
internado (...) na verdade é preso. E na esperança de (...) ele receber
um tratamento de desintoxicação (...) Além de não receber nenhum
tratamento (..) eles acabam ficando ociosos, o tempo todo. A lei
obriga que ele tenha aulas. mas na verdade não tem quase nada. (.. )
Não tem programa de lazer, não tem programa nenhum. Os menores
ficam jogados, ali, como se fossem... Não pode nem tratar como ser
humano porque fica lá, trancafiado numa sala, numa cela, sem nada

pra fazer”. (V.A.S. — Juiz de Direito da IIª Vara da Infância e
Juventude)
O Pomeri tem uma séria desvantagem. Comparada ao criadouro de Calhoun: é um espaço que
reproduz um habitat natural, já que os meninos “ficam jogados” e “sem nada para fazer”.
Filhotes de homens e de ratos, numa socialização natural, têm aquilo que é natural ou
filogeneticamente programado para fazer. Não sendo “tratados como seres humanos”, já que
trancafiados em salas-celas, os espécimes cercados já se comportam, ab initio, como
exemplares acometidos dos transtornos próprios de um sumidouro. Assim, os cercados do
Pomeri tendem a ser espaços em que o lixo é a regra, não a exceção. São as vozes dos
entrevistados que nos vêm dar notícia do lixo se acumulando:
“__ Nós tivemos uma rebelião dentro da Fazendinha, (...) E teve o
fato muito triste, que um dos adolescentes, lá dentro, matou outro
adolescente. E naquele clima, após ter matado esse adolescente com
atos brutais, com uma faca que ele conseguiu tirar da cozinha, foi
cortada a cabeça do adolescente e eles começaram a jogar bola entre
eles com essa cabeça.” (G.F.M. — Defensora Pública — Iª Vara da
Infância e Juventude)
“__ Nós temos um caso de um adolescente que participou do primeiro
homicídio, aí (...) Tinha 16 anos, Ele participou do primeiro
homicídio, depois do segundo, depois do terceiro, depois do quarto,
do quinto, do sexto. Do sétimo, de uma certa forma, ele participou
intelectualmente... Do oitavo, também. No nono, ele cometeu uma
atrocidade... cortando a cabeça de um adolescente, arrancando a
mandíbula dele, pondo num prato (...)“ (A.S.C. — Assistente Social
— Fazendinha — Secretaria de Justiça)
“__ Então, a gente vai pra casa pensando se o guri vai morrer ou não
(...) Que lá na Fazendinha morre (...) O penúltimo menino que
morreu. Ele falou pra mim: ‘Eu ló com medo de morrer. Os meninos
já me juraram de morte’ (...) Ele pediu pra sair de cela (...) o gerente
tirou ele, Na outra cela ele morreu. (...) Os meninos... quando
perceberam que ele ia mudar de cela, eles já mandaram a ordem pra
outra cela matar. Aonde ele fosse ficar (...) Na cela que watararn ele
tinha 8 meninos, 8 ou 10 meninos (...)“ (A.G.C. — Psicóloga / Lar da
Criança)
Esses entrevistados vêm nos demonstrar que no Pomeri se acumulam patologias de
comportamento. Esses meninos são como espécimes acometidos da incapacidade de inibir ou
de domar impulsos e reações de ataque ou suas pulsões de agressão. Os “gritos e rumores” de
uma rebelião ou “atos brutais” de uma degola parecem as patologias observadas por Calhoun
em que os indivíduos cercados e multiplicados eram injuriados pelas caudas e pelas jugulares.
Existem “fatores de extraordinário poder”, segundo Lorenz (1974), que vêm explicar o fato de
seres dotados de razão terem comportamento tão irracional e principalmente, “sejam tão
refratários à experiência e ao ensino”. Para esse autor tais paradoxos se explicam, quando se
aceita o fato de que o comportamento social humano, longe de ser unicamente determinado
pela razão e pelas tradições culturais, tem ainda de submeter-se a leis da natureza, do
comportamento instintivo.

Indagada sobre o significado do nome “Pomeri”, uma delegada explicou que “pomeri” é uma
palavra indígena para nomear o menino índio chegado à idade em que se recolhe, por dois
anos, preparando-se para ser adulto. Éuma transição, um tempo em que o índio passa por
provas e processos “para ele poder ser considerado um adulto, para ele poder caçar, para ele
poder casar”. O nome pomeri nomeia, portanto, o complexo para significar a fase vulnerável e
sofrida em que o adolescente “é recolhido” por dois anos, como “medida sócio-educativa”.
Lembra Lorenz que o crescimento exige a troca periódica da carapaça dos caranguejos e que
essa “destruição de estruturas”, para nascimentos de “outras melhor adaptadas”, acontece com
um “período de perigosa vulnerabilidade”, O autor refere-se à puberdade, entre os humanos,
como um período de “tendência para afrouxar a obediência” aos ritos e normas sociais de uma
cultura, para pô-los em dúvida e procurar “ideais novos e talvez melhores”. Nessa idade, os
homens passam por um período sensível à “escolha de um novo objeto de fixação”. Essa
“fixação”, no caso de animais como os caranguejos, é chamada “impregnação”. No caso dos
meninos internados nos “lares” do Pomeri, essa “impregnação” não tem sido o encontro de
“ideais novos e melhores”, por via de alguma proposta educacional salvadora. As medidas
“sócio-educativas”, na realidade, tendem a mascarar um confinamento que parece igualar
homens e ratos...

Bibliografia

DADOUN, Roger. A violência: ensaio acerca do “Homo violens”. Rio de Janeiro: DIFEL,
1998.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. São Paulo: Editora Saraiva, 2002,
HALL, Edward T, La dimensión oculta. México: Siglo Veintiuno, 1986.
LORENZ, Konrad, A agressão: uma história natural do mal. Lisboa: Moraes, 1974

O IMAGINÁRIO DA SEXUALIDADE NAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS

Andréa Cristina Martelli356 (UNIOESTE)
356

Professora da Universidade do Oeste do Paraná, Mestre e Doutoranda em Educação na Unicamp,
pesquisadora do grupo de pesquisa “Aprendizagem e Ação Docente” e membro do grupo de pesquisa Violar.
Laboratório de Estudos sobre Violência, Imaginário e Formação de Educadores

Este trabalho apresenta as primeiras aproximações teóricas realizadas no projeto de doutorado
cujo ingresso foi neste ano. Assim, os apontamentos não são compreendidos como dogmas,
ao contrário, podem ser refutados no decorrer dos estudos, aliás, mesmo o resultado final será
compreendido por nós, como uma reflexão pontual com um valor específico transpassado
pelo caráter de temporalidade, pois,

não há mais uma Verdade única, geral, aplicável em qualquer tempo e
lugar, mas, ao contrário, uma multiplicidade de valores que se
relativizam uns aos outros, se completam, se nuançam, se combatem,
e valem menos por si mesmos que por todas as situações, fenômenos,
experiências que supostamente exprimem. (MAFFESOLI, 1998: 56)
Nosso processo de investigação buscará lançar um olhar sobre as coisas, sobre as pessoas,
sobre os fenômenos sem preconceitos. Um olhar que almeja um “saber dionisíaco que esteja
mais próximo possível de seu objeto” (MAFFESOLI,1998: 12). “Este, sem justificar ou
legitimar o que quer que seja, pode ser capaz de perceber o fervilhar existencial cujas
conseqüências ainda não foram totalmente avaliadas” (Idem, 1998: 13).
A ciência nas sociedades modernas pauta-se na busca da verdade absoluta, com critérios
rígidos de cientificidade, com categorias pré-determinadas. Para Maffesoli
O racionalismo revelador de mensagens vai direto ao alvo, segue essa
via recta cuja eficácia é conhecida. Totalmente outro é o caminhar
incerto do imaginário. Isso culmina num saber que, ao mesmo tempo,
revela e oculta a própria coisa descrita por ele; um saber que encerra,
para os espíritos finos, verdades múltiplas sob os arabescos das
metáforas; um saber que deixa a cada um o cuidado de desvelar, isto
é, de compreender por si mesmo e para si mesmo o que convém
descobrir; um saber, de certa forma, iniciático (1998: 21).
Assim, nosso caminho de investigação será pelas vias do incerto, do obscuro, do subterrâneo
da vida, o lado “profano”, tão amaldiçoado pelas grandes teorias modernas. A opção pelo
imaginário da sexualidade deve-se ao fato de estar presente na existência cotidiana de pessoas
localizadas num determinado lugar, com suas vidas baseadas tanto na razão como na emoção,
na racionalidade e na irracionalidade, no eterno e no provisório. A vida é um movimento
dinâmico onde os contrários se unem. Seria a
.... a sinergia da razão e do sensível. O afeto, o emocional, o afetual,
coisas que são da ordem da paixão, não estão mais separados em um
domínio à parte, bem confinados na esfera da vida privada; não são
mais unicamente explicáveis a partir de categorias psicológicas, mas
vão tornar-se alavancas metodológicas que podem servir à reflexão
epistemológica, e são plenamente operatórias para explicar os
múltiplos fenômenos sociais, que, sem isso, permaneceriam
totalmente incompreensíveis (MAFFESOLI, 1998: 53).
É este o interesse do “raciovitalismo”: não negligenciar nada naquilo que nos cerca, neste
mundo, no qual estamos e que é, ao mesmo tempo, sentimento e razão (MAFFESOLI, 1998:
59). Estudar o imaginário da sexualidade, tal como é, não como deveria ser, ou como gostaria

que ele fosse, estar atenta à forma interior ao subsolo da vida, aos bastidores dessa vasta
teatralidade que é a ação social(MAFFESOLI, 1998: 91).
Maffesoli nos alerta que
... uso prudente dos objetos sociais, que não se lhes imponha uma
explicação a priori, que não se decrete, sem precauções, qual é o
sentido que devem ter, mas, ao contrário, que se saiba escutá-los, não
esquecendo que a subjetividade o observador desempenha na análise
um papel que não pode ser negligenciado (1998: 125).
Olhar o objeto/sujeito357 da pesquisa com um olhar, que exclui qualquer método estrito e
positivista, ou seja, há necessidade de um posicionamento deontológico, hedônico e
metanóico, e, dessa forma assim, considerar os fatos, as falas, as situações naquilo que elas
têm de efêmero e de sombrio, nos posicionando ao lado dos pesquisados.
Na tentativa de apreender o substrato do imaginário da sexualidade optamos em nosso
caminho de pesquisa pela História Oral Temática, pois “percebe-se a História Oral como uma
manifestação coerente com o tempo em que vivemos como forma de captar um instante da
nossa própria História” (MEIHY, 1994: 3).
Uma das qualidades do trabalho com a História Oral Temática é a possibilidade de
entrecruzamento da linguagem falada com a escrita. Entre a linguagem falada e a escrita há
valores distintos. A escrita acaba sendo na maioria das vezes fria, sem vida, escapando-lhe os
gestos do corpo e das mãos, os silêncios, a pausa, as risadas, a entonação da voz; enfim as
emoções do depoente. Assim, a textualização358 final deverá manter o genuíno das falas, as
quais devem ser identificadas por seus autores, a qual exigirá uma postura muito séria e
intelectual do pesquisador.
Partindo então da necessidade de deixar o texto mais compreensivo à leitura devido à
diferença entre o código oral e o escrito, será feita uma transcriação. Portanto, “processa-se
uma intensa atividade sobre o texto e a gravação, na qual palavras, frases e parágrafos serão
retirados, alterados ou acrescentados, permitindo que o não literalmente seja dito”(MEIHY,
1996: 1).
O processo de transcriação relaciona-se com a criação do “teatro de linguagem”, conforme
proposto por Roland Barthes, isto é, considera-se toda a emoção, a atmosfera em que se deu a
entrevista, remetendo a comunicação não-verbal para o texto. A criação do teatro de
linguagem só é possível depois da extensiva reescuta das gravações e releitura dos textos
transcritos.
A textualização só será finalizada, depois de submetida à apreciação dos depoentes, tanto para
verificar a fidedignidade às suas idéias, como para dirimir problemas de caráter ético. Essa
fase é chamada por Meihy (1996:2) de conferência e legitimação, quando podem ocorrer
alterações, correções, fatos podem ser adicionados ou frases vetadas; o depoente tem o direito
de fazer isso e deverá ser respeitado. Nas palavras de Benjamin, “entre as narrativas escritas,
as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros
narradores anônimos” (1994: 198).
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Ao mesmo tempo em que será investigado, provocará mudanças no investigador.
Para Meihy (1996) a textualização é um modo de se reproduzir honesta e corretamente a entrevista em um
texto escrito.
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Após a textualização, espera-se que haja a identificação no texto por parte do depoente,
reconhecendo-se nos seus temas e no próprio ritmo da narrativa. Para pensar a narrativa é
necessário compreender a relação desta com a experiência.
As experiências nos são transmitidas, na medida em que crescemos. Ora de forma
ameaçadora, ora benevolente. Sempre foi comunicada aos jovens através de provérbios,
histórias, narrativas contadas a pais e netos. A parábola das vinhas utilizada por Benjamin em
“Experiência e Pobreza” (1933), elucida a transmissão da experiência através da palavra e,
como esta, quando transmitida passa de geração em geração; “algo maior que a simples
existência do pai, um pobre vinhateiro” (GAGNEBIN, 2001: 87).
Para este estudioso a experiência e a narrativa estão intimamente imbricadas e, com a
ressignificação da primeira em virtude da organização capitalista do trabalho; a segunda foi
comprometida, ou quase extinta. “É a experiência de que a arte de narrar está em vias de
extinção” (BENJAMIN, 1994: 197). “É como se estivéssemos privados de uma faculdade que
nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN,
1994: 198).
“A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no campo, no mar e na
cidade-, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação”
(BENJAMIN, 1994: 205). A dificuldade de intercambiar experiências pode ser o resultado de
uma nova forma de organização do trabalho no capitalismo moderno; a especialização dos
trabalhadores em funções específicas, a divisão em lugares e espaços diferentes, a aceleração
do processo produtivo, aspectos esses desencadeadores das experiências individuais, solitárias
e, da sua morte simbólica. Benjamin nos alerta que “contar histórias sempre foi a arte de
contá-las de novo, e ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouvea
história”(1994: 205).
Benjamin, a fim de constatar a dificuldade da sociedade capitalista moderna em intercambiar
experiências, destacou a 1ª Grande Guerra:
No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos
do campo de batalha não mais ricos, e sim pobres em experiência
comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de
livros sobre a guerra, não tinha em comum com uma experiência
transmitida de boca em boca (BENJAMIN, 1994: 198).
Tanto a aceleração do desenvolvimento das forças produtivas e técnicas em função da
organização capitalista de sociedade, como, a memória traumática, impossibilitando a
linguagem cotidiana e a narração tradicional de assimilar o choque, dificultaram a narração da
guerra por seus soldados(cf. GAGNEBIN, 2001: 87). A experiência da guerra tornou-se
humanamente impossível de ser transmitida por aqueles que lá estiveram.
A natureza da verdadeira narrativa constitui-se em uma norma de vida, um ensinamento, um
provérbio, num conselho, ou seja, o narrador sabe dar conselhos. “Mas, se “dar conselhos”
parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis.
Em conseqüência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos nem aos outros”
(BENJAMIN, 1994: 200).
Apesar da constatação do fim da narrativa tradicional, Benjamin aponta para uma nova
narração, “uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma
tradição em migalhas”(GAGNEBIN, 2001: 90). Nesse sentido, a opção pela narrativa nos
compele a uma coragem intelectual para ouvir as vozes das pessoas anônimas e suas
experiências, e a partir destas, compreender o seu imaginário de sua sexualidade.
A partir do ideário racionalista, opondo real e imaginário, se impõe certa lógica, uma

ideologia de que a realidade e as manifestações humanas, dentre elas a educação, esgota-se
mediante uma única modalidade de conhecimento. Há séculos a sociedade mantém a postura
firme de eliminar as crenças e as fantasias que possam povoar e iludir a razão humana. Para se
chegar às verdades necessárias e universais, é preciso livrar do conhecimento as idéias
adventícias, oriundas dos sentidos, e as idéias com graus diferentes de exatidão.
Levando-se em conta a categoria do imaginário, para conhecer uma realidade, precisamos
reconhecê-la constituída por sujeitos que a representam, a simbolizam. A realidade não é algo
autônomo, ou apreensível somente mediante os dados da experiência sensível, mas
constituída por sujeitos imaginativos, sonhadores, capazes de atribuir aos símbolos já dados
socialmente outras significações que não sejam suas significações normais ou canônicas, pois,
“as modificações ocorridas nos homens não são frutos somente das formas de produção da
subsistência, mas também das articulações do seu imaginário” (CASTORIADIS, 1982 ).
O imaginário foi considerado por alguns pesquisadores como o antimundo, levando o sujeito
para o reino da irrealidade; por outros como uma etapa a ser ultrapassada; por estudiosos
franceses como a “louca da casa359”. Mas, a história nos vem mostrando que povos
considerados como tendo alto índice de escolarização e racionalidade conseguem cometer
atrocidades contra a espécie humana (terrorismo, sacrifício pela religião) que contrariam o
que se pode chamar de atitude racional, então, como explicar tal contradição? Talvez o que
impele os homens à ação não seja necessariamente a convicção racional sobre determinados
fins, mas sim a adesão emocional a certos mitos, que são meios eficazes de impulsionar os
indivíduos.
Para Castoriadis, o imaginário
... é criação incessante e essencialmente indeterminada (socialhistórica e psíquica) de figuras, formas, imagens, a partir das quais
somente é possível falar-se de “alguma coisa”. Aquilo que
denominamos realidade e racionalidade são seus produtos. (...) Todo
pensamento, qualquer que seja ele e qualquer que seja seu objeto, é
apenas um modo e uma forma do fazer social-histórico. (1982:13)
Os imaginários são construídos nas relações sociais, sendo através de seus imaginários que
uma sociedade designa sua identidade, elabora certa representação de si, também estabelece a
imposição de papéis e funções e exprime crenças comuns, mitos, ideologias e utopias. Ele é
representação que um indivíduo ou um grupo de indivíduos faz de si mesmo e das suas
relações existentes no mundo. Em todos os lugares possíveis e de formas variadas,
construímos nossos imaginários nos grupos sociais, nas relações estabelecidas na escola, na
família, no trabalho e através das imagens, dentre elas, as imagens televisivas.
Os padrões sociais de sexualidade, de beleza, de corpo, entre outros, tem com forte aliado de
divulgação as imagens televisivas. Essas conseguem alcançar as casas mais longínquas dos
grandes centros urbanos, as diferentes classes sociais, as diferentes etnias. Em relação ao
alcance, podemos dizer que a televisão tornou-se entre os meios de comunicação, um dos
mais democráticos na sociedade moderna. Segundo Sholl, “vivemos numa sociedade
cotidianamente bombardeada pelos meios de comunicação que despertam expectativas,
desejos e novas formas de percepção, provocando uma massificação cultural que sem dúvida
cria mudanças de consciência no público” (1992:98).
Como estamos vivendo numa sociedade que cultua a imagem na civilização da imagem, e,
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Na cultura ocidental até os dias de hoje há uma grande preocupação com o racionalismo, portanto o
imaginário é considerado o lado oposto da razão, uma genuína expressão da imaginação que os franceses
chamam la folle du logis, ou seja, “a louca da casa”. ( AUGRAS, s/d: 109)

com isso, as diferentes instituições sociais também sofrem influências, em seu cotidiano,
pelas imagens publicitárias cinematográficas e televisionadas que não só modelam as paixões,
os sonhos, os desejos, as necessidades e o pensamento do homem contemporâneo, mas como
também chegam a plasmar insinuam-se plasmas a vida psíquica e social de nossos
concidadãos.
Nas palavras de Maffesoli,

os sonhos que são projetados sobre o astro da moda, sobre o
desportista de renome ou sobre uma equipe vencedora, o mecanismo
de participação mágica que me faz fremir diante do sorriso cotidiano
da apresentadora de televisão, as diversas adesões aos gurus
religiosos ou intelectuais, em suma, se a este termo for atribuído o seu
sentido pleno, a atração exercida pela moda, tudo isso culmina na
criação de uma ambiência emocional cujas vibrações podem ser lidas
na superfície das coisas, uma ambiência que encontra sua expressão
numa estetização crescente da existência. (1998: 106).
No entanto, a influência das imagens televisivas, não é determinante no comportamento dos
expectadores, pois ao assistir um filme, uma novela, ou outros programas, o expectador não é
apenas um ser passivo, receptor de informações; ele interage com as imagens em movimento,
algumas lhe causam irritação ou desprezo, outras lhe fascinam. Ao mesmo tempo em que ele
está ali, submerso a um “Programa Visual” (cf. ALMEIDA,1999:13) que pode estar ditando
modelos de comportamento, uma beleza modelar, única, ele também cria outras formas de
existência para si, outras formas de compreender o que seria um corpo belo, o que seria
sexualidade, enfim, no intervalo de uma imagem para a outra o espectador também cria suas
próprias imagens e percepções.
Vivemos em uma sociedade de consumo onde as mercadorias nascem e morrem numa
velocidade assustadora. De acordo com Castoriadis (1982:188) vemos na economia (da
produção ao consumo) a “supremacia do imaginário em todos os níveis”. O autor nos adverte
para olharmos para
o lugar gradualmente crescente que assumem nas despesas dos
consumidores as compras de objetos correspondendo a necessidades
“artificiais”; ou então a renovação, sem nenhuma razão “funcional” de
objetos que ainda podem servir, simplesmente porque não estão mais
na moda ou não possuem tal ou qual “aperfeiçoamento”
freqüentemente ilusório (idem, p. 188-189).
Esse corpo submetido à lógica do mercado não corpo mostrado, que não serve apenas de
suporte para os produtos a serem vendidos, mas ele mesmo é o produto. A banalização da
beleza leva a maioria da população feminina a desejar uma beleza difícil de ser alcançada.
Vemos freqüentemente nas campanhas publicitárias corpos fascinantes e soluções milagrosas
para qualquer corpo de que não esteja em consonância com o padrão das significações sociais
imaginárias de nossa cultura. Na contemporaneidade o corpo acabou se tornando autônomo,
separado das emoções, dos sentimentos, das relações com o outro. O corpo na atualidade
assume lugar de destaque, deixa de ser apenas lugar onde habita a alma, os sentimentos. Para
Maffesoli, o corpo “pavoneia-se”, pois “mais que uma simples superficialidade sem
conseqüências, inscreve-se (o corpo) num vasto jogo simbólico, exprime um modo de tocarse, de estar em relação com o outro, em suma de fazer sociedade” (1996:161).

Vivenciamos em nosso cotidiano corpos reféns dos caprichos de um ideal tirânico veiculado
pela mídia que expõe modelos cultivadores de uma beleza deslumbrante e propagadores de
uma poderosa máquina de consumo. Modelos que avultam sua beleza cultivando seus corpos,
ressaltando seus cuidados corporais e suas fórmulas para o sucesso. Suscitam admiração,
inveja, criam a sua marca, fomentam especulações em torno de sua vida, fazendo a fortuna de
uma verdadeira indústria de produtos e imagens de celebridades. Exibem uma felicidade sem
fim. Mas o que chama atenção e causa inquietação é o exagero: a mídia em geral mostra
mulheres exuberantes com sorrisos que parecem eternos, contando histórias que não registram
derrotas. Uma felicidade que não está suscetível às intempéries da vida.
Marcada pelo excesso, essa ânsia pela busca do corpo ideal e as formas de alcançá-lo constitui
apenas uma das pontas de um imenso iceberg. Um corpo imaginário, caixa de ressonância
privilegiada das relações com o outro e com o mundo. Se as representações em nosso mundo
interno forem precárias corremos o risco de viver tentando agradar os outros, corresponder às
expectativas que são criadas em nossos relacionamentos tornando-nos reféns dos ideais de
outras pessoas e instituições, refém dos ideais sociais de beleza, de modas, comportamentos,
valores culturais dominantes, consumo, entre outros. Criar, ostentar, adquirir os sinais que são
socialmente valorizados para favorecer o reconhecimento e a aceitação do sujeito pelo outro
se torna imprescindível. Manter a qualquer custo uma aparência que corresponda aos ideais de
um determinado grupo social.
A sociedade atual transformou o corpo em uma mercadoria, amputando-lhe os sentidos
culturais, históricos, éticos, emocionais. Se considerarmos que corpo é o nosso contato com o
mundo e com os outros corpos, nos construímos como pessoa na relação com o outro. Nosso
corpo é marcado pelas emoções, pelos desejos, pelos sonhos, pelas histórias de vida, pelo
tempo, e também pela culpa, pelo medo, pela repressão. O corpo é a fonte de nossa
sexualidade, que constrói nosso ser e interfere em diferentes momentos de nossas vidas.
Não podemos deixar de assinalar que a sexualidade não possui uma definição segura e estável
e, sim, cambiante e provisória. Em cada tempo ou lugar são atribuídos significados diferentes,
embora haja recorrências de valores e importâncias em diferentes culturas (cf. LOURO,2003).
Das diversas modulações de que a sexualidade se reverte, o sinônimo como ato sexual estrito
parece-nos a mais divulgada e enclausurada no imaginário da maioria das pessoas.
Ao percorrermos a história da humanidade, percebe-se que a sexualidade e o corpo sempre
estiveram presentes, sendo parte primordial da vida humana, ocupando espaço na filosofia, na
mitologia, retratado nas artes, nas poesias, enfim, nas mais diversas formas de representação
humana. Mas, o seu debate ficou mais visível a partir do século XIX.
Na sociedade moderna, a sexualidade e suas manifestações são reprimidas através de sua
liberação, ou seja, as pessoas ao se liberarem sexualmente criam-se dispositivos institucionais
e sociais que passam a se constituir em poderosos mecanismos a fim de melhor controlá-los.
As vivências sexuais intercalam-se em redes de poder e de vigilância, dos interesses de
consumo e de satisfação quantitativa. O sexo monogâmico, poligâmico, homossexualismo,
homossexual, heterossexual; alteram-se significações e discursos, mas a tese central de
Foucault continua a soar: a sociedade quer a produção de um objeto de conhecimento, onde
sobre o qual possa exercer seu poder.
O imaginário da sexualidade vai sendo construído a partir das relações estabelecidas na
sociedade, nas famílias, nas instâncias culturais, nos aparelhos ideológicos, nas imagens
televisivas, nos apelos do consumo, entrecruzando com os sonhos, os desejos, os medos, os
mitos, os valores.Em relação ao imaginário da sexualidade, para onde caminhamos, nesse
início de século? Podemos falar em redefinição do imaginário da sexualidade? O que pensam
e acreditam os professores a respeito desse assunto? Será que a dificuldade em falar sobre
sexualidade deve-se ao receio de resgatar em si próprios mitos e preconceitos não assumidos

publicamente? Serão os mitos e os preconceitos os pressupostos sustentadores das práticas
educativas relacionadas com a sexualidade?
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O CORPO NO CINEMA: IMPOSIÇÕES DO PODER
INSTITUÍDO E RECRIAÇÃO DE NOVOS SENTIDOS

Tânia Maria Rechia360 (UNIOESTE E VIOLAR / UNICAMP)
Este estudo trata do imaginário da violência a partir do filme Minha vida em cor-de-rosa361 de
Alain Berliner, estudo onde buscamos compreender, sem qualquer preocupação de ordem
normativa ou moralizante, os sentidos de violência que ali aparecem. As imagens presentes no
filme estudado instigam o espectador a construir outras histórias, entre um intervalo e outro,
histórias que conduzem a mitos que se cristalizam em histórias com visões lineares e
moralizantes e ao que é fluido e criador, que nos permite “borboletear” entre nossas diversas
facetas.
Consideramos os filmes um ponto de partida interessante para a reflexão sobre o imaginário
da violência, uma vez que reproduzem modos de vida e expressam visões de mundo
contagiantes. As imagens presentes na narrativa fílmica seduzem, aterrorizam e nos fazem
reencontrar emoções fortes já perdidas ou esquecidas. Enleiam-se ao que já sabemos, aos
nossos desejos, às nossas fantasias e, nesse embaraço – das imagens cinematográficas com as
imagens construídas pelo espectador – muitos imaginários são construídos. Concordamos
com Monteiro quando diz que “os filmes não estão amarrados a uma realidade única, antes
abrem diante de nós muitos mundos possíveis que se nos apresentam tão vivamente que temos
a sensação do que é estar neles” (MONTEIRO, 1996:100,101).
O diretor Alain Berliner mostra a distância que existe entre o mundo da criança e o mundo
adulto, dominado por aparências, códigos sociais e idéias sobre o que é e o que não é normal.
Em sua criação, este diretor observa osFabre — uma família francesa composta por seis
membros, o pai Pierre, a mãe Hanna e seus quatro filhos Thom, Zoé, Jean e Ludovic —, sua
vizinhança e uma terapeuta que tenta “educar” a sexualidade do menino Ludovic, o qual, ao
expressá-la de um modo inesperado, incomoda e passa a ser alvo de grande vigilância. As
atitudes de Ludovic marcam-no como alguém que se desviou do esperado. O personagem é
visto como aquele que não se ajusta, que está fora do lugar, que estraga o “quadro”. Sua
família inicia todo um trabalho para tentar mudar seu comportamento.
Ludovic (interpretado por Georges Du Fresne) não consegue entender por que suas ações
causam tanto mal-estar na família e na vizinhança. Insiste em receber explicações de sua irmã
Zoé, que lhe satisfaz a curiosidade e fala da diferença entre meninos e meninas mediante a
biologia: os meninos têm cromossomos XY e as meninas XX.
Ludovic fica feliz com a explicação e acredita que, de fato, é um “menino-menina” e o que
está acontecendo com ele é “puramente científico”, ou seja, que um de seus cromossomos X
caiu acidentalmente na lixeira de sua casa e que Deus ainda irá reparar esse erro, substituindo
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o seu Y por um X. Assim que ele receber seu X, poderá, portanto, casar-se com Jérôme, filho
do patrão de seu pai.
Nas primeiras cenas do filme, a família Fabre, recém-instalada num bairro de Paris, oferece
uma festa para se integrar à nova vizinhança. Nessa ocasião, o filho caçula Ludovic aparece
maquiado, com a roupa de princesa de sua irmã Zoé: um vestido cor-de-rosa com uma coroa
de flores na cabeça. Diante dos olhares de vizinhos e vizinhas, os pais ficam constrangidos.
Seu pai Pierre (interpretado por Jean-Philippe Ecoffey), diz: “Esse é Ludovic bom em
disfarces! Sempre faz isso. Um disfarce”. A mãe, Hanna (personagem vivida por Michèle
Laroque), dirige-se a Ludovic e o admoesta com brandura: “Ludovic, o que deu em você?”.
Depois, já lavando o seu rosto, acrescenta que, como ele já tem 7 anos, não deve se vestir
como mulher, mesmo sendo engraçado.
A forma que Ludovic escolhe para se apresentar perante os vizinhos e as vizinhas revela a
escolha de um estilo. A forma levanta uma moldura que corresponde à idéia de fazer surgir
aquilo que é, sem integrá-la a um dever-ser362. A novela preferida de “Ludo”, sua maquiagem,
sua dança, todos esses “nadas” que mostram suas escolhas tomam uma “forma”363 que podemos
observar no filme. Pam, a heroína da novela, inspira o gosto, os desejos e os interesses do
menino, que imita seu modo de dançar e participa de maneira mágica do mundo de sua heroína.
Dionísio: o perturbador demoníaco
Em uma das maneiras possíveis de ver o filme em questão, Ludovic alegoricamente alude a
Dionísio364, o espírito demoníaco que perturba as verdades canônicas. Ludovic instaura a
desordem em sua família e no bairro onde mora, mas também funda a circulação própria da
vida, pois sua presença em diversas situações no filme propicia a alegria da dança da música
pop de Dominique Dalcan, música que é a canção tema da boneca Pam(uma espécie de
Barbie). Avó, pai e mãe assimilam gestos e expressões corporais de Pam que a novela
televisiva inseriu no contexto familiar. A música que atravessa as imagens de Minha vida em
cor-de-rosa contagia seus personagens, que também imitam a dança da boneca.
A imagem é antes de tudo um vetor de comunhão, ela interessa menos
pela mensagem que deve transportar do que pela emoção que faz
compartilhar. Nesse sentido, a imagem é, de parte a parte, orgíaca,
stricto sensu passional (orge), ou ainda estética: seja qual for seu
conteúdo, ela favorece o sentir coletivo (aisthesis) (MAFFESOLI,
1995, p. 93-94).

“Se nas instituições prevalece a lógica do dever-ser, onde o domínio das regras e das normas tenta uniformizar
o comportamento das pessoas, não podemos deixar de perceber também a existência de uma lógica do quererviver, abrindo espaços para um tipo de participação em que cada um, no seu jeito individual de colaborar, se
sente representado coletivamente, sem perder a sua especificidade. Toda instituição seria fecundada pela
ambigüidade dessas duas lógicas” (GUIMARÃES, 1996, p. 75).
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Por meio da imagem, participamos magicamente do sentir do outro, de “uma emoção que
cimenta o conjunto” (MAFFESOLI, 2000, p. 21). Que tipo de comunhão é essa?
A tela de televisão favorece uma espécie de comunidade. Poderia ser a
comunidade dos que vão a um lugar preciso (casa, café, local público),
ver juntos a televisão, mas também poderia ser a comunidade invisível
de todos aqueles que, em um país ou, às vezes, no mundo inteiro, vão
vibrar, em uníssono, pelas felicidades e malogros dos heróis de
folhetim da moda. (MAFFESOLI, 1995, p. 130).
Por meio da imagem, as pessoas aproximam-se e se emocionam coletivamente. A pregnância
da imagem faz com que o mundo de Pam volte incessantemente à mente do personagem
Ludovic. Este, ao conhecer o quarto da irmã de Jérôme, coloca um vestido de cetim cor-derosa da menina, já falecida, e simula um casamento de Pam com Ben, cerimônia em que o
padre é um urso de pelúcia. A mãe de Jérôme, Lisette, ao ver a cena, desmaia. Hanna, ao ver
“Ludo” em trajes femininos, dirigi-se a ele com um olhar de repreensão. E o garoto, diante da
situação, imagina Pam chegando pela janela para socorrê-lo.
Sua “Deusa Fantasia” sentada na janela usa, com a mão caprichosa, a sua arma mágica.
Soprando um pozinho brilhante, faz surgir uma corda que amarra Hanna e Lisette,
imobilizando-as.365
Sua imaginação se superexcita e, de súbito, surge-lhe aos olhos uma vida nova e encantadora,
na qual é possível voar! Eles, Ludovic, Jérôme e Pam, saem voando pela janela, rindo
alegremente.
A imaginação liberta-nos da evidência do presente imediato, motivando-nos a explorar
possibilidades que virtualmente existem e que devem ser realizadas. O real não é só um
conjunto de fatos que oprime; pode ser constantemente ressignificado em outras dimensões.
As atitudes do personagem Ludovic expressam libertação de interditos, tabus, convenções
sociais, padrões comportamentais que nos violentam todos os dias. Ele revolve a esclerose das
formas estabelecidas no instituído. Assim como Dionísio, Ludovic está sempre
“borboleteando” entre as suas diferentes facetas.
A cena em que há dois Ludovics, um voando e outro sendo levado para casa pela mãe, faznos pensar no personagem como elo entre regime diurno e noturno. O dia, representado pelos
fazeres sociais, o trabalho, a escola, a socialização entre os vizinhos. A noite, a explosão
quase consciente da vontade do personagem em ser realmente o que ele é. Neste caso, a
atitude do personagem é considerada, pela família e pela vizinhança, como fraqueza e baixeza
própria da devassidão mundana e noturna. Não podemos esquecer, porém, que o “cheiro de
santidade” e o de “enxofre” caminham pari passu (cf. MAFFESOLI, 2004, p. 119). Dionísio
está relacionado ao mundo da noite, pois “a noite permite a exacerbação de todas as paixões e
a intensificação de todos os excessos” (MAFFESOLI, 1985, p. 131).
Por sua resistência e por sua insistência em ser o que gostaria de ser, tentando subverter o
instituído, Ludovic, assim como Dionísio, representaria
as forças obscuras que emergem do inconsciente, pois que [Dionísio]
se trata de uma divindade que preside à liberação provocada pela
embriaguez, por todas as formas de embriaguez, a que se apossa dos
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que bebem, a que se apodera das multidões arrastadas pelo fascínio da
dança e da música e até mesmo a embriaguez da loucura com que o
deus pune aqueles que desprezam seu culto (BRANDÃO, 2001, p.
140).
Dionísio, figura mítica, é um “tipo” de caráter social que possibilita uma estética366 comum.
As figuras míticas favorecem um “forte sentimento coletivo [...] e que servem de receptáculo
à expressão do ‘nós’” (MAFFESOLI, 2000, p. 15). A figura de Dionísio seria o “mito
encarnado” contemporâneo. Em outras palavras, é a
figura que garante a cristalização de uma multiplicidade de práticas e
fenômenos sociais que, sem isso, seriam incompreensíveis [...] Saber
“dionisíaco” é aquele que reconhece essa ambiência emocional,
descreve seus contornos, participando, assim, de uma hermenêutica
social que desperta em cada um de nós o sentido que ficou
sedimentado na memória coletiva (MAFFESOLI, 1998, p. 192).
Infinitas e múltiplas existências
Ludovic, ao desestabilizar a “harmonia” da ordem familiar e do bairro, perturba
sobremaneira. Seus pais, desejosos de que se defina sua sexualidade, encaminham-no para
uma terapeuta. Esta mais tarde o dispensa do tratamento, pois ele permanece calado por várias
sessões e, assim, não adianta prosseguir. Exasperada com a decisão da terapeuta, Hanna
pergunta a Ludovic se ele decidiu arruinar a vida de sua família. Quantas vezes não nos
deparamos com a chateação de constatar que um “especialista” não consegue revelar o porquê
de nosso comportamento? Nossa expectativa é “superar o mal” que nos incomoda. Esperamos
que o especialista nos esclareça o obscuro, que explique o inexplicável. “Explicar, palavrachave do monoteísmo, retirar as dobras ou pregas (ex-plicare) da opacidade humana”
(MAFFESOLI, 2004, p. 105). Classificar. Discriminar. Normatizar. Controlar. Dominar
classificando, podando todas as singularidades que não se adaptam ao nosso modelo teórico,
esquecendo que não se pode explicar nem o homem, nem a sociedade de forma absoluta, por
meio de nenhum tipo de determinação. Impossível reduzi-los a categorias ou paradigmas
teóricos definitivos. A classificação produz um círculo vicioso e sufocante. Talvez possamos
aprender a ser mais cautelosos com as classificações genéricas das pessoas e dos pensamentos
e nos deleitarmos com a riqueza dos detalhes.
Ludovic incomoda porque não conseguem arrancar dele uma confissão. Ele é ambíguo. É
menino-menina. Para os valores do grupo em que está inserido, isto é inaceitável, porque
vivemos em uma sociedade regida pela lógica do “dever-ser” que, na visão de Maffesoli
(1985, p. 21), neutraliza as diferenças e “determina caminhos de um indivíduo ou de uma
sociedade”.
A vitalidade dos sonhos e das imagens
O imaginário, como produção individual e coletiva, é o depositário da memória que a família e os
vizinhos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa dimensão, identificamos as diferentes
percepções dos personagens em relação a si mesmos e de uns em relação aos outros, ou seja,
como eles se visualizam como partes de uma coletividade. Assinalamos que o diretor do filme, ao
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contar a história, tenta transmitir, por meio de imagens cinematográficas, o imaginário infantil,
tenta atingir as aspirações, os medos, as esperanças e a alteridade do menino. O imaginário social
se expressa por ideologias e utopias, e também por símbolos, alegorias, rituais e mitos. Tais
elementos plasmam visões de mundo e modelam condutas e estilos de vida, em movimentos
contínuos e descontínuos de preservação da ordem vigente ou introdução de novas configurações
dos códigos sociais. A imaginação social, além de fator regulador e estabilizador, também é a
faculdade que permite que os modos de socialidade367 existentes não sejam considerados
definitivos, os únicos possíveis, e que possam ser concebidos outros modelos. Não podemos
esquecer a força das imagens na vida de todos nós, uma vez que fazem parte de nossa vida. O
cinema, a televisão, a música afetam nossos comportamentos.
Ao longo das narrativas fílmicas, cria-se um outro mundo, feito de imagens e palavras
capazes de construir diferentes percepções. O cinema, sendo obra de ficção, pode explorar a
animalidade que está latente em cada um, a crueldade, o prazer, o desejo, causando, por
vezes, sobressaltos nos moralistas de plantão. O cinema, a música, a fotografia não temem
ilustrar, “epifanizar a parte obscura da natureza humana” (MAFFESOLI, 2004, p. 43). Aliás,
cabe assinalar que as modificações que ocorrem no homem não são decorrentes apenas das
formas de produção de subsistência, mas também da construção de seu imaginário. E pode-se
dizer que é mediante o imaginário que nos identificamos e assumimos diferentes papéis
sociais.
Ludovic, devido à constante pressão de sua família, vizinhança e escola para que mude seu
comportamento, manifesta indícios de conformidade. Na cena em que encontra Sophie, sua
vizinha e colega de escola, imita os meninos: coça os genitais, num gesto caricato; vai ao seu
encontro e tenta beijá-la. Sophie o repudia e diz que não beija “menina”. Ludovic tenta
representar seu papel na teatralidade geral, busca agir de forma a integrar-se ao corpo societal,
mas logo desiste e continua vivendo ao sabor de suas fantasias.
Sensível, tímido e condescendente, em nosso imaginário pessoal Ludovic é capaz de fazer
muitas concessões, pode até conformar-se com muitas coisas, inclusive com aquelas que são
contrárias às suas convicções, mas só até um certo limite, pois ele possui convicções íntimas
que nenhuma circunstância é forte o suficiente para obrigá-lo a transpor.
Ludovic projeta seus sonhos na boneca Pam. Atraído pelo mundo da boneca, cria para si um
mundo onde é uma menina. Berliner, ao comentar seu filme, afirmou que “as crianças vivem
em um mundo de possibilidades, poético, onde a fronteira entre sonho e realidade não existe. Já
a visão adulta é dominada por aparências, códigos sociais e idéias sobre o que é e o que não é
normal” (Berliner, cit. por RIZZO, 1998, p. 58). Nesta rede imaginária, é possível observar a
vitalidade histórica das criações dos sujeitos — isto é, o uso social das representações e das
idéias.

Em A conquista do presente, Maffesoli (2001a, p. 9) advoga uma sociologia que vê no cotidiano um banquete
para a análise social — um banquete porque possibilita compreender de forma mais profunda a vida social. São
os pequenos acontecimentos do dia-a-dia “os responsáveis pela perduração da coesão societal”. Maffesoli (1985.
p. 17) diferencia entre social, societal e socialidade. Quando emprega o termo “social”, quer designar uma forma
analítica de entender o mundo determinado pelas normas econômicas e políticas. Para Maffesoli, “o social tem
como lógica o dever-ser, determinando os caminhos dos indivíduos nos partidos, nas igrejas, nas escolas, nas
associações, em todos os grupos estáveis”. Maffesoli (1985, p. 17) utiliza o termo “societal” quando deseja
enfatizar o “ser-junto-com”. Para ele, essa diferenciação é necessária para distinguir “de um social já gasto”
caracterizado pela “simples associação racional”. Já a socialidade se exerce no insignificante, no banal, em tudo
o que escapa à finalidade macroscópica. É uma forma analógica de entender a realidade, rica de múltiplas
possibilidades uma vez que se organiza entre dois pólos: a aceitação e a resistência. “A socialidade, por sua vez,
fundamenta-se nos diversos papéis que cada pessoa representa não só, por exemplo, na sua atividade
profissional, mas também no seio das diversas tribos” (GUIMARÃES, 1996b, p. 75).
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Os sonhos que se projetam sobre a estrela cinematográfica da moda,
sobre o esportista famoso ou sobre a equipe ganhadora, o mecanismo de
participação mágica que me faz fremir ao sorriso quotidiano da
apresentadora de televisão, as diversas adesões aos gurus religiosos ou
intelectuais, em suma, atribuindo-se a esse termo seu sentido pleno, a
atração que a moda exerce, tudo isso leva a criar um ambiente
emocional, cujas vibrações são lidas na superfície das coisas, um
ambiente que encontra sua expressão em uma crescente estetização da
existência (MAFFESOLI, 1995, p. 145).
Sair de si
Ludovic sonha bastante. Sonha acordado. Sonha dormindo. Em seus sonhos, em seus
devaneios, consegue penetrar num mundo espiritual incomparavelmente mais rico que sua
condição profana, onde querem dele o que ele não pode dar: um comportamento planificado.
Nosso personagem oferece suas brincadeiras, sua dança, sua autenticidade, sua coragem em
ser o que gostaria de ser.
Ludovic adora brincar com sua boneca Pam. Para ele, fantasia e realidade confundem-se o
tempo todo. Vive dançando a canção-tema da boneca. Através da imagem televisiva, participa
de maneira mágica do mundo da Pam. Os Fabre, no início, não se preocupam. Hanna, a mãe,
acha que, para a idade, o comportamento de seu filho é normal. Já Pierre parece temer que seu
filho seja homossexual; para complicar mais ainda, Jérôme é filho de Albert, seu chefe no
trabalho. Albert vê o relacionamento de Jérôme e Ludovic como risco de perder mais um
filho. Pela ameaça que Ludovic representa para o sonho de pureza de Albert, Pierre acaba
sendo despedido de seu novo emprego.
Ao imaginar, Ludovic usa de astúcia para lidar com a estruturação social que atribui a cada
um funções precisas que não devem ser transgredidas. Seus conflitos funcionam como uma
mola propulsora e ativadora do campo de seu imaginário. Ludovic deleita-se em imaginação
pelo mundo de Pam. Através da imaginação, busca sentidos para suportar as imposições que
sofre de seu grupo social. Imaginando, exorciza os poderes instituídos no próprio corpo e se
lança na criação de outras possibilidades para sua existência. Diante da insipidez da vida, a
imaginação permite mergulhar em um mundo de imagens exóticas, fazendo-nos suportar
nossa morte de cada dia. Ao deixar fluir nossa imaginação, desfrutamos de infinita riqueza
interior e mergulhamos num fluxo ininterrupto e espontâneo de imagens. Ludovic fantasia,
cria imagens subjetivamente, através de seu imaginário prenhe de imagens do mundo.
Poderíamos dizer, então, que a fantasia é criada com imagens produzidas subjetivamente e
que se diferencia totalmente de realidade? Se dissermos que sim, estaremos pensando que a
fantasia é “pura” e se contrapõe à realidade. Mas o que é realidade? Tudo é realidade. Hillman
(1989, p. 78) pergunta: “Por que chamar só uma fatia da vida de ‘realidade’?”
O mundo humano não é constituído apenas de fatos. É também um mundo imaginário: a
razão, a linguagem lógica e conceitual, a ciência, a arte, a religião e os sentimentos são
dimensões imaginárias. O real é a interpretação que os homens dão à realidade através das
incessantes trocas entre as objetivações e as subjetivações.368
Os símbolos proporcionam a tradutibilidade do real369.Engendram sentidos, limites e
diferenças, permitindo a mediação social e consagrando possíveis interpretações do homem e
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Para Durand (1989, p.29), o trajeto antropológico é a “incessante troca que existe ao nível do imaginário entre
as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”. Para ele,
o imaginário é produzido nesse trajeto de mão dupla entre o sujeito e o meio sociocultural.
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Em A conquista do presente, Maffesoli (2001a, p. 65) diz que todos os elementos da vida social são
formados em conjunto, integrando o imaginário, o simbólico, o lúdico, a paixão, que garantem a sobrevivência

da cultura. Os símbolos referem-se a sentidos, não a um objeto sensível. A construção
simbólica do imaginário social depende, portanto, do fluxo de comunicações que irradiam
uma concepção simbólica de mundo.
Impossível desconectar realidade, fantasia, imaginação e representações que se interrelacionam permanentemente. Fantasiar, imaginar e sonhar são atitudes enraizadas na
existência humana. Afinal, como conviver com a angústia da passagem do tempo e suas
implacáveis conseqüências? É precisamente para adoçar essa angústia que o imaginário
humano é construído (cf. DURAND, 1998, p. 36).
Sinceridades sucessivas
A ficção é uma necessidade em nossa vida cotidiana. É interessante observar que, ao contar uma
história sobre nós mesmos, perceberemos que a mesma história terá várias versões, que vamos
construindo incessantemente. Mentiras? Na medida em que falo de mim para alguém, vou
conhecendo um pouquinho mais de mim mesmo. Ali, na interação com o outro, a minha fala volta
— mas volta modificada. Contamos. Recontamos. Retorcemos nossas histórias indefinidamente.
Assim, vamos elaborando muitas outras edições, uma vez que, para definir o indivíduo no mundo
que o circunda, há que considerar as múltiplas interferências que estabelece com tal entorno. No
decorrer da nossa existência, construímos várias edições de nossa história. O eu não tem, portanto,
uma substância própria. Com efeito, a existência do eu constrói-se nas diversas situações e
experiências com que nos deparamos no decorrer de nossa existência, modificações que afetam a
aparência de nosso corpo, nossas representações, nossa carreira profissional, nossos
relacionamentos de amizade (e os amorosos também).
Podemos ainda dizer que a narração mantém viva a força da imaginação. Imaginação que, por
sua vez, mantém a saúde do indivíduo, seu equilíbrio e a riqueza de sua força interior. Cada
um que conta, conta ao seu modo, acrescentando aqui e ali alguma coisinha ou tirando o que
acha desinteressante.
Ser fiel à estória não quer necessariamente dizer não torcê-la. Significa
jamais esquecer de contar a estória. Mas nem sempre da mesma maneira,
com o mesmo significado: isto é puro fundamentalismo, ficar sempre
exatamente com a mesma versão, palavra por palavra, sem mudar nada.
[...] Toda a estória deve ser recontada, com todos os detalhes, todas as
imagens, até mesmo o amargo sabor das ervas, e os horrores patológicos,
com as pequenas modificações dependendo de quem as conta
(HILLMAN, 1989, p. 88).
Vivemos várias personas durante a nossa vida. Para Maffesoli, vamos tocando as nossas vidas
com “sinceridades sucessivas”: de manhã, professora; à tarde, dona de casa; à noite, amante...
nosso processo de identificação é uma seqüência de sinceridades sucessivas. Quando Ludovic
coloca em ação a persona Pam, ele (re)vive histórias, cria outras formas de vida. Este
personagem canta, dança, representa, coloca “personas” em ação; ele (re)vive sua vida e
encontra uma multiplicidade de sentidos.

dos indivíduos, apesar das imposições dos poderes constituídos. Seja o indivíduo ou uma nação, uma realidade é
construída com e através de imagens; por isso, segundo o autor, toda a construção da realidade é simbólica. A
temática do imaginário é a evidência de toda essa carga simbólica evidente nas sociedades complexas. A nossa
cultura é a da complexidade que não se explica a partir de um só elemento, mas por uma pluralidade deles que
são integrados pela via simbólica.

Procuramos mostrar, neste estudo, que tentar planificar a existência por meio de determinadas
decisões que se tomam nas instituições sociais reforça ainda mais a lógica do dever-ser, no
entanto é possível resistir, de uma forma ou de outra, ao totalitarismo das concepções
normativas do mundo.
Os escrúpulos morais – sejam de que tipo forem que tentam reprimir o querer-viver e as
potencialidades criativas – impõem papéis sociais, manipulam e induzem comportamentos e
crenças, colocam rótulos e, freqüentemente, levam a segregações e a preconceitos.
Não está prefixado o que, algum dia, seremos. Nossa vida se alicerça, entretanto, em artifícios
que produzem conhecimentos e comportamentos exemplares, conforme uma “memória
artificial” (ALMEIDA, 1999a, p. 23), a qual também se contagia pela memória imaginativa
que, por sua vez, recria sentidos continuamente. Deixar-se invadir por esta memória é uma
forma de renunciar a imposições instituídas e criar nossas possibilidades de existência.
As imagens do filme Minha vida em cor-de-rosa instigam o espectador a pensar que, estando
no mundo, nada é definitivo, e que nossa vida é uma aventura existencial sem começo nem
fim.
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HOMEOPATIA E IMAGINÁRIO: UMA ABORDAGEM
FILOSÓFICO-EDUCATIVA DAS MANIFESTAÇÕES DO
CORPO NA RELAÇÃO NATUREZA E CULTURA,
CORPO E SAÚDE

Luzia Batista de Oliveira Silva
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(FICS/ F. DE SUMARÉ - SP)
Introdução
“- Presto distraída atenção ao meu corpo / O
que me pede, eu faço / Às vezes, não entendo
logo suas ordens, / mas cedo sempre / Me
achego a ele e indago: - O que queres? Ah, é
isso? / Então, concedo / Sempre que eu resisti /
um de nós saiu-se mal. / Nas 24 horas do dia,
ele pede, e quando cala, fala num discurso de
sonhos / que me abala / Ele sabe. Eu sei que
ele sabe, / e sabe antes de mim, e nele / eu sei
dobrado, sou um-e-dois /como os dois cortes
de um sabre”
[Affonso Romano de SANT'ANNA, O corpo
exige]
O corpo exige atenção, zelo e cultivo, assim como o espírito que cultiva valores culturais,
educativos e outros. Por isso, quanto mais o homem se distancia da natureza pela cultura,
mais próximo ficará da natureza, posto que tende a educar e respeitar em si mesmo, a
natureza.
Na primeira parte deste artigo, pontuaremos alguns princípios norteadores da medicina
homeopática, considerando-se que a pesquisadora em questão é apenas uma pessoa convicta e
consciente dos benefícios que a homeopatia pode oferecer. Por isso, lembremos as palavras
do médico e professor, Silvio Braga e Costa (apud Martins, 1997, p. 65), de que “não há
pernas e braços doentes: há homens doentes nos seus braços e pernas”.
Na segunda parte, tratamos de apontar a contribuição de Gaston Bachelard no que diz
respeito ao imaginário como fator de saúde e educação.
E na terceira parte, aproximamos os princípios filosóficos da homeopatia dos princípios
metafísicos da filosofia bachelardiana na relação corpo e natureza, e a busca da saúde física,
psíquica ou espiritual.
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Pressupostos e princípios filosóficos da homeopatia em S. Hahnemann (1755-1843)
Ressaltaremos alguns pressupostos e princípios filosóficos da homeopatia em S. Hahnemann
na tentativa de mostrar como estes influenciam na compreensão da concepção de organismo
doente e, não obstante, daquela que remete ao sentido de organismo saudável, cuja busca pela
saúde corporal pede o cultivo da alma, certamente, será imprescindível uma aproximação da
natureza como medida educativa.
A palavra homeopatia vem do grego homeopathos [homeo = igual, semelhante, e pathos =
doença, sofrimento]. Por isso, a palavra homeopatia significa em termos médicos, ciência
médica que busca a cura das doenças ou sofrimentos mediante princípios semelhantes a estes.
Os medicamentos homeopáticos que permitem a cura são encontrados na natureza, o que não
significa dizer que são compostos naturais, posto que a homeopatia não é nada natural, no
entanto, cabe lembrar que trabalha no sentido de possibilitar que a natureza se manifeste no
corpo para ajudá-lo a funcionar de maneira mais equilibrada em sua inteireza.
Neste sentido, parece fundamental pontuar que as palavras doença, enfermidade, moléstia e
mal são sinônimas em nossa língua portuguesa, remetem ao sentido daquilo que se quer
combater, exterminar. Quanto ao mal, Michel Maffesoli (2004, p.27) pontua-o como aquilo
que nos desestabiliza e atinge nosso corpo físico e social, dado que,
... o mal nos persegue, em suas diversas modulações: agressividade,
violência, sofrimento, disfunção, pecado – a lista poderia prosseguir
infinitamente. E isto tanto individual quanto coletivamente. Não há
quem não seja afetado, e são poucos os que querem conhecer os
efeitos de semelhante realidade. Pois o que é, é.
Certamente, o mal pode ser compreendido também como sofrimento e desconforto, como
pesar ou loucura. O combate ao mal a qualquer preço não deixa de ser um mal, talvez um mal
menor, dissimulado, como costumam acreditar aqueles que procuram homeopatizá-lo
conforme Maffesoli (ibid., p.15), na esperança de “ele (o mal) poder ser vivido, tribalmente –
e, com isto ‘homeopatizar-se’, tornar-se mais ou menos inofensivo”.
Cabe lembrar que existe uma cultura de que os remédios são males necessários à cura de
doenças. Assim, os remédios homeopáticos seriam na acepção da palavra, um mal menor.
Também é senso comum que a homeopatia ao curar pelos semelhantes, cura a doença pela
doença. Mas, a cura pelos semelhantes não significa cura pelos mesmos elementos, ou seja,
curar a doença pela doença, confusão comum daqueles que desconhecem os princípios
homeopáticos, sendo fundamental mostrar que “é a força vital orgânica de nosso corpo que
cura diretamente e sem quaisquer sacrifícios as doenças naturais de todos os tipos, tão logo
seja favorecida por meio de remédios (homeopáticos) corretos para lançar a vitória”
(HAHNEMANN, 2002, p.28, grifos meus).
De acordo com os princípios homeopáticos, os tratamentos alopáticos (remédios) minam a
força ou energia vital (a força de preservação da vida), isto nos faz relacionar a questão da
volta aos métodos antigos de curar, para os quais Maffesoli (2004, p.33) chama a atenção
quando diz:
a medicina ocidental, encastelada na certeza de que o progresso
científico deve ser capaz de vencer todas as doenças e todos os
sofrimentos, conduz inevitavelmente às mortes causadas pelos
próprios efeitos dos tratamentos: quimioterapia para o câncer, que
ataca tanto o coração quanto as células doentes, infecções

hospitalares que afetam um quarto dos doentes internados, para não
falar das dependências medicamentosas
Esta crítica de Maffesoli à medicina tradicional (alopática) nos aproxima das críticas de
Hahnemann (2002, p.47), quando diz que inverdades são ensinadas e executadas na prática,
pois,
... esses cavalheiros sonham em suas mentes pervertidas, nas quais
dispuseram da natureza desta muitíssimo importante doença (a sarna),
segundo seu modo arbitrário e sem consultar a natureza, então
estes frívolos cavalheiros nos asseguram de que a matéria da sarna
não teve ainda tempo de penetrar no interior do corpo e de ser
recebida pelos vasos absorventes em detrimento de toda a massa de
humores. Mas como pode ser assim, ó homens conscienciosos, se até
mesmo a primeira pequena pústula de sarna com seu insuportável e
voluptuoso comichão (itching) que força a pessoa a coçar-se
irresistivelmente e a seguir ter uma dor em queimação, é em todos os
casos e todas as vezes a prova da doença universal da sarna que antes
desenvolveu-se no interior do organismo todo..., de acordo com este
fato, qualquer repressão externa da erupção de sarna não só não
consegue fazer nada para aliviar a doença interna geral, como ao
contrario, segundo milhares de fatos servem para prová-lo, obrigamna a desenvolver-se e a irromper rapidamente em inúmeros
sofrimentos, diferentes e agudos, ou, gradualmente, em sofrimentos
crônicos que tornam tão desamparada e miserável a humanidade?
Conseguem curar estas? A experiência diz que não; vocês não
conseguem.. [...].. em alguns, vigorosos pacientes portadores de
sarna, a força vital obedecendo a lei da natureza ... faz voltar
outra vez à pele a erupção aparentemente destruída pelos
ungüentos e purgativos contra a sarna; o paciente retorna ao hospital
e é renovada a maldosa destruição da erupção... Observei em
hospitais militares esta erupção destruída, deste modo, de maneira
cruel e irracional três vezes seguidas dentro de poucos meses,
enquanto o charlatão que aplicara o ungüento fingia que o paciente
devia ter sido infectado com sarna novamente, três vezes durante este
curto período, o que realmente seria impossível [grifos meus].
Certamente não é nossa intenção negar, tampouco contestar os benefícios e os preceitos das
descobertas médicas no que tange aos aspectos social e humano, assim como as medidas de
higiene, o saber relacionar cultura, meio ambiente e educação em que vivem as pessoas.
Entretanto, devemos considerar que não existem medicamentos alopáticos e nem
homeopáticos na natureza, os medicamentos se tornam alopáticos ou homeopáticos pela
manipulação. As características mentais dos pacientes são levadas em consideração nos
tratamentos homeopáticos, tais como: gostos e tendências naturais, lazer e cultura adotados
pelo paciente, assim como, sua relação com o corpo; o que faz para divertir-se, distrair-se etc.
São fatores relevantes também, as condições ambientais e atmosféricas nos três períodos do
dia: manhã, tarde ou noite. Os acontecimentos que beneficiam ou abalam as vidas físicas,
mentais ou espirituais; as exposições aos elementos agressivos, como: “bactérias, vírus,
veneno, espinhos, cortes, contusões, fatores psíquicos e outros” (MARTINS, 1997, p.57).

Hahnemann (2002, XLI) considera que as causas de nossas enfermidades não podem ser
materiais (naturais) e prova disso “é que qualquer substância material estranha introduzida
nos vasos sanguíneos, por mais inocente que pareça, instantaneamente é repelida pela força
vital, e se não pode ser repelida, como se fosse veneno, ocasiona a morte”. Por isso, todo
elemento estranho ao corpo humano, tende à destruição do corpo, pois ocasiona reações de
defesa ao invasor.
Os remédios homeopáticos não são remédios in-natura, pois “moléstias peculiares a animais
podem dar-nos remédios e potências medicinais para moléstias humanas importantes muito
semelhantes, e, assim, felizmente, aumentarem nosso estoque de remédios homeopáticos”
(HAHNEMANN, 2002, p.38).
Remédios alopáticos para o autor, são paliativos, e doses altas acabam neutralizando a
sensibilidade, tornando o corpo mais insensível371.
Doença é o contrário do ritmo normal ou energia vital (energia que mantém a vida), e pode
ser contraída por excessos de líquidos ou alimentos nocivos; por privações de coisas
necessárias; por habitação em lugares insalubres, úmidos, porões, moradias fechadas e lugares
pantanosos e outros; falta de exercícios físicos, ar puro, abuso excessivo do corpo ou da
mente (preocupações intensas e excessivas) – doenças contraídas nestas condições tendem a
desaparecer espontaneamente (se não houver nenhum miasma crônico – doença crônica não
pode ser ignorada) – se a pessoa passar a ter uma vida saudável, favorece um corpo mais
saudável (2002, p.58-9).
Doenças crônicas, que muitas vezes passam despercebidas na juventude, tendem a aparecer
nas situações acima descritas. A diferença é que doenças contraídas tendem a desaparecer,
enquanto doenças crônicas não são erradicadas do organismo nem por tratamento (ibid.,
p.59).
Hahnemann (2002, p.60) em seus pressupostos médicos, não negligenciou a questão da
qualidade de vida para a saúde e equilíbrio orgânico, pois uma vida que se mostra,
...um modo de vida benéfico à alma, ao coração e ao corpo, elas (as
doenças) permanecem despercebidas durante anos. (...mas, em anos
subseqüentes, após acontecimentos e condições adversas da vida,
reaparecem com toda a certeza, progridem com grande rapidez e
assumem maior gravidade à medida que o principio vital é afetado
por paixões, sofrimentos e cuidados debilitados, mas especialmente
quando
perturbados
por
tratamento
medicinal
inadequado)[grifos meus]
Hahnemann levou em consideração no fator doença, todos os desconfortos e incômodos
vivenciados pelos pacientes, aquilo que não permite o corpo ou a mente usufruir sua
vitalidade. Por isso, não negligenciou doenças físicas (materiais), psíquicas e espirituais.
É fundamental lembrar que em 1810, a psicologia ainda não existia e que os princípios em
questão remetem aos sofrimentos presenciados em seus pacientes, assim como, nas descrições
literárias dos sábios gregos.
Por isso, o autor considerou que mereciam respeito e deveriam ser observados pelos médicos,
os sofrimentos causados seja por debilidade nervosa, histeria, hipocondria, mania, melancolia,
demência, agressividade, medo, ansiedade, angústia ou furor – sentimentos que acarretam
sofrimentos e desconfortos, seja no corpo físico, psíquico ou espiritual, são sintomas doentios,
devendo, por isso, ampliar nossa visão de doença e doente.
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O autor chama a atenção para medicamentos à base de ópio que podem neutralizar a sensibilidade em caso
de tratamentos de dores agudas; no tratamento de diarréia pode deixar o intestino insensível, e no tratamento da
insônia, pode levar ao sono comatoso.

Outro assunto polêmico, e muitas vezes guiado pelo senso comum é a questão dos
medicamentos cuja extração de sumos de plantas nativas é colocada em álcool; substâncias
vegetais exóticas (tomar em pó ou em tintura preparadas com álcool, depois adicionada em
água); sais e gomas (dissolvidos em água antes da ingestão); infusão; emprego criterioso de
agentes morbíficos artificiais (medicamentos) – as reações aos medicamentos são diversas,
desde sensações de sofrimentos, acidentes e mudanças de saúde (2002, p. 92 e 97). Quanto à
preparação dos medicamentos,esta segue o procedimento de diluição da substância
medicamentosa até uma potência que não seja perigosa para o organismo humano.
Doenças da mente ou da almapodem ocasionar mudanças bruscas de comportamento,
manifestação contrária de sentimentos que normalmente eram cultivados, por exemplo,
quando uma pessoa é calma, passa a agir de modo violento, quando é moderada passa a agir
de modo agressivo, quando agitada e dinâmica passa a agir de maneira contida. Para
Hahnemann (2002, p.130) estas manifestações acontecem inversamente porque as doenças
que adoecem a mente ou a alma tendem a levar o doente a agir de modo contrário, cuja
“discrasia interna transfere-se novamente para os órgãos físicos menos nobres”, os órgãos
sexuais, afetados por repressão moral, puritanismo ou desregramento.
Portanto, é fundamental lembrar que uma afecção corporal pode advir de falhas de educação,
de maus costumes, moral corrupta, negligência de espírito, superstição ou ignorância372. Mas,
no caso de doença da mente ou emocional, esta se agravará por um mal físico, por exemplo, a
melancolia, quando se manifesta, deixa a pessoa mais chorosa, inconsolável e reservada; e
aquele que sofre com a manifestação da loucura, passa a se portar de maneira mais
exasperada, com falatórios sem nexo e absurdos em suas colocações.
Nestes casos, de acordo com Hahnemann (2002, p.131), a alma age sobre o corpo “como se
desejasse restaurar a harmonia perdida, mas que o corpo, por meio dessa moléstia, reagisse
nos órgãos da mente e nos que governam o estado de espírito e os colocam em desordem
ainda maior por uma transferência nova de seus sofrimentos para eles”.
Estas doenças podemcomeçar a manifestação pelo corpo, depois em forma de sentimentos
como melancolia ou loucura, mas certamente,
...estando no organismo ligeiramente indisposto, originam-se e se
mantêm em virtude de causas emocionais, como desgosto
prolongado, aborrecimento, ofensas e insultos, e a ocorrência
freqüente de grande medo e susto. Este tipo de distúrbio emocional
por fim destrói a saúde do organismo, muitas vezes em alto grau
(HAHNEMANN, 2002, p.131).
Doenças psíquicas ou da alma podem receber “remédios psíquicos” que são para Hahnemann
(2002, p.132) “provas de confiança, conselhos amigos, recomendações sensatas e, muitas
vezes, mediante simulações bem disfarçadas, ser rapidamente transformadas em um estado
mental sadio”.
Estas doenças ou “afecções dos órgãos físicos mais grosseiros são, por assim dizer,
transferidas e conduzidas para os órgãos quase espirituais, da mente e emocionais, que o
anatomista não alcançou e jamais virá a alcançar com sua lanceta” (HAHNEMANN, 2002,
p.128)
Princípios filosóficos e educativos devem guiar as ações e práticas médicas porque segundo
Hahnemann (2002, p.128) – se estes entenderem “de que modo manter sua integridade nos
períodos de saúde, encaminhando os homens para um modo de vida saudável, e de que modo
invocá-lo e intensificá-lo na doença, através de um tratamento puramente homeopático”.
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Neste caso, Hahnemann diz que o caminho mais sensato será aconselhar, dado que, será impossível tentar
curar um mal que o corpo não desenvolveu

Mais que curar, é preciso educar os homens para uma relação benéfica com o próprio corpo,
sentimentos, temores, humores e natureza.
O Imaginário em Gaston Bachelard (1884-1961)
Esta abordagem do imaginário em Gaston Bachelard visa contemplar o fator saúde e
educação nas atividades cotidianas e de pensamento.
Poder-se-á dizer que a filosofia bachelardiana aponta para dois setores do pensamento
humano: setor da poética filosófica e setor da ciência. No primeiro setor, o autor trabalha no
sentido de compreender a linguagem poética como valorização das raízes humanas no mundo,
e no setor da ciência, trabalha no sentido de mostrar a importância do rigor e da vigilância
requeridas nas pesquisas científicas.
Bachelard (1994b) se posiciona contra a filosofia cartesiana, no que tange à dúvida universal,
à verdade fundamental e o critério supremo de uma idéia clara e distinta. Cabe lembrar que
esta idéia perpassa toda a cultura ocidental, sendo, portanto, necessário construir uma visão de
mundo para além de uma esfera, de uma unidade idealista ou realista.
São conceitos relevantes na metafísica bachelardiana: imaginação, imagem, arquétipo,
devaneio, onirismo, elemento e matéria.
A imaginaçãopara o autoréa faculdade de formar imagens advindas da percepção; faculdade
também de libertar o homem das imagens primeiras373. O filosofo francês concebe uma
imaginação fundamentalmente aberta, evasiva, aquela que representa as experiências de
abertura, novidade, inovação. Experiências geralmente permeadas por medo, insegurança ou
desconfiança, posto que ninguém se associa ao novo guiado somente pela espontaneidade,
indiferença. O novo supõe rupturas, quebras, mudanças de paradigmas, de olhar, de direção.
Bachelard concebe um imaginário levando em consideração o papel do inconsciente, do qual
brota a força da vida e o vigor das criações.
A imaginação, para Bachelard, segue três causas374 ou caracteres: formal, material e
dinâmica. A formal é a que gera as formas, a matéria, a imaginação dos movimentos e das
forças. A material constitui-se pelo devaneio em torno dos quatro elementos: terra, água, fogo
e ar e suas combinações. A dinâmica atua sobre a imaginação formal e a material, libertando
o objeto de qualquer passividade e fornecendo o dinamismo da ação do sujeito sobre as
diversas matérias e formas.
A imaginação para Bachelard (1991, p. 62) é potência instauradora, aquela que promove o
sentido da vida e de uma obra, e “se déssemos mais importância à imaginação, veríamos
muitos falsos problemas psicológicos esclarecidos” (BACHELARD, 1990a, p.65). Neste
sentido, imaginário é sinônimo de imaginação, é valorização da condição humana.
Embora não exista uma teoria ou escritos especificamente sobre as imagens, não é possível
compreendermos a metafísica de Bachelard se não compreendermos o alcance e o papel das
imagens para o imaginário. Uma imagem é “o resultado de um processo interior que atravessa
todos os obstáculos para se revelar numa obra artística, visual, auditiva ou poética. A arte
revela seu valor de expressão, sua liberdade por meio das imagens” (BACHELARD, 1996,
p.65). As imagens são representações dotadas de uma identidade de significações e de uma
energia de transformação em incessante metamorfose.
373 As imagens primeiras na ciência são obstáculos aos trabalhos racionais, científicos, porque sedutoras,
fantasiosas, indutoras de erros e equívocos. Estas também foram denunciadas por Hahnemann, na obra Organon
da Arte de curar, na introdução, quando o autor chama atenção para a imaginação do exagero da medicina
alopática em busca da cura para as doenças infecciosas, levando-a a forjar remédios e doses desmedidas. Em
sentido negativo, pode-se verificar que a imaginação não só produz fantasias, mas também fantasias desmedidas,
podendo-se caracterizar também como imaginário das deformidades.
374
Gaston Bachelard faz uma alusão à teoria das quatro causas em Aristóteles.

Quanto ao conceito de arquétipo375, o sentido remete à psicanálise junguiana. Para o autor
(1990b, p.162) “um arquétipo é uma série de imagens, é aquilo que pode resumir a
experiência ancestral do homem diante de uma situação típica”. É ainda “uma imagem que
vem de uma vida que não é nossa vida pessoal, [...] e que só podemos estudar reportando-nos
a uma arqueologia psicológica...” (ibid., p.203).
Um arquétipo, para o autor, pode ser uma série de imagens, como também “as impressões
profundas” (ibid., p.162), aquilo que nos remete às experiências da espécie humana e que
subsistem no inconsciente coletivo, tal como propôs C. G. Jung. Mas, para Bachelard, os
arquétipos sofrem a influência dos quatro elementos: terra, água, fogo e ar, como veremos
adiante.
Para Bachelard (1990d, p.43), “o homem é homem pelo poder da cultura. A sua natureza
consiste em poder sair da natureza pela cultura, em poder dar, nele e fora dele, a realidade à
facticidade” [grifos meus].
O homem busca a natureza para ordenar os fenômenos da vida, posto que não há supremacia
da natureza sobre a cultura ou vice versa. Ambas estão dentro e fora do homem, são entradas
e também saídas para o homem viver uma vida melhor.
Matéria é fonte de energia - natureza, corpo, energia dos quatro elementos: água, terra, fogo e
ar. Estes elementos para o autor (1990a, p.11) são “os hormônios da imaginação”. A matéria
conduz o sonhador a um aprofundamento e a um impulso criador, conduz aos mistérios
profundos de nós mesmos, proporciona contato salutar, como veremos nos elementos:
Para Bachelard (1989a), o elemento água é o mais feminino e misterioso de todos os outros, é
também o mais simples e simplificante, aquele que se relaciona ao princípio criador, que
recepciona e recebe a terra em seu seio feminino, que constrói imagens de intimidade, de
brandura, de doçura, de cura, mas também de violência, agressividade e cólera. As águas
podem apresentar-se profundas, escuras, paradas, violentas, mortas, tanto quanto claras,
cristalinas, límpidas e rasas. A água dormente pode simbolizar a poesia do silêncio, do parado
e da morte, tanto quanto funcionar como um espelho natural para o homem e o mundo.
Uma bipolaridade do elemento água pode despertar um desejo de cura ou um desejo de
cólera, tal como na poética de Paul Claudel, que descreve a imagem de uma igreja dentro de
uma gruta, um templo sagrado. O desejo maior do poeta talvez seja aproximar-se da natureza
sem sair da cultura, pois há neste devaneio poético, uma constelação de imagens naturais e
imagens culturais. As imagens naturais são aquelas que vêm dos elementos água e terra
(gruta, pedra), a morada e o alimento da vida são ofertados pela natureza, lugar de refúgio
dos primeiros homens, e a água que cura, provavelmente, é a água que salva (sentido cristão)
assim como a natureza que protege o homem dos contatos do mundo com os animais ferozes,
lugar de aconchego, silêncio e paz e de devoção à mãe-natureza, à Virgem de Notre Dame de
Paris, símbolo da cultura francesa, e em particular, de religiosidade e infância de Paul
Caludel.
Quanto aos desejos de cólera, lembremos que sentimentos doentios, reprimidos, sofridos
também ganham expressão poética quando se constelam em imagens. Parece ser o caso da
poética de E. A. Poe, cujo autor vê na água um elemento inimigo, aquele que rouba, que faz
desaparecer a vida das mulheres que ele amou. Este olhar de repúdio e mágoa sobre a água
alimenta as imagens que se expressam em obras que atestam a relação do homem com a
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O arquétipo para Jung é diferente de símbolo, de sinal e de imagem. O arquétipo é uma energia pura do
inconsciente coletivo, cuja vibração pode ser captada pelo inconsciente individual por via indireta, a qual penetra
na consciência, formando uma imagem, que por sua vez irá se engendrar aos elementos do consciente. Os
arquétipos existem em grande número, são interligados por uma rede comum, porém, tem autonomia para se
manifestarem. È quando assumem uma forma sensível.

natureza, cuja atração ou repulsa são posições imaginárias. A luta do poeta é para vencer uma
etapa, simples ou complexa, uma escrita, contar a própria história.
Para Bachelard, o canto, o eco e o som são, no universo, as “vozes da natureza”. A água
comunica-se com o homem pelos sons e ruídos que “o riacho, o rio, a cascata têm, pois, um
falar que os homens compreendem naturalmente” (1989a., p. 201). O elemento água é o
símbolo natural do destino humano, dimensão do transitório por excelência. Também
responsável pela sensação de desfalecimento frente ao tempo, de enfraquecimento e
desaparecimento, um esvair do ser, a mudança, o transitório da consciência. Quando um
poeta do elemento água alcança uma expressão profunda, diz-se que atingiu uma condição
metapoética, aquela que coloca “um universo em movimento singular” (ibid., p. 13).
Da combinação da água com a terra nasce o barro, a massa, o elemento mole e manipulável
que exerce repulsa, fascínio e poder sob o imaginário humano.
Quanto ao fator educativo do elemento água, seguramente, pode-se afirmar que são
inumeráveis os benefícios do contato humano com este elemento. Estes benefícios são
descritos por poetas, educadores e esportistas, sejam nas práticas de esportes aquáticos, nas
brincadeiras das piscinas, os nados nos rios, lagos, lagoas, açudes, mares – são abundantes as
aventuras descritas pelos romancistas e poetas, retratadas nos cinemas, televisão, livros de
aventuras, suspenses e outros. De passagem, citemos Henri Bosco que descreve passagens e
paisagens de crianças em relação estreita com a natureza, seja de harmonia ou perecimento
nas águas, o fato é que estão em sintonia com a natureza, a qual protege, mas, também, traga a
vida e as esperanças dos que padecem suas perdas.
No devaneio com a água, há todo um estímulo para usufruirmos os benefícios dela, seja nas
hidroterapias, nas brincadeiras com as águas salgadas do mar ou no brincar com ela e a areia,
associação que revela um tipo de massa que permite uma forma, informe, os inúmeros
castelos e imagens familiares, em que são “esculpidas” as estátuas de areia molhada. As cenas
preguiçosas de pessoas que espreguiçam, dormem e curtem o barulho das águas. As benesses
das águas termais, dos jogos e brincadeiras nas piscinas, os diversos tipos de banhos. A volta
ao campo remete também às imagens de lagos, lagoas, banhos de chuva, os temporais com as
águas arrastando pedaços de madeiras e outros objetos. Os pingos d’água nas bicas, o barulho
das goteiras, as cenas vivas realimentadas e renovadas na volta ao campo.
O elemento fogo “é o elemento ultravivo, íntimo e universal”(BACHELARD, 1994, p. 11),
aquele que comporta igualmente valorizações positivas e negativas como bem e mal. É brilho
no paraíso e espetáculo de terror no inferno. O fogo é atração e repulsa, medo e respeito,
intimidade e voracidade. Pode apresentar-se como fogo do amor, fogo da fricção, fogo
primitivo, libido, calor compartilhado, calor como um bem, prazer no sentir mais que no ver.
O fogo representado pelos poetas pode se apresentar como atração irresistível, revelar o
desejo de ser consumido, tragado, de desaparecer; pode expressar uma raiva íntima, um
psiquismo nervoso, colérico. Pode-se referir ao fogo como um sujeito ou um objeto;
elemento que quer devorar e ser devorado, tragado, consumido. O fogo combina bem com o
elemento terra, ambos são matérias pesadas, devoradoras.
Quanto ao fator educativo do elemento fogo, as imagens de fogueiras, lareiras, fogões de
lenha, churrasqueiras, velas, fósforos, brasas, certamente, são imagens que podem se associar
às imagens de festas, de momentos de intimidade, quenturas, aconchego, mas também medo,
saciedade, voracidade, beleza e quietude. As festas juninas, as comidas quentes, apimentados
e caldos saborosos. Atualmente, vive-se uma fase em que o fogo propagado pelas mídias é
recorrente, são imagens de catástrofes, de guerras – luzes que não são para iluminar, para
apreciar, são armas lançadas para atingir um alvo e destruí-lo. Cenas tristes, chocantes que
deveriam, no mínimo, nos levar a pensar.
É fundamental aprendermos a reeducar nosso olhar e nossa audição para não vermos só o
fogo das armas, da fumaça das chaminés que envenenam o mundo, os aviões que lançam a

morte no solo do inimigo, matando também, o amigo da vida. O fogo nas luzes e enfeites de
natal, o colorido, as luzes das ruas, os fios de alta voltagem, os cuidados e advertências
familiares, o fogo embaixo das panelas, as velas, as lamparinas de luz amarelada que lembram
cidades e casas do interior, tempos vividos, vívidos nas memórias.
O elemento ar para Bachelard (1990a) é um elemento especial porque representa nosso
crescimento psíquico. É a matéria condutora de energia, aquela que sublima com facilidade,
rapidez, dialeticidade, permitindo um movimento que vai além da substância e do psiquismo
aéreo, representa a liberdade imaginária. Elemento da mobilidade, contrário ao elemento água
e terra, elementos da queda, da profundidade, da escuridão, do abismo, do sonho infernal.
Uma “ascensão invertida”, uma queda, causa vertigem, deixa-o pesado, fazendo-o buscar
uma verticalidade como saída, como “higiene do reerguimento, do crescimento, da cabeça
alta” (ibid., p.16).
O elemento ar aparece nas obras poéticas pelas imagens de brandura com que o poeta
descreve o céu azul, as constelações, as nuvens e a Via Láctea. Pode igualmente manifestar-se
nas descrições de cólera ou agressividade, nas imagens do ar violento, dos ventos irados. O
autor assinala que será necessária uma aprendizagem imaginária para compreender o
elemento ar, porque “sem uma aprendizagem da leveza, o psiquismo humano não pode
evoluir” (ibid., p. 269). Também porque para “subir ou descer – o ar e a terra – estarão sempre
associados aos valores vitais, à expressão da vida, à própria vida” (ibid., p. 270).
Quanto ao fator educativo do elemento ar, voltemos nossa atenção para as imagens do campo
em que o ar, a brisa suaviza a temperatura, ameniza as angústias, renova as energias dos
pulmões, revigora a energia das células, o sopro na ferida, no machucado, o sopro da vida, tão
salutar e inspirador, permeado de conotações religiosas e espiritualizantes - sopro da vida,
oxigênio que garante a vida e também os gases tóxicos, venenosos, destruidores, ar rarefeito
nas escaladas das montanhas, gases aprisionados, quedas de aviões nas tempestades, o ar faz
pensar nas vinganças cósmicas, a resposta da natureza. Faz pensar também, nas festas com
balões, onde reinam beleza e perigo juntos.
As imagens da terra são também as imagens do metal, da pedra, dos rochedos, dos cristais,
das pérolas, das madeiras e das gomas. A terra tem uma resistência imediata e constante, por
isso muitas vezes revela um mundo hostil e duro, outras vezes, mole como a lama e a massa.
Alternam-se na terra a brandura e a malignidade; repouso e agitação; repouso e intimidade ou
repouso-agitação – intimidade em conflito – este tipo de imagem provoca o sonhador no
sentido de ir fundo na matéria, nas coisas; mobiliza o sentimento de querer apreender, de
reter as coisas. Imagens como as do labirinto, “repõem o sonhador em movimento” (idem,
1991, p.11), já as da gruta, oferecem uma intimidade. A serpente representa um labirinto
animal, e a raiz um labirinto vegetal, e ambas têm movimento retorcido. Imagens da terra
como a casa, o ventre e a caverna são imagens isomorfas ou isótropas, porque representam a
volta à mãe.
A terra cria possibilidades inúmeras de nos relacionarmos com a natureza, com seu elemento,
seja o de moldá-la, manuseá-la por prazer, o dar forma ao barro, sonhar com a casa ideal,
aquela do aconchego, da proteção ou simplesmente, liberar sentimentos reprimidos, de dor,
vivenciados, pode-se expressá-los de muitas formas. Poder-se-á sonhar ainda com as florestas,
plantações, árvores frutíferas, sombras de árvores, balançar preguiçoso; o sonho com a volta à
terra de nascimento, a terra prometida, a pátria, a mãe. Atualmente é significativa a
quantidade de pessoas que compram um pedaço de terra apenas para curtir, sentir-se próximo
à natureza.
Quanto ao fator educativo do elemento terra, é fundamental não esquecer que a terra está
presente nas imagens da infância, seja nas brincadeiras com a terra, as massas de modelagem,
o giz de cera e o giz de cal que a professora usa para desenhar o mundo das letrinhas, as
imagens de coisas e objetos desconhecidos, o conhecimento registrado - os passeios nos

campos, fazendas, parques, jardins, florestas, montanhas, areias, os acampamentos e os matos,
as matas, os animais domésticos, a fauna e a flora, o acalento sorridente do verde, das
folhagens, dos torrões de terra seca ou molhada, o barro com sua viscosidade, atrativo ou
repelente, os cenários de seca, de terra escura, dura, o sem vida na paisagem árida, o amor
declarado à mãe do semi-árido e do árido retratados pelos poetas e romancistas, profetas e
magos que valorizam o elemento e também a luta e a coragem de um povo, dores, saídas e
chegadas, a saudade que faz desejar o pouco ao muito da solidão das grandes cidades; o
deserto associado à loucura, provações, privações, o demoníaco que se apresenta nos delírios
dos que se perdem no mar de areias sem fim, o desértico.
O apego dos pequenos lavradores, o amor pelo cultivo da terra que garante a abundância de
todas as mesas; a descoberta da criança ao ver uma semente germinar – o esplendor da vida
no nascer da planta, crescer e morrer; a árvore frutífera que se arrebenta inteira para florescer,
os frutos, a mudança da paisagem. Experiências fundamentais para a saúde e educação de
crianças, jovens, adultos e idosos. Voltar à terra (a mãe de todos os homens) é buscar
estabelecer uma ligação cultural, a qual independe da situação sócio-econômica ou lugar de
origem ou nascimento.

Homeopatia e imaginário: fatores de saúde e educação
Na primeira e segunda parte desta exposição, vimos que a natureza física e orgânica pode ser
cultivada mediante remédios e princípios homeopáticos, assim como o uso disciplinado do
imaginário, favorecendo, portanto, manifestação equilibrada da natureza na interligação
harmoniosa do corpo físico, psíquico e espiritual.
A cultura está associada à formação escolar, conhecimentos, costumes, valores, assim como
inclui tudo que envolve a pessoa, desde o cuidado e educação para com seu próprio corpo,
área psíquica e “espírito”, cujas transformações, qualquer pessoa pode sofrer, o que
certamente, inclui aspectos como ecologia, alimentação, medicina alternativa e outros.
Nesta gama de elucidações, deve-se considerar a relevância da educação caminhar no sentido
de uma valorização estético-pedagógica, valorização de sentimentos, hábitos e educação que
favoreçam uma relação salutar do corpo físico, psíquico e espiritual.
Os princípios filosóficos da homeopatia em Hahnemann pedem por uma relação cultural e
educativa, uma relação mais estreita e harmoniosa da pessoa com seu próprio corpo,
sentimentos e ações. Maior observância aos elementos atmosféricos, as exposições excessivas
ao sol, luz e fogo astral, recorrente nesta fase de exibicionismo de silhuetas modeladas em
grande parte pelos bisturis. Mas não basta ser apenas bonito, parecer saudável, o corpo deve
ser cultivado com a mesma serenidade e cuidado que se cuida da alma, cujos assaltos de
sentimentos estranhos, angustiantes, medos, pânicos e surtos se vive atualmente com certa
freqüência. Que o homem eduque e preste atenção ao que sente e pensa, assim como preste
atenção àquilo que lhe serve de alimento e o modo como vive, quais elementos estão ao seu
redor e como reage à força cósmica, a força que alimenta a vida, o fluido vital, energético.
Quanto à hermenêutica bachelardiana, esta confere valor à vida, às manifestações de nossa
saúde vital, o cultivo da sensibilidade, o direito ao devaneio, ao lúdico, ao poético, à criação, à
conciliação e à subjetividade, bem como às produções do imaginário: as obras poéticas, as
obras de arte, obras de cultura, obras da alma, do espírito, em especial, porque Bachelard
procura compreender a produção e a criação humanas, revelando que a imaginação criadora
não cria de maneira alienante, isolada. Assim como a razão não produz ciência na alienação,
também não a produz sem o dinamismo organizador da imaginação, e isto porque se trata, a
princípio, de eixos antagônicos, mas submetidos à lei da complementaridade.

Considerações finais
Escritores renomados descrevem o prazer e as experiências advindas do contato com os
elementos e retratam, por isso, a luta do homem com a natureza, em que vencer uma etapa ou
batalha (perigo, necessidade, doença ou morte) é saber lidar com aquilo que é parte de si
mesmo, aquilo que é natural e cultural ao mesmo tempo, um si mesmo e um outro o tempo
todo.
Uma queimadura pelo fogo, observa Hahnemann (2002), pode ser suavizada com o próprio
fogo, pois ao contrário do que faz a medicina alopática, a homeopatia recomenda continuar
expondo a queimadura numa certa quentura, o que facilitará a cicatrização, que poderá ser
mais dolorosa, mas será mais rápida.
Conclui-se que os benefícios advindos do conhecimento ou do devaneio com um elemento
recuperam o valor da natureza para a consciência, pois ao captar a energia de um elemento,
abrem-se possibilidades de curar, de sonhar, de agir, de viver e recuperar as energias
interiores; ir além da criação de obras poéticas, ir ao encontro da educação do corpo, dos
sentimentos no universo vivo da sensibilidade.
Certamente são variados os benefícios educativos e medicinais das práticas homeopáticas, o
que nos faz pontuar as observações de G. Bachelard (1994b, p.122) à crítica substancialista, a
qual reforça hábitos e equívocos no que tange ao consumo de alimentos ou medicamentos,
pois “enquanto consideramos na citação a substancia medicinal como uma realidade
quantitativa, não compreenderemos facilmente uma ação substancial que tivesse lugar, de
alguma forma, em razão inversa á quantidade”.
O autor (ibid., p.122) pontua a necessidade de ingerir alimentos, por vezes, em doses
exageradas, criando hábitos equivocados, o que, lhe parece, reforça o preconceito com
relação à quantidade das substancias homeopáticas, dado que,
[...]. O corpo humano é como uma despensa em que nenhuma
prateleira deve ficar vazia. É preciso absorver a dose quotidiana dos
diversos alimentos que devem, matéria por matéria, seguir a
economia traçada. Ainda aqui, faz-se passar para o primeiro plano a
intuição quantitativa. [...]. O sucesso fácil das zombarias dirigidas
contra os homeopatas se relaciona, sem nenhuma dúvida, à
preponderância do prazer da posse, bem claramente física, bem
claramente material, que resulta da consciência de digerir e de
engordar. É contra essa segurança maior e imediata, proporcionada
pela alegria de engolir, que a homeopatia e a higiene ondulatória
devem reagir. Essas doutrinas da pequena dose têm contra elas, não
somente a idéia de substancia, mas o evidente sentimento de força
que sentimos ao possuir uma substancia, ao cuidar de reservas e
capitais [grifos meus].
Educação alimentar, cuidados, visão aberta, vigiar sentimento de posse, necessidade
compulsiva de quantidade. Mas, como evitar ou dizer não às opções das vitrines alimentares?
Irresistíveis! Como educar e controlar gulas que são excitadas todo dia pela mídia ou pela
realidade das vitrines, mundo painel, vasto e, por vezes, descartável?
A homeopatia e o uso disciplinado do imaginário conduzem ao autoconhecimento,
sensibilização, cultivo e educabilidade de potencial físico, racional e espiritual. Ajuda a
pessoa a viver de forma participativa (participação mística como em Levi-Bruhl, apud
Auzias, 1976) – quando a pessoa “escuta” os chamados do destino para viver uma vida
benéfica porque mais lógica e sensata, ou ainda, quando é capaz de reconhecer que é

necessário “ser-com-o-outro” (M. Heidegger), partilhar, participar, cooperar, incluir o outro
como parte, fonte e objeto de realizações, trocas e aprendizagens, contar com a possibilidade
de ser acolhido pelo cosmos.
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NOS SERTÕES BRASILEIROS, NAS PERIFERIAS
URBANAS: VIVER É MUITO PERIGOSO...376

Sonia Aparecida Bortolotto Torezan
(P. M. A. e VIOLAR – UNICAMP)

Introdução
Escrever sobre os jovens infratores377 me parecia ser uma tarefa fácil. “Encantada” eu estava
com eles, depois de uma vivência de cinco anos com uma postura de eterna curiosa, com o
desejo de conhecer, cada vez mais, sobre suas vidas, sua maneira de pensar, de agir, de suas
aventuras e riscos na vida de “errância” em que estavam inseridos.
Eu circulava em seu meio, ora como profissional, denominada orientadora da medida sócioeducativa de liberdade assistida378, ora como ouvinte e amiga. Na primeira forma, cumprindo
meu papel como funcionária pública municipal; na segunda, com muito interesse pela causa
da juventude transgressora deste país e desfrutando da convivência com estes “temidos”
jovens.
Porém, ao iniciar uma investigação sobre esta experiência, muitas foram as dificuldades em
expressar no texto as emoções, os sentimentos, as revoltas, as alegrias e as tristezas, minhas,
dos jovens e de outras pessoas que participaram deste processo. A minha escrita resistia e não
me deixava ad-mirar379 a lógica interna da vida destes jovens.
Voltei-me então para uma “busca de sentidos” na literatura, na poesia, nos contos, nos filmes,
nos documentários e nos livros teóricos que marcaram minha trajetória acadêmica, bem como
na conversa com amigos, que, sentindo minha angústia e muito solidários, se propuseram a
me ajudar.
Em uma destas “andanças”, re-descobri Guimarães Rosa, e a sua obra Grande Sertão:
Veredas. Lembrava-me vagamente deste romance, e me dispus a relê-lo, bem como algumas
obras que o comentam, entre as inúmeras que já foram escritas.
A partir daí, meu trabalho começou a ganhar vida, a possuir uma “alma”, pois esta obra
prima, escrita com profundo conhecimento sobre a história do Brasil, sua sociedade e
seus conflitos, narrada por um jagunço, tornou-se uma inspiração para tentar retratar a
376
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construção da identidade do jovem infrator na contemporaneidade, através de um estudo
bibliográfico sobre o assunto e, principalmente, de sua fala.
Com relação à obra Grande Sertão: Veredas, cabe fazer aqui um breve relato sobre o texto do
livro e as relações que foram feitas entre jagunços e jovens infratores :
A situação de narrar que Grande Sertão: Veredas propõe mimetiza o
testemunho de um velho jagunço chamado Riobaldo, agora retirado
das lides guerreiras e, por artes que aos poucos se esclarecerão,
transformado em próspero fazendeiro. Dispõe-se ele a contar a história
de sua vida a um interlocutor letrado e urbano, que anota suas
palavras. (GALVÃO, 2000, p.44)
Trata-se de um monólogo, com um interlocutor que vem de cidade grande e é considerado por
Riobaldo como doutor, com instrução elevada, e que conhece sua fama de jagunço. “O
monólogo funda a opção por um discurso ‘oral’, que se expressa mediante interjeições,
cláusulas exclamativas e interrogativas, frases truncadas.” (Ibid, p.45) Riobaldo é o
interlocutor da fala de todas as personagens do livro, que acaba sendo uma autobiografia na
qual o ex-jagunço procura compreender sua vida, que acredita ter sido caótica e desnorteante.
Aqui convém lembrar que a questão de um pacto feito ou não com o diabo argumenta toda a
narração rosiana neste livro, e remete a uma das mais caras tradições do sertão: ter o corpo
fechado por conta de um pacto.
Riobaldo, o narrador-protagonista do livro, nasceu pobre e bastardo, e perdeu a mãe que tanto
prezava quando ainda era menino. O evento mais marcante da sua infância foi um encontro
que teve com um menino, o qual iria reencontrar já adulto, que lhe dá uma verdadeira lição de
coragem, quando juntos atravessam o rio São Francisco. Após a morte de sua mãe, Riobaldo
passou a viver com seu padrinho, fazendeiro abastado, que depois descobriu ser seu
verdadeiro pai.
Na fazenda de seu padrinho, foi iniciado nas artes da guerra e nas letras, tornando-se primeiro
assistente de mestre. Surpreendido ao descobrir quem era seu verdadeiro pai, fugiu e arrumou
emprego de professor.
Segundo Galvão (2000, p.47), nessa fase de sua vida, Riobaldo se deparou com dois arbítrios
da sorte. O primeiro foi a jagunçagem, instigada pelo seu padrinho que tinha ilimitada
admiração pelos jagunços, e com os quais mantinha relações de amizade. Ele tinha sido
levado às letras, para que se instruísse e lesse os documentos comprobatórios de suas relações
familiares com jagunços célebres. O segundo foi que as letras o jogaram na jagunçagem, pois,
ao sair da casa do padrinho e ganhar a vida como professor, o aluno ao qual se propôs ensinar
era um chefe de jagunços, que ele passou a acompanhar como secretário não-combatente.
Porém, foi o reencontro com o menino, de nome Diadorim, até então membro importante de
um bando de jagunços, que o tornou definitivamente um jagunço.
Por Diadorim ele veio a sentir verdadeiro amor, o que lhe causou enorme perturbação por se
tratar de outro homem. Riobaldo passou a acompanhar os passos de seu grande amor, que, na
verdade, tratava-se de uma mulher, fato desvendado somente nas últimas páginas do livro,
depois da luta de Diadorim com um grande inimigo seu.
O livro conta os fatos ocorridos com o bando de jagunços ao qual pertence Riobaldo, nos
sertões dos estados de Minas Gerais, da Bahia e de Goiás (BOLLE, 2004, p.99) e traz à tona a
vida dos jagunços, denominados por Galvão (2000, p.36) como sem-terra, carentes de tudo,
de propriedade, de bens, de tradição, de raízes, de qualificação profissional, sendo seu único
meio de vida colocar-se sob a proteção de um poderoso.
Trazendo a narrativa de Riobaldo para o contexto da vida dos jovens infratores, ou seja,
relacionando o drama da obra com a vida urbana nas periferias das cidades, também estes

convivem com a carência de bens materiais e a falta de perspectivas de vida frente a sua baixa
escolaridade e nenhuma profissionalização. E, se no caso dos jagunços, estes se agregavam
aos grandes proprietários de terra, já os jovens têm sido “acolhidos” pelos traficantes ou por
outros adultos que deles se utilizam para praticarem crimes e saírem ilesos.
Ao empreender novamente a leitura do romance de Guimarães Rosa, várias foram as relações
que surgiram entre a figura do jagunço inserido no sertão e os jovens infratores.
Segundo Bolle (2004, p.117) “o sistema jagunço, enquanto instituição situada ao mesmo
tempo na esfera da Lei e do Crime, deixa de ser um fenômeno regional e datado, para tornarse uma representação do funcionamento atual das estruturas do país”. Hoje, o sistema de
violência e criminalidade protagonizado por criminosos e por jovens infratores tem
movimentado muito das ações e “intervenções” do governo no sentido de manter a ordem.
Assim, vale indagar: de onde vêm os jovens infratores e sua capacidade criativa em tornaremse transgressores de leis e normas? Qual a sua origem geosocial? Seriam eles jagunços da
atualidade, da cidade, agindo de forma diferente, mas sob princípios parecidos com os que
moveram os jagunços no sertão?
Galvão (2000, p.49) fala em carreira de jagunço: “vencer o medo, provar a destreza nos
combates e, sobretudo, empenhar lealdade a um chefe”. No caso dos jovens infratores pode-se
falar em superar seu medo, ser esperto o suficiente para não ser “apanhado” e nunca
denunciar os outros integrantes de sua “gangue”.
Outros traços comuns entre a vida no sertão e nas periferias das cidades que se podem
observar são o sentimento de vingança e a justiça feita com as próprias mãos. Em Grande
Sertão: Veredas, há a narração do julgamento de Zé Bebelo, feito pelo bando de Joca Ramiro
após vencê-lo. Nas periferias, existem as determinações de não aceitar certas pessoas que
agiram em desacordo com a “lei” do local. As penalidades impostas pelos “chefes” das
gangues vão desde impedir a entrada da pessoa dita traidora no bairro ou vila, até a
perseguição com juramento de morte. Nestas comunidades urbanas o que se vê é a
manutenção da violência a todo custo, como forma de um ritual que mantém o poder
instituído.
Os jovens infratores respeitam mais estas punições extra-oficiais, que acontecem de forma
concreta, do que as impostas pelas autoridades judiciais. Um exemplo ilustrativo pode ser
dado através do caso de um jovem que “dribla” o oficial de justiça que o procura para a
entrega de um mandado judicial. Conhecendo os funcionários do Fórum que desempenham
esta função, ao avistar a presença de algum deles nos arredores de sua casa, vai pulando de
muro em muro até sair da região, evitando assinar a intimação, ou ainda, ser levado para
apresentar-se às autoridades.
Assim como o jagunço conhece cada palmo do sertão com suas “armadilhas” e circula por ele
como profundo conhecedor que é, o jovem infrator vale-se de sua destreza e conhecimentos,
informantes e aliados para manter-se longe das “ciladas” que lhe possam ocorrer como a
busca e apreensão por parte de policiais e das gangues inimigas.
Quanto à vingança, são inúmeros os casos de jovens que se iniciaram na vida de infração
movidos por este sentimento. O jovem César 380, ainda menino, viu o tio que mais amava e
que o tratava como verdadeiro filho ser morto por policiais, e a partir de então decidiu
comprar um revólver para vingá-lo. Contou que, movido por esse sentimento, permaneceu na
vida de infração os últimos anos de sua infância e início da adolescência: começou com o uso
e comercialização de drogas, a prática de furtos e conseqüentemente abandonou a escola. Em
Grande Sertão: Veredas, a figura que se passa do jagunço não é a de um criminoso, sendo
que “[...] seus crimes revelam um laço com a honra e com a vingança”. (Ibid, p.31)
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Existe uma passagem no romance(1976, p. 314) em que Riobaldo e seus jagunços foram
“cobiçados” por um fazendeiro como mão-de-obra: “Os jagunços destemidos, arriscando a
vida, que nós éramos; e aquele seo Habão olhava feito o jacaré no juncal: cobiçava a gente
para escravos!” Neste momento pode-se observar que este personagem entende que se não
fossem jagunços, seriam reles trabalhadores que iriam se perder na massa de outros
trabalhadores. Nas histórias dos jovens infratores, Vitor, que veio recentemente da Febem,
contou que estava a um passo de voltar para a criminalidade, pois, com sua baixa escolaridade
e falta de preparo profissional, não conseguia arrumar trabalho e a família o pressionava
muito para colaborar com o orçamento de casa. Outro fato comum são as situações de
exploração descritas pelos jovens na tentativa de trabalhar honestamente: cargas horárias
estendidas até a noite, que os impedem de freqüentar as escolas noturnas, baixas diárias pagas
pelo trabalho executado, falta de condições de segurança, sem contar a inexistência de
registro em carteira e de direitos previdenciários.
Como a opção por ser jagunço e não cair na vida de miséria e pobreza, saindo desta para outra
condição melhor, assim é a vida do jovem infrator que, ciente da dura realidade em que ele e
seus familiares vivem, tenta romper este círculo vicioso da miséria através do ato infracional.
Se o jagunço surge no próprio núcleo da organização social, econômica e política do Brasil do
século XIX, como uma necessidade histórica (GALVÃO, 2000), o que significa o jovem
infrator na constituição sócio-econômica do país do século XXI?
Para Galvão (2000, p.36) o jagunço apresenta-se como o “[...] individualismo avançado até o
último grau. Frente à ausência de toda forma de organização para a defesa de seus direitos, à
beira da anomia, seu bem mais importante reside em sua valentia, que compensa todas as
carências”.
No que diz respeito ao jovem infrator, no meio urbano e caótico em que vive, sua “rebeldia”
em não aceitar os esquemas propostos por instituições formais é a expressão de um quererviver que foge ao instituído e que o instiga a mostrar a face do humano diferente: valentia,
coragem, criatividade, para “driblar” as imposições que são feitas como forma de disciplinar e
categorizar as pessoas.
Procurei, através deste trabalho, mostrar uma outra imagem do jovem infrator, que não aquela
já conhecida, de estigmatizados, enquanto um segmento à margem da população e que, na
opinião de muitos deveria ser abolida, exterminada. O que proponho é relacionarmos os
jovens contemporâneos com os jagunços, possibilitando o aparecimento de outras imagens. E
atendendo ao apelo de Hillman (1993, p.61) podemos “(...) deixá-las falar e falar com elas”.
As formas encontradas para compreensão dos jovens infratores
A experiência como orientadora da medida sócio-educativa de liberdade assistida já havia
proporcionado o contato com os jovens infratores e uma certa compreensão de sua maneira de
ser, de suas relações com as instituições familiares, escolares, religiosas, policiais, judiciárias,
etc.
Este conhecimento acerca dos diversos aspectos da vida dos jovens era apreendido através de
meus contatos com eles, que ocorriam de forma individual, no atendimento dentro de
procedimentos referentes ao cumprimento da referida medida, cujos propósitos se dão com
base na reinserção social daqueles que transgrediram a lei e romperam assim com a
sociedade, devendo retornar para o convívio social após passarem pelo trabalho sócioeducativo.
Nesse período algumas questões foram surgindo: qual a imagem que se tem dos jovens
infratores? Como são denominados? Como tem se tratado a questão da transgressão? Que
lugares ocupam nas instituições? Fazem parte dos processos sociais e educativos, das relações
de trabalho e da vida social e comunitária?

Estas questões, contudo, estavam relacionadas aos aspectos do social que, segundo Maffesoli,
designam a relação racional e fundamentalmente mecânica dos indivíduos entre eles próprios.
É uma forma analítica de ver o mundo, simplificada pelas determinações econômicas e
políticas. Desta forma vive-se a lógica da identidade que funciona com base em categorias
fixas. (MAFFESOLI, apud GUIMARÃES, 1996, p.8-9 e 60)
Na ótica de Guattari (2000, p. 68-70), a identidade é um conceito de referenciação, passando
da singularidade de diferentes maneiras de existir para um só quadro de referência
identificável, fabricada como qualquer mercadoria no campo dos mercados capitalísticos.
Percebi-me então desenvolvendo um trabalho que levava à formação de uma identidade do
jovem infrator de acordo com os padrões definidos pela sociedade, isto é, minhas ações
coadunavam com a crença de uma identidade do jovem infrator pronta e acabada.
Conheci, no contato com a obra de Guattari, o conceito de singularidade que se opõe ao de
identidade, na medida em que se trata de um conceito existencial, produzindo processos de
subjetivação/singularização, em que ocorre uma reinvenção no modo de ser que escapa à
ideologia identitária. (2000, p.68-69)
Nesta época, estávamos iniciando um trabalho com grupos de jovens em oficinas de
convivência, e estas se tornaram não apenas um verdadeiro laboratório de observação, como
também um local onde passamos a ter contato com as experiências que eram narradas pelos
seus participantes. As oficinas eram espaços que podiam ser considerados como de
socialidade381, que é uma forma analógica de ver o mundo, rica em múltiplas possibilidades,
onde podiam se conhecer os processos de subjetivação dos jovens, através dos quais eles têm
encontrado “brechas”, saídas, para poderem viver seus devires existenciais.
O caminho que percorri, a partir de então, foi o de olhar para os jovens infratores como um grupo, a exemplo do
bando de jagunços de Grande Sertão: Veredas, que acredito viveram não apenas submissos aos poderosos, mas
também momentos articulados a processos de subjetivação. Na visão de Guattari (2000, p.46), os grupos que
passaram por esta experiência têm como características: captar os elementos da situação, construir seus próprios
tipos de referências, sem ficar na dependência de um poder global, buscar a liberdade de viver seus processos e
de ler sua própria situação e aquilo que se passa em torno dos participantes do grupo. Essa capacidade é que vai
lhes dar um mínimo de possibilidade de criação e permitir que vivam de forma autônoma, de acordo com o que
pensam, ainda que provisoriamente.

A imaginação que nos leva às imagens e aos arquétipos382
“Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar
de alguma espécie de encanto.” (ROSA, 2001, p. 100)
Bachelard (1986, p.xiii) nos diz que a imaginação é criadora, e que só ela ultrapassa a
realidade. Em seus estudos ele investiga a imaginação através de textos, imagens
literais/literárias ou obras de arte, que se apresentam em imagens pintadas, gravadas,
esculpidas. Utilizando o enfoque estético, a imagem é apreendida como acontecimento
objetivo, integrante de uma imagética, evento de linguagem.
A introdução de técnicas que utilizem o imaginário nos currículos constituem importante
fonte de produção de sentidos e de conhecimento de práticas sociais que se encontram ocultas
no cotidiano de formação dos jovens. A exploração do mundo imaginário possibilita que as
imagens aflorem permitindo a articulação entre o que é racional, e o que é irracional, entre o
consciente e o inconsciente.
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Socialidade, para Maffesoli (1987), é a reunião das pessoas em micro-grupos, em que o individual perde
espaço para o coletivo e os diferentes modos de vida, ocorrendo a partilha de um mesmo espaço, aproximando
seus habitantes, que se estruturam no afeto, nos conflitos, nas paixões, impedindo por vezes o totalitarismo.
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O termo “arquetípico” é empregado aqui no sentido que James Hillman (1995:80) dá a ele. Os vínculos de
Hillman são com a cultura e a imaginação que encontra nos arquétipos a sua estrutura básica.

Para Bachelard graças ao imaginário a imaginação é essencialmente aberta, evasiva.
Trabalhando com os jovens, introduzimos um currículo que prioriza a disponibilização de
uma série de materiais: sucatas, lápis, tintas, linhas, palitos, materiais para bijuterias; etc; em
atividades diversificadas: dinâmicas de grupo, confecção de desenhos, bijuterias, quadros,
cartões, máscaras e outros. Trata-se de provocar o desejo dos jovens em fazer uma atividade
proposta, na qual eles possam se expressar através do corpo, de desenhos, de objetos de
artesanato, bijuterias, como também pela palavra, que pode ser falada, escrita.
O jovem é “observado”, enquanto executa as atividades, que tem um direcionamento inicial,
como forma de instigarmos a sua participação. Porém, toda iniciativa em mudar os
acontecimentos no contato grupal é aceita. Nosso enfoque não é direcionado para a confecção
do objeto em si, mas para “captar” os acontecimentos que não param de ocorrer durante toda
a duração da oficina. Comentários, afirmações, brincadeiras, negativas em participar, palavras
e frases escritas, são os “ganchos” para iniciar as discussões e “trabalhar” aspectos do
cotidiano383da vida dos jovens.
Este cotidiano que os leva a imaginação, que segundo Bachelard pode ser tanto reprodutora
quanto criadora, dizendo que a primeira diz respeito à percepção e a memória. Já com relação
a imaginação criadora ele diz que a ela pertence a função do irreal.
As questões do cotidiano são “conversadas”, não se impõem condutas ou se passam lições de
“bom comportamento”. O conhecimento e a discussão sobre diversos assuntos são trazidos
em textos, e que podem se transformar em desenhos, que são comentados pelos participantes
das oficinas.
Os jovens cumprem a medida judicial no Projeto Liberdade Assistida por terem cometido atos
infracionais registrados em Boletins de Ocorrência. O conhecimento de como ocorreram as
transgressões se dá através de suas narrativas. Estas ocorreram em contatos individuais ou
durante atividades e dinâmicas no momento do grupo.
Nesses momentos, os jovens deixam transparecer como ocorriam as transgressões, daí a
relação com as ações dos jagunços de Grande Sertão: Veredas. Eles comentam sobre a
“adrenalina” no ato de praticar a infração, o viver sempre no limite do risco, como também a
consciência de sua condição econômica e social desfavorável e o desejo impulsionando o ato
transgressor para sua satisfação.
Em muitas ocasiões, durante o desenvolvimento das atividades, eles passam por processos de
criação, e através deles deixam se conhecer. São desenhos ou frases, palavras ditas ou
expressões corporais que nos permitem um contato com seu mundo arquetipal. Neste
momento não procuramos traduzir as imagens, mas deixar que elas falem por si próprias, pois
segundo Hillman ao traduzi-las estaríamos matando-as, fazendo com que elas desapareçam,
ficando somente a palavra do que elas são.
O termo arquétipo, para Hillman, está voltado para o trabalho com a imaginação. Continua ele
que arquétipo pertence a toda cultura, a todas as formas de atividade humana. Porém, se para
Jung os arquétipos transcendem o mundo empírico do tempo e do espaço, para Hillman, é
preciso voltar-se para a cultura em todas as suas manifestações (mitológicas, ritualísticas,
religiosas, artísticas) a fim de re-imaginarmos o mundo, o que significa reconhecê-lo como
imagético, como um lugar imaginal, onde edifícios, sistemas burocráticos, linguagem
convencional, transportes, meio ambiente urbano, alimentação, educação estão situados em
termos de matrizes imaginárias, ou seja, das imagens que se têm deles e que eles
desencadeiam
Em Hillman encontramos que os arquétipos são a estrutura básica da imaginação, portanto só
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Lembrando que compartilhamos a definição de cotidiano com Alves e Oliveira (2002, 87), como sendo “(...)
o conjunto de atividades que desenvolvemos no nosso dia-a-dia, tanto no que nelas é permanência o seu
conteúdo quanto do que nelas é singular (as suas formas).”

esta pode acessá-los. Para ele imagem é todo o material que constrói a psique em si, a forma
como ela se apresenta, a própria paisagem da alma e não criações da consciência. A imagem
para este autor é uma múltipla relação de significados, disposições, eventos históricos,
detalhes qualitativos e possibilidades expressivas que se auto-delimita (1988, p.31). Elas não
se expressam só por sonhos, desenhos, fala, movimento, aroma ou som. A imagem não é algo
que se apresenta aos sentidos ela é uma maneira de perceber o mundo. "[...] uma imagem não
é aquilo que se vê, mas a maneira como se vê" (Ibid, 1988, p.28)
Qualquer imagem denominada “arquetípica” é imeditamente valorada como universal, transhistórica, basicamente profunda, geradora, extremamente intencional, e necessária (Ibid,
p.36). Sendo assim, para as atividades desenvolvidas pelo homem no campo individual vamos
encontrar um correspondente nuclear arquetípico. O homem é o que é através desta relação
entre o individual e o coletivo.
Grande Sertão: Veredas: uma leitura dramática
Só quando se jornadeia de jagunço, no teso das marchas, praxe de ir em
movimento, não se nota tanto: o estatuto de misérias e enfermidades.
Guerra diverte – o demo acha. (Rosa, 2001, p.75)
O conhecimento dos jovens através das oficinas nos remete a imagens. Imagens e arquétipos
que permeiam o trabalho em dinâmicas que privilegiam o uso de expressões, sejam elas
corporais, verbais ou trabalhos manuais.
Na busca pela compreensão do sentido que atribuem a vida, esta identificação com os
jagunços, como já expliquei anteriormente, vem se mostrando autêntica quanto mais me
aproximo do mundo imaginal dos jovens.
Esta relação do jagunço com o jovem se materializou em uma experiência que vivi na cidade
de São Paulo com a leitura dramática de algumas passagens do livro Grande Sertão: Veredas.
A experiência foi feita com um grupo de alunos da USP, sob a coordenação de um professor
desta instituição de ensino.
Como integrante do grupo de jagunços procurei viver, mesmo que por instantes, as emoções
da vida na errância, de se sentir uma ameaça para o outro, assim como os olhares de uma
platéia que deixava transparecer o desprezo que sentem.
Foi um exercício de vivenciar como é a vida de jagunço, incorporando suas falas, procurando
expressar sentimentos de desprezo (pela figura do seo Habão), medo (o menino Guirigó),
prazer em falas que relatam atos de violência (sangrar galinha, esfaquear porco), prazer em
estar com as moças, prazer em pegar um soldado...
Na parte do “coro de jagunços”, emerge o sentimento de participar do “bando”, partilhar dos
mesmos sentimentos e da potência que transparece através da força de sentir-se como uma
ameaça à paz e sossego dos demais. Uma forma de fazer-se presente na sociedade que com
medo passa a recuar perante a presença incômoda dos jagunços/jovens infratores.
Travestir-se384 de jagunço, falar como eles e “mergulhar” no sistema jagunço, foi um exercício
que confirmou, as relações que vinha fazendo entre as figuras de jovens infratores e jagunços.
A proposta era que ao representar as falas dos jagunços se olhasse para o público
incorporando os sentimentos de: vingança, crueldade, raiva, menosprezo, indiferença,
egoísmo, medo, mas também prazer, adoração aos santos, amor, paixão, desejo, etc. Este
“olhar” para o público deveria ser revestido com estes sentimentos
Quanto aos momentos históricos, do Grande Sertão:Veredas e do contexto dos jovens,
acredito que devem ser destacados como tempos e universos diferentes, mas também podem
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Travestir-se, apresentar-se em suas múltiplas facetas, trocar de papéis que se sucedem, opõem-se, é
compreender a vida social como feita de teatralidade e contradição. (MAFFESOLI, 1984, p.138)

se ver semelhanças. Os jagunços: serviam a um sistema local: ao da luta pela posse das
terras; Riobaldo e os jagunços optam pela criminalidade para escapar da condição de
“enxadeiros” (jagunçagem como opção profissional por falta de oportunidades). Podemos nos
referir ao extremo individualismo da figura de Diadorim, ao fato de Riobaldo agir com
violência e sentir prazer nisso. Por fim que o crime acontece em todas as esferas sociais.
Poder e violência são palavras que caminham juntas, isso já falava Walter Benjamin, que em
seu texto “Crítica da violência – crítica do poder”, lembra que a palavra alemã gewalt pode
significar ao mesmo tempo “violência” e “poder”. E se estes jovens praticam violência, estão
oferecendo “resistência” a um tipo de poder, que lhes é imposto pela sociedade.
Dando “asas” à minha imaginação, passei a entender o comportamento transgressor dos
jovens através da imagem dos jagunços narrada por Guimarães Rosa. Nessa perspectiva,
comecei a ver que as imagens, em sonhos, nas fantasias, na literatura, nos mitos e na sua
maneira de revelar os padrões arquetípicos, podem ser um meio através do qual toda a
experiência torna-se possível. Pois “elas tem uma qualidade autônoma, independente, e
indicam complexidade: em toda imagem há uma múltipla relação de significados, de
disposições, de proposições presentes simultaneamente.” (Ibid, 1988, p.11)
Conclusão
Assim como Ariadne385, o estudo sobre o imaginário representou um fio que me guiou na
busca pela compreensão dos jovens infratores, e isto se deu principalmente na relação com os
mesmos nas oficinas de convivência.
Esta convivência com os jovens infratores proporcionou adentrar ao seu mundo: ocupam o
espaço geográfico denominado nas pequenas e grandes cidades de periferia, onde se
amontoam centenas de casas populares ou de barracos que formam as grandes favelas.
Falamos de labirintos arquitetônicos, onde vivem comunidades que prestam seus cultos ao
sagrado e ao profano, servem aos grandes sistemas capitalistas de consumo como também às
lideranças paralelas de poder e dominação, como é o caso do narcotráfico.
Podemos falar de outro labirinto, o das estruturas que sustentam a vida nas periferias, com
seus códigos de sobrevivência, onde crianças e jovens são colocados à prova pelos ritos de
iniciação na comercialização de drogas ou na prática de atos infracionais, entre outros.
Também em Grande Sertão: Veredas, vamos ver que “o sertão aparece aqui como labirinto,
lugar por excelência do se perder e do errar” (Bolle, 2004, p.65). e tomando por base esta
obra, mais uma vez a figura do jagunço se confunde com a do jovem infrator, considerados
errantes, fora da lei, mas que vivem seus processos de subjetivação construindo seu próprio
modo de sobrevivência.
Recorrendo ao conceito de arquétipos em Hillman procurei definir esta relação entre o grupo
característico dos sertões brasileiros e os jovens contemporâneos que vivem hoje em
comunidades urbanas. Este autor diz que os arquétipos referem-se a um movimento que se faz
mas do que a uma coisa que existe (1988, p.36).
Procuramos manter sempre presente nas atividades que propomos ao grupo de jovens este
movimento que utiliza imagens, não as nossas imagens, mas as deles próprios. E se hoje eles
são capturados pelas imagens do consumo, que na maioria das vezes os levam a prática do
ato infracional, pode-se observar que nos trabalhos que produzem, sejam nas frases, objetos,
desenhos, ou expressões corporais, deixam clara a visão critica sobre o sistema e a sociedade
em que vivemos.
385

Ariadne, filha de Minos, rei de Creta, auxiliou Teseu a livrar sua pátria de um vergonhoso tributo que
consistia em entregar todos os anos sete rapazes e outras tantas donzelas que serviam de alimento ao Minotauro.
Para tanto, Ariadne serviu-se de um novelo de linha cujo fio guiaria os passos de Teseu através dos escuros
corredores do labirinto. Victoria, Luiz A. P., Dicionário Básico de Mitologia. Rio: Ediouro, 2000)

Assim como os jagunços, a vida errante para o jovem, no momento é uma opção em face da
falta de outras oportunidades. O uso de seus corpos em atitudes transgressoras que os levam à
riscos, como o de morte, não passa desapercebido. Existe uma consciência real de que passam
por isso. Afinal, como nos diz Guimarães Rosa: “viver é muito perigoso.”
“Daí, depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo. E nisto, que
conto ao senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim,
devagarinho, depressa. Ele existe – mas quase por intermédio da ação
das pessoas: de bons e maus. Coisas imensas no mundo. O grande
sertão é a forte arma. Deus é o gatilho?” (ROSA, 2001, p.359)
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DESIGN E ARTESANATO: UM OLHAR SOBRE A
TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA NA
(AUTO)PRODUÇÃO DO HOMEM

Flávia Wanderley Pereira de Lira
(UFPE)
Introdução

A sobrevivência de grupos artesanais, hoje, depende de como estes artesãos entendem o
mundo e se relacionam com ele. Entender o mundo significa se reconhecer nele por meio de
seus valores, de seus costumes, da sua história.
O Estado de Pernambuco conta com um grande número de grupos produtores de artesanato. É
através do bem material que esses grupos se mantêm culturalmente e economicamente, e
repassam seus saberes integrando-os a novas realidades, reapresentando, assim, as suas
raízesculturais. A atividade artesanal, então, representa uma oportunidade de desenvolvimento
regional por proporcionar o sustento do artesão e de seus familiares, fortalecer a identidade
sócio-cultural e formar mão-de-obra, gerando emprego e renda para a comunidade. Ela
também contribui com a diminuição do êxodo para os grandes centros urbanos, mantendo a
população em seu lugar de origem. Dessa forma, o artesanato vem ganhando visibilidade no
cenário nacional como uma área de grande tradição cultural e turística, tanto pela sua
diversidade de matérias-prima como pela reafirmação de suas origens culturais.
Neste cenário de produção material, arte, grupos e comunidades artesanais, insere-se o
profissional de design. Este vem atuando junto a esses grupos artesanais através de
intervenções de Design, focadas nas necessidades e nos desejos desses grupos produtores,
com o objetivo de reforçar as questões culturais e identitárias, assim como promover o
artesanato e a sustentabilidade.
Em 2001, o projeto de extensão Imaginário Pernambucano, através da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), iniciou seu trabalho,
investindo nesta área de atuação e ampliando, dessa forma, o campo de trabalho para o
profissional de design de produto. O caráter multidisciplinar e social ligado ao projeto faz
deste um importante instrumento de união do conhecimento científico e empírico, tecnológico
e artesanal, pessoal e social. Para os que vivenciam e vivenciaram os resultados dessa
experiência, cresce a preocupação a respeito do papel do design neste tipo de intervenção, do
que ele pode fazer para ter um olhar mais holístico de sua atuação.
É, então, compreendendo a dinâmica da produção material dos ceramistas e oleiros386 do
Cabo de Santo Agostinho, assim como a sua comercialização, a qual promove o artesão e gera
renda, que este trabalho pretende desvendar e classificar as imagens que revelam o grupo, os
seus produtos artesanais e os espaços físico e psicológico no qual se desenvolve a atividade,
assim como o projeto de intervenção de design, o Imaginário Pernambucano, realizado no
mesmo.Estudar o grupo artesão pode ser significativo para os profissionais de design e para o
setor que, mesmo sem muito suporte de políticas públicas, gera renda e emprego para um
número expressivo de famílias no Estado e no País.
O objetivo do trabalho é verificar como o modelo de análise do imaginário segundo Gilbert
Durand pode auxiliar os designers387 (de produto) na análise da situação de um grupo
artesanal a fim de desenvolver um mapa do imaginário destegrupo e melhorar os resultados
alcançados com a intervenção.
O trabalho é uma interpretação subjetiva da observação participante sobre o contexto e a
vivência dos artesãos com a família, com a arte, com o trabalho, com a natureza, com a
intervenção de design. Sua abordagem é indutiva, partindo das particularidades recorrentes no
grupo artesão para o mito ordenador de todo o conjunto, do artesão, do produto, do espaço, da
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Para fins didáticos vou utilizar a denominação de artesão genericamente para o indivíduo que exerce uma
atividade artesanal (Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal, regulamentado pela Portaria nº
1193/2003, de 13 de Outubro); ceramista, para nomear a pessoa que trabalha manualmente com a argila
produzindo a cerâmica; e vou utilizar o termo oleiro para designar quem trabalha no torno, na roda e fabrica
peças torneadas (Renato Wandeck. http://www.ceramicanorio.com/ , acessado em 03/08/2006).
387
Designer é o mesmo que profissional de design.

intervenção. Enquanto metodologia, o trabalho se fundamenta na mitocrítica388 de Gilbert
Durand que analisa as recorrências, os símbolos e os mitos que atuam como organizadores
psíquicos e sociais, assim como suas transformações significativas em um determinado tempo
ou espaço, abordando a sua relação, manifesta ou não (latente), com a natureza, com eles
próprios e com a sociedade. A busca, durante todo o processo, é pelos elementos míticos, ou
seja, pelos símbolos que levam aos mitos, pois para Durand, os mitos são sempre ligados a
símbolos construídos culturalmente. O método de Durand serve como ferramenta para o
diagnóstico do grupo artesão a fim de alimentar a metodologia de design aplicada em projetos
de intervenção.
O presente trabalho é o resultado da pesquisa O que guardam os potes? Um olhar sobre o
grupo de cerâmica artesanal do Cabo de Santo Agostinho e está situado no período da
atuação de uma intervenção de design no artesanato, realizada entre 2003 e 2004, em um
grupo de ceramistas e oleiros do Cabo de Santo Agostinho, município pertencente à região
metropolitana do Recife, Pernambuco. Este grupo, escolhido para a realização do trabalho,
está situado na Vila Irmão Unidos e faz parte da Associação dos Ceramistas deste município.
Ele vem sendo assistido desde setembro de 2003 pelo projeto Imaginário Pernambucano, cuja
proposta visa à valorização da cultura e à identificação das potencialidades das regiões
atendidas, despertando interesse pelo contexto em que se insere, ou seja, pelo fato de ser um
grupo que faz parte da região metropolitana do Recife, que está inserido entre pólos industrial,
turístico e portuário de referência nacional, e que ainda tem na atividade artesanal de
configuração familiar integrada ao trabalho e à natureza. Um outro ponto de interesse pelo
grupo está na percepção dos pesquisadores da baixa autoestima do grupo, com a diminuição
da demandade seus produtos pelo mercado nas duas últimas décadas, apesar do crescimento
do artesanato pernambucano. A Associação dos Ceramistas do Cabo relatou com tristeza a
diminuição da procura por seu artesanato a partir de meados da década de 80. Antes, entre os
anosde 1970 a 1985, esta atividade era rentável e colocava o grupo de frente para o mundo
por meio da venda de seus produtos utilitários e decorativos.
2. O que guardam os potes?Um olhar sobre o grupo de cerâmica artesanal do Cabo de
Santo Agostinho
Falar sobre o grupo de cerâmica artesanal da Vila Irmãos Unidos, do Cabo de Santo
Agostinho, é falar de uma comunidade que vive a complexidade389, que vive amplamente
integrado ao conjunto de contextos no qual está imerso. O grupo de ceramistasdo Cabo
vivencia a unidade, a complementação na sua relação com a natureza, com a família e com o
trabalho, enfrentando incertezas e as contradições, sem deixar de conviver de modo solidário
com os fenômenos existentes.
No grupo de ceramistasdo Cabo ainda não há a idéia de disjunção, princípio do pensamento
ocidental, que, segundo Morin (2001), separou os objetos de seus contextos, (...) o espírito da
matéria, a realidade em disciplinas compartimentadas umas das outras. (...) separaram-se as
disciplinas, as ciências, as técnicas. Separou-se o sujeito do conhecimento, do objeto do
conhecimento. Segundo o teórico que aborda o pensamento complexo, EdgarMorin (1996:
15), a realidade é feita de laços e interações; então, todo o sistema emque os artesãos do
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Caboestão envolvidos, como o da organização de parentesco, o da natureza e da atividade
artesanal (trabalho) permite que ele seja um ser complexus390, pois o sistema o envolve e
deixa-se envolver por ele. Com esta retroalimentação do envolvimento este sistemacarrega
consigo uma idéia de ciclo, de caráter retroativo e de autoprodução presentes na idéia de
circularidade tratada porMorin. Os artesãos vivem e trabalham no mesmo ambiente, se
(re)produzem nos filhos enas peças. Resistem através dos tempos, através do ciclo da vida.
Constroem-se a si mesmos, constroem o grupo, constroem para o grupo. São produtos e
produtores ao mesmo tempo (MORIN, EDGAR 1996: 18). É, portanto, uma comunidade que
vivencia a ciclicidade.
Mapa das olarias
1. olaria Fernando
2. olaria Percivônio
3. ateliê Vânia
4. olaria Celestino, Abiud, Durval
5. olaria
6. olaria Clebe, José Rogaciano
7. ateliê Nagirley
8. olaria Severino
9. olaria Deoclécio
olarias
fornos
área de lazer

Esquema do espaço de produção artesanal da Vila Irmãos Unidos
Uma outra idéia presente no grupo e que reafirma a existência da complexidade é a de união
de noções que a princípio são antagônicas, mas complementam-se. Esta idéia de
complementação de idéias divergentes é o que Morin chama de dialógica. O princípio
dialógico recorre no grupo no discurso dos artesãos sobre a liberdade da atividade artesanal
fazendo o contraponto e, também, o complemento com a dependência da natureza (matériaprima, clima), ou com o intermediário, responsável por estabelecer o vínculo com o mercado,
ou com órgãos governamentais ou da iniciativa privada, que tem o papel de liberar e autorizar
a retirada da argila em terrenos particulares.Outros exemplos estão presentes na idéia do
coletivo (enquanto grupo, associação e força produtiva) e do individual (da atividade no torno
e da criação); no silêncio como condição para a sua produção sendo antagônico e
complementar à necessidade dos artesãos de exporem seus produtos e se exporem através
deles; e, no trabalho (requerendo esforço para a sua sobrevivência e de sua família) sendo
antagônico e complementar ao lazer (o descanso e bem-estar ao final do trabalho garantido
pelo produto vendido), ambos também respaldados pelo prazer com a atividade.
Enfim, esses dois princípios da teoria da complexidade de Morin traduzem como o grupo vive
e trabalha na Vila Irmãos Unidos, na cidade do Cabo. Ela é o ponto de partida e o
complemento para uma investigação mais profunda que revele, segundo a metodologia de
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Durand, o que está guardado ou subjacente às imagens e no interior dos potes de argila do
grupo de artesãos.
4. Colhendo olhares
Para se obter as imagens sobre o grupo artesão, a mitocrítica segundoDurand propõe gerar
quadros interpretativos considerando os elementos que se repetem de forma obsessiva e que
constituem uma espécie de sincronia, de significação na observação participante, não somente
para identificar e nomear o mito subjacente, mas também para revelar as tensões que
relacionam o artesão, o produto, o espaço e a intervenção. Para tanto foram elaborados quatro
quadros, quatro olhares que se inter-relacionam; o primeiro olhar sobre o artesão, o segundo
sobre o produto, o terceiro sobre o espaço e, o quarto sobre a intervenção.
As imagens sobre o artesão.
Em busca da interpretação sobre o grupo, encontram-se as sincronias391:
• o artesão como defensor de sua condição de existência, de sua força ou ação;
• o artesão como guardião do segredo sobre a olaria e sobre a criação;
• o artesão como criador e apreciador de sua criação;
• e o artesão como criação resignificada, transfigurada pelo seu artesanato.
•
Neste primeiro olhar, observa-se que o grupo artesão carrega consigo um discurso em
defesada sua existência exposta pela imagem que expressa o fazer artesanal e o artesanato
como representantes ou símbolos da sua vida. Era sempre recorrente no discurso dos artesãos
a defesa de seu trabalho, do que eles faziam, do que eles eram. Uma imagem que reforça e
reafirma esse discurso é a figura do artesão mestre que se colocava como o elo temporal, entre
o passado e o presente, e intelectual do grupo, pelo repasse e comunicação do conhecimento
técnico e empírico. O oleiro mestre pode ser comparado com o falador citado por Vargas
Lhosa, sem posses materiais significativas, mas dotado de posses espirituais e intelectuais. É
ele quem leva os fatos, a história, o conhecimento, a comunicação, as formas de conduta, os
valores, que fazem desse povo de seres dispersos, uma comunidade e mantém vivo entre eles
o sentimento de estar juntos, de construir algo fraterno e compacto (LlOSA, VARGAS.
1988: 213).
Uma outra imagem recorrente é a da luta dos artesãos pelo direito de retirar da terra o seu
sustento, principalmente quando elesse expõem ilegalmente para extrair a argila do barreiro.
Neste caso, o artesãonão está apenas infringindo uma lei, está se apropriando da sua condição
de existência. Por outro lado, os artesãos também se estabelecem enquanto grupo através da
formalização da Associação, dos laços familiares, de solidariedade e de amizade entre seus
membros, da própria técnica, defendendo seu trabalho, seu artesanato, sua vida. O
fortalecimento do coletivo acontece pelo individual, vivenciado durante a solenidade da
produção do seu artesanato, pela (re)criação do seu papel social a cada dia, a cada
necessidade. No seu discurso, qualquer outra função não lhe cabe, como o comércio, por
exemplo. Numa passagem do livro A Oleira Ciumenta, Lévi-Strauss (1985: 18) comenta que
o oleiro levava seus produtos ao mercado, à feira, onde os confiava a um intermediário. Dizia
ainda que as ocupações regulares, a vida de todos os dias não punha ninguém em contato
direto com ele, o artesão. Fato bastante recorrente no grupo oleiro do Cabo.
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transformando argila em
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Oleiros modelando em
seus tornos.

Da esquerda para direita,
Clementino Cândido
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amigos desde 1970.

Explorando a segunda sincronia, onde o artesão aparece como guardião do segredo sobre a
olaria e a criação, observa-se que o segredo sobre o seu fazer e o produto participa da
solenidade de produção, referida anteriormente, e coopera com a existência do grupo. A
primeira imagem que emerge do segredo é a do silêncio, bastante referenciado e observado
nas suas falas e na produção. O silêncio colabora com o trabalho artesanal, com a criação,
com a individualidade do artesão. Então o fato de se guardar segredo se torna equivalente ao
de se guardar o grupo, no sentido de manutenção da sua existência. O artesão exprimia o
cuidado com a sua produção quando dizia: a gente aqui trabalha mais no silêncio, essa
quebra do silêncio atrapalha um pouco quem trabalha em produção392.
Uma outra imagem também bastante forte para o artesão é a do pote com água. Um dos
artesãos comentava que (...) a água deve ser usada por apenas um artesão, apenas aquele que
começou a usá-la deve continuar utilizando. Os potes, nos mitos, guardam segredos, e o pote
com água utilizado por cada artesão, individualmente, carrega consigo o segredo da produção
e do ser criador que existe em cada um. Para o artesão transformar a argila em pote, ele
necessita da água. A água, neste caso, já se insere na olaria como um segredo de produção.
Desde o beneficiamento à modelagem, passando pela preparação da massa, a água é utilizada
pelos artesãos para a retirada de impurezas, para amolecer a argila, para modelar e dar
acabamento na peça. A água também significa condição de existência e de manutenção da
olaria. Bachelard cita Fabricius que, no século XVIII, falava da serventia da água para nutrir
a terra e o ar (BACHELARD, G. 1997: 129).
Numa outra análise, tanto a argila quanto a água são elementos essencialmente femininos. Ao
levantar a peça no torno, ferramenta masculinizadora da prática artesanal para o grupo, o
artesão trabalha a sua feminilidade, trabalha a argila e a água, trabalha as formas curvas,
sinuosas, femininas. Ele transforma a argila e a água em um produto, ou seja, transforma o
feminino no masculino. Este ato transformador lhe dá força. No momento em que a peça é
seca e queimada no forno, a argila endurece, masculiniza-se. Os elementos femininos são
limitados e retirados da peça, ou seja, a argila se retrai pela eliminação da água. O artesão
masculiniza sua condição de oleiro, atividadeque na América, segundo Lévi-Strauss (1985:
34), é incumbência das mulheres. Ao guardar ou colocar a água no pote, é como se ele, o
artesão, quisesse devolver o elemento feminino ao produto. Porém, de forma disfarçada, não
revelada. Ou então, é como se ele quisesse proteger essa feminilidade, ao manter a porção ou
a substância feminina guardada no pote. O segredo, neste caso, está na masculinização da
atividade artesanal.
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Clebe, irmão do mestre
oleiro, modelando a peça
no torno usando sua água
do pote.

José Rogaciano
modelando uma peça.

A sincronia que mostra o artesão como criador e apreciador de sua criação, traz à tona as
questões do poder e do prazer relacionados à criação, à produção, ao trabalho artesanal, à
olaria. Segundo a Bíblia, o homem foi criado do barro. Esse mito de criação conduz o homem
para o desenvolvimento do trabalho criador.A questão do poder do indivíduo que cria faz
analogia com a posição de pai da relação pai-mãe natureza-produto, com a posição de
gerador/ produtor de suadescendência. A argila ganha vida e forma quando o oleiro levanta a
peça. O termo levantar, neste caso, traz consigo esse caráter de ascendência, de elevação, de
poder mais voltado ao masculino. Com o apoderamento do artesão por sua liberdade criadora,
ou seja, a partir do momento em que o artesão sente-se possuidor desse poder criador, se
estabelece, então, o prazer da atividade. A satisfação de ser reconhecido através de seu
trabalho, de sua criação, faz com que o artesão se realize no trabalho pelo prazer que sente ao
apreciar sua criação e de ser admirado por causa dela.

Tarcísio e José, filho e pai,
mostrando suas peças.

Crianças
brincando
próximas
àsolarias. Peças e crianças
como produtos dos oleiros.

A harmonia entre José e o torno
ao modelar a peça.

Para fechar esse primeiro quadro, tem-se o artesão também como criação, resignificada,
transfigurada pelo seu artesanato. Esta sincronia coloca o artesão como parte integrante de sua
peça. É o criador integrando a criação, ou a criação com características herdadas do seu
criador. O artesão se auto-produz. Segundo Morin (1996: 18), o produto é ele próprio
produtor. O artesão, neste caso, torna-se ao mesmo tempo pai e filho. Criador e criatura.
Produtor e produto. Renovado. Re-nascido. A produção do objeto pelo homem é ao mesmo
tempo um processo de autoprodução do homem. No que produz o homem se reconhece e é
reconhecido (...) (ALBORNOZ, SUZANA. 2004: 63).
Uma outra imagem que ressalta essa autoprodução do artesão é a da integração do
artesão com o produto no momento da suamodelagem. Partes do seu corpo se cobrem de
argila quando o artesão levanta a peça e ele se transforma, estendendo-se, ampliando-se. O
artesão se mistura a própria matéria do produto. O artesão se mistura ao produto. Ele torna-se
ferramenta, instrumento que opera transformações na matéria e nele próprio. O artesão-sujeito
se resignifica no artesão-produto.

Artesão Nado, responsável
pela extração e pelo
beneficiamento, confunde-se
com o espaço por causa do
barro em seu corpo.

As mãos do oleiro
cobertas
de
barro
modelando a peça.

As imagens sobre o produto.
Interpretando as imagens referentes aos produtos, encontra-se a sincronia:
•
•
•
•

o produto como objeto de resistência e durabilidade presentes no seu formato
torneado;
o produto como interpretação e combinação do artesão e da natureza;
o produto como harmozinador entre a prática e o sonho, e a utilidade e o
desejo;
o produto como mediador entre o artesão e o comércio.

Neste primeiro olhar sobre o produto, a sincronia o coloca como objeto de resistência e
durabilidade presente no seu formato torneado. A forma apresenta-se como uma característica
de resistência. Dessa imagem pode-se ressaltar o formato circular, seja cilíndrico ou esférico,
presente também na ciclicidade do próprio sistema, da própria organização humana e do
espaço, do próprio instrumento de trabalho – o torno393.
A maioria dos tornos do grupo do Cabo é movida pela força mecânica, método tradicional,
exigindo mais do que habilidade e coordenação por parte do oleiro, exigindo sintonia. Em
alguns mitos, atribui-se esse domínio da práticaoleira a uma ave chamada Forneiro ou João de
Barro. SegundoLévi-Strauss (1985: 59), entre essasaves, o macho e a fêmea colaboram na
construção do seu ninho, e, ao colaborarem uma com a outra, essas aves cantam numa
harmoniosa e precisa conversa. Entretanto, as aves só cantam se o homem, seu observador,
estiver em silêncio, ou seja, a condição para essas aves trabalharem éestar em silêncio. Assim
como as aves, o oleiro e o torno também colaboram na fabricação de uma peça, guardando o
silêncio durante a modelagem da argila.
Ihering, segundo cita Lévi-Strauss (1985: 59), observou e descreveu essa conversa entre um
casal de Forneiros:o macho dá um pio e a fêmea responde-lhe imediatamente, meio-tom
abaixo; assim, os dois sons com uma duração sempre igual, sucedem-se em alternância, mas
com tal rapidez, tão grande precisão de ritmo, que nos enchemos de admiração; sobretudo
quando se pensa que nos custaria a nós, humanos, aprender este gênero de exercício musical
num movimento prestíssimo.
Nesta descrição, o Forneiro-macho, iniciador da conversa, é comparado ao oleiro, e o
Forneiro-fêmea é comparado com o torno pelo fato de sua resposta ser imediata e precisa. O
trabalho artesanal acontecia, então, como um acordo, um diálogo entre o oleiro e o torno, e o
produto artesanal era o resultado do funcionamento dessa dupla atestado pelo movimento,
pela harmonia, ritmo, precisão, equilíbrio.
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O torno consiste em dois discos ligados por um eixo central, sendo um dos discos impulsionado com o pé
ocasionando o movimento de rotação. Este movimento permite que o oleiro transforme a argila disforme em um
produto utilizando as mãos como instrumento para dar forma/ modelar à peça. Para isso, a argila é colocada no
centro de um prato giratório, e com os dedos posicionados, externa e internamente, levanta-se a parede da peça
na forma e altura desejada.

Tecnicamente falando, esses formatos torneados fazem com que o produto seja fisicamente
muito mais resistente, pois eles não têm pontas nem arestas. A resistência se coloca, então,
como uma propriedade de preservação para os objetos utilitários e funcionais, de uso
freqüente, como os do grupo ceramista. Os formatos mais comuns dos objetos são os
cilíndricos-convexos e os esféricos-convexos. A peça convexa, ou seja, aquela de saliência
curva, simbolicamente remete à fortuna394, a um produtor afortunado, feliz, de sorte. Remete,
também, à fartura395, a um produtor satisfeito, saciado, nutrido.

Moringas.

Jarra.

Vaso/ pote

Luminária

Oleiro movimentando o
torno.

Uma segunda imagem coloca o produto como interpretação e combinação do artesão e da
natureza. Estão na constituição do produto artesanal as evidências quanto ao material
utilizado e às heranças do produtor pela individualização de cada peça. O produto, então,
(re)apresenta o artesão e a natureza renovados a cada peça levantada, a cada novo trabalho.

O oleiro Durval modelando no
torno.

Vasos ondulados convexos.

Vasos num formato de casulo.

O produto é apresentado, na terceira imagem, como harmozinador entre a prática e o sonho,
entre a utilidade e o desejo, o produto se coloca como um campo de oposições que são
também complementares. Por trás da funcionalidade, enrijecedora, masculinizadora, do
produto utilitário, tem a textura, a pintura, a decoração, a feminilidade. Os produtos também
carregam consigo o sonho de uma vida melhor, de uma vida farta, de uma vida afortunada
para os seus produtores. A cada peça trabalhada, levantada, criada, se estabelecem critérios
práticos e oníricos, que são úteis ao satisfazerem os desejos inerentes aos indivíduos, aos
artistas, aos artesãos.
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Produção de filtros. Utilitário
que garante a sobrevivência dos
oleiros.

Anjos de barro modelados por
Nagirley (religiosidade).

Do algdá (espécie de prato) à fruteira
de José Rogaciano (fartura).

Finalmente, o produto aparece como mediador entre o artesão e o comércio. O produto, neste
caso, apresenta o artesão ao comércio através da venda realizada, geralmente, pelos
intermediários. O produto faz com que o artesão seja reconhecido socialmente pela atividade
que executa e que, a partir dela, ele sobrevive. Um exemplo bastante significativo é o
comércio de filtros, que no período de 2003/ 2004 representava, praticamente, a sobrevivência
do grupo artesão. Pode-se dizer que o filtro tinha um papel renovador,salvador, abastecedor.
Era ele (o filtro) que alimentava o artesão e sua família. O alimento vinha, então, da terra, da
água e das mãos do homem produtor. Assim como a chuva torna fértil o solo, a água
fertilizava a argila e o homem plantava sua cultura. Ao final do período de fabricação, a
produção dava frutos. Alimentava. Sua função social se confundia, então, com a sua função
prática, de purificação e vida. Não faltava ao homem produtor a água nem a terra; (...) olaria e
agricultura são, por isso, compatíveis (LÉVI-STRAUSS, CLAUDE. 1985: 32).
As imagens sobre o espaço (de extração, de beneficiamento, de produção, de lazer).
Ao interpretar as imagens referentes ao espaço, encontrou-se a sincronia:
•
•
•

o espaço como um lugar de instabilidade/ insegurança;
o espaço como obstáculo;
o espaço como ampliação do território familiar, do lazer e da natureza.

As imagens que colocam o espaço como um lugar de instabilidade, de insegurança são
visíveis e presentes no cotidiano do grupo artesão. Essas imagens mostram a constância do
risco oferecido pelas gambiarras elétricas e pelos escoramentos do teto, das paredes da olaria
e do maior forno do grupo. Por trás desta visibilidade/ deste concretismo, a instabilidade do
espaço reflete a instabilidade da vida do artesão. A dependência da natureza e de condições
estabelecidas como gambiarras para a vivência e execução da atividade artesanal, como
exemplo, cito os acordos temporários firmados para a extração da argila, tornam frágil,
precária, instável a vida do artesão.

Improviso na iluminação e nas
ferramentas de trabalho.

Escoras para a parede dos
fundos da olaria não desabar
na rua Celestino Mota.

Forno estourado
com as paredes
escoradas.

Escoras para o teto
da
olaria
não
desabar.

A segunda imagem refere-se ao espaço como obstáculo. O obstáculo relaciona o espaço com
dificuldades quanto ao acesso e quanto à inadequação do uso. Quanto ao acesso, a imagem do
espaço pode ser ressaltada, numa primeira instância, pela falta de referência sobre a
localização do grupo artesão, fazendo com que o desconhecimento do acesso ao espaço seja
um obstáculo para o (re)conhecimento do grupo socialmente e economicamente. Em um
segundo momento, pela movimentação, tanto no deslocamento interno quanto no externo
pelas olarias, fazendo uma analogia aos obstáculos no caminho e no cotidiano do artesão. No
que se refere ao acesso ao espaço proibido (por lei), o obstáculo se insere dentro do local da
extração da argila, o qual passa a ser um espaço de luta para a conquista da natureza e da
sobrevivência do artesão.
No que diz respeito ao uso inadequado do espaço, o obstáculo se apresenta como
impedimento para o desenvolvimento da atividade artesanal. É o caso da olaria que tem um
forno dentro da mesma, inviabilizando o trabalho nos períodos em que este está em
funcionamento.
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Para fechar o quadro sobre o espaço, tem-se a sincronia que coloca o espaço como ampliação
do território familiar, do lazer e da natureza. Ocasiona-me chamá-lo de espaço estendido. Este
espaço estendido compreende todos os espaços que fazem parte do contexto do grupo
artesanal, condensando-os em um só. As olarias, neste caso, eram como extensões das casas
dos oleiros e artesãos. Assim como o espaço físico, as relações sociais e de trabalho também
eram extensões das relações familiares, permitindo uma ciclicidade familiar identificada
também na organização do próprio espaço. Primeiramente, por causa do vínculo de
parentesco de parte dos artesãos: o mestre, seu Celé, é pai de Vânia e irmão de Clebe que é
marido de Leda, e que por sua vez é irmã de Anísio. Depois, pela relação de amizade e
solidariedade entre os membros do grupo.
De alguma forma, os espaços se inter-relacionam ou são ampliados um para dentro do outro.
Estas extensões dos espaços podem ser observadas pelas imagens que mostram suas
proximidades físicas e as misturas evidentes, quando se observava que na olaria tudo tinha a
cor do barro, como no espaço natural da extração da argila; ou quando o nome da rua recebe o
nome do mestre artesão. Portanto, são trazidos para a idéia de espaços estendidos os outros
espaços que configuram as localizações de início ou imagens primeiras relacionadas à
natureza, de criação, de nascimento; as localizações de meio ou imagens segundas
relacionadas à imagem da família, de crescimento, de processamento do produto artesanal; e
as localizações de fim ou imagens terceiras relacionadas ao lazer e ao descanso.

O barro está em tudo
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em vista a interpretação das imagens referentes à intervenção, encontrou-se a
a intervenção como um projeto descontínuo;
a intervenção como um sistema não rígido;
a intervenção como geradora de (novas) possibilidades para a atividade
artesanal.

A primeira sincronia coloca a intervenção como um projeto descontínuo. A imagem referente
a essa sincronia corresponde às dificuldades do projeto em dar continuidade ao trabalho,
principalmente ao trabalho de campo, e em escoar os produtos gerados com a intervenção.
Essa descontinuidade leva a insegurança para os artesãos e faz com que a intervenção tenha
que sempre retornar ao resultado da intervenção anterior para reiniciar o trabalho toda vez que
retoma a volta ao campo.

Equipe do projeto
Imaginário
Pernambucano
realizando um novo
acordo de cooperação
para iniciar uma nova
etapa.

Artesãos
conversando
sobre a
retomada do
projeto Imaginário
Pernambucano.

A segunda sincronia traz a intervenção como um sistema não rígido. As imagens que
recorrem para a sincronia carregam consigo uma certa maleabilidade encontrada nas
diferentes formações ou multidisciplinaridade da equipe técnica (dependendo da necessidade),
nas constantes avaliações do trabalho para uma melhor adequação ao grupo, no improviso
advindo das limitações estruturais ou instrumentais, na própria dinâmica da relação do grupo
artesanal com a intervenção.
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Para finalizar, a sincronia coloca a intervenção como geradora de (novas) possibilidades para
a atividade artesanal. As imagens referentes a esta sincronia, descrevem a intervenção como
fomentadora da produção artesanal pelo incentivo e identificação de novas possibilidades de
trabalho, que o artesão ainda não tenha percebido por causa do seu envolvimento com o fazer.
Essas possibilidades podem estar dentro da técnica, como pequenas soluções para o
melhoramento das ferramentas de trabalho, pinturas naturais, novas linhas de produtos, por
exemplo, e do cotidiano do artesão, como a reorganização do espaço para um melhor
aproveitamento do mesmo e para facilitar o transporte das peças. Essa sincronia percebe a
intervenção com um caráter desafiador e que visa contribuir para a permanência da técnica e
do grupo, assim como para a promoção dos técnicos (em design) que vêem no trabalho com a
cultura material uma possibilidade de se manterem no mercado por gerarem novas
competências para o âmbito social.

O designer Marco Buhagiar
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uma solução
para a peça.
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A introdução da argila vermelha,
chamada tauá, para pintar as peças.

5. Relacionando os olhares – o mito ordenador
Através dos quadros de análise baseados na teoria de Durand sobre o artesão, o produto, o
espaço e a intervenção, chega-se ao mito ordenador do grupo de ceramistas do Cabo de Santo
Agostinho: Nanã Buruku, divindade muito antiga (VERGER, P. 2002: 236) guardiã do saber
ancestral (PRANDI, R. 2001: 21). Ela tem o domínio total sobre o Tempo e seus elementos
são a água e a terra, ou seja, a lama. É considerado o Orixá mais velho do panteão na
América (PRANDI, R. 2001: 21) e resume em suas características os símbolos e as imagens
recorrentes e apresentadas nesta interpretação mitocrítica sobre o grupo.
Nanã é considerada a grande genitora mítica. Mãe de todos os orixás[1], ela representa a
memória ancestral do povo e vive voltada para a comunidade, assim como a figura do mestre
oleiro, sempre tentando realizar as vontades e necessidades dos outros, formato também
seguido pela proposta da intervenção ao gerar possibilidades novas para a prática artesanal,
sempre focada nas necessidades e desejos dos grupos produtores.
Orixá dos mistérios, Nanã é uma divindade relacionada à criação do mundo, que permite o
nascimento dos deuses e dos homens. Ela é o princípio, o meio e o fim; o nascimento, fazendo
uma analogia com a criação; a vida, no momento em que se sobrevive da arte; e a morte, a
própria matéria-prima bruta, não beneficiada[2], receptora de corpos diversos e resultado da
decomposição dos mesmos. Nanã recebe os mortos e permite o seu renascimento, imagem
diretamente ligada ao oleiro e ao ceramista que produzem peças da lama, reinventando a vida,
como uma combinação do homem e com a natureza. Esse mistério, no qual a orixá está
associada, relaciona o silêncio, que colabora com a atividade ceramista, e o segredo de
fabricação, dos potes de argila feitos pelos artesãos, à manutenção da existência do grupo. A
introversão, característica de seu arquétipo, também faz referência ao mistério, pelo fato do
orixá conter e processar a vida em seu interior. Essa característica se vincula primeiro ao
perfil dos oleiros e ceramistas observados, depois à funcionalidade da maioria dos produtos

fabricados pelo grupo, como o exemplo do filtro que contém a água e a purifica em seu
interior.
A sua configuração de terra e água, a associam à agricultura, à fertilidade, aos grãos. Diz-se
que colocar água sobre a terra significa propiciar um ciclo. Umedecer a terra seca e quente é
restituir a umidade e o frescor que representam a paz e o equilíbrio. Nanã, através da
fertilidade, atrai os Orixás masculinos para gerar suas criações (SARACENI, R. 2005: 153).
Imagem relacionada à fecundação da terra pela água, ao papel dos gêneros no fazer artesanal,
à fabricação das peças no torno que requer um equilíbrio entre forças físicas como a
centrípeta, a centrífuga, a da gravidade e a ascendente (que levanta a peça).
Um outro acontecimento observado no grupo e que aponta para Nanã é o desejo de voltar às
situações do passado, aos modos de vidas que já se foram, fato recorrente entre os oleiros e
ceramistas mais velhos que desejam retornar aos bons tempos do passado e que configura a
resistência do grupo, a defesa de sua existência. Do mesmo modo, acontece na intervenção
essa recorrência ao passado toda vez que se (re)inicia as atividades de campo e o projeto
necessita retomar os resultados da intervenção anterior para dar continuidade ao trabalho.
Uma representação a ser também ressaltada vem da dança ritual para Nanã. Ela é realizada em
círculo, onde os dançarinos, iniciados do Orixá, apóiam-se em seus bastões (cajados) andando
um pouco de lado, com passos lentos e circunspectos (...) suas atitudes imitam a fadiga de
uma longa viagem (VERGER, P. 2002: 239). Esta imagem se relaciona com o espaço no que
diz respeito ao formato circular e na questão do tempo sobre o estado de conservação e
manutenção das estruturas físicas, onde o elemento do cajado faz referência direta às escoras
que sustentam as paredes das olarias e dos fornos envelhecidos. Uma outra referência ao
cajado do Orixá está relacionada ao sustento financeiro dos projetos de intervenção.
Nanã, portanto, se estabelece como mito ordenador do grupo por reafirmar as imagens e os
símbolos vinculados ao trabalho em família, à sabedoria e ao respeito pelo mestre artesão, aos
papéis dos gêneros na produção artesanal, à sobrevivência e resistência do grupo, aos ciclos
da vida e da morte, de produção e venda, ao equilíbrio e à harmonia entre o artesão e a
natureza, à herança cultural perpetuada no legado material.
Conclusão
Todo o estudo fundamentado em Durand amplia o olhar do profissional de Design e o conecta
com uma realidade inteira, de totalidade do grupo artesão. As imagens e os símbolos que
emergiram durante a análise conduzem a uma das inúmeras possibilidades de mapeamento do
imaginário do grupo de ceramistas, e traz elementos bastante significativos para o trabalho de
campo e de projetação (criação de produtos) do designer. Imagens como a verticalidade, a
circularidade, a sinuosidade, o equilíbrio são alimentos que nutrem e cooperam com as
estratégias de um projeto de intervenção voltado ao grupo, às suas referências culturais, à sua
retro-alimentação, a sua sobrevivência.

http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk - _ftnref1
[1]

O orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado, que, em vida, estabelecera vínculos
que lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza (VERGER, P. 2002: 18).
http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk - _ftnref2[2] Beneficiamento é o
tratamento da argila para que ela fique homogênea, compacta e limpa de impurezas inorgânicas como pedras,
por exemplo, e orgânicas, como pequenos insetos, gravetos. Em outras palavras, submeter a argila a operações
que tem por finalidade torná-la em condições de ser utilizada
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A ENFERMAGEM FAZENDO ARTE E A ARTE
FAZENDO EDUCAÇÃO NA SAÚDE...396

João Bosco Filho397
(UERN/FACEX)
1 Nem tudo se começa pelo começo...
A proposta de trabalho apresentada a seguir é resultado das inquietações do seu autor frente
às possibilidades do uso de estratégias facilitadoras do processo ensino aprendizagem
estabelecido no espaço da formação de trabalhadores para o setor saúde, particularizando
para a realidade da Faculdade de Enfermagem - FAEN da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN.
A FAEN através da efetivação do seu projeto político pedagógico vem possibilitando a
efetivação de novas metodologias pedagógicas nos seus vários níveis de formação,
conseguindo articular em alguns momentos, nas suas atividades de formação profissional, o
ensino médio, viabilizado pelo Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem - PROFAE, superior, através do Curso de Graduação em Enfermagem e a pósgraduação, construída através dos Cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica e
Saúde da Família.
Nesse sentindo, algumas disciplinas vêm tentando transformar a sala de aula, de modo que
esta supere a lógica da transmissão linear do conhecimento e comporte-se como um espaço
de construção da aprendizagem, na qual docentes e discentes atuem como atores principais
desse espetáculo. Não negamos a importância dos bastidores, afinal, muitas coisas
acontecem por trás das cortinas, mas geralmente os louros são entregues somente aos que
ocupam privilegiado espaço do palco.
Essa nova forma de construir a formação nos faz pensar que a educação vai além de se
discutir os conteúdos inerentes a construção de habilidades e competências, caminha também
para a inserção de novas estratégias pedagógicas que não se construíram agora, mas que
foram negadas em virtude do modelo cartesiano/fragmentador de perceber o homem e a
mulher nos espaços sociais, daí reconhecermos que nem tudo sempre começa pelo começo,
até porque o começo é apenas um ponto tomado como base para a partida. Como bem afirma
Rubem Alves (2002, p. 58) utilizando-se das idéias de T.S. Eliot “E o fim de todas as nossas
explorações será chegar ao lugar de onde partimos e conhecê-lo pela primeira vez.”
Diante do exposto, o trabalho em tela tem por objetivo apresentar de modo sistematizado à
experiência do uso da arte como instrumento facilitador/estimulador do processo
ensino/aprendizagem aplicado junto aos alunos ingressos no primeiro período do Curso de
Graduação em Enfermagem da FAEN/UERN.
Torna-se importante explicitarmos que a nossa participação no Ateliê Corporeidade, Lazer e Educação sob
Coordenação da Profa. Dra. Kátia Brandão e Prof. Dr. Edmilson Pereira - Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFRN foi muito importante para que confirmássemos a necessidade de se investir em estratégias
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que estimulassem a permanência do aluno em sala de aula, bem como representassem uma possibilidade de
transformar a produção do conhecimento um momento de profundo prazer. As leituras possibilitadas por esse
ateliê confirmaram-nos que o caminho para a formação de trabalhadores comprometidos com a transformação
social se dá através de exercícios práticos, onde a prática é instrumento para a construção da teoria que irá
alimentar uma nova prática, recheada com os novos saberes da interdisciplinaridade.

2 O caminho que não tem começo nem fim....
O ingresso na universidade representa para a pequena parcela da população que nela
consegue entrar um momento de muitas dificuldades, principalmente no que tange as
práticas de produção do conhecimento. Habituados ao estudo decorativo e sistemático,
muitos alunos são surpreendidos quando são convidados a colaborar com uma proposta
participava de construção do conhecimento. Essa condição nos faz pensar que o ensino
médio vem produzindo, utilizando-se das palavras de Rubem Alves, unidades
biopsicológicas em série, que mecanizados pela aprendizagem linear e normativa
memorizam o que é um dígrafo, entretanto, sentem imensas dificuldades quando são
convidados a expressar suas opiniões frente ao uso do dígrafo na produção de um texto. Em
síntese podemos dizer que o ato de pensar é regulado por fórmulas que impõe a
aprendizagem para a prova e não para a vida.
Essa forma descontextualizada de vivenciar o espaço educacional tem imensa repercussão na
não aceitação da escola como um espaço prazeroso, tornando-se para alguns mais uma etapa
obrigatória do calendário da vivência humana, ir a escola para essas pessoas significa um
sacrifício, um cumprimento de tarefas que não leva a nenhuma reflexão sobre a vida.
Buscando romper com esse ciclo da universidade como um espaço angustiante e cansativo,
planejamos a realização da disciplina oferecida no primeiro período do Curso de Graduação
sob nossa responsabilidade, através de um projeto no qual as atividades acadêmicas
ganharam um caráter lúdico, pensadas a partir das artes cênicas, literárias e dos instrumentos
de comunicação. Tomamos a arte na perspectiva de entendê-la enquanto “(...) um caminho
mais direto para se entender a vida. Quem respira arte não tem tempo para pensar coisas
ruins.” (SANTOS, 2003).
Foram utilizados enquanto instrumentos para o processo de trabalho a música, o cinema, o
jornal, o teatro e a literatura através de poesias, crônicas e romances. Estes foram tomados na
perspectiva de que enquanto espaços de construções artísticas pudessem fazer os alunos
pensarem os saberes a serem construídos a partir dos seus contextos de vida. Afinal como diz
Siqueira (2001, p. 06)
A grandeza da obra artística reside no enigma que ela transmite. A
arte não pensa mas faz pensar, não sente mas faz sentir, revela coisas
e se revela como coisa. Ela tem vida e se expressa de muitas formas
porque o artista dá a ele essa capacidade, no mesmo instante em que
demonstra a sua.
O programa da disciplina ganhou em sua construção um caráter extremamente metafórico,
explicitando um exercício para o meu aprendizado, que sem formação em artes, tive que
caminhar muito no universo das leituras e das buscas de experiências parecidas com
resultados positivos e que pudessem nos ajudar nessa empreitada.
Os encontros para construção das atividades artísticas foram realizados as quintas-feiras, das
sete às dez horas e trinta minutos na sala de audiovisual da FAEN, que ganhou uma nova
roupagem, perdendo as carteiras e no seu lugar ganhando almofadas, tapetes e redes.
Espalharam-se também pela sala livros das mais diversas áreas e temáticas, revistas, flores,
frutas, telas, artesanatos, velas, jornais nacionais e regionais, tornando o ambiente o mais

agradável possível, tanto aos olhos, como a pele, a boca, aos ouvidos e ao nariz, aguçando
assim os cinco sentidos humanos, visão, tato, paladar, audição e o olfato.
Busquei nesse instante romper com as práticas cartesianas adestradoras do espírito humano e
que como bem diz o professor Ailton Siqueira (2001, p. 06), vem reprimindo e anestesiando
a aprendizagem dos sentidos. “Não olhamos o mundo de forma livre ou aleatória. Olhamos o
mundo a partir do paradigma através do qual fomos educados.”
As discussões suscitadas nesse espaço plural eram continuadas em diversos locais, desde os
jardins da faculdade, aos palcos do auditório Vigt-Un Rosado, transformado em arena de
teatro no qual foi apresentada a peça teatral que teve como tema as relações entre os seres e
como título “Permitindo que o outro seja o outro na relação...” uma adaptação de textos de
Ailton Siqueira a partir de uma leitura dramática de Clarice Lispector.
Tornou-se máxima do grupo a leitura ao final de cada encontro de crônicas e poesias que nos
faziam refletir sobre a nossa responsabilidade pessoal frente ao mundo que ora se constrói,
eram poesias e crônicas do Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Rubem Alves, Mário
Quintana, Pablo Neruda entre outros. Parecia esquisito que alunos do Curso de Graduação
em Enfermagem estivessem refletindo sobre as possibilidades do processo ensino
aprendizagem de modo tão lúdico, e por que não dizer tão prazeroso, os encontros pareciam
não ter fim, sempre a cada nova manhã, as atividades que muitas vezes eram continuidades
pareciam um novo começo e a tão sonhada articulação entre os saberes vislumbrava
enquanto uma realidade concreta. A escola permitia que a vida cotidiana se fizesse presente
e que o aprendizado servisse para além da sala de aula e apontasse para uma reflexão para a
vida.
Apontávamos para tal perspectiva por concordamos com as palavras de Nietzsche utilizadas
por Rubem Alves (2002, p. 35) quando este afirma que
(...) a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É a primeira tarefa
porque é através dos olhos que as crianças pela primeira vez tomam
contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm que ser
educados para que a nossa alegria aumente. Os olhos das crianças
não vêem a fim de... Seu olhar não tem nenhum objetivo prático. Elas
vêem porque é divertido ver.
Ainda enquanto atividades, estabelecemos as sessões de cinema, nas quais os alunos
indicavam e escolhiam filmes relacionados às temáticas que eram assistidos em grupo e
posteriormente discutidos, fazendo-se sempre uma ponte entre o conteúdo, o filme e a
realidade na qual estávamos inseridos. Nesse sentido concordamos com Napolitano (2003, p.
11) quando este afirma que
Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola e
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o
cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores
sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte.
No espaço das diversidades estratégicas também foi utilizada a música, onde podemos
destacar inclusive os talentos musicais do nosso espaço acadêmico, as sessões musicais eram
recheadas de novos talentos, utilizando-se da máxima popular que afirma “Quem canta seus
males espanta.” A nossa justificativa para o uso dessa estratégia encontra-se nas palavras de
Ferreira (2002, p. 13) quando este diz que “A música é, (...) um tipo de expressão humana
dos mais ricos e universais e também dos mais complexos e intrincados. Portanto, valerá
muito ao professor utilizar a música em suas aulas (...)”.

Utilizamos também no espaço da construção do conhecimento os jornais, tanto de âmbito
nacional como regional, a esses aplicávamos as discussões de cunho mais local, fazendo à
relação das dimensões estruturais, essenciais a compreensão da dinâmica social que envolve
a vida societal. No dizer de Faria (2002, p. 11)
O jornal é também uma fonte primária de informação, espelha
muitos valores e se torna assim um instrumento importante para o
leitor se situar e se inserir na vida social e profissional. Como
apresenta um conjunto dos mais variados conteúdos, preenche
plenamente seu papel de objeto de comunicação. (grifos no original).
Finalizando o percurso realizamos ao final da disciplina a construção de espetáculo teatral no
qual os discentes atuaram como produtores e atores do espetáculo, foi um momento mágico
uma vez que com o teatro podemos deixar fluir todas as nossas emoções geradas a partir da
aprendizagem construída durante todo o período de realização da disciplina. Sabemos que o
teatro representa uma das mais belas formas de manifestação de um grupo e dessa forma
afirmamos que foi um imenso prazer ver todos os alunos no palco mostrando que com arte
também se faz saúde.
Apresentado dessa forma parece até que no caminho não existiram pedras, entretanto, no
caminho tinham algumas pedras, ou como diz a poesia, tinha várias pedras no caminho, entre
estas merece destaque os entraves burocráticos da academia, como os horários a ser
cumpridos, a exigências de avaliações de resultados, e principalmente a falta de estrutura
para realização das aulas fora dos espaços quadrados da sala de aula tradicional.
Podemos agora estar perguntando pelos resultados, entretanto, vamos nos permitir que os
discursos produzidos por ocasião da avaliação final da disciplina falem por nós, afinal não
teríamos resultados mais verdadeiro do que a fala dos que vivenciaram o processo.
3 O que construímo durante a caminhada...
Embora algumas pessoas possam perguntar onde estão as análises dos dados construídos,
gostaríamos de colocar que nesse momento não pretendemos intervir com nossas
considerações sobre o que foi dito sobre o processo de construção de conhecimento na
disciplina em apreço, apresentaremos a fala de alguns alunos sobre o andamento da
disciplina, uma vez que estes representam ao nosso olhar, a mais fidedigna avaliação do
processo, proposta de avaliação apresentada na construção do programa da disciplina.
FALA 01
Diante da metodologia utilizada pelo sistema educacional do nosso
país, no qual há reprodução do conhecimento e não a produção,
acaba-se percebendo que se trata de um sistema falho que não educa
e muito menos dá prazer a quem está estudando. Contrapondo-se a
esse processo alguns professores e pessoas ligadas à educação
trazem, através de algumas observações feitas sobre o prazer dos
educandos, algumas práticas educativas como: cinema, música, peças
teatrais e poemas, gerando assim um grande prazer no processo
ensinar/aprender e, também, um melhor rendimento na construção do
conhecimento.
FALA 02

A disciplina concepções sobre o ato de estudar, através de recursos
metodológicos inovadores e dinâmicos como leituras de crônicas,
poesias, vídeos, músicas e até peças teatrais nos proporcionou uma
nova maneira de aprender a estudar que se tornou prazerosa. Esses
métodos descontraídos romperam com a tradicionalidade vivenciada
no ensino médio.
FALA 03
Tudo que é novo nos assusta, quando comecei a assistir as aulas de
concepções sobre o ato de estudar pensei que iria aprender
metodologia, entretanto tive a grata surpresa de perceber que existia
uma forma diferente de se aprender a ler, a escrever, enfim a estudar,
e isso era possível fazendo uso da arte, o cinema, a música, a poesia
entre as outras formas utilizadas foram capazes de me seduzir para a
disciplina que até então parecia uma chatice.

FALA 04
Resumiria a disciplina concepções sobre o ato de estudar como uma
grande surpresa. Sinceramente nesse lugar tudo parecia muito novo e
ao mesmo tempo assustador, a gente nunca sabia o que vinha no dia
seguinte, embora o professor tivesse o tempo todo nos dando o mapa
para a nossa caminhada. Aprendi muito com a disciplina, e acredito
que todos os meus colegas também, foi muito satisfatório viver
momentos de música, de cinema, de teatro, ajudando-me inclusive a
melhorar a minha timidez tão forte no início do semestre. Seria tão
bom que todos os professores fossem assim, deixariam a gente com
muito mais prazer para realizar os nossos trabalhos.
FALA 05
Sinceramente preciso dizer que no começo da disciplina eu não
gostei nenhum pouco, todas as perguntas que fazíamos eram
respondidas com outras perguntas, as aulas pareciam muito mais
brincadeiras do que aulas, entretanto, com o caminhar da disciplina
percebi que o grande problema não era da disciplina e do professor e
sim de mim, que há muito tempo estava acostumado a pensar a
educação como aquela que o professor ensina tudo e eu só repito o
que ele diz, na verdade quero agradecer ao professor pela capacidade
de ter me feito despertar para a importância de aprender a pensar e
isso tudo de uma forma muito prazerosa, afinal quem não gosta de
um bom filme, de uma boa música, estou até gostando de poesia. A
disciplina me ajudou muito e muito mais na condição de pessoa
humana.
4 Reflexões sobre o que não tem fim
Pensar as estratégias inovadoras utilizadas para o espaço da sala de aula remete-nos a um
misto de prazer e dor, prazer por perceber que como aponta os textos lidos durante o ateliê
em discussão fazer da educação um instrumento de libertação dos povos é possível, romper
com o corolário de imposições tecidos no decorrer da história exige disposição e coragem

para enfrentar as adversidades e até mesmo a descrença por parte dos que querem se manter
no comodismo da prática tradicional de ensino, haja vista esta também possibilitar a
permanência do poder nas mãos do professor.
A dor consiste no fato de sabermos que embora se coloque que os modelos tradicionais de
ensino não dão mais respostas a dinâmica social, estes ainda representam um grande
contigencial do processo ensinar/aprender das escolas brasileiras, inclusive as destinadas a
formação de recursos humanos para a área da saúde, tornando a sala de aula, espaço para
construção, em um ambiente de tortura e reprodução de saberes distantes das práticas diárias
de cada um.
Podemos afirmar que o uso de diversas estratégias foi o responsável pelo resultado positivo
atribuído a disciplina, a constante mudança de perspectivas metodológicas utilizadas
possibilitou a construção de um ambiente agradável e convidativo a novos encontros, nossas
manhãs não significavam uma mera reprodução do conhecimento, mas um momento rico de
entrega a produção de um novo saber a partir de saberes já construídos, ou como diria Edgar
Morin, assumíamos de fato a responsabilidade pelo saber que não sabíamos saber.
5 Parceiros de viagem...
ALVES, Rubem. Por uma educação romântica. Campinas, SP: Papirus, 2002.
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Papirus, 2001.
SIQUEIRA, Ailton. O Lado sensível da concretude do mundo. In: ALMEIDA, Maria da
Conceição de; KNOBB, Margarida; ALMEIDA, Ângela Maria de. Polifônicas idéias: por
uma ciência aberta. Porto Alegre: Sulina, 2003. p. 191-194.
O Artista e a transversalidade do ser. O Mossoroense, Mossoró, 03 nov. 2002. Caderno
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1 . Ô bela cadê ela?
Ta lá fora na janela!
Cadê ela, cadê ela?
Tá lá fora, na janela!
Samba de coco
Há três anos atuando como professora de História em Garanhuns, através da Universidade de
Pernambuco, estou num processo permanente de descobertas. Tais descobertas têm a ver com
meu histórico profissional ligado à história, à cultura e ao patrimônio imaterial,
principalmente na Fundação de Cultura, órgão administrativo da Prefeitura do Recife, que tem
encontrado na produção artística de algumas comunidades menos favorecidas
economicamente um objeto de fascínio. Fascínio que arrasta uma curiosidade permanente,
ainda não organizada na forma de pesquisa, dentro dos rigores esperados no campo
acadêmico, que me intrigam pela vivacidade, pela diversidade e pelo despertar para infinitas
possibilidades para vidas que, num primeiro olhar, pareceriam desprovidas de graça e sentido.
Ao descobrir os afazeres de algumas comunidades rurais do agreste de Pernambuco,
revelaram-se comunidades carentes, não só de atenção por parte dos poderes instituídos, como
carentes de reconhecimento por parte dos que são de fora da comunidade, qualquer que seja
sua origem. Em geral, ao chegar numa dessas comunidades, como professores, alunos de uma
universidade ou simples visitantes, a relação que se estabelece é de expectativa. Tal
expectativa não parece se restringir a uma mudança na qualidade de vida, do ponto de vista da
saúde, da educação ou da moradia, apenas. Minha sensação é que, mais do que benefícios
materiais ou a atenção de quem é de fora, tais comunidades esperam carinho, reconhecimento
pelo que fazem. Ao mesmo tempo, quando fazem qualquer atividade, inclusive artística,
fazem-no por si e para si, numa espécie de movimento social de subsistência. Talvez de
sobrevivência, diante das dificuldades que se encontra no cotidiano de uma comunidade rural
e do dia-após-dia de trabalho, de levantar cedo, cultivar a terra e dela esperar seus frutos.
Nestes quase três anos, fui surpreendida com o fazer humano das pessoas do chamado
interior, estejam elas na comunidade rural, estejam no meio urbano. Num movimento
contrário às minhas expectativas atuais, os cidadãos da cidade (no caso, Garanhuns, que
polariza vários municípios do seu entorno) correm para atender demandas vindas de
hierarquias sociais que consideram superiores. A capital é uma importante referência e a
informática, mais do que a televisão, é o grande elo que promete fazer sumir o estereótipo do
matuto. Assim, parece que os urbanos são pessoas que buscam reconhecimento pelos seus
iguais, do modo de vestir ao falar, ao se portar social e politicamente. A grande meta parece
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ser a conquista do poder, dentro das instituições ou na sociedade. Em Garanhuns, de modo
geral, a mídia parece ser a grande influência, definindo valores e comportamentos. Na
periferia da cidade, estão as comunidades rurais, a serviço das urbanas, a quem fornecem os
alimentos não industrializados, quando conseguem levá-los para serem vendidos nas feiras.
Sim, porque a concorrência com os supermercados é desleal e nem sempre é possível manter
uma banca – por pequena que seja – de comércio.
Movida pelo fascínio alimentado por alguns alunos, ao longo dessa trajetória, e também
orientada pelo interesse na produção de arte e nos diferentes formatos culturais dos quais tive
notícia no agreste de Pernambuco, penso que fiz importantes descobertas. Primeiro, as
comunidades remanescentes de quilombo: o Castainho, o Imbé, o Timbó; depois, suas
necessidades para viver dignamente. E agora, o povoado Atoleiros, pela brincadeira do samba
de coco, como é chamada.
A princípio, escrever sobre o Povoado Atoleiros foi a forma encontrada para documentar uma
visita, onde faltaram máquinas fotográficas, de vídeo ou gravadores. Com o tempo, Atoleiros
passou a se constituir objeto passível de pesquisa, considerando-se as peculiaridades do povo
e do lugar. Mais que isso, pensar Atoleiros representa uma maneira de interferir socialmente,
aventando a possibilidade de transformação de realidades para grupos que parecem
esquecidos dos poderes públicos. Movida pela experiência na Fundação de Cultura Cidade do
Recife, onde a pesquisa e a formação para a brincadeira puderam significar para alguns
grupos de brincantes se saber importantes, conhecer a possibilidade de inserção social, de
reconhecimento do seu fazer e até de geração de trabalho e renda através do caminho por eles
escolhidos, vejo Atoleiros como possibilidade de conhecer as descobertas de sentidos para
vidas que poderiam estar endurecidas pelas dificuldades cotidianas na busca pela
sobrevivência, mas encontram na brincadeira força, compartilhada com alegria e desejo de
viver.
Ao pensar transformar Atoleiros em objeto de pesquisa, mesmo apenas para documentar uma
visita, achei pouco o material de que dispunha, pelas minhas observações e referências
bibliográficas. Por isso, convoquei a ajuda de dois dos estudantes que me acompanharam –
não por acaso Michele Noronha, que me conduziu e articulou com o grupo de brincantes e
Caio, meu filho – para me ajudar a escrever sobre nossa visita. Não especifiquei meu pedido,
deixei-os livres para apresentar o material na forma que quisessem. Michele me apresentou
informações ricas, que ajudaram a integrar o corpo deste texto e Caio escreveu o texto a
seguir, prenhe de significados.
2 . A comunidade Atoleiros, por Caio Santoro
“Atoleiros, para mim, é mais que um lugar, é um espírito sedentário que mora em
determinado espaço. Como ele, existem outros em determinadas praias, cachoeiras, casas,
cemitérios, etc. com boa ou má energia, mas um espírito lindo, como aquele de Atoleiros, eu
digo que é difícil encontrar. Falar de espíritos é tão complicado quanto falar de pessoas, ou
seja, eu não posso dizer quem ele é, se é bom ou mau ou o que faz em sua vida, eu posso
apenas falar sobre a influência que ele exerceu sobre mim naquele espaço de tempo mágico.
Então, devo começar falando de mim.
Sou um rapaz de classe média, comum, nos dias atuais, subURBANO, sobretudo, urbano. Eu
trabalho e também estudo no curso de Ciências Sociais. Minha mãe trabalha em Garanhuns, e,
quando posso, vou passar um tempo lá, em curtas férias. Geralmente vou para o agreste
aproveitar o frio que reside lá e a culinária regional que dispensa comentários. Mas, desta vez,
minha mãe havia feito um pequeno roteiro de viagens e nele tinha um que me deu um pouco
de medo, eu confesso: Atoleiros, o que provocou certos comentários de minha parte: com

esse nome deve ser muito fácil chegar lá, que brenha é essa? Tinha meus motivos, um lugar
no meio do nada e a cultura de lá poderia ser radicalmente diferente: que diabos tem nesse
lugar que minha mãe e seus alunos querem me levar? Mas vamos lá. Tem nada pra fazer,
mesmo.
Saímos à tarde, fizemos compras. Muita bebida para a “festa”. Então, para mim piorou...
festa, quermesse, muita gente, bêbados, chatos, barulho e tudo mais. Disse que não queria ir
mais. Mas me perguntaram por quê e, depois que respondi, me disseram que eu estava
enganado, a festa seria em nossa homenagem e que, toda vez que tem visita, a cidade faz
festa, com dança e música e, de nossa parte, comida e bebida. Essa notícia arrebatou meus
argumentos, e a mim, e eu só consegui falar e pensar: poxa, que coisa mais interessante, uma
festa para cada visita, como eles fariam se tivesse uma visita todo dia? Ao mesmo tempo foi a
coisa mais bonita que já ouvi de um povoado.
Chegamos no finalzinho da tarde na casa do Sr. Luiz Gonzaga e de sua esposa. Fomos
recebidos como se recebe um velho amigo, como bons interioranos anfitriões nos pedem
desculpas por terem nos recebido daquela forma, e nós fomos francos, dissemos que aquela
era a melhor forma de se receber alguém. Seu Luiz disse para nós “chegarmos pra frente”. Na
hora não entendi o que isso significava, mas depois vi que era para irmos para a frente, no
terraço. Chegando pra frente, seu Luiz nos convidou para “entrar pra dentro”, nós ficamos no
terraço mesmo e fizemos um pequeno passeio pelo açude e algumas plantações,
acompanhados por uma boa conversa sem maiores pretensões do que simplesmente
conversar.
Novamente chegamos pra frente, a festa não poderia ser na casa de seu Luiz, pois sua cunhada
estava doente. Fomos pra escola da cidade, era pequena, mas cabia. O problema é que já
haviam avisado que a festa ia ser na casa de seu Luiz, mas tem problema, não: o povoado é
pequeno, a escola é perto. Seu Luiz nos convidou novamente para entrar pra dentro, com mais
insistência, pois sua esposa havia nos preparado um café com muita pamonha, doce e salgada.
Comemos bastante, saímos para conversar e, novamente, piadas, histórias e apresentações de
quem chegasse para assistir televisão, e eram muitos, muita gente, também, vinha só pra
chegar pra frente, como diz seu Luiz.
Hora da festa, tudo pronto, o pão e mortadela que compramos já foram transformados em
sanduíches, cerveja no isopor, assim como o uísque, cachaça na sala do Jardim I, onde a festa
aconteceu. Ficamos lá esperando, como que para sermos iniciados. Começou de maneira
tímida, os três senhores mais velhos começaram a tocar, cantar e dançar o coco. Depois os
adultos mais jovens, depois as moças e rapazes, a criançada e, enfim, nós. Nem se não
quiséssemos poderíamos evitar tal convite, pois nos puxam pelo braço com a força de quem
sabe o que é bom. E dançamos, e depois de quinze minutos lembrei quem era: um jovem
subURBANO e também subdesenvolvido no meu sedentarismo.
Saí para tomar um ar e uma cerveja e lá fora também era cheio de gente se abraçando,
chegando junto, conversando… era a festa. Eu já estava apaixonado, mas a conversa com as
pessoas me seduziu tanto quanto a dança. Dança do lenço, samba, ciranda e coco, misturada
com política, inclusão social através da arte, preservação cultural, piadas e histórias. Aquilo
parece durar até que ninguém mais agüente nem andar.
Ao mesmo tempo em que fiquei feliz em ver crianças e adolescentes dançando e perpetuando
aquilo, fiquei triste ouvindo histórias de gente que ia para São Paulo e lá morriam muito cedo
ou não se saíam bem por lá. Fiquei pensando que aquele povo talvez não soubesse o quanto
era belo e resolvi lembrá-los, e a todos que por mim passavam. Eu dizia: seu povo é lindo!
Tenha muito orgulho! Cheguei ao ponto de só conseguir dizer isto mesmo. Quando fomos
embora, fomos escoltados por uma multidão, dançando com pandeiro e cavaquinho até a casa
de seu Luiz, onde ficamos um pouco e nos despedimos de todos os nossos novos velhos
amigos, e fomos.

Saí de lá: só conseguia, novamente, pensar e falar: Meu Deus! Que povo lindo! Voltei para
minha vida subURBANA e cá estou. Com este diamante como lembrança.”
3 . Cada momento da vida é memorizado de forma diferente.
É comum, nos dias de hoje, que quem deseje um documento de memória utilize a imagem
como forma de documentação. Imagem esta fixada por uma fotografia ou por um filme,
devidamente gravada por equipamento adequado. Na falta de equipamento, fica a lembrança.
A lembrança pode se esvair, caso aquele ou aquela que lembra não documente, de alguma
forma, o objeto a ser memorizado ou rememorado. Neste caso, tratemos do Povoado
Atoleiros, um lugar de expressão artística, um lugar de expressão humana a ser narrado, sem
câmeras, porque elas faltaram. A idéia é relatar um espaço visitado, no dizer de Michel de
Certeau, para narrar um lugar praticado.
Falar de Atoleiros leva às necessidades de localizar e descrever o lugar e seus espaços, as
pessoas, seus afazeres, o movimento, enfim, numa tentativa de passar um pouco da vida e dos
sentimentos que emanam daquele lugar.
Atoleiro significa lodaçal, lamaceira, terreno pantanoso, segundo o dicionário Aurélio. O
nome da comunidade prenuncia dificuldade de acesso, especialmente durante o inverno.
Situação muito comum às comunidades da região, onde as vias de acesso não possuem
asfalto. Noutro sentido, a consulta a qualquer dicionário trata atoleiro a partir da idéia de um
estado de aviltamento e desonra, situação crítica. Conjeturando sobre a origem do nome, em
relação ao povoado Atoleiros, é de considerar que ela deva ser atribuída ao estado geral do
acesso à comunidade, nunca ao segundo aspecto. Não é este o testemunho que aqui se
pretende documentar. No agreste de Pernambuco, as condições de acesso a muitas
comunidades rurais envolvem a existência de atoleiros, especialmente no inverno, o que
dificulta e, muitas vezes, impossibilita o acesso a essas populações.
O Povoado Atoleiros fica a seis, sete quilômetros do centro de Caetés, município do agreste
de Pernambuco, a uma hora de carro, partindo de Garanhuns. Abriga uma população de
aproximadamente 1.800 pessoas. Possui economia basicamente agrícola para subsistência:
planta-se feijão, mandioca, milho. Planta-se fumo, cuja produção é vendida para uma
indústria de cigarros. Como criação não extensiva, encontra-se o gado bovino e caprino, em
pequeníssima escala. O povoado carece de iluminação pública, água, transporte e alimentos,
mesmo sendo de agricultores. Muitas vezes a produção é insuficiente até para consumo
próprio. Como muitos não têm propriedade ou posse da terra, precisam tomar por empréstimo
pedaços de chão para o plantio de um roçado.
A Escola Municipal Manoel Izidorio é fonte para a produção intelectual na localidade. São
482 alunos divididos em três turnos, para a chamada educação infantil, da 1ª. à 4ª. séries e da
5ª. série ao 1º. Ano do Ensino Médio. O ensino de História, na perspectiva da lei 10.639/2003,
discute a afro-descendência local e os desdobramentos que a questão envolve. Atoleiros se
dirá comunidade de negros provavelmente a partir da orientação da escola e da chegada ao
local das políticas públicas para o segmento negro da população. Talvez não seja prioritário
para a comunidade discutir a questão ainda. Antes da nossa visita, a comunidade fora
apontada como remanescente de quilombo pelo representante da comunidade do Castainho,
localizada na periferia de Garanhuns, senhor José Carlos Silva. Essa relação não foi percebida
com clareza. Também não observamos religiosidade influenciada por afro-descendência. Não
no encontro festivo que agora tentamos documentar. Ao lado da escola, na praça de terra
batida, fica a Capela de Santa Luzia, o que evidencia prática de catolicismo. O terreno onde
foram construídas escola e igreja foi doado por um cidadão, dito um sujeito simples, que
todos conhecem como Seu Nemézio, há cerca de quarenta anos.

A comunidade não possui uma memória documentada, não mantém registro dos seus
primeiros habitantes. As suposições sobre sua origem são vagas. A região agreste de
Pernambuco é parte do território atribuído ao antigo quilombo dos Palmares, um dos
principais focos de resistência negra no nordeste do Brasil colonial. Este foi um dos
elementos que gerou o reconhecimento de muitos povoamentos (certificado pelo poder
público através do Ministério da Cultura – Fundação Cultural Palmares) como remanescentes
de quilombo que se agrupam em comunidades de configuração populacional e social
diferenciada, mas com traços comuns. São comunidades rurais que têm sua economia baseada
na agricultura e estão a escrever sua história contemporânea e ancestral, a partir de sua afrodescendência. Em Pernambuco, é o caso do Sítio Castainho, do Timbó, do Caluête, de Estrela
e Estivas, remanescentes de quilombo da periferia de Garanhuns, assim reconhecidos pelo
Estado brasileiro. É o caso do Sítio Imbé, do município de Capoeiras, que se acredita
originário de parentesco com integrantes do Castainho. Supõe-se que Atoleiros divida a
mesma origem. Os moradores de Atoleiros teriam se originado do Imbé, diferindo destes –
mais arredios – principalmente pelo caráter receptivo e festivo. O agreste de Pernambuco,
além de abrigar remanescentes de quilombos, abriga também aldeamentos indígenas, como os
Fulni-ô e os Xucuru nas imediações aqui tratadas. Em várias situações, as comunidades
narram uma ascendência indígena e negra. Isso vale para o antigo quilombo palmarino, como
para grupos do agreste, do sertão e da própria zona da mata. No encontro das raças que fazem
a nação brasileira existe um processo de auto-reconhecimento: negros que se querem negros,
índios que se querem índios…
É de se destacar, contudo, que o fato de as terras daqui fazerem parte do antigo mapa de
Palmares e haverem comunidades rurais que se auto-reconhecem remanescentes de quilombo,
não significa que haja alguma relação de parentesco entre estas e o histórico quilombo. A
ancestralidade é suposta em função da localização geográfica e das características que nos
chegaram dos antigos quilombolas. Uma outra possibilidade para dar a entender essa
ancestralidade, é o ideal de força, autonomia e resistência que a remanescência dos Palmares e
dos palmarinos representa. Este ideal se vislumbra pela letra de um dos sambas dos
brincantes, em Atoleiros:
Essa nega não chorou
Essa pisa não doeu
Essa pisa não doeu
Essa nega não chorou
Que besouro é esse?
É um mangangá.
Que amor é esse
Que me faz chorar?
É interessante observar que pisa é um nome popularmente utilizado para o ato de tomar uma
surra ou sova, de apanhar, ou de pisada, para definir o ritmo da brincadeira, o que remete a
gestos representativos de modos de viver. O dicionário Aurélio, na edição consultada, não
contempla o significado; reconhece o ato de pisar, que significa pôr os pés sobre ou dominar
física ou moralmente; vencer, abater, subjugar. Neste samba, a pisa não dói e a mulher que
apanha não chora. A mulher que apanha seria negra repreendida, castigada por ato tido como
indevido por quem bate nela. O não chorar é ação de força, de resistência, embora possa
parecer resignação ou ausência de dor. Nas possíveis interpretações da relação acima descrita,
investir com violência sobre uma pessoa representa controle e possibilidade para correção de
um eventual erro ou delito. Essa nega pode ser a mulher que apanha do marido, como

simplesmente ser a escrava punida pelo seu senhor. Na relação entre a mulher que apanha e o
besouro mangangá está o ideal de força e resistência às adversidades. No verso que trata o
amor como aquilo que provoca choro, a resistência se transforma em emoção: fragiliza e
enternece.
4 - Ciranda, cirandinha…
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
E depois da volta dada
Cavaleiro troca o par
Ciranda
É assim, com sonorização de tarol e surdo, em ritmo da Ciranda, cirandinha conhecida como
cantiga de roda, que se canta a ciranda na comunidade chamada Povoado Atoleiros. A dança
difere da ciranda de praia, mais conhecida. Em Atoleiros, esta brincadeira inicia com o
alinhamento dos pares: homem com mulher, mulher com menino, menina com menino,
mulher com mulher… Começada a cantiga, os pares rodam e vão sendo trocados, num
movimento circular, que só termina quando alguém cansa. Cada pessoa é um elo da
brincadeira, que parece de criança, tantas são as repetições que acontecem. O riso, o prazer, o
companheirismo são as manifestações mais expressivas.
Ao tratar dos brinquedos e brincadeiras de criança, na obra de Karl Gröber, Walter Benjamin
(1994: 252) diz:
Enfim, esse estudo deveria investigar a grande lei que, além de todas as regras e ritmos
individuais rege o mundo da brincadeira em sua totalidade: a lei da repetição. Sabemos que a
repetição é para a criança a essência da brincadeira, que nada lhe dá tanto prazer como
‘brincar outra vez’. A obscura compulsão da repetição não é menos violenta nem menos
astuta na brincadeira que no sexo. Não é por acaso que Freud acreditava ter descoberto nesse
impulso um ‘além do princípio do prazer’. Com efeito, toda experiência profunda deseja,
insaciavelmente, até o fim de todas as coisas, repetição e retorno, restauração de uma situação
original, que foi seu ponto de partida.
A idéia de repetição apresentada por Benjamin remete às brincadeiras identificadas no
Povoado Atoleiros: as brincadeiras são de adultos, mas envolvem crianças e velhos, num
aparente movimento de retorno. Entre as brincadeiras dos adultos estão o samba de coco, o
reisado e o chamado pife (banda de pífano). O samba de coco, no entanto, é recorrente em
Atoleiros: inclui dança do lenço e ciranda. A comunidade não dispõe de todos os instrumentos
para fazer as brincadeiras. São três os artistas mais velhos em idade, que podem ser tratados
convencionalmente como mestres: Izaías, Luís e Manoel de Zé Dura. São os responsáveis por
iniciar as músicas cantadas e tocar o cavaquinho. Sempre são consultados para qualquer
atitude que se adote dentro do samba. Mais duas mulheres: Fátima e Nena (filho de Seu
Izaías) que, além de participar da brincadeira, coordenam o brinquedo, junto com os mestres.
Fátima cuida do figurino e, eventualmente, das queixas, que parecem não ser tão eventuais.
A dança do lenço lembra as danças de salão identificadas pelas imagens que nos chegam das
cortes européias do século XVIII, sugerindo passos da quadrilha junina que usam lenços ou
arcos para vincular os pares. Nesta dança, o gesto é o mesmo: o lenço une os pares, que se
formam, enfileirados, e se deslocam no mesmo sentido, para voltar à posição inicial, com o pé
arrastado. É um círculo verticalizado, que gira no sentido anti-horário, onde todos são um.
Aparentemente, a dança do lenço traz os componentes separados, unidos pelas mãos e pelo
que tomamos como principal ligação: a linha que cada lenço representa. Mas, ao contrário do

que se possa imaginar num primeiro momento, não é o lenço que unifica o grupo. O que os
unifica são os passos dados que geram o movimento circular e parecem pretender alguma
forma de ascensão. Talvez ao céu ou a uma invisível e desconhecida, apenas intuída,
dimensão sagrada.
O reisado, que já existiu na comunidade, é um sonho a ser retomado. Parece ser por isso que,
ao iniciar a brincadeira, com pouca gente no salão, Seu Manoel ensaia o reisado, mas reclama:
– tem pouca gente! Mas dança o reisado, animado e sorridente. Seu Luís, muito sério, toca o
cavaquinho. A certa altura, há quem puxe a cantiga. E a brincadeira começa. O samba de coco
é dançado, em movimentos vigorosos que se confundem com uma mazurca de pares, também
dançada pela comunidade, plantadora de milho e feijão. Os indivíduos, frente a frente,
formam os pares; um puxa o outro pelo braço, os dois levando a dança, que gira pelo salão; os
pés fazem a percussão, por isso o chão é de cimento. Algumas emoções, como sensualidade
ou hostilidade, não transparecem. Samba de coco, como reisado, são formas dadas no
Nordeste brasileiro para a mazurca, que se utilizam da percussão dos pés no cimento para
imprimeir o ritmo à dança.
O vigor do samba de coco e o movimento circular que se mostra, na ciranda – com desenho
mais complexo – e no coco – com força e vitalidade – parecem ser representações de
significados ainda não revelados. A ciranda põe o par como círculo que gira em seu próprio
eixo e na grande roda, num movimento infinito. O samba de coco faz os pares circularem de
modo desordenado, formando um desenho assimétrico, em curvas sinuosas, que se move pelo
salão. A comunidade, parecendo alheia à tentativa das instituições de criar políticas de
estímulo à produção da arte pelo povo, brinca e se repete, no simples ato de festejar, seja a
colheita fértil, o nascimento de alguém, uma visita ou, simplesmente, a vida. Os significados
incorporados pela brincadeira parecem potencializar a força em Atoleiros. É evidente um
processo hereditário que os mais jovens, inclusive crianças, incorporam e vivenciam. O
cotidiano daquela comunidade parece repleto dos elementos que fazem brotar a vida e
fertilizar a terra. Interpretar essa prática comunitária é uma trajetória ainda a ser percorrida.
Até onde as notícias chegam, o samba de coco é uma brincadeira comum no agreste e na
entrada do sertão pernambucano. Em Arcoverde, por exemplo, município vizinho de Caetés,
já considerado sertão pernambucano, são referidos grupos que já existiram. Dos que estão na
ativa destacam-se As irmãs Lopes e o Raízes de Arcoverde. O sapateado dos grupos de
Arcoverde difere do samba em Atoleiros, onde os casais fazem a dança em círculo,
mazurcando (expressão local para o gesto de dançar em pares, girando e percutindo com os
pés) e trocando de par após alguns giros com o mesmo parceiro. À medida que dançam, os
brincantes cantam, respondendo a uma espécie de chamada, pela cantoria, puxada por um dos
músicos, geralmente o que está no cavaquinho, sem qualquer obrigatoriedade de ser apenas
ele.
5 . Menina essa casa queima?
Queima, porque não queima?
Casa de palha queima?
Queima, por que não queima?
Samba de coco
A casa de palha queima, provavelmente para que, uma vez acesa a chama, se alumie o lugar
para que seja visto, buscando nas práticas os significados simbólicos e a necessária
preservação da brincadeira e do respeito àquele que brinca. Brinca porque significa, porque o
pai ou o avô, a mãe ou a avó, ensinaram. Brinca porque transforma individual em coletivo,
múltiplo em uno. Brinca também porque transforma aperreio em alegria.

As políticas públicas para as comunidades rurais produtoras de cultura e arte estão longe de
perceber a espontaneidade demonstrada por gente que faz parte de grupos como o de
Atoleiros. Aqui, registre-se, os nomes Izaías, Luís, Manoel de Zé Dura, Fátima e Nena não
está colocado ao acaso. É mesmo para lembrar que se trata de pessoas praticantes das
iniciativas que estão ao seu alcance. No processo de percepção das iniciativas que o poder
público pode empreender em favor destas comunidades, fica difícil avaliar qual seria o papel
das grandes reuniões e seminários nacionais para a população que produz cultura longe das
capitais e qual a compreensão e atitudes dos gestores frente à sua existência. O entendimento
da sociedade civil fica na ignorância. Mesmo o esforço de estimular o mapeamento das
diversas formas de expressão, distribuídas em tantas cidades de Pernambuco ou do Brasil não
dá conta do que se pretende em relação à cultura como inclusão social. Em Atoleiros há
inclusão social, o que não há são os recursos para garantir a todos o direito à terra para o
plantio dos alimentos e o exercício da brincadeira, independente do momento da colheita.
No processo de aprendizado democrático que o Brasil está vivenciando, não basta dizer ou
ouvir: a tomada de decisões visando o interesse comum é fundamental para a construção de
um mundo menos desigual, que tenha espaço digno para todos. Penso que, só tendo em vista a
coletividade, as cirandas da vida poderão ser cantadas e dançadas, num círculo que se abre,
entre-abre, fecha e abre novamente, para o novo e para o velho, num movimento de prazer ou
de saúde (Lélis e Lira: 1996), onde o que se diz possa ser visto e sentido por todos.
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DEPRESSÃO: UM PERCURSO ATRAVÉS DOS MITOS

Marianna Protázio Romão
(UFPE)
Caracterização do Problema:
Pesquisar a depressão a partir de um olhar ampliado pela abordagem simbólica é o principal
desafio proposto por este estudo, uma vez que se permite contrapor a práxis fundamentada no
modelo da psiquiatria clássica pela qual fatalmente se busca compreender a doença. Esse
olhar é importante para abertura de propostas terapêuticas e para diferenciação da psicologia
do que é causalista, dicotômico e excludente no academicismo cartesiano.
A pesquisa foi desenvolvida num grupo terapêutico, em instituição tipo CAPS (Centro de
Atenção Psicossocial), cuja abordagem é fundamentada a princípio na psicologia analítica de
Carl Jung e na Arteterapia.
Não é a partir de premissas que positivistas que trabalharemos neste estudo, os paradigmas
que nos servem de guia dão importância ao subjetivo, ao indizível, o que não precisa estar
alterado neuroquimicamente.
A articulação mitologia-mitologia pessoal-sintoma- depressão foge às regras causa e efeito.
Buscamos delinear uma ordem diferente, onde a imagem precede o racional, num tempo
psicológico, e o que está por vir não necessariamente se fundamenta na história pessoal. Os
limites de realidade têm se ampliado, mostrando a natureza em maior beleza e complexidade,
interligada em todas as suas partes (Silveira, 1997).
Para explicitar qual o nosso fio condutor neste estudo sobre depressão, é necessário
introduzir uma abordagem simbólica, que perpassa a teoria antropológica do imaginário.
Olhando do ângulo, não necessariamente verdadeiro, mas devidamente integrado e sistêmico.
1. Abordagem Teórico-Metodológica
1.1. Teoria do Imaginário:
Levando adiante ou aprofundando - na descida pela busca do sentido – ficamos frente a frente
com uma tradição pedagógica no Ocidente que se quer iconoclasta. Não no sentido da censura
às imagens, mas na gratuidade epistemológica com a qual lidamos com elas. Um exemplo é o
grande volume de imagens projetadas na mídia, mas que não estão integradas na corrente do
pensamento acadêmico. São imagens reduzidas a um jogo estético, afastadas dos poderes
inerentes a elas (Durand, 1982).
No percurso da reabilitação do imaginário, observamos uma aproximação entre as noções até
então opostas de método racional, experimental, cartesiano e os ditos processos do símbolo,
do místico e do poético. Os responsáveis por esse reencontro, nada mais são do que o próprio
meio científico, através de Gaston Bachelard (Durand, 1982).
Este filósofo a partir do qual Durand formulou sua teoria, iniciou o estudo sistemático e
interdisciplinar do símbolo. Resgatou a poética da sombra, devolvendo-a ao conhecimento,
pelo simbólico, sensível e subjetivo (Pitta, 2005). Para Bachelard (1993), a imagem poética
emerge em um súbito realce do psiquismo, não havendo qualquer relação causal em termos
psicológicos que a determine. A relação da imagem com o arquétipo não é causal, mas sim o
inverso: a partir da explosão de uma imagem, o passado irá ressoar em seqüência.

A revalorização do simbólico pelo científico, veio munida dos pressupostos de relatividade do
tempo e do espaço, que diz: “um objeto não é independente do sistema que o comporta”
(Einstein apud Durand, 1982), jogando por terra a idéia de objetividade absoluta.
A episteme repensada pela corrente da qual Durand faz parte, resulta em muitos princípios
que diferem da epistemologia clássica, relaciono alguns dos mais importantes:
Primeiro “O tempo não provoca ou resulta de uma evolução linear irreversível” (idem), é o
princípio da repetitividade, a repetição dos ciclos míticos que se observa nas mais diferentes
épocas da humanidade, assim como na psique individual. Há a abolição da causalidade linear,
observada desde há muito tempo nos fenômenos humanos que são recorrentes, redundantes.
Há uma lógica de regressos.
Segundo “Os espaços da geometria são transcendidos por correlações objetivas de sentido,
são transcendidos por um real semântico que escapa à espacialização” (idem). O símbolo é
uma coerência no sentido físico deste termo, ou melhor, identidades diferentes são postas em
conjunto sem que haja exclusão.
Terceiro “O determinismo não é de causa e efeito. Há um determinismo da complexidade”
(idem), certa desordem que é produtora da ordem. O autor cita a noção de similitude, ou
princípio das filosofias homeopáticas, em que o semelhante trata o semelhante. O que mostra
um universo em homologias, funcionando num sistema de micro e macrocosmos. Ressurge
aqui o simbólico.
1.2. Jung
A visão dicotômica do mundo, que acompanha os paradigmas positivista ou clássico, tal
como certo e errado, luz e sombra, matéria e energia, razão e emoção é posta em cheque pela
formulação de Jung do unus mundus, a hipótese da unidade psicofísica de todos os
fenômenos, matéria e psique. A partir desse pressuposto, Jung reflete que a multplicidade do
mundo empírico repousa sobre uma unidade subjacente. As coisas opostas, diferentes,
divididas, são parte do mesmo mundo e se integram numa totalidade (Silveira, 1992).
Psique e matéria são idênticas e seguem leis semelhantes. O inconsciente para Jung é uma
parte da natureza, algo objetivo, real, genuíno. O que é gerado a partir da atividade
inconsciente deve culminar credibilidade, pois são “manifestações espontâneas de uma esfera
psíquica não controlada pelo consciente, livre em suasformas de expressão” (JUNG apud
Silveira, 1992), aí se enquadram os símbolos elaborados no inconsciente e que expressamos
através de imagens.
Jung (Silveira, 1997) não considerava tarefa da psicologia analítica explicar as imagens
poéticas ou artísticas. Seu trabalho, que o aproxima da epistemologia proposta por Bachelard,
será a pesquisa sobre as estruturas da produção artística e imagens simbólicas emergentes da
obra de arte indo além das relações causais da história pessoal do artista. Ele afirma que o
símbolo não traz explicações, mas “impulsiona para além de si mesmo na direção de um
sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra da
língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória” (Silveira, 1997:71).
Segundo Jung (apud Whitmont, 2002), o pensamento abstrato e conceitual é uma forma de
desenvolvimento secundário e tardio da mente humana, como ilhas de segurança criadas pelo
consciente a partir da abstração das imagens carregadas emocionalmente, estas como a
unidade básica ou original do funcionamento mental. O intercruzamento dos impulsos com
cargas emocionais ativas focados nas imagens, gera a necessidade no pensamento de abstrair
criando raciocínios e estabelecendo uma posição à primeira vista independente.
A imagem, portanto, não é constituída e explicada decisivamente pelos conflitos pessoais, ela
é antecessora a tudo isso. Tais conteúdos apresentam-se idênticos nas mais diferentes épocas e
culturas humanas. Não sendo variáveis ao infinito, são agrupados em categorias bem

definidas, sendo as bases para os outros fenômenos da psique, comuns a todos os seres
humanos (Silveira, 1997). A tais bases, Jung dá o nome de arquétipos.
O arquétipo está no inconsciente coletivo, funcionando como um nódulo onde se concentra
energia psíquica. “Quando essa energia, em estado potencial, se atualiza, toma forma, então
teremos a imagem arquetípica. (...) O arquétipo é unicamente uma virtualidade” (Silveira,
1997:69).
É a partir de uma epistemologia que não a naturalista, mas sim influenciada pela corrente do
imaginário e da psicologia junguiana, que se construirá aqui uma visão sobre a depressão em
sua vertente subjetiva.
1.3. Sobre a Depressão:
De extensão demográfica ampla, ainda que sob diferentes denominações, a depressão tem se
feito presente na contemporaneidade por motivos diversos. A tristeza ou pesar como um de
seus sintomas prevalentes pode ser facilmente confundido por terceiros com a própria doença.
No entanto, enquanto sintoma de uma doença, a tristeza depressiva é desproporcional às
circunstâncias que eventualmente a tenham originado e não vai embora como um pesar
circunstancial, prevalece sobre todas as tentativas de sair dele até minar a vontade de tentar
(Solomon, 2002).
A Depressão se apresenta sob diferentes formas clínicas, que compreendem alterações no
estado de humor ou afeto, seja rebaixamento ou elação do mesmo. Varia em grau de
intensidade, de leve a severo, que pode ser determinada pelo número de sintomas. Dentre
estes se destaca a diminuição do humor, redução da energia e diminuição da atividade.
Alterações de interesse no lazer, na alimentação, na convivência social, dificuldades de
concentração e de experimentação da sensação de prazer, alterações no sono, baixa autoestima e autoconfiança, inclusive a somatização (Ballone, 2005).
É considerada uma doença complexa, não existindo unanimidade quanto à definição da
depressão, pois as perspectivas analíticas e de tratamento são diversas Pesquisas indicam que
apenas cerca de 50% de pessoas com depressão procuram um médico, aonde 95% destas vão
a um clínico geral que não sabe o suficiente das doenças psiquiátricas para diagnosticá-las e
tratá-las adequadamente, portanto, menos da metade das pessoas que têm esta doença
identificada receberão tratamento adequado (Solomon, 2002).
Ey (1975) ressalta a importância de não reduzir a depressão a um determinante fisiológico, já
que nas depressões biológicas: “o bloqueio fisiológico pode ser não mais que parcial,
enquanto que outras funções parecem em estado de ultraexcitação” (idem). Ou seja, mesmo
sabendo que a baixa de serotonina no organismo pode ser um desencadeante da depressão,
sabe-se também que o mesmo fenômeno manifesta-se nos casos de enxaqueca; e pessoas com
cefaléia crônica não são necessariamente deprimidas.
Solomon (2002) reflete que tudo que acontece no cérebro tem conseqüências e causas
químicas, porque todos os seres humanos são constituídos de elementos químicos, assim
como a grama, o tecido, a borboleta, a chuva. Se nos emocionamos durante a cena de um
filme, houve um processo químico atuando tanto na realidade interna, quanto na realidade
externa ao seu eu. Alguém pode se sentir menos responsável por sua doença já que o
diagnóstico médico classificou-o num quadro de depressão química ou endógena e esse alívio
também será químico:
“‘Estou deprimido, mas é só químico’ é uma frase que equivale a ‘Sou
assassino, mas é só químico’. Tudo na pessoa é só química, caso se
queira pensar nesses termos. (...) O sol brilha luminosamente e isso é só
química também, e é pela química que as rochas são duras, e que o mar

é salgado, e que certas tardes de primavera trazem em suas brisas
suaves uma qualidade de nostalgia que agita o coração com anseios e
devaneios adormecidos pelas neves de um longo inverno. ‘Essa coisa
de serotonina’, diz David Mc Dowell, da Universidade de Columbia, ‘é
parte da neuromitologia moderna’. É um potente conjunto de histórias.”
(Solomon, 2002:22).
Ainda assim, há a necessidade de se enfatizar a importância da medicação no tratamento, pois
facilitam a adesão do paciente à psicoterapia e a volta às suas atividades normais. No entanto,
depois que a depressão termina nenhum psicofármaco será capaz de re-significar o eu
mitigado pela doença.
Para Jung (Sharp, 1988), a depressão como uma neurose é uma tentativa de auto-cura onde o
sistema psíquico se reajusta no sentido de encontrar um equilíbrio, tal como ocorre em
qualquer outra doença física. Na depressão a energia libidinal regride culminando na
formação de sintomas neuróticos, tais como o medo, ansiedade, culpa e mau humor. Porém,
na ativação destes conteúdos do inconsciente, a partir do qual se desencadeia um conflito, há
a intenção de compensar uma atitude unilateral da consciência. Encontra-se aí a importância
da psicoterapia como o facilitador do reencontro do paciente em depressão com o significado
perdido, culminando na remissão dos sintomas apresentados.
Ficamos familiarizados com nossos complexos e nosso sofrimento. O
ego, identificado como o arquétipo do herói, chama a repetição da
neurose. (...) Do ponto de vista da alma, a repetição é uma maneira de
nos tornarmos aquilo que somos” (Barcellos, in Hillman, 1988:16).
Assim, a metáfora do aprofundamento leva a psicologia arquetípica a concentrar-se como
paradigma psicopatológico na depressão. Esta doença leva a pessoa para o fundo de si
própria, diminuindo seu ritmo e seu intelecto, aproximando-a daquilo que está abaixo de sua
vida cotidiana (Hillman, 1988).
1.4. Sobre Mitos:
De maneira geral, o mito é uma representação coletiva, transmitida através de muitas gerações
e que remonta a uma explicação do mundo, aglutinando experiências vividas pela
humanidade. Antes de ser palavra, o mito é imagem e circunscreve-se na psique humana,
antecedente ao estágio onde se fixa como narrativa. Mircea Eliade (2002) elabora o mito
como um modelo arquetípico para as criações, quer estas se desenrolem no plano biológico ou
psicológico. Sua função mestra seria de fixar modelos exemplares para os atos significativos
do homem, ricos pelo seu conteúdo e funcionando como exemplo, oferecendo um sentido,
criando e anuncia algo.
Em sua narrativa estruturante, o mito quando estudado faz reviver a realidade primordial,
"satisfaz a profundas necessidades religiosas, aspirações morais, a pressões e a imperativos de
ordem social, e mesmo a exigências práticas" (Eliade, 2002). O processo de afastamento do
dito sagrado é uma das variáveis que se interpõe na constituição de uma neurose moderna:
“(...) a pessoa fica fora de si, incapaz de encontrar tanto a conexão
interior consigo própria quanto a exterior com a humanidade. Ela não
consegue mais fazer parte da sociedade nem participar dos rituais e das
tradições. As coisas estão mortas pra ela e ela pras coisas. Desaparecem

as vinculações com a família, os totens e a Natureza” (Hillman,
1984:42).
A remitologização da sociedade, analisada por Durand (1982), explica bem esse apelo de ar
fresco, mostrando que o mito, a fantasia, o sonho são indispensáveis à vida humana e mesmo
animal – pois assim o demonstram experiências em que se priva um gato de sonhar,
culminando em alucinações, descargas súbitas de adrenalina, cólera, irritação, visões, medos.
A identificação do sujeito com determinados mitos, proporcionada pela fixação de sua energia
libidinal em suas fontes arquetípicas, pode levá-lo a cumprir a trajetória mítica - que nada
mais é que a condensação dos caminhos repetidamente trilhados pela espécie humana repetindo as simbologias na sua própria vivência pessoal. O processo analítico poderá facilitar
ao ego do sujeito confrontar-se com tais motivações inconscientes (Silveira, 1997). A partir
desse confronto, torna-se viável uma transferência de energia entre consciente e tais
conteúdos inconscientes ativados, expandindo o ego e conduzindo a psique individual a uma
progressão de energia mais adequada (Sharp, 1988). “Se quisermos encarar os deuses hoje, é
para nossas doenças que devemos olhar...” (Jung apud Maciel, 2000: 20)
O mito é um sistema dinâmico de símbolos, arquétipo e de tendências a gestos que compõem
um relato, uma história. Os símbolos aparentes neles, são representações que fazem aparecer
um sentido oculto (Pitta, 2005).
Em seu estudo sobre a relação entre imagens colhidas de diversas culturas, Gilbert Durand
notou que as imagens se congregam em dois grandes grupos de significado próprios da
dinâmica daquela cultura. Reagrupou assim em dois regimes: o diurno e o noturno.
O primeiro caracteriza-se pela divisão em opostos (alto/baixo, esquerda/direito, feio/bonito,
bem/mal, etc.), regido pela luz, que favorece a distinção, o debate (Pitta, 2005).
O regime noturno é união dos opostos, complemento, harmonia, regido pela noite, escuridão,
que unifica e concilia. Dentro dele existe a estrutura sintética, que remete ao movimento
cíclico do destino e da tendência ascendente do progresso do tempo (idem).
A essência dialética do símbolo se estende à psique do homem e da sociedade, exercendo
constante reequilibração em diversos planos, o equilíbrio vital, que por meio das artes de
forma geral, empreende uma tentativa de ultrapassar o destino mortal. Exerce também o
equilíbrio psicossocial, e antropológico, num nível do indivíduo e da sociedade – equilíbrio
esse que pode se observar no curso da própria história humana (idem).
É na perspectiva de que mito e psique funcionam em uníssono e que podemos através do
primeiro compreender o funcionamento do segundo, que este estudo pretende aprofundar tal
relação.
2. Objetivos
O objetivo geral consiste em identificar nas imagens do paciente deprimido que relação existe
entre as estruturas míticas do seu discurso e sua predisposição à ação. Sendo os objetivos
específicos:
• Identificar os mais freqüentesmitemas
• Identificar relações sociais estabelecidas a partir da perspectiva mitológica
3. Metodologia
Amostra:
Os sujeitos que fizeram parte da pesquisa tiveram seus nomes trocados de forma a preservar a

confidencialidade e anonimato dos dados, condição esta disposta no termo de consentimento
assinado por eles. Todos pertencem à camada socioeconômica média a média alta da
população. Totalizam 03 participantes com diagnóstico de depressão, quais sejam:
Apolo, 52 anos, sexo masculino, curso superior completo;
Midas, 56 anos, sexo masculino, curso superior completo.
Moisés, 54 anos, sexo masculino, curso superior completo.
Campo de pesquisa:
Os participantes fazem parte do corpo de usuários de uma instituição de saúde mental do tipo
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que atende a uma demanda de Neuroses Graves e
Dependência Química. Nesta clínica são oferecidos oficinas e grupos terapêuticos,
psicoterapia individual, terapia corporal e acompanhamento psiquiátrico. Três refeições
diárias são oferecidas na instituição e há momentos de descanso nos intervalos dos grupos.
Os grupos desta pesquisa foram realizados no salão principal, que conta com
colchonetes e almofadas, onde os participantes sentaram-se em formato de círculo. Durante a
narração do mito e no decorrer de todo o grupo, sentei-me no mesmo nível que eles, também
em formato do círculo.
Técnicas de pesquisa:
3.3.1. Estudo etnográfico: observação e descrição quando o participante estiver em interação
social na instituição ou realizando atividades grupais.
3.3.2. Leitura (narração) de um mito a cada 03 (três) encontros, com hora e local de
conhecimento prévio dos participantes. A partir da narrativa, foi facilitada uma discussão, na
qual os participantes puderam expor opiniões. Esta discussão foi gravada em áudio, mediante
a autorização por escrito que consta no “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”.
Escolhi os mitos a partir do livro “Uma Viagem Através dos Mitos” de Liz Greene e
Sharman-Burke (2001), que relaciona em seqüência uma série de mitos de várias culturas.
Selecionei três desses mitos, cada um correspondendo a uma fase do processo de
individuação, segundo as autoras: “Pais e Filhos”, “A Saída de Casa” e “Paixão e Rejeição”.
Tratamento dos dados
A observação etnográfica feitas dentro e fora dos grupos em que o sujeito participou foi
registrada em dados que dão conta da postura/gestual e discursos durante interação social.
Os dados obtidos a partir das discussões gravadas foram processados organizando-os em
grandes categorias dos núcleos mais freqüentes, redundantes – sejam frases, palavras, lugares,
cenários – identificados no discurso. Em uma segunda etapa, foram identificadas quais
seqüências interessam dentro da perspectiva mítica do imaginário, estas foram destacadas e
lidas diacronicamente. Posteriormente, foi realizada uma análise qualitativa de cada categoria
deste discurso, em relação às imagens apresentadas na mesma sob o viés das abordagens
teóricas relacionadas. Análise tendo como base a classificação de imagens do livro
“Estruturas Antropológicas do Imaginário” (Durand, 1997).
4. O sujeito mito-logico
4.1.

Etnografia:

O primeiro grupo foi realizado no salão principal da clínica CAPS. Inicialmente, expliquei
que aquele evento seria parte de uma pesquisa sobre “Depressão e Mitos” e que no momento
posterior à narração, seus discursos seriam gravados e utilizados somente mediante sua
autorização. Dois dos participantes não assinaram o termo de compromisso e não tiveram seu
discurso utilizado aqui. O mito narrado foi “Órion e Enopião”. Este mito de origem grecoromana fala em linhas gerais – sobre “a tentativa de um pai de ser dono de sua filha e sobre a
destruição que ele desencadeia quando surge um pretendente para ela” (Greene e SharmanBurke, 2001).
O mito narrado na semana seguinte foi “Adão e Eva”, história de origem hebraica que consta
na Bíblia. Quatro dos participantes autorizaram a utilização dos dados nesta pesquisa. “Adão
e Eva” perpassa os temas de separação e perda. “Podemos entendê-la como um paradigma
moral; ou podemos ver nela uma alegoria da separação original da mãe por ocasião do
nascimento. Ela é verdadeira em muitos planos (...)” (Greene e Sharman-Burke, 2001).
O terceiro mito, narrado algumas semanas depois foi “Eco e Narciso”. Mito também de
origem greco-romana que fala, dentre outros temas, sobre paixão e rejeição, mostrando as
conseqüências da retaliação e vingança (Greene e Sharman-Burke, 2001). Assim como
também faz uma referência à auto-imagem, à comunicação, os temas destacados dependem
sempre dos pontos de vista de quem os escuta, como será visto na análise dos dados. No
entanto, estão dentro de um sistema de símbolos aproximados. Foram analisados os discursos
de apenas três participantes deste grupo, que autorizaram a utilização dos dados.
Após a conclusão da narrativa, a consigna foi dada no sentido de que os participantes
pudessem falar sobre o que mais lhes chamou a atenção. Do discurso gravado, relaciono aqui
as categorias e a respectiva análise feita a partir das mesmas.
A escolha do pseudônimo que utilizei para cada participante está baseada numa aproximação
a partir de sua história pessoal que identifiquei previamente com personagens mitológicos.
Esta denominação não caracteriza fruto da análise dos dados, o que não exclui uma eventual
aproximação na própria análise a partir dos dados obtidos.
a. Participante Midas:
Midas, 56 anos, sexo masculino, curso superior completo. Nascido no interior de
Pernambuco, chegou ao Caps com a queixa de humor deprimido, heteroagressividade.
Relaciona sua sintomatologia à traição que o irmão do qual era sócio teria cometido, em
conseqüência da qual perdeu seus bens e o poder que exercia. Depois disso fez um concurso
público, e passou a ter uma renda bem inferior a de antes. Mudou-se para Recife desde então.
No relacionamento familiar queixa-se da sexualidade com a esposa, que hoje trabalha
enquanto ele é aposentado. O diagnóstico psiquiátrico provisório é F31.0, que corresponde a
transtorno afetivo bipolar, alternando depressão e elação de humor.
No relacionamento interpessoal dentro da instituição, Midas comporta-se com carisma,
principalmente com as mulheres mais jovens, das quais geralmente fica amigo. Deixa claro
que são apenas brincadeiras que tem como finalidade descontrair e aproximar.
As categorias de cada participante foram identificadas com base na análise mitocrítica
(Durand, 1984). Os termos que as constituem foram destacados do discurso de Midas nos
grupos. Existe por trás do discurso uma estrutura mítica, um esquema geral chamado
mitologema: soma dos elementos antigos transmitidos pela tradição mitológica. Por exemplo,
a descida aos infernos e subida posterior para uma redenção (Durand, 1984). Os termos que
foram destacados nesta análise são mitemas: unidades constitutivas desses mitologemas.
Mitemas heróicos de luta, da ascensão, estão simbolizados no discurso por imagens como “A
criança quando cresce, que ele casa, ele vai viver com o suor do rosto dele (...)” (trecho

destacado a partir do discurso de Midas). Segue o que foi posto em relevo por meio de tais
estruturas, “o mito que atua por detrás da narrativa” (Durand, 1984).
A principal categoria de Midas que denominei “De Urano a Zeus” (Poder, Posse, Herói) foi
identificada como uma das mais freqüentes recorrências dele, tendo sido constituída com
trechos registrados em todos os três grupos realizados. Ela é composta por três subcategorias
que se relacionam entre si, em função do isomorfismo de suas imagens, quais sejam: Poder,
Posse e Herói.
Nomeei uma das subcategorias por “Poder”, pois os núcleos que a compõe fazem clara
referência a ações, gestos e intenções que permeiam esse substantivo. Tais referências estão
exemplificadas pelos núcleos como manipulação, o querer, o status. Já a subcategoria “Posse”
está imbricada com referências a situações que remetem a dinheiro, a propriedades, a classes
sociais. As duas estão intrinsecamente relacionadas, podendo mesmo articular-se em uma só
tal qual “poder aquisitivo”. Mitos e Histórias que tratam do mitema poder, dificilmente
afastam-se de uma referência à posse.
Compondo o regime diurno identificado nas imagens do Poder e da Posse, configurou-se
também a subcategoria Herói. Seus símbolos remetem a mitemas de conquistas, lutas,
verticalidade, competição, a busca do que é de valor, a vitória sobre o que ousa ameaçar.
Encontramos esses referidos mitemas também nos trechos que se seguem:
“Isso aí é a manipulação que os seres humanos sofrem, não só Órion
sofreu a manipulação do rei, mas outras pessoas também sofrem. Aí o
negócio é ficar manipulando, usando a gente pra conseguir o que ele
quer; o desejo dele”. (Órion e Enopião)
“O dia que você quiser me devolva ela, os filhos, que se eu tiver vivo
eu aceito de volta. Agora, não toque num fio de cabelo dela, não! Que
eu não vou gostar”. (Órion e Enopião)
“Ele quer dar o melhor, quer que passe no vestibular ou pós (...). Se
tiver um pouquinho de condições no momento, compra um carrinho, aí
quer dar um apartamento ao filho. Quer dar um suporte melhor aos
filhos” (Adão e Eva).
Midas parece seguir um roteiro em que fixa suas principais preocupações na aquisição e
manutenção de um poder não apenas econômico, mas, sobretudo patriarcal, daí eu ter
nomeado por “Urano a Zeus”, fazendo referência ao mito de criação do universo.
Por algum tempo, Urano foi o todo-poderoso do Universo em criação, o primeiro grande Pai.
Seus filhos com Gaia eram a personificação dos elementos devastadores da natureza, que
opunham dificuldades ao surgimento da ordem. Revoltado com eles, Urano aprisionava-os na
habitação abaixo da terra - o Tártaro, de maneira que reinava sozinho e detinha todo o poder
(Maciel, 2000). A consciência paterna que compõe esse mito pode ser traduzida pela
esmagadora ascendência do coletivo sobre o individual. Numa postura arcaica ele aprisiona os
filhos. Midas se contradiz nesse aspecto.
“Tô dizendo assim... Porque eu acho que filho não é da gente, não”.
“E esse rei aí, ele queria a menina pra ele, eu acho”.
“Ele queria a menina pra ele”. (Órion e Enopião)
“A outra foi em Brasília disse: ‘eu vou... Agora eu vou pra Brasília
também’. E a gente não quer isso, quer que eles permaneçam ao lado
da gente” (Adão e Eva).

Há também no discurso mitemas do rei que julga o certo e errado, do pai que quer manter os
filhos no éden ou ainda incorporá-los de tal forma a “deixar de ser um pouco ele pra ser mais
o filho dele”, remetendo ao mito de Cronos outro deus-pai. Cronos é endurecido pelo desejo
de poder e medo do que é novo. Esta aparente contradição, onde em determinado momento o
participante diz: “filho não é da gente, não” e em outro momento “quer que eles permaneçam
ao lado da gente” denota uma cisão própria da neurose onde a rigidez da consciência se
coloca num pólo oposto ao inconsciente.
Midas recebeu como herança paterna e materna exigências que tem ascendência sobre a sua
psique. Tal qual a o próprio personagem mitológico Rei Midas está fixado em um enredo de
valorização do dinheiro e do poder, do qual está tentando aos poucos se diferenciar.
Tu achas que existia uma... Essa tendência de querer os filhos pra si?
“Não. Essa tendência era de papai. Mas de mamãe, ela queria que a
gente estudasse muito, que tinha que ser muito rico (...) Todo mundo
que estudasse era só dez no colégio, pra todo mundo lá em casa ser
rico. Quando começasse a namorar uma menina mamãe dizia logo:
Ela é da família de quem? Que era pra ver se a menina... Teve um
mesmo que casou com uma doutora, mamãe só faltava mesmo...
Bajulava tanto a doutora, ‘porque ela é médica’ (...)” (Órion e
Enopião).
Num sentido terapêutico, é importante a transformação destas estruturas arcaicas de
estabelecimento de ordem e poder, para a reconciliação com a mudança, enquanto aspecto
dinâmico da vida. A mudança não mais como a ascensão heróica ao poder, mas como a
prevalência de um regime cíclico, onde o que está estabelecido pode ser renovado,
transformado.
Num ritmo oposto ao diurno - que se preocupava em dividir, alcançar e reinar – o regime
noturno entrará por um processo de interiorização, introjeção, introspecção, fusão,
harmonização, daí eu chamar essa categoria do discurso de Midas de “Uterino” (Intimidade e
Transformação). É uma descida ao interior da casa, inclusive a casa mental, com tendência a
eufemizar as angústias trazidas no regime diurno.
Chamei a primeira subcategoria de intimidade, numa referência aos símbolos da intimidade
que Durand classifica dentro da estrutura mística do imaginário. É visível (literalmente) o
quanto as imagens de união, de casamento, de casal fazem parte do discurso de Midas:
“É porque eu sou romântico, ela não é romântica. Eu me lembro da
data de namoro, da data de casamento. E ela não sabe nem disso,
então...” (Eco e Narciso).
“(...) aí quer dormir um dia lá em casa, dorme. Tranqüilo. Quer
dormir no mesmo quarto, dorme no mesmo quarto. Se quiser ter
relação sexual, tenha relação sexual” (Órion e Enopião).
Os símbolos da intimidade são compostos pela moradia, habitação, casa. Espaços que contêm
e que estão sempre presentes nos mitemas do discurso de Midas:
“Na fase dentro da casa dele, que é o Éden” (Adão e Eva).
“E o paraíso mesmo, na realidade mesmo é na barriga da mãe”.
(Adão e Eva)

Na categoria cíclica a morte de estruturas psíquicas, que estão tão arraigadas na psique de
Midas, tenderia a um curso de transformação da energia e simbolismo, porém tem pouca
representatividade no seu discurso.
“A cada hora o homem tá se reinventando.” (Adão e Eva).
Como vemos até aqui, não se trata de interpretar os símbolos do discurso do participante a
partir de sua história pessoal. Mas sim compreender como se articulam esses símbolos na
dinâmica de sua mente através da dinâmica própria dos mitos na história da humanidade.
Compreendemos a fixação neurótica da depressão e de outras psicopatologias plasmados por
enredos mitológicos.
O movimento de entrar em contato com essas estruturas através da narração de histórias
mitológicas e até mesmo contos de fadas, permite ao participante vivenciar esses enredos num
ambiente relativamente seguro para então começar um processo de reequilíbrio em seus
regimes de imagens. Religando o que estiver cindido.
4.3.

Participante Apolo:

Apolo, 53 anos, sexo masculino, curso superior completo, formado em comunicação social,
três pós-graduações. Apolo buscou tratamento no Caps com a queixa de depressão, pânico,
sudorese, falta de ar, dores no estômago. Diz que acha que tem depressão desde criança. Na
infância tinha muita dificuldade de aprendizagem e sentia-se excluído pelas outras crianças.
Sua mãe teria pensado em interromper a sua gravidez, chegou a fazer duas tentativas, porém
seu pai interviu não permitindo. O diagnóstico psiquiátrico provisório, baseado no CID 10 é
F32.0, que corresponde ao episódio de depressão clássico, cujos sintomas já foram
relacionados em capítulo anterior.
Apolo interage bem com os outros usuários em tratamento, exceto quando se isola. Seu
discurso é prolixo e com tendência a abstração. Queixa-se do casamento e dificuldade de
adaptação no trabalho. Ideação suicida, tendência a isolamento. Relata certos arroubos de
irritação e agressividade. Não teria conseguido lidar bem com a morte da mãe. Queixa-se
sobretudo pelo rumo que sua atividade profissional tomou, pois não tem certeza sobre as
escolhas que fez na vida. Diz sentir-se perdido, como se não tivesse encontrado sua vocação.
Os mitemas destacados na constituição da primeira grande categoria Persona Dramatis (O
Espetacular e O Mascarado) traduzem uma estrutura que é parte do regime diurno da imagem.
As características solares, que enfatizam o conhecimento, a razão, os saberes, parecem ser a
parte principal de um enredo que tenta envolver pela inteligência, pela cultura, pela esperteza
– tal qual é o discurso do participante Apolo.
Diante da quantidade grande de símbolos que remetem à visão, ao verbal, à razão, ao que é
luminoso, de valor intelectual, fica literalmente clara a dimensão que o racional tem na psique
do participante Apolo. Encontramos dentre os principais mitemas da categoria “O
Espetacular” imagens referentes aos “símbolos espetaculares” descritos na obra de Durand.
Símbolos de “Luz e sol: isomorfismo entre céu e luminoso; pureza celeste e brancura; o
dourado e o azulado; o sol nascente (adoração do sol); as divindades solares (o Oriente);
coroa e auréola (solaridade da espiritualidade)” (Pitta, 2005):
“Agora, eu tenho todo esse cuidado além de ser por ele também, é
porque eu tenho uma filha, que tá na infância. Eu não quero que seja
um exemplo, né? Quero que fique bastante claro” (Órion e Enopião).

Apolo está discutindo sobre a preservação da pureza de sua filha, através de bons exemplos
por parte do irmão mais velho. Utiliza o termo ‘claro’ como algo que distingue e
purifica.Porém, encontramos principalmente símbolos de “O olho e o verbo: parte do
isomorfismo luz-visão; visão e distância (o olho vence o espaço), o olho do pai (de Deus),
olhar solar e uraniano; divindades com ‘mil olhos’; valor simbólico intelectual e moral do
olho” (Pitta, 2005):
“O fato de ele furar os olhos, deixando o rapaz mais inconsciente,
né? Mostra o quanto ele se sentiu ferido. Porque ele não tinha
previsto o casamento da filha, né?” (Órion e Enopião).
Mais uma vez, Apolo imprime nitidamente uma correlação entre ver e conhecer: visão –
consciência - razão. Pois o que é visto e o que é olhado podem ser conhecidos e devidamente
analisados. Ver, nesse sentido é saber. E o saber parece ser um aspecto valorizado
sobremaneira por este participante.
Muito do comportamento de Apolo na interação com os outros usuários da instituição geralmente com uma postura de superioridade e aparente intelectualidade – assim como nos
pronunciamentos que faz nos grupos terapêuticos observados, identifica-se gestos e frases de
efeito de aproximações dramáticas. Este usuário, por algum tempo em que se pode observar,
costuma se postar como conselheiro dos outros integrantes do grupo.
“Então é essa a proposta da vida humana. É essa proposta. A
proposta é social, é depender dos outros. Eu tô falando aqui porque
tá todo mundo olhando pra mim, se eu tivesse sozinho eu já tinha
mudado o meu discurso” (Adão e Eva).
Mitemas da subcategoria “O mascarado” traduzem imagens ligadas ao mito de Hermes, deus
da mitologia grega, filho de Zeus e da ninfa Maia. Logo após o nascimento, Hermes já deu
mostras de seu aspecto mascarado e espertalhão, ele é um dos símbolos da inteligência
engenhosa e realizadora. Sua força é limitada a um nível utilitário e facilmente corruptível.
Hermes significa igualmente o intelecto pervertido, que se encontra em todos os tipos de
ardis, certa habilidade maliciosa e de astúcia (Chevalier & Gheerbrant, 2006).
“É, quando eu digo “astuto” não é uma intenção boa, não. É uma
intenção assim, maliciosa. Agora, ele tava brincando com essa
situação e foi uma confusão” (Órion e Enopião).
“O outro não, o outro foi malicioso. O outro foi astuto, foi malicioso.
O outro embebedou mesmo e esperou no quê que ia dar” (Órion e
Enopião).
Dessa forma, vemos que a razão, simbolizada pelas imagens de luz, de olho, de visão, de voz
e discurso tem ascendência absoluta no imaginário de Apolo. A inteligência e esperteza de
Hermes trazem referências ao arquétipo da máscara no total desta psique e as imagens de
olho, visão, distinção entre certo e errado, pureza, fazem parte do mito do próprio deus Apolo,
que representa a inteligência e a razão num aspecto que busca o topo, a elevação.
Este participante traz imagens do mito de Hermes, porém a fixação no enredo mítico do deus
Apolo é vasta em referências e imagens no seu discurso e em sua história pessoal.
O nascimento de Apolo é permeado de perigos, pois Hera ordenou a deusa dos partos Ilítia
que mantivesse as pernas cruzadas, impedindo que Leto desse a luz. As outras deusas

intercederam por Leto junto a Hera, sensibilizadas com seu sofrimento e esta decide liberar
Ilítia da posição fechada. Ártemis é a primeira a nascer, seguida por Apolo (Maciel, 2000).
Já neste primeiro momento do mito, percebemos uma semelhança quanto à história do
nascimento do participante Apolo:
“Exatamente. Então, o Éden quando eu digo que é no período
uterino é porque no nascimento tem muitos traumas, né? No
nascimento. Então enquanto o bebê tá sendo gerado realmente é um
momento de... É o único momento onde a gente é totalmente
alimentado, né? E totalmente... Então depois que a gente nasce já
vem o trauma do nascimento, né?” (Adão e Eva)
No decorrer do discurso do participante Apolo, situamo-nos num outro mitologema, qual seja
a viagem heróica em busca do “Tornar-se Indivíduo”, título da sua segunda categoria. Sendo
arquetípico, este mitologema é comum à psique individual em várias culturas, de todos os
tempos. Seu mais famoso mito é a Odisséia, poema que segue os eventos da viagem de
Ulisses, rei de Ítaca, que volta da guerra de Tróia.
O participante Apolo traz entre suas queixas uma agressividade sempre prestes a explodir. Os
amores, as vinganças e expiações desse deus estão imbuídos do tema morte, que pode ser
encontrado em abundância no discurso do participante.
Parece que a quase morte que marcou o seu nascimento, pautou suas reflexões sobre o tempo
e sobre como enfrentá-lo. “Morte e angústia existencial se expressam através das imagens
relativas ao tempo” (Pitta, 2005).
“Quer dizer, eu nasci ele tinha 34. Por aí, por aí... Então, veja bem,
mas papai era da geração de 1920, meu pai nasceu em 1918. Aí ele
fez um esforço muito grande pra me acompanhar e não conseguiu.
Fez um esforço muito maior pra acompanhar meu irmão mais novo e
também não conseguiu” (Órion e Enopião).
Acompanhar no que?
“Na vida (...). Porque a medicina na época não conseguiu dar bons
resultados com ele, como hoje daria. Aí, veja bem, aí ele não
conseguiu nos acompanhar, certo?” (Órion e Enopião).
A constante necessidade de sentir-se adaptado e de corresponder a mudanças, evoluir, sua
preocupação em saber se fez escolhas certas ou erradas. Tudo isso é característica de um herói
solar, apolíneo em seus traços violentos, mas também em sua constante preleção pela
racionalidade. A busca pelos papéis sociais mais adequados ainda é uma constante no
discurso do participante Apolo.
Este participante apresentou em seu discurso uma quantidade ínfima de imagens que
pudessem fazer referência à aspectos do regime noturno, do aconchego ou mesmo do regime
sintético, da transformação.
Tal aspecto não favorece o equilíbrio tão precioso dos regimes de imagens. É necessário que o
participante Apolo entre em contato com estes outros aspectos do imaginário, para que possa
sair da fixação que se instaura na sua neurose. O mito pode ser um facilitador, visto que a
partir da narrativa deles Apolo entrou em contato com âmbitos de seu imaginário que podem
auxiliá-lo nesse enriquecimento simbólico.
4.4.

Participante Moisés:

O participante Moisés tem 52 anos, curso superior completo. Proveniente do alto sertão
pernambucano, Moisés conta uma história de muitos percalços e injustiças. Vem de uma
família com denso histórico de doença mental, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar,
alcoolismo e suicídios. É casado, pai de um casal de filhos. Sua esposa é profissionalmente
ativa, enquanto ele cuida da casa. Não vivencia tranquilamente a sua sexualidade, tendo uma
relação relativamente estável com a esposa. Um de seus filhos também está enfrentando
problemas de saúde mental, o pai tem ainda dificuldades de relacionamento com o outro.
Tem boa posição social e não enfrenta dificuldades financeiras. Relata ideação suicida.
Moisés é católico e freqüentador da Igreja todas as semanas. Por algum tempo, um de seus
maiores desejos era tornar-se juiz. Trabalhava numa instituição pública na qual enfrentou
problemas e se aposentou com diagnóstico provisório psiquiátrico de depressão F32.3,
“Episódio depressivo grave acompanhado de alucinações, idéias delirantes, de uma lentidão
psicomotora ou de estupor de uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais
tornam-se impossíveis; pode existir o risco de morrer por suicídio, de desidratação ou de
desnutrição” (Ballone, 2005).
Dentro da instituição, este participante mantém boa interação com o grupo. Sua principal
característica é a constante tentativa de ajudar a todos, seja financeiramente, seja com
conselhos. Sempre preocupado com os outros, sempre se dispondo a colaborar. A principal
marca de seu discurso nos grupos realizados é a ojeriza pela injustiça social. Não costuma
levar suas questões pessoais para serem trabalhadas no grupo e geralmente generaliza o tema
discutido para a sociedade.
A primeira grande categoria de Moisés foi chamada de “O Salvador” (Sacrifício e Profeta).
Ainda no regime diurno das imagens, o discurso de Moisés denota o protótipo do herói
salvador, protagonista de uma trama em que tem infância desconhecida, espírito de
contestação e morte: Jesus Cristo, Tiradentes (Maciel, 2000).
Dentro de uma categoria de símbolos espetaculares, aos quais já nos referimos anteriormente,
delineia-se a subcategoria “profeta”. Para exemplificar destacamos trechos nos quais o
participante Moisés traz núcleos como:
“... E Deus falou logo: ’ só não coma o fruto daquela dali, da árvore
do conhecimento. Aí ficou aquela dúvida, né? ‘Que segredo é esse?
Vamos comer pra ver qual é (...)? Não é verdade?” (Adão e Eva).
“É como fosse (...), mas ele recebia orientação direta de Deus, o pai
dele. Comunicava-se direto” (Adão e Eva).
No que tange aos mitemas e gestos encontrados em discursos e inter-relações de Moisés, é
possível o vislumbre de imagens relativas ao sagrado e à sabedoria suprema, tais quais os
Druídas: sacerdotes sacrificadores, adivinhos e especialistas em ciências físicas.
“Só Ele mesmo. Ninguém vai chegar a ser totalmente, mas a gente
tem que procurar imitá-lo. (...) Pra a gente chegar... Se a gente quiser
ir pro paraíso, a gente que procurar cada vez mais se tornar santo.
Que santo que a gente tem é aquele que segue o que Cristo deixou
aqui na Terra” (Adão e Eva).
A subcategoria do sacrifício, traz mitemas de resposta à angústia do tempo e da morte que
fazem parte de categorias de símbolos já antes discutidas, tais como os relativos à
animalidade:

“Então causa aquela expectativa e aí... É.... E a cobra ainda vai... A
serpente ainda vai colocar mais expectativa na cabeça deles” (Adão
e Eva).
Símbolos catamórficos, relativos à queda:
“E ele não resistiu à tentação...” (Adão e Eva).
Evidencia-se um turbilhão de imagens angustiantes, negativas. Sua resolução contra a
angústia do tempo e da morte parece ser a do sacrifício.
“É tanto que Cristo veio pra resgatar todos os nossos pecados de
Adão e Eva” (Adão e Eva).
“Então ele sofreu, morreu pra nos salvar” (Adão e Eva).
O sacrifício é a ação de tornar algo ou alguém sagrado, separado daquele que o oferece do
mundo que se mantém profano “separado de si e oferecido a Deus, como prova de
dependência, obediência, arrependimento ou amor” (Chevalier & Gheerbrant, 2006). O
sagrado parece ter uma importância ímpar no discurso de Moisés, pois tendo feito o sacrifício
de si próprio a Deus, torna-se propriedade Dele e, portanto é intocável, inalienável. Natural
que o participante Moisés não se refira às suas experiências pessoais em seu discurso, e que se
mantenha tão distante de si próprio, pois sacrifica o próprio self. Atitude que é oposta à meta
de integração da personalidade, e que poderia sanar a neurose e distanciá-lo da Depressão.
Moisés não se resignou à injustiça que a vida lhe pregou e sua atitude mantém-se numa
tentativa de racionalizá-la através de doutrinas e filosofias que possa restabelecer sua
confiança na equidade do universo.
“Isso quer dizer o seguinte: o caba que não segue o que Cristo deixou
aqui... Não segue, não... Não procura seguir, então ele vai se dar
mal” (Adão e Eva).
Naturalmente, sua crença de que os bons serão recompensados e os maus punidos, mesmo
que na vida espiritual, traz para ele certo alívio. Daí a importância do participante ser
suscitado a entrar em contato com um regime de imagem transformador, que não fixe apenas
os aspectos negativos da morte e do tempo. Essa categoria foi chamada de “Dentro”, pois se
condensam nela símbolos que remetem ao regime noturno do imaginário, de acordo com a
classificação proposta por Durand.
“Quase sempre sem querer”;
“Quando você menos espera”;
“Então ou você relaxa...”;
“Você não precisa se preocupar, não” (todos mitemas de Órion e
Enopião).
Com os mitemas relativos ao calendário
“E a partir daí veio a transformação do mundo, inclusive até no
calendário. O calendário é mundial, antigamente cada um tinha uma
data diferente...” (Adão e Eva).
Essa positividade do tempo é proveniente de uma prévia harmonização e integração de
opostos simbólicos, pertinente ao regime noturno. O pressuposto da totalidade psíquica, busca

a harmonização dos contrários e estabelece a conexão entre as ‘trevas’ e a ‘luz’, favorece a
comunicação e troca entre esses dois extremos levando o indivíduo a experimentar o
equilíbrio.
O próprio Durand (1997) ao introduzir o capítulo relativo ao Regime Noturno no livro “As
estruturas Antropológicas do Imaginário” refere que o psicoterapeuta recomenda, “na prática
ascensional do sonho acordado, não ‘largar’ o sonhador” no cimo da montanha, mas sim fazer
com que ele volte paulatinamente ao seu ponto de partida, religando a um ritualístico e
simbolismo noturno.
Importa ao terapeuta oferecer o contato com o mítico para que ele se concretize e possa ser
imageticamente trabalhado: é transformar o que de ruim estava na consciência e que pode ser
re-significado no contato com as profundezas de um sujeito em tão estreita relação com a
morte. É, sobretudo, dialeticamente trazer nova vida.
5. Considerações finais
A utilização da narrativa mítica na clínica em pacientes neuróticos, mostrou-se enriquecedora,
pois favoreceu um contato destes participantes com imagens arquetípicas. Pôde-se perceber
que a partir dos mesmos mitos os caminhos percorridos pelo discurso dos participantes
versaram por temas relativamente diferentes, que é do subjetivo. Na leitura do mito de Adão e
Eva, por exemplo, Moisés fixou-se no aspecto messiânico, Apolo no aspecto da jornada de
vida e suas escolhas, e Midas no aspecto do paterno. Atravessaram outros temas, mas sempre
deixando entrever os deuses que os ‘possuem’. Ainda assim, em todos os discursos foram
identificados mitemas referentes ao ciclo heróico, que é arquetípico e premissa para a jornada
de individuação.
O mito permite esse contato com a dimensão coletiva da psique humana, que pode ser mais
bem trabalhada na imagem. No último mito narrado, qual seja de Eco e Narciso, uma
psicóloga que estava presente e que também facilitava uma parte do grupo propôs a realização
de uma cena a partir do que os participantes achassem mais interessante na narrativa. Esta
técnica mostrou-se reveladora e os gestos e tons de voz utilizados traduzem bem os mitemas
que seriam posteriormente identificados.
O participante Midas, por exemplo, ficou de costas para a coadjuvante Eco, olhando para o
espelho da janela ao falar e responder suas interpelações, não olhava nos seus olhos um
minuto sequer enquanto dialogavam mantendo uma atitude de superioridade. Era de se
esperar que sua postura fosse de superioridade, visto que era Narciso quem ele interpretava.
Porém, o seu posicionamento físico em relação a ela poderia ser fotografado e utilizado como
mitema, sem precisar ser traduzido em palavras. Vemos, desta forma que o conteúdo
mitológico disposto numa narrativa desta ordem atravessa não apenas o racional dos
participantes, mas atravessa também, sobretudo o que é da ordem das predisposições
inconsciente e mítica para ação. Daí a sua importância.
No que concerne ao objeto de estudo depressão, os discursos dos participantes trazem
imbricada uma cisão psíquica típica de sua neurose, onde a apresentação de imagens
pertencentes ao regime diurno e ao regime noturno se mostra em proporções discrepantes.
Certamente, a sociedade ocidental e os valores que nos circundam, favorecem um imaginário
diurno. Porém, a quantidade de imagens do diurno remete à vivência angustiante do tempo e
da morte, podendo estar relacionada ao diagnóstico destes participantes.
Há uma aproximação destes participantes com uma vivência angustiante do tempo e da morte
e os mitemas noturnos que poderiam vir em seu ‘socorro’ no sentido de suavizar, transformar
e integrar as vivências, nem de perto podem fazer essa articulação, pois não estão disponíveis
na consciência deles. Resta acrescer que esta integração é fundamental para que o sujeito seja

conduzido do Mundo Inferior ao seu reino individual através de mitemas resgatados do seu
imaginário, mas que estão à sombra de sua consciência.
Compreendeu-se que o mito está presente na interação deste paciente com o mundo e consigo
mesmo, porém tal registro não chega à sua percepção, podendo mesmo cumprir o enredo
mítico até o seu final, caminhando em círculos durante toda a vida. Assim como o mito de
Édipo bem empregado por Freud representa uma situação de vida comum a todos, os outros
mitos não podem ser descartados, pois fazem parte também da nossa experiência.
Nesta única análise foi identificada na psique dos participantes a presença de mitos que falam
da criação, do poder, do sagrado e que não podem ser ignorados, pois sua re-significação é
crucial para que estejam integrados. Não apenas o sexo e a relação parental fazem parte dos
aspectos dissociados dos participantes, mas, sobretudo o que está em sua mente e funciona
simbolicamente como um nó de energia, o complexo. Esse nó vem tanto da experiência
pessoal como da cultura, esses dois aspectos estão em constante troca de informações. E isso
pode ser visto na maneira como os participantes articularam seus discursos, em sua maioria
falando do “outro”, mas falando ao mesmo tempo de si.
A utilização da antropologia do imaginário como base para as investigações foi de crucial
importância. Esta teoria funcionou como um referencial do humano, coletivamente falando,
que proporcionou uma compreensão dos discursos a partir desse viés e articulou-se com a
psicologia analítica junguiana no que ela elabora como arquetípico. Dessa maneira, o
imaginário auxilia o resgate de aspectos relegados pelo homem atual e que não deixam de ser
um dos fatores que constituem a teia que o leva à descida da depressão.
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PRESERVAR / CONSERVAR A NATUREZA : UMA
CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA?
Rita de Cássia Costa Garcez Cirincione
(Assoc.Ylê Seti do Imaginário/NIEI/UFPE)
“A natureza começamos por amá-la sem conhecê-la, sem vê-la bem,
realizando nas coisas um amor que se fundamenta alhures. Em
seguida, procuramo-la em detalhe, porque a amamos em geral, sem
saber por quê. A descrição entusiasta que dela fazemos é uma prova
de que a olhamos com paixão, com a constante curiosidade do amor.
E se o sentimento pela natureza é tão duradouro em certas almas é
porque, em sua forma original, ele está na origem de todos os
sentimentos. É o sentimento filial. Todas as formas de amor recebem
um componente do amor por uma mãe... A natureza é para o homem
adulto, diz-nos Marie Bonaparte, ‘uma mãe imensamente ampliada,
eterna e projetada no infinito’ Sentimentalmente, a natureza é uma
projeção da mãe”.
Começo assim, esse texto, fazendo a citação acima de Bachelard (1997), em seu livro A Água
e os Sonhos (pág.119) tentando iniciar, aqui, a busca por uma reflexão acerca da noção de
preservação e conservação da natureza, no universo teórico do imaginário. Inicio, assim, a
minha viagem imaginária, mergulhando nos textos que consideram o imaginário uma teoria e
dentro da teoria do imaginário.

Este será um texto em construção, um ponto de partida, para o meu devaneio mais vivente,
que é a elaboração do meu projeto de doutorado. Nele, objetivo, conhecer como a noção de
preservação/conservação vem sendo ou é abordada na literatura no campo do imaginário. Para
este congresso, no entanto, destaco especificamente a reflexão a cerca da construção da noção
de preservação/conservação da natureza, que constitui o seu tema fundante.
Em Bachelard o universo é infinito, é uma mãe, que nutre, e jamais abandona. O que ele
chama de saúde cósmica (1988), a imagem cósmica, nos oferece um bem-estar de um repouso
concreto, específico, que corresponde a uma necessidade, a um apetite e “A cada apetite, um
mundo. O sonhador participa então do mundo alimentando-se de uma das substâncias do
mundo, substância densa ou rara, quente ou doce, clara ou cheia de penumbra segundo o
temperamento da sua imaginação.” É no devaneio cósmico que habitamos o mundo, em um
universo imaginado.
Em Rocha Pitta (2005:15), encontro o imaginário como essência do espírito, como impulso
que oriunda do ser completo, como raiz de tudo que existe para o homem. Augras (1995:153),
coloca que “O imaginário está no âmago de todas as criações do homem, desde o pensamento
científico até a simples percepção do mundo”. E assim, transcorro o meu devaneio em
pensamentos que alimentam a curiosidade de perceber, sentir, compreender como se
desenrola, a relação homem-natureza, no universo imaginário e o desejo de poder contribuir,
como pessoa humana e como profissional para uma sociedade que considere a natureza (o
universo) e o homem como ocupantes de um único espaço e por isso mesmo tornam-se seres
interdependentes. Para Prigogine (1988:13), “O mundo do homem não deve considerar-se
uma exceção marginal do universo”, ele pode, através da recuperação da importância do
tempo e dos processos irreversíveis reconstruir-se em uma “nova aliança” entre homem e
natureza. É visitando as tessituras de Bachelard que percebemos como os elementos da
natureza desabrocham em símbolos, ‘o devaneio cósmico nos ajuda a escapar ao tempo’. É
dentro desse contexto que hoje observamos um mundo ‘humano’ que discute o esgotamento
da reservas naturais, que teoriza sobre a orientação de uma nova ordem econômica como o
desenvolvimento sustentável, dentro de um mercado solidário
A natureza deve ser absorvida de forma ligante homem-natureza, como uma colcha de retalho
a ser tecida, gerando um equilíbrio que renova e restaura a ordem no cosmo e dá um sentido
de proteção. Tudo deve ligar e religar numa tessitura singela, harmoniosa a perpetuação do ser
humano. A forma como se deve tratar as coisas da natureza: vegetação, o ar, a água, a terra,
os animais, enfim, tudo que oferece ao homem abrigo, alimento, bem estar deriva da
insistência sobre a harmonia do homem com a natureza. Isso faz com que se afastem as
imagens apocalípticas do fim do mundo, e conseqüentemente, o fim do homem. Maria Pia
Rosati (1997:86), coloca que “L’uomo si vive come Microcosmo di un Macrocosmo, che
coglie e rispecchia in sè l’unità del cosmo di cui egli stesso è símbolo” (O homem vive como
microcosmo de um macrocosmo, que colhe e espelha em si a unidade do cosmo do qual ele
mesmo é símbolo).
Assim, nessa perspectiva que ver homem-natureza como uma teia, me reporto a algumas
sociedades orientais e africanas, onde a ligação com a natureza está diretamente relacionada à
questão de bem estar físico e mental. “Bem-essere e mallatia sono ligatti alla degenerazione
progressiva del cosmo. Bisogna dunque ristabilire le forze vive del mondo così come il
valore e la solidità del suono” (Bem Estar e doença estão ligados à degenerção progressiva
do cosmo. È necessário, portanto, restabeler as forças vivas do mundo, assim, como o valor
e a solidez do som) (L. Sullivan,1997:125). Neste sentido a saúde tem relação direta entre as
pessoas e o ambiente natural no qual estão inseridas. A doença então, é vista como desordem,
desequilíbrio entre corpo, natureza e saúde.
Devemos, pois, agradar (preservar/conservar) a natureza, o que significa a busca pela
imortalidade. E não é por acaso que hoje nos deparamos com uma sociedade (a nossa

ocidental) que vive de forma conflituosa a crença ou não no fim do planeta, a chegada de
catástrofes, que podem a qualquer momento por fim à existência humana. O físico Capra fala
que é necessário uma alfabetização ecológica, sustentabilidade ecológica (o mesmo fundou
nos Estados Unidos o Centro de Ecoalfabetização em Berkeley), e diz ele, “uma comunidade
sustentável é geralmente definida como aquela capaz de satisfazer suas necessidades e
aspirações sem reduzir as probabilidades afins para as próximas gerações”. Com isso o autor
nos lembra da nossa responsabilidade de transmitirmos e legarmos aos nossos filhos e netos
um mundo com oportunidades iguais às que herdamos.
Hoje se discute e até se impõe a necessidade de uma educação planetária (Morin,2001), que
se preocupe e que oriente a elaboração de um projeto educacional, que objetive a formação
para uma cidadania planetária. É preciso, então, segundo o autor, ensinar a condição humana,
pois o homem deve ser visto e estudado em todas as suas dimensões: física, biológica,
psíquica, cultural, social, histórica. Isso implica que cabe à ‘educação do futuro’ cuidar para
que seja reconhecida a identidade terrena que deve unir as comunidades do mundo, sem
ocultar as opressões e dominações que devastaram e devastam a humanidade ainda hoje.
Ensinar as incertezas humanas diante dos problemas da vida e da morte fazem com os seres
humanos compartilhem de um destino comum.
O devaneio da natureza perseguido pelo homem, que busca o destino do ser, aquele ser
jogado a inumanidade do mundo, as suas inquietações, a sua negatividade, e que se depara
com os pesadelos adornados pelos esgotamentos das reservas naturais e previsões
apocalípticas do planeta, do cosmo, entra em ação em um devaneio vivido no sossego do dia,
na paz do repouso. “Tudo se torna a um tempo grande e instável quando o devaneio une
cosmo e substância” (Bachelard, 1988:169) e é assim, então, que “imagens cósmicas tecem
vínculos do homem com o mundo”.
O cosmo – palavra que agrega e condensa todos os seres, que existem no universo, ligando-os
a uma inter-complexa dependência, funde-se no devaneio do sonhador, que é também cosmo,
e no universo devaneiante se supera toda e qualquer ameaça apocalíptica, e se perpetua a
imortalidade e infinitude do ser-cósmico.
Aqui, talvez, se teçam os primeiros acordes que delineiam a noção de
preservação/conservação da natureza – ela não só alimenta (física, mentalmente, e
oniricamente), não só protege, não só embeleza, adorna a existência humana, ela dá ao
homem significado, é para ele matéria prima, para criação de sua obra de arte, ao mesmo
tempo que ele (homem) se torna matéria prima da natureza e vai compor ele mesmo a sua
obra de arte. Um sonhador de devaneio cósmico lega à humanidade a eternidade dos seres.
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SOBRE A ARTE DE ENSINAR ARTE

Umbelina Maria Duarte Barreto
(UFRGS)
O texto constitui como preâmbulo a proposta de tese de doutorado intitulada “Espiando pelo
buraco da fechadura: O conhecimento de Artes Visuais em nova chave”. É um diálogo
fictício, denominado de “Metadiálogo em deslocamento peripatético pela academia, Sobre a
arte de ensinar a arte”, e foi realizado à luz dos metadiálogos de Gregory Bateson, numa préarticulação entre dois protagonistas que considero ser a chave do desenvolvimento do
problema sobre o conhecimento da arte que me tem acometido. Metadiálogo é a denominação
dada por Gregory Bateson (1972) a um diálogo construído para discutir um problema,
envolvendo a estrutura da própria conversa como relevante para o problema. Os metadiálogos
de Bateson têm como interlocutores ele próprio e sua filha, num modelo que nos remete aos
diálogos de Platão, onde o conceito de filia, originado na filosofia grega: filos+sofia,
significando amor ao saber, é fundante e participante do pensamento ocidental.
Diferentemente de Bateson, neste metadiálogo, uma professora e sua aluna protagonizam a
narração, fazendo do protagonista não apenas um como no teatro grego, mas, de início, dois.
Por outro lado, sendo uma relação de semelhantes, porém femininos, desloca a posição
configurada por Platão em seus diálogos na busca pelo conhecimento recordado no exercício
explicitado entre o mestre e seu discípulo, ressignificando-o a partir de uma disposição que se
coloca como anterior ao movimento iniciado pelo masculino. No processo de criação artística,
a criação, sabendo-se sempre segunda, não se dá na busca da verdade, mas na construção da
própria busca como configuração de um corpo gerado nessa relação. Para a arte, o primeiro
traço, se não levar ao outro, como um outro semelhante, ainda não será compreendido, pois
um traço, assim realizado, se congela como um gesto parado no ar, sendo imediatamente
expressão, mas, ainda não comunicação, pois a comunicação pressupõe o movimento, de um
ao outro, porém entre comuns. O traço assim realizado necessita da ex-posição para ser
criação artística, pois é ela que permite a consciência desta primeira relação estabelecida, a
qual, deste modo, fica determinada e, a partir daí, passa a ser determinante para o
desenvolvimento que se seguirá.

Metadiálogo400 em deslocamento peripatético401 pela academia402
Sobre a arte de ensinar a arte
Estou me deslocando do prédio do Instituto de Artes, antigo Instituto de Belas Artes403 para o
Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, durante o trajeto, num
passeio externo do olhar movimentando internamente o pensamento, eu começo a divagar
sobre o estranho espaço desta atual academia, atravessada pela cidade onde se situa, e se
estendendo, de tal forma, ao ponto de tornar o espaço da universidade parte da cidade
vizinha. Distribuídos pela cidade de Porto Alegre, além de situados até onde Viamão alcança,
encontram-se os diversos campi desta Universidade, da qual faz parte, desde 1962, o antigo
Instituto de Belas Artes, a princípio como Escola de Artes, e, posteriormente, como Instituto
de Artes, tornando-se um de seus Institutos Centrais a partir da reestruturação de 1968. O
Instituto está formado por três Departamentos: Departamento de Arte Dramática,
Departamento de Música e Departamento de Artes Visuais, os quais permanecem até a
atualidade na organização acadêmica e administrativa dos cursos de graduação das três
grandes áreas de conhecimento correspondentes. O prédio que ele ocupa guarda a história de
sua origem, fundado entre conquistas e conflitos, ainda anteriores à sua participação na
universidade, e, atualmente, faz parte do Campus Centro da UFRGS, mesmo sem se localizar
dentro do campus, tal como um “braço estendido”, pois está localizado bem no centro da
cidade.
O centro da cidade de Porto Alegre é também a sua origem, pois a cidade se desenvolveu a
partir dos limites do Rio Guaíba, exatamente no lugar onde o sol se põe, e desdobrou-se em
múltiplas direções, sendo que uma destas direções deu-se precisamente num percurso que, de
certo modo, inverte o movimento realizado diariamente pelo sol. O deslocamento para o
leste, até onde a vista alcança levou a cidade a uma de suas fronteiras, a Viamão, e, neste
vale, a Universidade Federal do Rio do Sul fundou seu maior campus, o Campus Vale. Desde
então, do poente ao nascente, a academia vem se desdobrando na inversão do caminho
natural feito pelo sol, como a confirmar o caminho próprio da cultura e do conhecimento,
enfatizando o fato de ser um caminho construído pelo homem. A UFRGS no percurso
definido pelo desdobramento de seus diversos campi marca um espaço de construção virtual
inserido no espaço natural da existência humana.
Percorrendo estes caminhos, reais e virtuais, fico imaginando como seria o espaço da
academia de Platão, com lugares de ensino-aprendizagem e pesquisa envolvidos em jardins
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que, à entrada, recepcionavam seus alunos com uma escultura dedicada a Eros, deus do amor.
Não é à toa que Platão é considerado o pai da Filosofia Ocidental, e que a palavra filosofia já
contenha a presença do amor ao saber, que se apresenta no conceito de Filia e Sofia. A filia é
apresentada por dois pólos, um que pergunta e outro que responde, os quais se fundem numa
nova unidade que corresponde a ambos, inaugurando, desta forma, a sofia, um novo ato de
saber.
Fico pensando que, de certo modo, no Instituto de Artes, foi seguida esta tradição de
recepcionar os alunos com esculturas que presentificam o mito correspondente ao ensino que
se vai desenvolver na escola. Neste caso, dois deuses da Beleza e do Amor, Apolo e
Afrodite404 acolhem a todos recepcionando os que querem ser artistas ou professores de arte.
Saí quase correndo do prédio, mas mesmo assim voltei-me para olhar as esculturas, isto já é
um hábito. Sigo em direção ao Campus Centro e ao atravessar a rua e me deparo com um
prédio que é um monumento de nossa cidade: a Santa Casa de Misericórdia. Já na avenida
em frente ao prédio, olho para o lado, enquanto espero o sinal para vencer a travessia e vejo
um dos primeiros símbolos da modernização da cidade, o viaduto Loureiro da Silva, que,
empilhando ruas, coloca-as em sobreposição, transformando os cruzamentos, e
consequentemente transformando as antigas e estreitas ruas em grandes e contínuas avenidas.
Nestes cruzamentos são colocados grandes murais artísticos, talvez para compensar a perda
do humano em um espaço público que vai aos poucos assumindo a feição da máquina em
detrimento do homem.
Gosto de passar por dentro de uma praça que fica exatamente atrás do prédio da Santa Casa,
chama-se Praça Argentina, nome de um de nossos países limítrofes, que em semelhança e
diferença compartilha com o Brasil uma história de conflitos e de acordos. É uma praça que
se desdobra em grandes escadarias ligando uma parte alta da cidade a uma parte baixa e
sempre que a cruzo fico emocionada com as árvores que lá estão; são gigantescos plátanos
que teimam em mostrar sua história constantemente em exposição nos seus pictóricos
troncos.
Chego à rua de baixo e de imediato faço a escolha de continuar o caminho por dentro do
campus da UFRGS, gosto do movimento, ora em curvas, ora em retas, que é necessário ao
deslocamento entre uma série de prédios, alguns imponentes, mostrando a sua história e em
bom estado de conservação, tal como o Observatório e o do Direito, outros, incoerentemente,
em péssimo estado de conservação como o da antiga Engenharia e da antiga Escola Técnica,
e ainda alguns que certamente não mereceriam participar deste lugar que tradicionalmente se
coloca como continuando uma tradição de 2300 anos.
Ao adentrar no campus alguém grita me tirando bruscamente destas divagações:
- Professora! Que bom que a encontrei professora, você vai para a Reitoria405? Vai? Então,
podemos ir junto, pois tenho algumas dúvidas que gostaria de compartilhar. Posso aproveitar
este caminho para perguntar sobre uma questão que tem me deixado muito confusa?
- Olá, Gabriela! Podemos fazer este percurso juntas sim. E, conversando ao percorrê-lo, mais
uma vez se terá cumprido a função do que costumamos chamar de academia. (Gabriela406 é
uma aluna do Curso de Artes Plásticas que decididamente foi fazer o curso para ser
professora de arte. Um dia nos cruzamos dentro do IA e ela disse que sabia quem eu era e
que esperava ser minha aluna, mas disse também que havia escolhido artes, pois queria ser
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professora e tinha certa urgência em vivenciar o ensino da arte, pois precisava desta
experiência para melhorar o que já vinha fazendo em sua comunidade. Disse isto
manifestando o seu interesse em ser minha bolsista num projeto interdisciplinar de extensão,
no qual eu trabalhava com alguns bolsistas, atendendo a comunidades carentes, de escolas de
periferia).
- Desculpe professora, mas já há alguns dias tenho estado em completa perplexidade
com a afirmação de um professor que eu admiro e respeito muito, mas até agora me sinto
incomodada com algo que foi dito em aula.
- Ora, o que afinal te deixou tão apreensiva?
- O professor afirmou que arte não se ensina, e eu fiquei sem saber o que eu estava
fazendo ali.
- Esta não é uma questão simples, pois faz parte de uma longa história, que nós
continuamos e da qual, muitas vezes, não é fácil se afastar para poder construir sua
atualização. A idéia que o artista nasce pronto está ligada à idéia de talento como uma
qualidade inata. Isto faz parte de teorias que perpassaram o pensamento do século XIX.
- Então na realidade o que ele quis dizer é que é necessário que o aluno de artes
tenha talento? Mas as provas que são realizadas para ingresso no curso não avaliam somente
conhecimento e habilidade?
- Sim, tens toda a razão Gabriela, mas os mitos da tradição são implacáveis e muitas
vezes eles penetram em nosso pensamento sem que se tenha elaborado uma consciência desta
participação. O resultado é justamente este questionamento: Para ingressar é necessário
conhecimento e habilidade407, mas para a formação do artista é necessário o talento? E se
assim fosse, então essa formação não necessitaria de uma academia, não é?
- É isto mesmo professora, a senhora compreendeu bem minha posição nesta
questão que me deixou tão chocada. E a minha reação acentua-se ainda, pelo fato que me
custou tanto esforço o ingresso nesta universidade, tendo por isso a posição do professor me
parecido despropositada, além de injusta. Fiquei com a sensação de estar desassistida naquilo
que eu tinha determinado, não somente como a realização de um sonho, mas como a
concretização de um projeto de vida.
- Vamos tentar encontrar um caminho de abordagem para o teu problema Gabriela,
iniciando com uma ampla volta, enlaçando nesta relação: a arte, a universidade e o ensino
superior. Sabias que a arte, tendo instaurado um corpo canônico, declarando uma regra geral
que subsumia as diversas técnicas e procedimentos com a fundação das Academias de Belas
Artes desde o século XVII, na tentativa de ser categorizada junto às “artes liberais”, só
passou a fazer parte da Universidade a partir do século XX?
- Ora é claro, no Brasil tudo acontece depois, talvez como todos os países
subdesenvolvidos.
- Não, não falei somente no Brasil. A arte, no mundo inteiro, só passou a fazer parte
das universidades no século XX. E, no Brasil, temos uma condição especial, pois as próprias
universidades também foram criadas somente no século XX. Veja Gabriela, como isto é
importante! Este fato poderá determinar, na universidade brasileira, um fator de qualidade
que, a meu ver, poderá impulsioná-la muito mais rapidamente para as transformações da
educação superior no século XXI.
- Ora, acho que não entendi totalmente. Primeiro, compreendi que a arte tem um
papel importante nas transformações que estamos passando na passagem do século XX para
o século XXI. Segundo, ainda não captei por que este surgimento, quase em uníssono, seria
essencial para a universidade brasileira do século XXI?
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- Bem, gostei muito de tua colocação, pois ela já ti põe no meio do caminho. A
Universidade foi criada articulando a filosofia e a ciência, e, a arte, sempre foi desenvolvida
em um caminho paralelo, externo à construção do conhecimento. Era vista como uma
atividade relacionada à cultura e não ao conhecimento.
- Isto também não está ligado ao que conversamos outro dia sobre a mudança de
paradigma do conhecimento?
- Bem lembrado Gabriela. Veja: a ciência com a objetividade de seu método
científico, onde os fins são essenciais, construiu um conhecimento que é reiteradamente
reproduzido no processo educativo. A filosofia quase subsumida pela ciência especificou sua
função na busca sempre renovada pelo próprio ato do pensamento, num caminho que vem
fazendo com que os meios sejam sempre novamente questionados. E a arte, com a malfadada
subjetividade que a caracteriza, ou ficava à margem dos processos de conhecimento, ou
assumia a metodologia científica como sendo o único conhecimento que lhe era permitido.
- É, mas mesmo assim eu acho que todo este desenvolvimento que vem muitas vezes
acometendo a nossa civilização é feito sempre de meias-verdades.
- É, e talvez estas meias-verdades se devam à meia-razão que a humanidade vem
utilizando há mais ou menos 500 anos. Mas, deixando as brincadeiras de lado, pode-se pensar
de imediato em somente uma das muitas necessidades que se impõe nas transformações
operadas na passagem de século e de milênio, como a necessidade de lidar com as
complexidades, esta já nos basta. Esta necessidade se justifica, pois o mundo foi se
complexificando de tal modo que passou a engendrar emergências, cujos paradigmas de
conhecimento que nos foram legados dos séculos anteriores não cobrem totalmente. Veja
Gabriela, por exemplo, a possibilidade emergente no século XX, com o crescimento
exponencial da tecnologia, de gerar vida artificial e usar a inteligência artificial para construir
uma máquina à semelhança do homem, colocando-a a serviço do próprio homem. Neste
desenvolvimento, a necessidade da presença do paradigma do conhecimento da arte já se
impõe, pois passamos de um mundo, onde a única máquina que se confundia com a natureza
era a “máquina humana”, a um outro mundo, onde tudo está sendo construído pelo homem.
Esta passagem coloca a arte em uma posição central, como paradigma da criação artificial,
especificidade que sempre a determinou explicitamente. O homem sempre criou por arte e
por técnica ou por ciência, mas esta última dificilmente se afirmou como uma criação. Em
um novo modelo de conhecimento, onde as máquinas passam a protetizar o homem numa
mescla onde os percentuais de homem e máquina são cada vez maiores, imagine a
importância da arte como afirmação do ser humano como uma criatura que cria um mundo e
se recria nele, e, não somente, como um ser que compreende o mundo em que vive,
transformando a relação que vem sendo apregoada pela ciência, há pelo menos 500 anos,
redefinindo-a com essa inserção da arte.
- Puxa, isto está me parecendo bem apocalíptico.
- Pois é, mas não precisamos ir tão longe, podemos voltar para questões bem
próximas. Tu te lembras de como foi difícil trabalhar interdisciplinarmente com as diversas
áreas do conhecimento no projeto de extensão em que participastes?
- Sim, é claro que me lembro. Mas, também não posso esquecer de como percebi a
necessidade da arte, ao observar o trabalho que as outras áreas desenvolviam com as
crianças.
- Então. É exatamente disso que estou falando. Pense bem, e tente encontrar: o que a
arte possibilitava às crianças que era tão essencial e que as outras áreas estavam tão
distanciadas?
- Não sei se terei a concentração suficiente para definir o que encontrei, mas sei que
encontrei, pois me possibilitou construir e refletir sozinha, e, também, em conversas com a
senhora, sobre o trabalho que eu iria realizar com as crianças. Mas eu me lembro que não foi

fácil, pois no início eu tentei realizar um trabalho semelhante ao das outras bolsistas das
outras áreas, e isto foi determinante para eu perceber a diferença do caminho a realizar. Claro
que estas reflexões e conclusões foram sempre conquistadas com a ajuda das conversas que
nós tínhamos, pois me faziam perceber aquilo que eu poderia realizar.
- Acho que me destes uma volta, mas tudo bem, pois esta será uma construção que
terá que ir se desenvolvendo ao longo do curso, e, talvez ela não se conclua nunca, se
tivermos o foco em sua natureza.
- Não, acho que a senhora está sendo muito exigente, mas eu gosto, pois provoca o
meu pensamento e me faz buscar a ação, principalmente a ação reflexiva. Ei! Ora! Acho que
é isto. Sim, é isto, a ação reflexiva. Pronto, aí está a resposta à questão que você me colocou.
- Bem a tempo, chegamos, espera o sinal para atravessar a rua. Pois é tão importante
e necessário olhar para dentro como para fora. E, afinal, podemos voltar à questão que
iniciou nossa conversa.
- Sim, mas acho que já encontrei a resposta. Será que posso dizer que a arte é algo
que se ensina e que não se ensina?
- Vejo que realmente encontrastes a resposta, mas ainda duvidas de teu próprio
pensamento e isto também é muito bom, pois não se deixa simplesmente um modo de pensar,
que vem se desenvolvendo num exercício de 2000 anos para vestir um outro modo, como se
fosse possível trocar de pensamento como se troca de roupa. As necessidades que
enfrentaremos neste novo milênio incluem modos diversos de construção do pensamento,
incluindo a arte, a filosofia e a ciência, uma relação onde cada área terá a sua especificidade,
mas, também participará do substrato que se está a construir e que articula a todas, incluindo
modos de pensar que, definitivamente, são outros modos de organizar o pensamento.
- Professora! Ai, não é possível, estou com uma angústia e me sentindo incomodada
novamente.
- Ora Gabriela, é assim mesmo, mas o que te perturba agora?
- Não sei como vou conseguir identificar o que deverei ensinar aos meus alunos para
que eles cheguem ao que eu não poderei ensinar.
- Essa é uma outra história e o importante é que você Gabriela, já a começou. Tchau
Gabriela, nosso caminho do Instituto de Artes até o Campus Centro da UFRGS foi reto e
curvo, como bem diria Heráclito, ainda antes de Platão. Até outro dia.
- Até, sempre que nos encontramos eu fico me sentindo outra, como se... Não, não é
bem isto, pois eu também continuo sendo a mesma.
- Bom dia de estudo e trabalho Gabriela, e não deixes de desenhar, pois desenhar é
como respirar, necessário para o desenvolvimento deste nosso pensamento, e é tão produtivo
quanto conversar.
Observo Gabriela se afastar e fico pensando em como ela me faz lembrar da Gabriela de
Jorge Amado, a Gabriela Cravo e Canela. Nada sei da origem de Gabriela e os livros de Jorge
Amado eu os li quando ainda era adolescente, mas ainda tenho a sensação de presença de seu
personagem como modo de ser do brasileiro. Um modo que permanece em mim como um
espaço de origem da própria mescla, não uma única, mas como se a cada vez uma nova
mescla pudesse emergir, como se a geração da mistura o constituísse. Vejo que meu
pensamento dá voltas e acaba sempre se aninhando em um espaço que me é muito próximo,
pois esta divagação sobre o cravo e a canela de Gabriela me faz também recordar da obra de
Ernesto Neto na última Bienal do Mercosul, a qual me fez ter consciência do cravo e canela
como duas, e uma única coisa ao mesmo tempo. Lá estava sua instalação num dos armazéns
do cais à beira do Guaíba, era um grande espaço vazio com um único fio que o atravessava
de um lado ao outro. Quase ao meio, o fio apresentava um volume que emergia na forma de
um coração, e, isto, fez com que me aproximasse. Conforme me aproximava do volume, o
cheiro do cravo se fazia sentir, e ficava muito forte, levando a crer que o volume guardava a

especiaria. Estando bem próxima ao volume se visualizava um pó colocado no chão, bem
abaixo, em correspondência ao volume suspenso. Isto me fez, imediatamente, pensar na
canela, levando-me inclusive, num impulso, a me abaixar e tentar verificar se era realmente
canela. Não era, era simplesmente uma areia bem fininha, mas, justamente o fato de não ser
canela, me fez perceber como o cravo e a canela sempre andam juntos, nas coisas concretas
ou no pensamento que já os constituiu como um.
Mais uma volta e os meus pensamentos também retornam às coisas práticas e aparentemente
simples de nosso cotidiano, pois já cheguei ao prédio da Reitoria e preciso procurar o meu
cartão de identificação para ultrapassar a roleta que dá aceso ao interior do prédio. Verifico o
meu cartão e penso que agora sou um nome, uma imagem e um número que convergem em
um pequeno percurso magnetizado que me possibilitará ingressar no centro administrativo da
universidade. Dobro novamente o pensamento, pois esta observação me remete como um
espelho à filosofia, que me permite compreender meu nome e também nominar o mundo, à
arte que me possibilita compreender minha própria imagem e, a partir dela, encontrar a
imagem do mundo, e, à ciência, que tem me permitido quantificar e relacionar, definindo, a
cada vez, um lugar definitivo para as coisas em sua cabal organização. Finalmente, o cartão
libera a roleta e apressadamente ingresso no centro administrativo da universidade me
dirigindo de imediato aos elevadores que dão acesso às Pró-Reitorias e Secretarias que são
responsáveis pela administração e organização de toda a diversidade que constitui a
academia.

AS MARISQUEIRAS E PESCADORAS DE GOIANAPE: O IMAGINÁRIO DO MAR

Valéria Cristina de Andrade Barros408
(Ieso/F. São Miguel)

Introdução
O mundo da pesca artesanal tornou-se-me paixão a partir do primeiro contato com Colônia
de Pescadores, mais especificamente a de Ponta de Pedras em Goiana - Pernambuco; com a
Dissertação cujo título foi: Gestão de Colônias de Pescadores: O caso do Prorenda Rural – PE
na Colônia de Ponta de Pedras – Pernambuco, defendida em 2002.
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Conhecer a maneira de ser e de pensar desse universo de trabalhadores que têm uma ligação
vital com o mar foi-me importante. O encontro nas caiçaras, as conversas sérias e informais
do dia-a-dia, o conserto dos apetrechos de pesca no horário da volta do mar, os diálogos ricos
de conhecimentos e saberes em que os velhos falam para os pescadores novos experiências de
vida o respeito e o grande amor pelo mar, tudo isso vivenciei e aprendi a valorizar.
Dentro desse contexto de Gestão de Colônias, encontra-se as mulheres envolvidas por ser
filhas ou mulheres de pescadores; participando aos poucos do cotidiano da Colônia como
sócias ou como membro da gestão. A chegada foi sutil e aos poucos; às vezes não bem
vindas, mas apesar de alguns conflitos com os homens conquistaram o seu espaço.
A Dissertação citada trabalhou com variáveis ligadas à Administração Geral e à
Administração Rural, uma vez que atendia às linhas de pesquisa do programa do Mestrado.
Tratou-se de um estudo de caso da Colônia 2 Z-3 em Ponta de Pedras – Goiana-PE, cujas
variáveis foram: Recursos Humanos, Ambiente Externo dando enfoque ao meio ambiente,
Estrutura Organizacional e Gestão Financeira; a análise foi feita na gestão da Colônia antes e
depois do Projeto Prorenda Rural nos anos de 1996 (início do projeto) a 2001.
No decorrer dessa experiência foi observado dentro da variável de Recursos Humanos que as
variáveis gênero, trabalho, condições de trabalho e organização de trabalho tiveram um
destaque especial: a presença das mulheres nessa referida Colônia. Um grupo de cinco
mulheres, intitulado de: “Sereias do Mar”, vencendo os desafios de vender seus produtos
semi-industrializados (bolinhos de peixe, lingüiça, croquetes, hambúrgueres e etc),
beneficiadas com as oficinas do Projeto Prorenda Rural – PE.3
Esse grupo de mulheres, que a princípio eram quinze por dificuldades diversas, como
discriminação por parte dos pescadores associados e os diretores da Colônia, história de
assistencialismo, queriam que os produtos fossem vendidos e dessem lucros imediatamente,
porém eram necessários alguns ajustes para melhorar a qualidade de seus produtos. Em
função desses motivos algumas desistiram e só restaram essas cinco e, dentro do primeiro
grupo, uma mereceu destaque especial, pois se tornou uma das diretoras da Colônia Z-3, cujo
cargo é o de secretária, todo o processo da gestão administrativa e financeira é acompanhada
pela a mesma, que concluiu o curso de História na Faculdade de Goiana e ainda exerce a
função na Colônia, sendo, portanto, uma das entrevistadas na Dissertação.
A realidade de Pernambuco é dentro do contexto da pesca artesanal, sua costa é caracterizada
pela presença de mangues, recifes costeiros e ecossistemas altamente produtivos, aos quais
está associada grande parte das espécies capturadas. A pesca é praticada com o emprego de 17
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Segundo o Estatuto Social da Colônia de Pescadores Z-3, Associação ou Colônia de Pescadores é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, autônoma. Constitui-se como um órgão de classe de pescadores com prazo
indeterminado de vida, tem por finalidade a representação e a defesa dos direitos dos pescadores, de sua
jurisdição, e tem como base legal o artigo 5º, inciso XVII e XXI e art.174, parágrafo 2º da Constituição Federal.
Deve ser registrada no cartório de registro da comarca onde está localizada. O seu patrimônio é formado por
contribuições pagas pelos associados pescadores, pelas doações particulares ou por órgãos de fomento do
Governo, por fundos de reservas. São representadas por Federações e Confederações e atuam junto aos
associados no auxílio da comercialização do pescado ou produtos derivados dele. É uma das formas principais
de organização da pesca brasileira, tendo como sujeito principal o pescador.
3
Projeto Prorenda-PE - através das oficinas e mediações. O Programa PRORENDA, no Brasil, fez parte da
Cooperação Técnica Brasil/Alemanha, um dos programas prioritários visou a contribuição para a melhoria das
condições de vida da população de baixa renda. Em sua atuação nos Estados, contou com a participação do
Governo do Estado e do lado alemão com a GTZ. O projeto PRORENDA RUAL, em Pernambuco foi
coordenado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social, através do PRORURAL. O projeto teve
como público alvo os agricultores familiares e pescadores artesanais, sendo sua área de atuação a Zona da Mata,
que inclui o litoral pernambucano.

diferentes apetrechos4, além da utilização do método da coleta manual, para cata dos
mariscos, siris e caranguejo.
É nessa coleta manual que as mulheres estão presentes, além da salga do pescado e da
transformação do mesmo em subprodutos como bolinhos, croquetes, lingüiça, hambúrgueres.
Através dessa reprodução do trabalho, começaram a perceber que há um meio para gerar
renda e ajudar no orçamento doméstico.

As marisqueiras e pescadoras: o imaginário com o mar e mangue e a educação e
consciência ambiental.
A ligação com o mar e o mangue é bastante forte: “Não preservou, tudo acaba” afirma Joana
Rodrigues Mousinho, presidente eleita da Colônia Z-10 em Itapissuma - PE. Josefa Ferreira
da Silva tem suas reivindicações centradas nas questões ambientais, a mesma foi presidente
eleita da Colônia Z-8 em de Gaibu-PE, sua luta está relacionada às questões ambientais
(Poluição causada pelas indústrias). “Muita gente se diz ambientalista, mas poucos fazem algo
pelo meio ambiente”5. O Prorenda Rural trabalhou com oficinas de educação Ambiental, o
que resultou em um sentimento de preservar as espécies e não pescar peixes sem serem
adultos. Um aumento da coleta do lixo em Barra de Catuama e um cuidado especial com a
natureza é o que corrobora o depoimento da Marisqueira Laureci, de Barra de Catuama, perto
de Ponta de Pedras, a mesma tem uma grande preocupação em preservar o meio ambiente e
as espécies capturadas: “A gente não gosta de pegar os miúdos porque vão matar uma
criação que vai servir a gente mais tarde. E quanto ao lixo, não queremos ver nada sujo, nem
o mangue, nem a praia.” Nesse mesmo pensamento, Capra afirma que uma comunidade
sustentável é geralmente definida como aquela capaz de satisfazer suas necessidades e
aspirações sem reduzir as probabilidades afins para as próximas gerações.
Para Bachelard, a água é o elemento mais feminino e uniforme que o fogo, ela é também um
tipo de destino, onde aqui podemos transportar as marisqueiras e pescadoras de Ponta de
Pedras e Barra de Catuama, no Município de Goiana-PE, que tiram do mangue e do mar o seu
sustento e buscam uma consciência ecológica de como desfrutar dos nuances marinhos que
tem para com o mar-natureza um sentimento de amor, filial (in Bachelard) a natureza é a mãe;
imensamente ampliada eterna e projetada no infinito.

Conclusào
A relação com o mar é vital, de grande amor e respeito, afinal, trazem esse sentimento dos
pais, irmãos, maridos e filhos pescadores. O mar e o mangue para as mesmas são seus
ambientes de trabalho.
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Instrumentos que são utilizados para pescar (linhas, redes, mangotes, covo de palheta, rede de lagosta
(caçoeira) etc).
5
I Encontro estadual das trabalhadoras da pesca e da aqüicultura de Pernambuco. realizado no recife praia hotel
– Recife – PE. de 12 a 14 de novembro de 2004. realizado pela secretaria especial de aqüicultura e pesca da
presidência da república. seap/pr. apoio: associação dos eng. de pesca – aep-pe, cpp/ne, colônias Z-08, Z-07, Z18, fepepe, bnb, prefeitura municipal de Petrolândia, núcleo de pesquisa e extensão em gênero e
agroecologia/ufrpe. participações: inss, Fundacentro-PE e o Banco do Nordeste.

Respeito à natureza, combate contra a pesca predatória, contra despejo de esgotos no
ecossistema, soluções antipoluentes viáveis e a não presença de embarcações de turistas em
dias que não sejam finais de semanas: têm sido uma de suas lutas. Elas reivindicam a fim de
preservar o lugar donde tiram o seu sustento de ser destruído.
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SÃO JOSÉ DO BELMONTE, DE CAUSO A HISTÓRIA,
O MITO LUSITANO NO IMAGINÁRIO POPULAR DO
SERTÃO NORDESTINO

Simone Rosa de Oliveira (UNICAP)
Introdução
Nascido da dor e alimentando-se da esperança, crescia o movimento messiânico,
Sebastianismo. Regado de encantamento e fascínio, o sonho na volta do Rei desejado de
Portugal exerceu forte influência no imaginário do povo lusitano, cujo mito atravessou os
tempos e com o advento da colonização chegou ao nordeste brasileiro.
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns símbolos contidos no imaginário popular
influenciados pela presença do mito lusitano no sertão brasileiro. Como referência para esse
contexto,a cidade de São José do Belmonte foi fonte inspiradora, afinal, foi lá que aconteceu o
mais importante episódio sebástico da história fora das terras portuguesas. A crença dos
ignorantes, explorados por mentes pervertidas deram margem à tragédia.
Uma rede de intriga que envolveu políticos e religiosos num jogo de interesses comuns.
Múltipla e complexa, a crença no sebastianismo é possível de ser renovada em qualquer
época, com novas possibilidades de leitura, devido às mais variadas formas que o mito pode
assumir no imaginário de um povo.
Das marcas violentas deixadas por um movimento mítico-religioso, São José do Belmonte em
Pernambuco, produz sua arte como forma de recontar sua história, afastando o medo que fora
outrora tão presente no inconsciente humano: A lembrança de certos momentos públicos
(guerras, revoluções, greves...) pode ir além da leitura ideológica que eles provocam na
pessoa que os recorda. Há um modo de viver os fatos da história, um modo de sofrê-los na
carne que os torna indeléveis e os mistura com o cotidiano, a tal ponto que já não seria fácil
distinguir a memória histórica da memória familiar e pessoal (BOSI, 1983 apud
MONTENEGRO, 1994, p. 75).
2 A construção do mito sebastianista: um sonho de liberdade?
Durante a segunda metade do século XVI, Portugal atravessou uma crise política, advinda de
uma estrutura arcaica, na qual mantinha uma sociedade estabelecida que desapareceu com o
natural aperfeiçoamento e a evolução do mundo. Uma sociedade que apresentava o poder
manipulador de um lado, e do outro os manipulados. Em sua totalidade, as terras de Portugal
pertenciam ao clero e à nobreza, os lavradores não eram detentores das terras que
trabalhavam. Um povo explorado e miserável. Um Estado que não mais cumpria os deveres
com seus credores, numa total falta de recursos. Um reinado falido, sem credibilidade diante
de toda a Europa. Nasce D. Sebastião, único descendente de D. João III, num momento em
que o povo ansiava por um milagre que salvasse a coroa de uma dominação espanhola, por
isso é chamado de O Desejado. Um entre outros das gerações de nobres de um império,
assume o reino com 14 anos em 1568, sob a regência da sua avó Catarina, não sabendo ele
que se tornaria uma vítima das condições históricas do seu país, vindo a ser um produto de um
sonho cultivado por todos. Cresceu sob forte influência de uma educação
jesuítica,excessivamente religiosa, educado por homens que herdaram de D. João III o sonho
português da conquista do Marrocos. Um reinado com postura bélica e marcado por
exaustivas produções de textos legislativos. Em 1569, uma lei determinava que os homens
mais ricos deveriam investir em armas. Também foi em seu reinado que se realizaram as
primeiras tentativas de expansão ultramarina e colonização da África. Cada vez mais se
fortalecia o império espanhol e Portugal se encontrava em situação dramática no cenário
político internacional.

É no cenário de uma sociedade ameaçada nos seus valores mais essenciais, básicos para a
sobrevivência, que o Sebastianismo encontra solo fértil para se instalar em Portugal. A crença
num messias, geralmente representado por um líder que confunde a ordem social com a
religiosa, no sentido de estratégia de manipulação do poder, mostrando que mesmo em se
tratando de uma obra humana, porém com o consentimento divino, vindo dos céus. O
movimento político-religioso que ocorreu em Portugal recebeu o nome de Sebastianismo, pois
se baseava na lenda da volta do rei D. Sebastião, que morrera na Batalha de Alcácer-Quibir na
África em 1578, cujo corpo não foi encontrado. Desta forma, assumiu dentro da história um
papel de herói-salvador, sobrevivendo por séculos, no imaginário português, a crença na volta
de D. Sebastião. Uma crença coletiva baseada na lenda do Imperador dos últimos dias, na
qual a escritura sagrada judaica-cristã revela como sendo o próprio Cristo que virá ao mundo
para salvar as nações:
E (depois) se realizará o juízo, a fim de que lhe seja tirado o poder, e
ele seja destruído e pereça para sempre, e seja dado o reino, o poder e
a grandeza do reino, que está debaixo de todo o céu, ao povo dos
santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e ao qual servirão e
obedecerão todos os reis. (BÍBLIA, A.T. Daniel, 7: 26-27)
A angústia de um povo alimentava a esperança de um salvador, advinda do misticismo e da
religiosidade tão característicos da sociedade medieval portuguesa. D. Sebastião se tornou
imortal, sobrevivendo por séculos no imaginário dos povos.
E eles serão seu povo, e o mesmo Deus com eles será o seu Deus; e
Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; e não haverá
mais morte nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque as primeiras
coisas passaram. E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu
renovo todas as coisas. E disse-me porque estas palavras são muito
dignas de fé e verdadeiras. E disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o
Omega, o princípio e o fim de tudo. (BÍBLIA, N.T. Apocalipse, 21:36)
Os movimentos messiânicos estiveram ligados ao imaginário coletivo de um povo, mas seus
ideais atravessaram as fronteiras do imaginário, foram muito além. Por isso, tornava-se uma
grande ameaça para o poder da igreja e da política, que conheceram a força de uma sociedade
organizada em prol de um ideal.
Não é possível entender a construção de um mito messiânico se não tomarmos como base a
história social, econômica, política e religiosa, vivida por um povo num determinado período.
Para Laplantine (1973 apud Macedo, 1980, p. 29), o messianismo lusitano estava voltado para
dois fenômenos: a utopia e a possessão. A possessão, no entanto, estaria mais ligada ao
messianismo, porque se centrava uma única classe, a dos desfavorecidos, marginalizados,
que, em se tratando de Portugal, seriam os lavradores. O mito surge num momento de grande
sofrimento, de inquietações, a de sede por alternativas que favoreçam soluções.
2.1 O messianismo lusitano rumo ao sertão nordestino: realidade ou fantasia?
Com o advento da colonização, o sebastianismo chega ao Brasil entre o século XIX e meados
do século XX, atingindo as camadas populares em diversos Estados do Sudeste, do Sul e do
Nordeste, porém é no sertão nordestino que toma ares de fanatismo cruel e sangrento. No
âmbito de uma sociedade agrícola e pecuária de subsistência, estabelece-se o modelo judaico-

cristão da Europa medieval do século XVI, num local onde o catolicismo se instalava aos
poucos pela boa vontade dos monges e representantes religiosos que chegavam.
O sebastianismo se instala no sertão nordestino, no qual a religiosidade popular se apresenta
muito forte, praticada pelos mais humildes. Numa época em que a devoção religiosa seria
uma estratégia de aceitar a dominação imposta pelo Estado junto à Igreja, numa sociedade
predominantemente opressora.
D. Sebastião,um mito universal, transformado em realidade no sertão, foi inserido no
imaginário do povo nordestino à medida que crescia a crença na paz tão desejada, na
esperança de dias melhores.
Considerando as agitações religiosas do sertão e os evangelizadores e
messias singulares, que, intermitentemente, o atravessam, ascetas
mortificados de flagícios, encalçados sempre pelos sequazes numerosos, que
fanatizam, que arrastam, que dominam, que endoidecem – espontaneamente
recordamos a fase mais crítica da alma portuguesa, a partir do final do século
XVI (...). O povoamento do Brasil fez-se (...) precisamente quando todos os
terrores da Idade Média tinham cristalizado no catolicismo peninsular.
(CUNHA, 1979 apud STEIL, 1996, p. 205)
2.2 Sebastianismo em São José do Belmonte: raízes do imaginário popular português
O retrato dessa história tão sangrenta, ainda hoje, está bem viva principalmente, no imaginário
do povo de São José do Belmonte, interior de Pernambuco. Foi lá que em 1835, num cenário
de desordem político-administrativa, a cidade recebeu influências de um novo sacerdote que
chegou para assumir as tarefas apostólicas da região. Um padre que passa a conviver com
beatas e sertanejos simples e incrédulos.
Com pouco tempo, conseguiu de fato trazer a tranqüilidade de volta para a cidade, porém,
sempre aos moldes já conhecidos do jogo de interesse entre igreja x política. Nesse jogo, o
pobre sertanejo, de consciência ingênua, na espera de melhores condições de vida, dividido
entre a racionalidade, o sagrado e o divino, buscou motivações através das suas crenças: “O
povo é religioso, mas ao mesmo tempo é supersticioso. É religioso, mas não tem formação
religiosa”(STEIL, 1996, p. 84).
Algumas das promessas pregadas pelos líderes do movimento que visava à vinda de D.
Sebastião para instituir um reino digno e justo eram:
• o preto viraria branco: estratégia bem pensada, afinal, a época era de
escravidão. Era necessário, alimentar a esperança da libertação da
escravatura no Brasil;
• os sertanejos seriam donos de suas terras: uma visão socialista para a
época, numa região comandada pelos fortes poderes da Igreja Católica
e dos senhores proprietários de fazendas.
Muita gente foi sacrificada de forma brutal e violenta, em nome de um reino encantado, num
cenário de matança que ultrapassou os limites da violência. Com a morte de João Ferreira,
líder do movimento, pelos próprios seguidores, seu cunhado, Pedro Antônio, consagra-se rei,
porém reina apenas por um dia. A notícia das barbaridades ocorridas é levada pelo vaqueiro
José Gomes para o Major Manuel Pereira, que, por se tratar de um proprietário de várias
terras e por ser muito respeitado na região, toma partido da situação junto com outros homens
e parte para o local para combater o violento massacre. Este foi considerado um dos mais
sangrentos movimentos sebastianistas ocorridos em solo

brasileiro. A figura do sertanejo em combate com a força policial local, numa luta de poder,
deixa um questionamento: quem realmente figurava o papel de bandido ou de herói, marcado
pelo misticismo e pela seca que assolavam o sertão? O terror de um cangaço que ainda hoje
representa fortes lembranças, hoje recontadas com base na própria história e nas suas lendas,
presentes no imaginário popular de São José do Belmonte.
3 A projeção do tempo sagrado no imaginário sertanejo
A salvação e a regeneração do mundo, através da instauração de um Reino Encantado em
pleno sertão nordestino, seriam a solução sociológica adequada para as condições miseráveis
e um povo oprimido que cultivava a idéia de um tempo sagrado, aquele que tem explicação na
origem do mundo, na crença no poder da criação, da manifestação divina. O homem religioso
imita seus antepassados míticos, porque ele acredita em um ser divino e grandioso,
responsável pelo começo de toda a existência do mundo e do homem.
Os males sociais e religiosos só a sociedade e a religião, em conjunto, poderão solucioná-los.
Ambas, sociedade e religião, organizaram a sua forma representativa: Estado e Igreja.
Energias imensas estão latentes nestes organismos capazes de mudar a face da terra...
(KOCICK, 1991, p. 107 apud STEIL, 1996, p. 268). O homem do sertão acreditava num
tempo sagrado, de revelações, de renascimento, cada ano novo era tempo de recomeçar.
Apresentava uma forte crença num tempo reversível, reinventado a cada mito-heróico
presente no imaginário. O mito recontava um passado sagrado de uma civilização. Dessa
forma, explica-se o motivo pelo qual o messianismo lusitano ganha tanta força em solos
nordestinos, onde o homem, mesmo o mais primitivo como o sertanejo, almejava progresso,
vida melhor, porém, partindo de uma concepção divina, na crença de um mito heróico, na
tentativa de aproximação das divindades sagradas. A manifestação do sagrado apresentava-se
de diversas maneiras, podendo ser expressa simbolicamente, como é o caso das pedrinhas que
o mameluco João Antônio apresentou em São José do Belmonte, como sendo sagradas, ou
seja, elas eram a representatividade de uma realidade sobrenatural.
Um espaço sagrado pode ser um templo, uma igreja, uma gruta, não importa, mas deve ser um
lugar fixo escolhido para estar mais próximo dos deuses. No episódio sebastianista em
Belmonte, o lugar escolhido teria sido uma pequena sala subterrânea, entre dois rochedos
enormes, denominada Pedra do Reino. Lá, os dois mundos, sagrado e profano, revelavam-se
num tempo real, de representações do poder.
Durante as reuniões, o chefe do movimento pregava a vinda de um reino encantado,
embebedando seus seguidores para a realização de práticas profanas.
A crença na volta do mito do reinado de D. Sebastião representava um tempo presente, que o
homem religioso associava à eternidade. Um tempo regenerado que encerraria um ciclo de
vida para nascer um outro, projetando ritualmente o fim de um mundo para o começo de um
outro. Os seguidores do sebastianismo em Belmonte acreditavam nesse tempo sagrado, de
renascimento, de morte e vida recuperadas. Esperança a passagem para uma nova vida de um
presente esclarecedor voltado para um passado visto sob um novo olhar, uma nova
perspectiva. O retorno do mito num tempo religioso seria a revelação iluminada da história de
um povo que sonhava com o desejo de fuga da opressão de um sistema social, não
importando quem seria o redentor, mas que este pudesse trazer um futuro de glória.
3.1 Ritos de passagem: morte e renascimento
No sertão pernambucano, o mito de D. Sebastião foi construído para garantir a crença na
realização de um mundo fantástico alimentado no imaginário do povo. O tempo religioso não
assegurava a permanência de uma condição de vida, mas de uma regeneração periódica dela.

Num mundo cheio de sofrimentos, de percalços em que o homem precisa construir caminhos,
atravessar as adversidades para uma outra realidade é uma passagem de um modo de vida
para outro, traçado por cada indivíduo em todas as culturas, em todas as épocas da história
humana. O homem está inserido numa série de rituais de passagem desde seu nascimento,
casamento e morte. Nas escrituras sagradas da cultura judaica cristã, mencionava-se o rito de
passagem para uma vida melhor, do próprio homem, Jesus Cristo, que se transformava em
passagem:
Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e
sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e
a destruir; eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância.
Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
(BÍBLIA, N.T. João, 10:9-10)
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim.
(BÍBLIA, N.T. João, 14: 6)
E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que
estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao pai em um
mesmo espírito. (BÍBLIA, N.T. Efésios, 2: 17-18)
Esses ritos de passagem acompanham a história do homem desde o nascimento, porém há
pouco estudo acerca disso. Um estudioso francês, Van Gennep, publicou um livro sobre ritos
de passagem no início do século passado e, ainda hoje, é uma referência. Ele fundamentou os
ritos em três fases preliminares: ritos de separação, de margem e de agregação. Os de
separação e agregação foram bastante característicos na história da Pedra do Reino:
• os ritos de separação, representavam a despedida de uma vida para outra, quase como uma
morte. O sertanejo abandonava a sua vida para viver uma outra sob a chefia de um fanático
que ditava as regras, cujos seguidores passaram a viver num sistema único, fora dos padrões
comuns, com novos costumes bem diferentes dos vividos anteriormente. É morrer num tempo
para sobreviver num outro;
• os ritos de agregação ligavam o indivíduo ao novo sistema de vida, de muita
responsabilidade, de criação, de partida e chegada, morte e renascimento. Os seguidores da
seita sebastianista em pleno sertão nordestino acreditavam na morte como sendo uma porta
para o renascimento, a passagem para uma nova vida. Muitos dos seguidores entregaram sua
vida, derramaram seu sangue na crença de que desencantariam a Pedra do Reino e então se
estabeleceria um novo sistema de vida, um reino feliz de homens livres, ricos, saudáveis, sem
qualquer sofrimento.
Muitas mulheres, homens e crianças se submeteram ao sacrifício, fator essencial para ser
estabelecida uma passagem para um mundo melhor. Nada é dado, mas criado, construído pelo
próprio homem.
Para o homem religioso, a morte é a conseqüência dos erros cometidos por ele. É necessário
morrer para renascer, na tentativa de acertar, de corrigir os erros. O sacrifício da morte como
meio de libertar-se, porém realizado através da passagem para um mundo desconhecido,
perigoso. É perante a morte que nasce o homem imaginário cheio de medos, ilusões e

fantasias tão presentes nos movimentos míticos: a sombra, o reflexo no espelho, a parte
desconhecida, o medo do inconsciente desconhecido.
Os ritos de passagem estão presentes no folclore e na história de Pernambuco, influenciados
pelo imaginário popular cotidiano, individual e coletivo. No episódio da Pedra do Reino, os
seguidores estabeleceram vários rituais para desencantar o reino de D. Sebastião.
Desesperados, efetuaram certos rituais de passagem que foram ao extremo, não mais
simbólicos, mas reais, a morte com as próprias mãos, a morte física, planejada, com data
marcada. O sangue derramado como símbolo de pureza, de purificação, levando embora
aquela vida miserável. A escolha pela morte física acreditava-se ser a maneira mais rápida
para conseguir realizar a travessia de um mundo para outro.
Os ritos de passagem são universais, são a mesma coisa em todas as latitudes, entre todos os
povos. Ilustram mais uma tentativa de responder àquela eterna pergunta, àquela eterna
angústia: “Por que a morte? Por que o fim?”. Daí a necessidade de recriar o mundo, de
afirmam-se, de permanecer, transfigurando a morte, não mais como um fim, mas como uma
porta, como uma abertura, fazendo então da morte a própria chave para renascer (AUGRAS,
1984, p.42).
No sertão, os ritos são apresentados de diversas formas, sempre ligados à realidade histórica,
às condições de vida social, política, econômica e religiosa do povo, destacando-se aqui a do
sertanejo.
No caso da Pedra do Reino, o povo escolheu a morte física como busca imediata pela
resolução dos seus problemas sociais. A preocupação se figura na morte definitiva de uma
condição de vida miserável, o encontro do tempo sagrado com a eternidade.
3.2 O diabo no imaginário popular cristão: imagens da religiosidade e da cultura
nordestinas
O cristianismo divide o universo em dois reinos: o de Deus, ocupado pelos anjos e pelos
justos,e o do Diabo, ocupado pelos condenados. Na história da existência humana, o Diabo
sempre esteve presente no imaginário do povo cristão. Um grande dragão vermelho, símbolo
de destruição e morte, um ser maligno, silencioso e sempre atuante, produto da história da
cultura de um povo, cuja imagem já se apresentava nas escrituras sagradas:
E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho,
que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete
diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do
céu, e lançou-as sobre a terra. (BÍBLIA,N.T. Apocalipse, 12: 3-4)
Desde o início dos tempos, não se pode negar a admirável inteligência e poder manipulador
da figura do Diabo sob o homem religioso. Um ser tentador, responsável pela sensação de
medo, aflição e dúvidas que perturbam a mente humana: “O diabo vive dentro do homem, os
crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, por si,
cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum!” (ROSA, 1986, p. 3-4). O demônio
configura-se como um ser espiritual que encarna o papel de um ator brilhante, porém sempre
subordinado aos planos divinos.O caráter adotado é a sua representação momentânea para
compor o personagem, seja ele de um sistema social, político ou religioso, a sua
monstruosidade e capacidade de manipulação sempre estiveram ligadas aos interesses de um
sistema.
Em 1836, no sertão pernambucano, a figura do Diabo adquiriu força total no imaginário
popular.Num cenário marcado pela miséria provocada pela seca, pela fome, pela escravidão e
pelas injustiças sociais, o povo humilde buscava na fé a esperança de dias melhores. Os

símbolos de uma vida em que a realidade e o imaginário de um universo do invisível e do
sobrenatural se faziam presentes nas mentes do povo pobre e injustiçado do município de
Belmonte. Que reino ocupava aquele povo? O reino de Deus ou do Diabo? Certamente, as
pessoas daquela região sabiam exatamente o reino que ocupavam. Vivia-se o próprio inferno
na terra. Então, o que restava? Era chegado o momento de se apegar às promessas
divinas de um reino sagrado? Que viesse o tão esperado salvador, o messias.
A Igreja pregava que, para chegar aos céus, ao reino de Deus, o homem precisava sofrer.
Afinal, vivia-se num mundo governado pelo anjo caído, o Diabo, responsável por todas as
misérias do mundo, o causador da desgraça humana na terra. Nesse aspecto, de transferir as
causas de desordem social, política e econômica para um ser espiritual, a igreja junto com o
Estado lavava suas mãos perante os problemas, não cabia a ela intervir nos planos celestiais.
Cabia ao homem religioso ter fé, sujeitando-se ao sistema de vida, conformando-se: o
sofrimento era o caminho para alcançar uma vida de glória.
Na história da civilização, o Cristianismo surge no momento em que as tradições se misturam
ao misticismo. Num mundo de coisas passageiras, a vida real agrega-se aos novos valores.
Abre-se espaço para magia, bruxaria e heresias. Uma corte de demônios. Para os sacerdotes
da igreja, o cristão que criticava as crenças oficiais, certamente, deveria estar influenciado
pelo demônio. Qualquer que fosse o poder do satã, o cristão deveria impor resistência, estar à
prova para reforçar a sua própria fé.
Para os seguidores do sebastianismo em Belmonte, seguir as ordens de um novo sistema,
comandado pelo mameluco João Ferreira, significava a possibilidade de destruir o sistema
político atual de uma luta travada com o poder da Igreja e do Estado. Representava a
passagem de um modo de vida para um outro melhor. Pregavam-se idéias socialistas mesmo
antes de existir o socialismo de Marx.
Destruindo o mal, aproximavam-se do fim do mundo, da hora do juízo final. Triunfantes e
conscientes de uma vitória sob um sistema de mundo injusto, restava-lhes a espera do reino
encantado do rei D. Sebastião, mito lusitano, fruto do imaginário português medieval que
permaneceu vivo ao longo dos tempos e, séculos depois, desembarcaria no sertão nordestino
trazido pelos colonizadores portugueses.
O Diabo estaria solto em terras sertanejas? Parecia que sim. Mas o próprio Jesus Cristo,
quando veio ao mundo e deu sua vida, não seria para salvar a humanidade do demônio?
Então, como pudera ele agir? A luta entre Deus e o Diabo permanecia e a Igreja sustentava
isso. Afinal, não haveria motivo de a da sombra e da escuridão, ela era a luz, a salvação, pois
com ela um reino de glória seria desencantado para dar lugar ao reino do mal instalado em
pleno sertão. A existência e o poder do Diabo e de uma legião de anjos malignos sobre o
homem serviam de reposta ideológica para a Igreja, que conferia a culpa ao Satã por todos os
males do mundo:“Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos
homens. (...) E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes... O diabo na
rua, no meio do redemoinho” (ROSA, 1986, p. 3-4).
A religiosidade do sertão era tão forte que o homem acreditava na realidade das suas crenças.
O Diabo estava presente na revolta do homem que, ao mesmo tempo, aceitava o sofrimento
como meio de purificação dos seus pecados, da salvação da alma. As orgias e outros cultos
demoníacos representavam a saída para os problemas de uma sociedade que sofria a ausência
de projetos sociais coletivos.Acreditava-se em tudo, estava plantada a semente de esperança
num mundo racional.
4 No sertão, uma cidade se redescobre
Um movimento mítico-religioso sustentou a crença em um reino que seria desencantado na
Pedra Bonita. De caráter extremamente violento, deixou marcas profundas na história e no

imaginário popular dos cidadãos de São José do Belmonte. Uma história real cheia de
símbolos e fantasias medievais, heranças deixadas pelos colonizadores portugueses. Os
seguidores do movimento criaram uma identidade própria, fora dos costumes de uma
sociedade tradicional nordestina. Mesmo com toda influência lusitana, o movimento cresceu
com características próprias, deixando para a posteridade uma identidade sócio-cultural bem
brasileira.
Por diversos anos, a população Belmontense, entende-se os mais velhos, evitava falar sobre o
massacre ocorrido. Fruto do temor, superstição e crendices populares. Foi então que, numa
tentativa de resgate histórico, os jovens do município resolveram divulgar o episódio
sebastianista, hoje recontado em sala de aula, sendo parte integrante do currículo escolar dos
estudantes da cidade.
A fantasia medieval presente no imaginário fora transformada em arte, através de autores
renomados da Literatura Brasileira. O episódio da Pedra Bonita foi apresentado em algumas
obras, como: Pedra Bonita, de José Lins do Rego; Reino Encantado, de Solidônio Leite;
Romance da Pedra do Reino e do Príncipe do Sangue do Vai-e-volta, de Ariano Suassuna.
Fonte de inspiração, também, para os artistas locais. O resultado é encontrado em cordel,
xilogravura, poesia, música, dança folclórica e em uma festa anual, cujo foco principal é a
Cavalgada, unindo elementos sagrados e profanos para recontar um episódio que há poucos
anos fora aparentemente esquecido pela população.
A Cavalgada à Pedra do Reino acontece, há 13 anos, sempre no último final de semana de
maio, organizada pelos membros da Associação Cultural Pedra do Reino. O momento
principal acontece no domingo. A cidade vira palco para um dos maiores teatros ao ar livre,
começando desde cedo com a celebração de uma missa aos modos sertanejos.
De longe se avista a chegada dos homens que representarão a marcha formada pela força
policial que partiu para combater os fanáticos em 1838. O rei, a rainha e os cavalheiros com
seus trajes, armas e bandeiras medievais, representando os mouros e os cristãos, seguem
entoando cantigas de vaqueiro. O destino é a Pedra do Reino.
A manifestação cultural inseriu Belmonte no cenário do turismo sertanejo com perspectiva de
desenvolvimento social, preservação do patrimônio cultural e identidade brasileira, atraindo
inúmeros turistas curiosos, que buscam aventura num ambiente marcado pelo mistério no
imaginário das pessoas.
Esse turismo gera uma alternativa para valorizar a economia, bem como uma melhoria nas
condições de vida da comunidade.
Os turistas que visitam a cidade encontram nas festas, símbolos da tradição religiosa que hoje
inspiram a produção da arte, seja ela música, literatura, dança, poesia... Um encontro da
fantasia e da realidade, bases da construção do imaginário popular do sertanejo.
5 Considerações finais
A experiência inacessível que, durante milênios, a humanidade
expressou simbolicamente por meio de fábulas, ritos e êxtases
permanece como um dos centros ocultos da nossa cultura, de nosso
modo de estar no mundo.
CARLO GINZBURG
Sebastianismo: fenômeno que atravessou séculos, muitas vezes entendido como seita ou
elemento de crendice popular alimentado pelas lendas e mitos, sobreviveu fortemente no
imaginário português dos séculos XVI e XVII. e, no final do século XIX e início do XX,
chega ao nordeste brasileiro. Unindo fanatismo religioso e idéias socialistas, o mito lusitano
se redescobre no sertão nordestino com ares de mistérios, entre história, encantamentos e

fantasias herdadas da Europa medieval dos séculos anteriores assume uma roupagem bem
característica através dos símbolos e das imagens coletivas de um povo.
Neste trabalho, pretendeu-se descrever o processo de construção do mito lusitano em terras
portuguesas até sua chegada ao Brasil, traçando elementos do imaginário popular no sertão
nordestino.
Um convite a uma viagem cultural que reuniu aspectos da religiosidade cristã: morte e
renascimento, Deus e o Diabo, o sagrado e o profano e as crenças e lendas do homem do
sertão, que não tendo alternativa para lutar contra as injustiças de um sistema liderado pelo
Estado e pela Igreja, esperava um salvador para libertá-lo: “no mais é esperar por D.
Sebastião, quer venha, quer não.” (PESSOA, 1986 apud HERMANN, 1998, p. 305)
Uma cidade que, ao recontar sua história, através dos rituais de uma festa popular, unindo
elementos do sagrado e do profano, conseguiu enterrar as superstições do passado e, a cada
ano, atrai um número, cada vez maior de turistas, movimentando a economia e o turismo
sertanejo da região. Nesse conjunto, a produção da arte local tem sido valorizada como
símbolo de resistência de cultura popular.
Todas as aspirações provocadas pelo movimento sebástico ocorrido em Belmonte confirmam
o poder do mito no imaginário coletivo dos povos, durante os séculos da história. Afinal,
quando a humanidade atravessa momentos de desordem social e política de um sistema de
governo, cujos valores estão destruídos, a crença num futuro não mais existe, o homem
mergulha num imaginário do sagrado, acreditando ser a saída para o seu sofrimento, que
fornecerá respostas às suas dúvidas.
Os elementos do imaginário popular estabeleceram um elo entre o homem e a história, seja no
episódio ocorrido em Belmonte, seja em outros de outras cidades. O homem sertanejo, no
século passado, caminhou nos limites da razão e do sonho, deixando alguns questionamentos
para a posteridade:
• a sociedade que sonhou outrora é diferente dessa de hoje?
• o homem do sertão ainda sonha com dias melhores?
• quais as condições de vida do sertanejo? Algo mudou?
• e a questão latifundiária do passado foi resolvida?
Essas e outras questões, ainda hoje, são motivos de discussão dentro da historiografia
brasileira e muitas delas não foram resolvidas. Os movimentos messiânicos pregaram idéias
socialistas, liderados por alguns profetas como Padre Cícero, Antônio Conselheiro, entre
outros. No movimento da Pedra Bonita, o fanatismo religioso impediu o povo de enfrentar
seus desafios de frente. O que havia eram homens cheios de sonhos e esperanças, à espera de
um milagre. É nesse contexto que Fanon (1983 apud ARAÚJO, 2005) afirma: “o conteúdo
dos sonhos de um ser humano depende também, no final das contas, das condições gerais da
civilização na qual ele vive”. Com isso, entende-se que os seguidores do sebastianismo em
Belmonte, através das imagens contidas no inconsciente individual e coletivo, construíram
uma identidade sócio-cultural como fonte de resistência popular, na qual realidade e
imaginário tornaram-se a ponte para a compreensão das semelhanças históricas e culturais da
sociedade.
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BONECAS-DEUSAS: ARTE E EDUCAÇÃO DO
ESPÍRITO
Nivaldete Ferreira da Costa (UFRN)
Nos tempos primitivos até as pedras eram sagradas. Elas se investiam de um significado
simbólico do Feminino Primordial. Há rochedos-umbigo em várias partes do mundo, como
afirma Neumann (1974, p. 229 ). A ligação com a natureza, nessas eras remotas, era tal que a
divisão de trabalho – embora as mulheres, na chamada pré-história, também fossem guerreiras
e tecelãs - obedecia, via de regra, a imperativos arquetípicos. Às mulheres cabia a colheita de
plantas, tubérculos e raízes – o que estava intimamente associado à terra -, enquanto os
homens se dedicavam à caça. São “’meios de produção psíquica”’, como lembra ainda o
mesmo autor (id. ibid.), e não propriamente sociológicos, como se tende a pensar. Prevalecia
a percepção de uma analogia entre mulher e terra: ambas são geradoras e nutrem.
Mas não só as pedras eram sagradas: também as montanhas, os lagos, as nascentes, os
pântanos, os rios, as colinas, os penhascos e as cavernas.
É o tempo do “homem natural”, a que se refere Cassirer (1997, p. 103) ao comentar a
expressão de Rousseau, esclarecendo que não se trata de um homem natural no sentido físico,
mas simbólico, de união409 psíquica com a natureza, de integração com ela.
Desse comportamento simbólico participam as bonecas-deusas, as estatuetas femininas
encontradas em culturas e tempos diferentes. As mais primitivas, datadas de cerca de 40 mil
anos a. C., são, por assim dizer, as ancestrais das bonecas que conhecemos hoje.
As bonecas-deusas fazem parte da infância cultural do mundo e parecem compor uma espécie
de humanidade feminina à parte. Simulacros de gente, metáforas de desejos, materializações
simbólicas, instrumentos de transmissão de valores, elas atraem para a busca de seus
mistérios. Assim fui eu abrindo veredas nesse universo sedutor e estranho.
As bonecas-deusas compõem visibilidades arquetípicas da Grande Mãe e, nos longínquos das
eras, relacionam-se com a Terra enquanto mãe primeira, geradora de vida e de subsistência.
Sendo elementos simbólicos, ajudam a mostrar a progressiva perda de cegueira psíquica da
humanidade, até a um certo tempo limitada aos obscuros do inconsciente, pois emergem
como forma, como tangibilidade, atestando o desenvolvimento da consciência por via da
criatividade (NEUMANN: 1974, p. 24). Também essa criatividade está aí, já bem
desenvolvida, uma vez que não se trata mais de meros círculos ou cruzes - símbolos, entre
outros, dos mais antigos e mais despojados que a humanidade terá produzido.
É toda uma penumbra psíquica que vai sendo, assim, iluminada. E se define, mais e mais, o
que Cassirer ( 1997, p. 51 ) chama de “homem como animal simbólico”, o qual abre, nessa
condição, veredas para a civilização. Esse animal simbólico cria rituais e danças, pinta nas
paredes mais íntimas das cavernas, percebidas como úteros da Terra; inventa mitos e
religiões, concebe e molda figuras antropomorfas femininas. Torna-se, ao mesmo tempo, um
É oportuno lembrar que a palavra símbolo vem de sum-bállein, que significa juntar, enquanto dia-bállein, de
que se origina diabólico, quer dizer separar.
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criador e um buscador de si próprio. Até mesmo quando começa a erguer os olhos para o céu,
“o que ele realmente procurava no firmamento era seu próprio reflexo e a ordem de seu
universo humano” (CASSIRER, op. cit., p. 83). Ele quer dar forma interior ao seu Eu, ordenar
o caos interior, eliminar a estranheza de estar lançado a um mundo pleno de mistérios e
fascínios, inóspito, desafiador, assombrante em sua magnitude.
Suas mãos vão ultrapassando os ofícios da sobrevivência física – a feitura de lanças e facas
obsidianas, por exemplo – e se manifestam na linguagem que hoje tratamos como arte. Parte
dessa arte corresponde, como já foi sugerido, a uma cosmovisão que tem como centro a
Grande Mãe, ou a Grande Deusa. Deve ser citada a Vênus de Willendorf, uma estatueta de
cerca de 11 centímetros, esculpida em pedra e pertencente ao Paleolítico Superior (
aproximadamente 30 mil anos a. C. ), encontrada na Áustria e exposta, hoje, no Museu de
História Natural de Viena.

Fig. 01 – Vênus de Willendorf

É uma imagem ligada a um sentido cúltico, portanto. E pelas características morfológicas, fica
mesmo evidente o esforço do artista em evocar a natureza, a fertilidade, a multiplicação da
vida. Suas formas arredondadas e volumosas lembram a veneração particular pela montanha,
como se esta representasse uma espécie de gravidez da terra.
Ao se referir à generosa massa corporal dessas representações da Grande Mãe, Neumann
( op. cit., p. 92 ) diz:
“Sua própria dificuldade em se movimentar e seu volume corporal disforme
forçam o Grande Feminino a uma atitude sedentária, em que – como colina
ou montanha – pertence à terra da qual faz parte e que corporifica. Mesmo
quando fica em pé, o centro de gravidade da Grande Mãe, lança todo o seu
peso para baixo, para a terra, que é, em toda a sua plenitude e imobilidade, a
morada do gênero humano.”

Essas bonecas-deusas, vastas dos seios ao baixo-ventre, tomam o sentido também de corpovaso. O corpo-vaso que guarda e protege a criança. Corpo-vaso como “recipiente onde se
forma a vida, continente de todas as coisas vivas, as quais depois descarrega no mundo”
(NEUMANN, op. cit., p. 48). Vasos, enfim, sendo recipientes, neles se guardam alimentos e
água. Vaso que também simboliza o pote, signo do ventre. A própria natureza tem os seus
vasos: o côncavo das lagoas, o escavado do leito dos rios, e o maior de todos os vasos: o
fundo dos oceanos...
Mas nem todas as bonecas-deusas têm a mesma morfologia. Algumas exibem, com exuberância, os
signos da zona geradora, a parte inferior do corpo - ventre e região pubiana -, enquanto a parte
superior – os seios – se apresenta com aspecto virginal, de quase menina. A compreensão possível,
para Neumann (op. cit., 97), é que a parte inferior relaciona-se com o “caráter estático elementar da

mãe”, ao passo que a porção superior revela “o caráter dinâmico de transformação” do corpo
feminino, não se tratando, como é possível pensar, de uma mera solução estética.

Fig. 02 – Vênus de Lespugne

São símbolos essas deusas, relembremos. E os símbolos são versáteis, flexíveis e móveis (CASSIRER,
op. cit., p. 65). Tanto o são que as representações da Grande Mãe através das bonecas-deusas vão
ganhando formas diversificadas.
Podem ser citadas as imagens de Gaia, deusa da terra, na Grécia.

Fig. 03 – Gaia

Épona, deusa dos cavalos, para os celtas.

Fig. 04 – Épona

Tara, ligada à compaixão e à longevidade no budismo tibetano.

Fig. 05 – Tara

Orisha Oko, deusa da fertilidade e da agricultura para os africanos.

Fig. 06 – Orisha Oko

Todas essas deusas ligam-se a uma instrução do espírito. Mostram-se como uma educação
ecológica fundante, primeira, pois a representação plástica do feminino é uma metáfora da
veneração pela Mãe Terra, uma genuína poética da natureza.
Cabe aqui uma reflexão. Cassirer considera, como foi visto, que a humanidade primitiva, ao produzir
símbolos, abriu caminho para a civilização. Mas a civilização destes tempos tornou-se naturocida, se é
possível instaurar aqui este inevitável neologismo. Mas como entender essa conduta desastrada e

desastrante dos que devastam florestas, apodrecem rios e envenenam o ar, sem limitá-la às
conhecidas perversões do sistema econômico? Será isso fruto também da condição
contraditória dos seres humanos, de que fala o mesmo autor? Ou, apesar de toda a ciência e
tecnologia, estamos em outro tipo de cegueira psíquica, habitando um imenso deserto interior,
onde já não se ouve nenhum gorjeio do simbólico, desse simbólico que refunde seres

humanos e natureza, num mesmo útero cósmico? Não será mais larga e densa a penumbra
sobre os olhos da mente, nestes tempos em que vivemos? Não estaremos amarrados ao tronco
de uma racionalidade exclusivista e perversa, que os expropria de sua condição de animal
sensível, criador de mitos e símbolos, capaz de se sentir uno com a natureza?
Falar de naturocídio talvez pareça demasiado, mas é a palavra que parece caber à situação. É
preciso ter a coragem moral de dizê-la, ou será inócua ou puramente estética a palavra que se
profere. Ou será uma palavra sem causa. Ou sua causa estará ligada apenas a uma
circunstância institucional.
Tenho, entretanto, esperança em crescentes e múltiplas epifanias no mais interior de homens e
mulheres, especialmente dos educadores que poderão, para além das obrigações curriculares,
co-mover as crianças para uma consciência de integração com a Terra e com tudo o que nela
há. Integração que não se faça como um imperativo filosófico, mas como um conhecimento
emocionado ou como uma emoção que conhece e que será autenticamente ética por isso. Pois
o ético legislado, a meu ver, não tem raiz, convicção. Será mais uma tatuagem na mente e
menos um valor subjetivado, tornado ‘orgânico’. Talvez seja possível, assim, fazer emergir o
que Maffesoli (1998, p. 76) chama de “alma da selva, alma arbustiva”, que se abre à
“comunicação com as forças da natureza”; que não recusa a...
“participação mística” (Levi-Bruhl) com tal animal, tal árvore, tal rochedo,
ou outro elemento natural de um ambiente. Esses elementos podem variar, é
claro, e tomar, contemporaneamente, outras formas; pode ser um local, um
animal familiar, um objeto do cotidiano, em cada um desses casos há
sempre uma forte carga fetichista, que convém apreciar de maneira não
pejorativa.

Há Organizações Não Governamentais dedicadas à construção de uma consciência ecológica.
Isso, enquanto anima, mostra o quanto foi literalmente sacrificada e dessacralizada a natureza.
Penso que a arte tem um papel nada desprezível naquilo que todos certamente desejamos:
uma humanidade renascente, conciliada com a Mãe Terra, mas não como um melancólico
retorno a um sentir romântico, e sim como uma escuta e um acolhimento das ressonâncias
dessa Energia Primordial que perambula no mais fundo de nós todos.
Vejo sinais disso em esculturas de Henry Moore, nos anos 30 do século XX, e do
pernambucano Francisco Brennand, que ainda hoje desenvolve seus trabalhos.

Fig. 07

Fig. 08

São traços da humanidade primitiva, os quais, para Neumann, não representam dados
históricos ou arqueológicos, porém, como diz ele (op. cit., p. 49), “realidades psicológicas
cujo poder decisivo sobre o destino ainda está vivo no âmago da psique do homem moderno”.
E acrescenta:
A saúde e a criatividade de todo ser humano dependem, consideravelmente,
do fato de sua consciência poder viver em paz com essa camada do
inconsciente, ou de consumir-se em hostilidades contra a mesma. (id. ibid.)

Refiro-me particularmente a Brennand. Ele realiza uma conjunção do contemporâneo com o
arquetípico. O corpo feminino que sai de suas mãos está muito além (ou muito aquém?) do
erótico a que se costuma vincular, hoje, qualquer representação plástica da nudez feminina.
Ele estende uma ponte para os tempos em que a mulher era divinizada e percebida como
encarnação da terra. Promove uma reunificação que vence a vã cronologia que marca a
história da humanidade, e mesmo a história das artes visuais. Ele e-labora, na porção que lhe
cabe, uma “feminização do mundo”, que é “o retorno de um outro modo de referir-se ao
mundo, de outra maneira de ver a criação” (MAFFESOLI, 1998, p. 116). De outra maneira de
criar.
Que haverá de mais urgente para a nossa sobrevivência física e psíquica do que, justamente,
redespertar essa força primordial e deixá-la guiar-nos no escuro que se fez, até que outra
aurora espiritual se expanda sobre todos nós?
É o que parecem indagar-nos as bonecas-deusas, nas suas formas toscas, lá das lonjuras do
tempo, quando a natureza era sagrada.
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AUTORIDADE ESCOLAR, NATUREZA E
IMAGINÁRIO: IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO

Karina Augusta Limonta Vieira (UNESP)
A idéia deste trabalho partiu do desenvolvimento e de alguns questionamentos que surgiram
em minha dissertação de mestrado410. A autoridade escolar consiste em um fenômeno
presente nas relações escolares, seja intra ou inter escolares. Nestas relações encontramos,
também, presente a dicotomia natureza - cultura. Por fim, o imaginário que desde sempre
esteve presente nas relações humanas. Pontuo autoridade escolar, natureza e imaginário,
porque se encontram interligados uns com os outros.
A autoridade como um fenômeno social começou nas relações
informais e atingiu os estágios formais nas organizações burocráticas,
estendendo por toda a esfera da vida humana. A sua amplitude

VIEIRA, K.A.L. Parâmetros Organizacionais e Sócio-Antropológicos no estudo das relações autoridadeescola: uma abordagem teórica. (dissertação em desenvolvimento, pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação Escolar – Unesp – Araraquara).
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implicou em conseqüências para a educação, tendo em vista a
educação brasileira.
Situo o trabalho de Arendt, Entre o passado e o futuro em que pontuou a crise da autoridade,
visto que a autoridade passou a ser confundida com poder violência, repressão, perdendo seu
verdadeiro significado. As tentativas para explicar o fenômeno surgiram bem antes do que
podemos imaginar, com Platão e Aristóteles. Apesar das tentativas frustradas em explicar o
fenômeno, Platão na República, com a coerção de “idéias” e, Aristóteles em que a autoridade
seria o poder absoluto, o veículo legitimador do imperador, não conseguiram chegar a uma
explicação plausível para o fenômeno.
Após os estudos de Platão e Aristóteles, Weber procurou dar um norte para o problema. Na
análise sociológica, o autor, pontuou apenas as características formais da burocracia,
desconsiderando aspectos pessoais e culturais da vida do indivíduo. Essa análise implicou na
desconsideração das relações existentes nas organizações.
Tendo em conta que a escola não significa apenas a parte burocrática
e suas características formais, pontuo os estudos antropológicos de
Escola de Personalidade e Cultura. Há que se pensar que os estudos da
escola em seu todo são importantes porque “[...] a escola se situa num
todo complexo em que se encontram diretores, professores,
assessores, funcionários, alunos e a comunidade permeando fatores de
várias ordens: estruturais, psicológicos, econômicos, políticos e
culturais” (SUANO, H., 1980, p.172).
A caracterização das relações entre personalidade e cultura contribuiu na compreensão da
interação das forças interiores sobre o indivíduo, no desempenho de papéis em organizações
escolares com suas características peculiares. Contudo em meus estudos deparei com a
dicotomia presente na ciência moderna, natureza – cultura. Os estudos de Personalidade e
Cultura encaminharam para outra análise e importância das relações autoridade/escola.
Para o estudo de autoridade/escola observei que a dicotomia natureza-cultura implicou na
redução das relações existentes na escola. Mas qual seria a relação entre autoridade escolar e
natureza? Autoridade escolar é um assunto de destaque, porque tem gerado polêmica nas
discussões acadêmicas, quando suscitado. Penso que está intimamente relacionado com o
conceito de natureza.
O ocidente, nos dois últimos séculos, provocou a dicotomização entre natureza e cultura,
assim implicando no afastamento entre homem e natureza. É preciso deixar claro que as
relações humanas com a natureza envolvem dimensões culturais, sociais e psíquicas. Desta
dicotomização, a “crise da autoridade” foi algumas das implicações que se tornaram
evidentes, conseqüentemente, influenciando a educação.
A educação, especificamente, a organização escolar (M. Tragtenberg) foi um dos meios de
maior influência dessa “divisão”, por conta da especialização dos conhecimentos (psicologia,
sociologia, filosofia, etc.). Dessa forma, a escola como instituição não escaparia deste
fenômeno presente na sociedade moderna. A autoridade, assim como outros fenômenos estão
presentes na escola, influenciando quer positivamente ou negativamente nas relações intra e
inter escolares.
A relação entre autoridade escolar e natureza me chamou a atenção, porque em uma escola, as
relações não acontecem entrecortadas, mas interligadas umas com as outras. Se existe “crise
da autoridade” e a dicotomia natureza-cultura, penso no resgate do indivíduo como sujeito
ativo do ambiente organizacional, como indivíduo que tem idéias, que forma conceitos e que
pode apreender e aplicar sistemas específicos de significado simbólico. Essa concepção dá

atenção ao comportamento simbólico, porque na busca da verdade o homem comporta-se e
constrói a cultura como ciências, artes e religião.
Esses estudos levaram a considerar que a sociedade contemporânea já não é movida pelo
contrato social, mas pela ambiência afetual que permite ao indivíduo aderir, participar de
pequenos grupos, denominados de tribos (Maffesoli). Neste sentido superar essa visão
dicotômica, racional e homogeneizadora significa olhar para o passado, (re) tornar-se
“arcaico”, interessar-se por sua “arché”, valorizar um presente que privilegie o plural e que
valorize a socialidade.
Ao refletir em meus estudos indaguei se o fenômeno autoridade escolar consiste como
implicação para a educação e se remete à busca da superação da dicotomia presente nas
relações escolares? A religação natureza-cultura promoveria a revalorização mítica e dos
simbolismos escolares, no sentido de resgate da autoridade escolar?
Após as reflexões percebi que a autoridade escolar enquanto “crise” provoca algumas
implicações para a educação, como o desrespeito, a má conduta, a indisciplina, o
autoritarismo e dentre outras que podemos constatar nas relações escolares. A resposta seria a
busca na superação da dicotomia natureza-cultura, promovendo a inter relação entre os
membros da organização escolar. Por isso a religação natureza-cultura, a revalorização mítica
e dos simbolismos escolares promoveria o resgate da autoridade escolar.
Há que se pensar que o resgate da autoridade e a superação da dicotomia seriam possíveis se
os estudos do imaginário estivessem presentes? Quando pensamos em autoridade escolar,
dicotomia natureza-cultura e remetemos à idéia de que a sociedade é movida pela ambiência
afetual, vejo que os estudos do imaginário terão destaque. Porque o imaginário recria e
reordena a realidade, por isso encontra-se no campo da interpretação e da representação.
Significa que não deixa de ser real, porque não é ilusão ou loucura, mas uma outra forma de
conhecer, perceber, interpretar e representar a realidade.
Essa nova perspectiva, o imaginário tem com suporte teórico a Teoria Geral do Imaginário de
Gilbert Durand que mostrará a existência de uma integração entre o imaginário e a razão, isto
é, a valorização das relações.
Devido à desvalorização da imagem e do imaginário no pensamento
ocidental, da dicotomia natureza-cultura, Durand procurou uma teoria
que conseguisse superar essa visão tão sedimentada na cultura
ocidental. Em sua obra As estruturas Antropológicas do Imaginário
demonstrou como o pensamento ocidental deixa de lado o seu
universo cultural, o seu imaginário e as imagens que dele fazem parte
e propôs um “novo” olhar.
Durand para explicar As Estruturas Antropológicas do Imaginário, parte da noção de trajeto
antropológico. O autor afirma que o imaginário se produz e é produzido no trajeto
antropológico entendido como “a incessante troca que existe, ao nível do imaginário entre as
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas do meio cósmico e social”. Ou
seja, a articulação natureza/bios (invariâncias universais do comportamento humano) e a
cultura/logos (variações e modulações do comportamento inserido em contextos culturais
específicos e unidades grupais). Acrescenta ainda, que o trajeto antropológico pode,
indistintamente partir da cultura ou do natural psicológico, uma vez que o essencial da
representação e do símbolo está contido entre esses dois marcos reversíveis. Em outras
palavras, o estudo do imaginário pode partir tanto do cultural (sócio-cultural) quanto do
biológico (bio/psíquico).
Não podemos deixar de lembrar que a educação possui uma visão
iconoclasta do mundo, pois inibe a imaginação simbólica dos alunos,
utilizando-se do pensamento direto e racional. Essa educação é

resquício do ocidente marcado pela dicotomia – natureza em que
impera o materialismo exacerbado e a iconoclastia de mundo.
Assim o imaginário contribuirá para pensarmos em autoridade
escolar, suas relações com a educação, e para que possamos desvendar
a cultura da escola e assim observar as diversas manifestações
simbólicas representadas na escola, no sentido de superar a visão
dicotômica das relações escolares, promover a revalorização mítica e
dos simbolismos escolares, resgatar as relações sociais, por meio das
relações simbiótica entre a sociedade, a cultura, as novas tecnologias e
a educação.
Tendo em vista esse “novo” olhar para a educação, percebo que muitas das indagações
poderiam ser trabalhadas, ou quem sabe até solucionadas a partir dos estudos do imaginário.
Mas vejo que não há a necessidade de solucionar os problemas existentes, e sim, indagá-los
procurar propostas e novas maneiras de encará-los, visto que a sociedade está em constante
transformação e necessita constantemente de “novos olhares”.
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INÊS DE CASTRO E O MITO DO AMOR ETERNO

André Cervinskis (União Brasileira de Escritores / Pernambuco)

Tu, só tu, puro amor, com força crua,
Que os corações humanos tanto abriga,
Deste causa à molesta morte sua,
Como se fora pérfida inimiga.
(...)
Estavas linda, Inês, posta em sossego,
De teus anos colhendo doce fruito,
Naquele engano da alma, ledo e cego,
Que a fortuna não deixa durar muito.
(Os Lusíadas, de Camões, Canto III, par. 119-20)

Poucos mitos marcaram tanto o imaginário ocidental e, especialmente, o lusitano quanto o
mito de Inês de Castro. Representando a busca do amor eterno, é a reinterpretação de mitos
mais antigos, como o de Tristão e Isolda, ou tradução em outras versões, como a de Romeu e
Julieta, de Sheakespeare.
Existem diferentes abordagens para analisar-se a relação mitologia-literatura. A nossa vai
partir da Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand. Na literatura, tal teoria dirige-se para o
descobrimento do mito pessoal do autor, de seu fantasma dominante. Acredita que as grandes
obras não falam de um homem e sua vida, mas do homem na sua universalidade atravessando
as barreiras culturais, históricas e sociais. Durand percebeu que cada época possui um mito
dominante, servindo de modelo à totalidade do imaginário. Na prática, percebe-se que há um
número limitado de mitos que definem as mitologias das civilizações. A mitanálise, conceito
mais amplo que a mitocrítica, seria o diagnóstico dos mitos que dominam uma determinada
civilização num determinado período de tempo.
Seguindo a mesma linha de análise, mas não aprofundando tanto, pretendemos, neste artigo,
realizar um mitocrítica do mito de Inês de Castro. A mitocrítica, que Durand fundou baseado
no modelo da psicocrítica de Charles Mauron, em 1949, significa o uso de um método de
crítica literária ou artística que centra o processo compreensivo no relato mítico inerente à
significação do relato (DURAND, 2002, p. 39).
A mitocrítica consiste em analisar a
dimensão mítica subjacente em cada texto.
Durand (2002, p. 62) entende por mito um sistema dinâmico de símbolos411, arquétipos412 e
schèmes413, sistema dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em
narrativa. O mito pé um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio do discurso no qual
os símbolos se resolvem em palavras e arquétipos em idéias.do mesmo modo que o arquétipo
promovia a idéia e que o símbolo engendrava o nome, podemos dizer que o mito promove a
narrativa histórica e lendária.

Segundo PITTA (1995, p. 11), símbolo é todo signo concreto evocando, por uma relação natural, algo
ausente ou impossível de ser percebido. É uma representação que faz aparecer um sentido secreto. Eles são
visíveis nos rituais, nos mitos, na literatura, nas artes plásticas.
412
Representação dos schémes. Imagem primeira de caráter coletivo e inato: é o estado preliminar, zona onde
nasce a idéia (Jung). Ele constitui o ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais. Exemplos: o
schème do aconchego, pelos da mãe, do colo, do alimento (PITTA, 1995, p. 11).
413
Mal traduzido como esquema, é anterior à imagem, correspondendo a uma tendência geral dos gestos, leva em
conta as emoções as emoções e afeições. Ele faz a junção entre os gestos inconscientes e as representações.
Exemplo: á verticalidade da postura humana, correspondem dois schèmes: o da descida e o da divisão (visual ou
manual) (PITTA, 1995, p. 11).
411

Vamos um passar um pouco para o relato do mito. Inês de Castro (vidaslusofonas, 2005) foi
uma dama galega que se tornou conhecida ao ter sua história lembrada por Camões no Canto
III de Os Lusíadas, onde faz referência à «...mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi
rainha...». Foi amante e declarada postumamente esposa legítima de Pedro I de Portugal. Sua
desventurada vida e seu controvertido casamento ainda fazem com que historiadores se
debrucem sobre o caso, procurando indícios se houve ou não um casamento. Provavelmente
morreu a 7 de Janeiro1355.
Inês chegou a Portugal em 1340, integrada como aia no séquito de D. Constança Manuel,
filha de João Manuel, poderoso nobre descendente da casa realcastelhana, que iria casar com
o príncipe Pedro, herdeiro do trono. O príncipe D. Pedro apaixona-se por Inês pouco tempo
depois, negligenciando a mulher legítima, Constança, e pondo em perigo as débeis relações
com Castela. Tentando colocar empecilhos entre D. Pedro e D. Inês, D. Constança dá a Inês
seu filho recém-nascido, o Infante D. Luis (1343), em batismo, com a esperança de que os
laços de parentesco espiritual impostos pelo compadrio afastassem os enamorados. Mas D.
Luís não chega ao primeiro ano de vida, e pouco afeta os sentimentos de Pedro e Inês. O Rei
D. Afonso IV exila-a de sua corte em 1344, temendo o escândalo. Em outubro de 1345, D.
Constança morre em decorrência do nascimento do Infante D. Fernando, deixando Pedro
viúvo e livre para enfrentar o pai e trazer Inês de volta do exílio em Albuquerque. O casal foi
morar longe da corte ao norte de Portugal, onde nasceram os quatro filhos, os infantes D.
Afonso (morto ainda criança), D. João, D. Dinis e D. Beatriz, reconhecidos pelo pai. D. Pedro
afastou-se da política, da corte e de suas prerrogativas de herdeiro.
Afonso IV tentou por diversas vezes organizar um terceiro casamento para o seu filho, com
princesa de sangue real, mas Pedro recusa tomar outra mulher que não Inês. Entretanto, o
único filho legítimo de Pedro, o futuro rei Fernando I de Portugal, mostrava-se uma criança
frágil, enquanto que os bastardos de Inês prometiam chegar à idade adulta. A nobreza
portuguesa começava a inquietar-se com a crescente influência castelhana sobre o futuro rei.
Depois de alguns anos no Norte, Pedro e Inês retornam à Coimbra e se instalam no Paço de
Santa Clara. A 7 de Janeiro de 1355, D. Afonso cede às pressões de seus conselheiros, e
aproveitando a ausência de D. Pedro numa excursão de caça, assina a sentença de morte de D.
Inês, degolando-a.
A morte de Inês não trouxe Pedro para mais próximo do pai, antes pelo contrário, o herdeiro
revoltou-se contra Afonso IV, responsabilizando-o pela sua morte. Os restos mortais de D.
Inês repousam no Mosteiro de Alcobaça ao lado do seu eterno amante, D. Pedro. Este tornouse o oitavo rei de Portugal em 1357. Em junho de 1360, faz a famosa declaração de
Cantanhede, legitimando os filhos ao afirmar que havia se casado secretamente com Inês, em
1354 "...em dia que não se lembrava...". A palavra do rei, e de seu capelão foram a única
prova deste casamento, mas talvez devamos repensar a questão dentro do conceito de
casamento na Idade Média. A tétrica cerimônia do beija mão, tão vívida no imaginário
popular, provavelmente foi inserida nas narrativas do final do século XVI, depois de Camões
escrever em seu Canto III a tragédia da Linda Inês.
A relação amor e morte é uma constância na vida dos seres humanos. As tragédias
envolvendo o amor remetem-se aos gregos, quando Édipo casa-se com sua própria mãe e,
logo após descobrirem sua ligação, ambos morrem. Tristão e Isolda, outro mito da Idade
Média,é considerado uma das mais belas epopéias de amor que já foram concebidas. Tristão
de Leónis foi encarregado de ir à Irlanda pedir, para seu tio Marcus, rei de Cornualha, a mão
de Isolda, a Loura. Por um erro fatal, eles bebem um filtro mágico que desperta em seus
corações uma paixão irresistível e eterna. Depois de se ter abandonado ao seu amor, Tristão
esforça-se por aquecer Isolda, sem o conseguir. Mortalmente ferido, ele chama-a ao seu leito
de morte. Mas, em virtude dum equívoco, morre ao julgar-se abandonado por Isolda, que

chega muito tarde (misteriosantigos, 2005). Como esse casal, também Pedro e Inês foram
tomados pela força do amor que unia, de modo irresistível, o príncipe à sua amante.
Ambos os mitos nos fazem refletir sobre o imaginário popular do amor romântico, da paixão
avassaladora. Como fenômeno, o amor romântico é peculiar ao Ocidente. Não é apenas uma
forma de amor, mas é todo conjunto psicológico - uma combinação de ideais, crenças,
atitudes e expectativas de uma pessoa para com o ser amado. Simplificando bastante,
segundo a psicanálise e a psicologia (Freud e Jung), inconscientemente idealizamos um
relacionamento com outra pessoa, o que devemos sentir e mesmo o que devemos lucrar com
isso. O amor romântico não significa apenas amar alguém; significa estar apaixonado. Este é
um fenômeno psicológico muito peculiar. Quando estamos apaixonados, acreditamos ter
encontrado o verdadeiro sentido da vida revelado num outro ser humano.
As raízes do mito de Inês de Castro encontram-se na mitologia lusitana, que foi uma síntese
da celta com a romana. O povo português adotou os cultos de ambas as civilizações. Os celtas
eram um povo de origem ariana que se espalhou por toda a Europa dominando-a até à
chegada da hegemonia do Império Romano. As tribos célticas ocuparam a maior parte do
continente europeu, desde a Península Ibérica até a Anatólia. A maior parte dos celtas foi
conquistada, subjugada e, mais tarde, integrada aos romanos. Existiam tribos celtas, entre eles
os bretões, os gauleses, os eburões, os batavos, os belgas, os gálatas, os trinovantes, entre
outros. A maioria das tribos deu origem aos nomes das províncias romanas na Europa que
mais tarde batizaram seus estados-nação medievais e modernos. Algumas divindades celtas
foram assimiladas pelos romanos, como Diana, na verdade, Nantosvelta, a deusa celta da
natureza e da caça. Também Cariocecus, deus lusitano da guerra, equivaleria a Marte (Ares).
Durand (apud Turchi 2001, p. 260) propõe para o imaginário uma divisão bipartida em dois
regimes: o diurno o noturno. Os dois regimes, provenientes das três posições reflexológicas,
produzem, por sua vez, três estruturas que podem ser consideradas uma verdadeira fisiologia
das funções do imaginário. Tais estruturas fixam, em outras palavras, os princípios gerais do
imaginário, estabelecendo os fundamentos para a identificação de cada regime. Para o regime
diurno, as estruturas esquizomorfas ou heróicas; para o noturno, sintéticas ou dramáticas, e
místicas ou antifrásicas. O regime diurno caracteriza-se por constelações simbólicas, todas
polarizadas em torno dos dois grandes esquemas, diairético e ascensional, e do arquétipo da
luz. É com efeito o gesto diairético que parece subentender todo esse regime de
representação, e parece mesmo que se, reflexologicamente, nos elevamos primeiro é para
termos a faculdade de melhor separar, de melhor discernir e de ter as mãos livres para
manipulações diairéticas e analíticas (DURAND, 2002, p. 179). Ainda segundo Durand
(2002, p. 161), o protótipo de todos os heróis, todos mais ou menos solares, parece, de fato,
ser Apolo trespassando com sua flecha a serpente Píton.
Logo, a estrutura heróica, constituinte do regime diurno da imagem, define-se pela luta, caça,
desbravamento, no dizer de Pitta (1995), uma vitória sobre o destino e sobre a morte. Seus
símbolos são a espada (gládio) e o cetro. Durand (2002, p. 165) percebe que a espada tornase a arma dos povos conquistadores e permanece a arma dos chefes, arma sobredeterminada
pelo caráter diairético que a sua lâmina cortante implica, porque “a espada dos povos
setentrionais destina-se a golpear não com a ponta, mas com a lâmina”... a espada é, assim,
o arquétipo para o qual parece orientar-se a significação profunda de todas as armas, e por
este exemplo, vê-se como se ligam inextricavelmente num sobredeterminismo as motivações
psicológicas e as intimações tecnológicas.
Todos nós somos um pouco heróis no dia a dia, ao enfrentarmos nossas adversidades. A raça
humana sempre teve de lutar contra grandes ameaças. Na Pré-história, o ser humano
desenvolveu naturalmente essa estrutura heróica por necessidade de sobrevivência. Nos dias
atuais, enfrentamos ameaças um tanto diferentes, mas não menos letais, como a bomba
atômica, a poluição, pandemias como a AIDS, dentre tantos outros perigos.

Sangue e afeto misturam-se para compor a força deste mito. Era de fato tão ardente e tão
profundo o sentimento do casal enamorado que Pedro, contra ordem de seu pai, manteve o
relacionamento com Inês. Após sua morte, tal fúria fê-lo vingar-se dos algozes e obrigar o
povo a reverenciar a rainha morta. Assim, o amor e a força (Afrodite e Marte) venceram a
morte (Tânatus).
O mito de Inês de Castro é predominantemente heróico, enquadrando-se no regime diurno. Os
dois principais símbolos da estrutura heróica, a espada e o cetro, apresentam-se nesse mito. A
espada pela guerra entre Pedro e os algozes de sua amada, incluindo-se aí seu pai. O cetro,
representando o símbolo do poder real, é encontrado por ser Pedro o príncipe e futuro rei de
Portugal.
A figura heróica do lutador erguido contra as trevas ou contra o
abismo, representa a vitória de Zeus sobre Cronos. O herói solar é
sempre um guerreiro violento e opõe-se, por isso, ao herói lunar,
que é um ser resignado. Para o herói solar, são sobretudo os efeitos
que contam, mais que a submissão á ordem de um destino. A revolta
de Prometeu é arquétipo mítico da liberdade de espírito
(DURAND, 2002., p. 159).
Pedro, não se conformando com o destino traçado por seu pai, rejeita a esposa e lança-se de
corpo e alma ao amor à Inês. E, após sua morte, vinga-se do pai, ao matá-lo e também realizar
o que ele mais temia: aclamar Inês como rainha, mesmo que morta.
Certamente devemos a Camões toda a pujança desse mito lusitano. O episódio de Inês de
Castro no Canto III de Os Lusíadas relata o assassinato de Inês de Castro, em 1355, pelos
ministros do rei D. Afonso IV de Borgonha, pai de D. Pedro, seu amante. É narrado, em
grande parte, por Vasco da Gama, que conta a história de Portugal ao rei de Melinde.
Considerado um dos mais belos momentos do poema, é a um só tempo um episódio histórico
e lírico: por trás da voz do narrador e da própria Inês, percebe-se a voz e a expressão pessoal
do poeta. Camões foi a voz da rainha morta que ecoou pelos séculos até chegar a nossos dias
através dos versos da poeta luso-brasileira Lucila Nogueira (2005, p. 14): ai colonizador/
desamparado/ tremendo como Inês/ entre os leões/ pedindo piedade/ a seus carrascos / tratado
sem respeito como um cão.
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O MAR NO IMAGINÁRIO POÉTICO-FILOSÓFICO DE MARIA
HELENA VARELA414

Catarina Sant’Anna (UFBA)
Finisterras – Irlanda, Bretanha, a Galícia espanhola, Portugal, as
primeiras ilhas do Oceano... No fundo de suas almas, o pânico. O
pânico adquirido imemorialmente do tempo em que essas terras se
encontravam às bordas de um mar do qual não se conhecia o limite.
Não se ocupa impunemente um camarote de frente no teatro do
mistério.”
Eugênio D’ORS, Du Baroque, 1935, p. 244.
Maria Helena Varela defendia a existência de uma filosofia outra, diferente, em língua
portuguesa, e a qual ela denominou como “heterologos”: um modo de pensar intimamente
ligado a uma mitologia portuguesa e brasileira - que engendrariam uma “geofilosofia”-, e que
poderia ser encontrado na literatura de Portugal e do Brasil. Interessante, todavia, para o tema
deste colóquio sobre as “dimensões imaginárias da natureza”, é constatar o papel atribuído ao
“mar” enquanto um elemento determinante do referido “heterologos”. Além do mais, a
inspirada elaboração filosófica de Maria Helena Varela, nesse sentido, acompanhou-se
414

Maria Helena Varela (1952-2004) era professora de Estética e de Filosofia da Cultura na Universidade de
Évora, Portugal, além de poeta e grande analista da literatura brasileira e portuguesa. Publicou: O Heterologos
em Língua Portuguesa – elementos para uma antropologia filosófica situada. Rio de Janeiro, Editora Espaço e
Tempo, 1996. 380 pág.; Conjunções Filosóficas Luso-Brasileiras, Lisboa, Fundação Lusíada, 2002. 297 pág.; Á
Procura da Itaca Perdida, Braga, Edições APPACDM, 2003. 226 pág.; Labirintos e Mapas, Rio de Janeiro,
Editora Espaço e Tempo, 1999; Terceira Margem: Poetobiografia, Braga, Edições APPACDM, 2000;
Microfilosofias Atlânticas, Braga, Edições APPACDM, 2001; dentre outros.

igualmente de uma produção poética de alta qualidade, onde o “mar” também ocupa presença
marcante, senão central.
Nosso objetivo é expor, portanto, num primeiro momento, de que maneira o “mar” estaria na
raiz de uma outra forma de pensamento, localizada em Portugal e, com as devidas
aclimatações físico-imaginárias, também presente no Brasil. Num segundo momento,
tentamos surpreender também nos poemas da autora o papel ocupado pelo “mar”, para
concluir sobre a coerência de sua proposta filosófica, que inclusive concebe a língua
portuguesa como “mátria” (pátria-matriz de cultura), como “mediação e trânsito” cultural –
noção esta que lhe permite contornar a questão de “geofilosofias nacionais”, para postular tão
somente uma “filosofia em língua portuguesa” 415 e não uma filosofia portuguesa e uma
filosofia brasileira.
1 - A questão do “heterologos”.
Apoiando-se em “poetas-pensadores” e em “pensadores-poetas” portugueses e brasileiros –
sobretudo Sampaio Bruno, Euclides da Cunha, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, dentre
outros-, a autora focaliza um período de cem anos, compreendido entre 1870 e 1970
aproximadamente, quando são afrontados os paradigmas clássicos de pensamento (pautados
por uma razão fechada, por conceitos, leis , sistemas). Período em cujo começo, apesar do
positivismo reinante, o romantismo pusera em circulação valores arcaicos do medievo e o
sonho do oriente, promovendo uma abertura ao sonho, aos devaneios, ao mito, ao imaginário.
Para provar que existe um pensamento filosófico próprio em Portugal e no Brasil, Varela
observa com cautela que os conceitos filosóficos - por serem “universais”-, de um lado, e as
realidades nacionais, de outro lado, contrapõem-se e até excluem-se. Defende, contudo, que
se deva procurar pelas singularidades e contingências de tal produção do pensamento, ou seja,
por algum tipo de particularidade nacional, por uma realidade sócio-cultural específica a
servir de espaço para as formas de expressão filosóficas. Desse modo, mesmo evitando a idéia
de uma “geofilosofia”, postula que a cultura, a sociedade, a terra, a história têm papel
importante na produção do pensamento. Evoca como exemplo as circunstâncias que
propiciaram a implantação do positivismo em Portugal e no Brasil: a instalação da República
e os anseios de progresso urgente, acompanhados de um espírito de conservadorismo e de
reforma, como indiciava o lema “ordem e progresso”. Observa ainda que a recepção de uma
filosofia no seio de uma determinada sociedade/cultura diferente, não escapa dessas novas
influências e pode originar uma eventual mestiçagem de pensamento, como o “kantismo
impuro e infiel” de Tobias Barreto na chamada “Escola do Recife”. A autora identifica ainda,
já no século XX, uma “Escola de São Paulo” (Miguel Reale, Vicente Ferreira da Silva,
Eudoro de Souza e outros), cujo pensamento filosófico estaria marcado pela importância da
cultura e dos valores sociais no Brasil e na América Latina, operando, portanto,
diferentemente do velho continente europeu, “ainda que sem rupturas com os valores da
tradição ocidental”.
A forma de pensamento definida como “heterologos” por Varela, estaria próxima da lógica
concreta do mito e reintegraria o mito ao pensar. Este pensar, distante do logos dominante,
seria não um logos ortodoxo, mas heterodoxo, um outro logos, diferente, nem i-lógico, nem alógico, nem pré-lógico, como frisa a autora – curiosamente não é evocado o “para-lógico”, a
“lógica para-consistente”, que um filósofo e matemático brasileiro ajudou a construir nos
inícios da década de 1960416. Quais seriam as características gerais do heterologos? Segundo
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explica Varela, esse pensar se pauta por uma lógica sem exclusões, não-binária (“isto e
aquilo”, em vez do clássico “isto ou aquilo”), que trabalha o paradoxo, a coincidentia
oppositurum e não descarta o mito, os valores do inconsciente, o considerado “não-racional”.
Esse pensar se apóia mais na metáfora do que no conceito, mais na interpretação do que na
representação, destruindo as fronteiras entre o filosófico e o literário, o logos e o mythos, um
pensamento fluido entre logos e mythos. Um pensar plural e hetero-doxo, não fechado, nãocristalizado em sistemas ou conceitos, e operando numa “razão nômade” que se mistura à
poesia, à profecia e que “não teme o mistério”. Um pensar-sentir, “pensar também com o
coração”, que considera o conceito filosófico “vago e seco”, menos eloqüente que a metáfora
poética para dar conta do ser e do real. E que assume o processo de ensaio e erro, numa
“errância que tateia” – daí sua fragmentação, e o fato de constituir uma “razão de inclusão”,
não-mecanicista, não redutora417. Varela cita Sampaio Bruno, segundo o qual “os sistemas
serão sempre de menos para medir o que é demais”.
2 - O mar como elemento determinante do “heterologos”.
Ave Rosa, Flusser, Wittigenstein/Artesãos dos fluxos e passagens/
Arautos do terceiro incluído,/Compositores do vário e das viagens.
(...)
Ponte-palavra-água/Escrita-rio-risco, Mar-maré-sertão.
M. H.VARELA, À Procura da Itaca Perdida, p. 58.
Como o mar poderia ser concebido por Varela como determinante do “heterologos”? E por
que Portugal - como também o Brasil - seria o locus privilegiado dessa forma de pensar? É no
discurso poético de Camões, de Fernando Pessoa, de Sampaio Bruno, de Euclydes da Cunha e
de Guimarães Rosa, basicamente, que a autora vai encontrar as possibilidades de uma
“filosofia original” para Portugal e o Brasil. Nas grandes epopéias marítimas e terrestres em
língua portuguesa – Os Lusíadas, Mensagem, Os Sertões e Grande Sertão: Veredas-, Varela
constata um pensar que é trânsito, viagem, travessia, em processo dinâmico e aberto - aberto
ao mito e ao imaginário de uma cultura determinada pelo “espírito de lugar”: o mar para
Portugal e a terra para o Brasil. Ou, mais precisamente, e de forma complexa, de um lado, a
“terra marítima” e, de outro lado, o “mar telúrico”, “mar de territórios” brasileiro. A partir
desses parâmetros espaciais da natureza, o heterologos pensará diferentemente a questão da
finitude e a do anseio de absoluto. Vale logo ressaltar que, num inspirado capítulo em que a
autora trabalha com os pressupostos fenomenológicos de Gaston Bachelard sobre os quatro
elementos, ela se desvia do filósofo francês em dois momentos, quanto ao mar e quanto ao
rio, segundo estes surgem trabalhados no imaginário português: o rio, por exemplo, não
constituiria a água doce, matricial, leite materno e seiva primordial, que morre no mar, ali se
acaba, mas constituiria “trânsito para um além-rio”, abertura para o desconhecido, para a
consistentes (lógicas admitindo inconsistências, isto é, admitindo a existência de contradição; uma lógica que
difere da lógica clássica ocidental que se pauta pelas leis da identidade, da não-contradição e do terceiro
excluído), e culminou suas pesquisas iniciadas em 1958 com sua tese de cátedra Sistemas Formais
Inconsistentes, defendida em 1963. Formulou também o conceito de “quase verdade” ou “verdade parcial” para
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transcendência marítima e/ou espiritual, para o transumano; o mar, consequentemente, não
seria a água “inumana”, mas transumana.
A situação geográfica de Portugal, estreita faixa de terra na ponta leste da península Ibérica,
um país projetado inteiramente sobre o oceano Atlântico, como uma “varanda à beira-mar
plantada”, faz Varela deduzir/devanear sobre uma “atlanticidade finistérrica” de que seria
dotado o povo português e que explicaria o “anseio de liberdade e de movimento para fora”
por parte de seu povo. Disto resultaria historicamente uma “mátria diasporante”, aberta, nãoexcludente, mais voltada à viagem que à sedentarização, bem como a construção de um
“império móvel”, que teria aglutinado mais pela cultura do que pela força, devido à sua
impotência geográfica e militar. Perdido seu império, Portugal viajaria miticamente pela
saudade, cuja tonalidade profética fundiria e confundiria passado e futuro, segundo Varela. A
rede simbólica do fenômeno dos descobrimentos teria produzido uma desconcretização do
real e levado à famosa afirmação, segundo a qual “navegar é preciso, viver não é preciso”.
Desse modo, segundo a autora, o “devir marítimo da terra” se confundiria com o “devir
marinheiro” de um povo. Daí o “nomadismo” vir a constituir um modo de ser, sentir, pensar o
mundo e pensar-se no mundo como “transitório”; o homem seria “travessia”. Ao Brasil,
diferentemente, seria atribuída a terra como “espírito de lugar”, o que provaria o maior
interesse histórico do país pela aventura terrestre de desbravamento do território pelas
“Bandeiras” e menor pela aventura marítima do “descobrimento”, tão cara a Portugal. Á
largueza e infinitude marítima dos portugueses, que os teria levado a uma “transcendência
transcendente”, corresponderia, no Brasil, uma “transcendência imanente”, sendo a terra,
igualmente larga, infinita, a nova forma de mediação do homem com aquilo que o ultrapassa:
é a vez, então, de um “olhar circular” num horizonte circundante, tendo o homem ao centro, a
mover-se rumo às profundezas do sertão, num movimento “para dentro”, de costas voltadas
contra o litoral. Ao contrário de uma projeção rumo a um devir vago e difuso onde se
misturam passado e futuro, teríamos a “exuberância do aqui-agora”, uma vivência nos
embates com a terra permeados de um “dionisismo de festa” e de “carnavalização”, diante de
um “real excedente e de uma natureza trágica”, numa transgressão natural dos códigos, num
“demasiado humano”418. Para descrever esse “mar telúrico” no imaginário brasileiro, Varela
lança mão do jogo polifônico de discursos interpostos, numa colagem de sua voz e da voz de
Guimarães Rosa : “embora do tamanho do mundo”, “existe é dentro da gente”.
Desgeografizado, indeterminado, o sertão “é sem tamanho”, “e sem lugar”. O senhor
empurra para trás, mas de repente, ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando
menos se espera, (...) querendo procurar, nunca não encontra. “De repente, por si, quando a
gente não espera, o sertão vem”. (...) Porque na sua imensidão antropológica e metafísica, o
sertão é o indecifrado mistério, “travessia perigosa, mas é a da vida”.419
A ponte estabelecida entre o mar e uma forma de pensamento já tinha sido proposta pelo
catalão Eugênio D’Ors, o que traz à memória os versos de Fernando Pessoa em Mensagem :
“Que o mar com fim será grego ou romano:/ Que o mar sem fim é português.” Maria Helena
Varela lembra Pessoa e retoma a proposição de D’Ors, que opusera Lisboa e Atenas,
enquanto duas “periferias européias arquetípicas”, semelhantes quanto ao espírito de lugar,
mas opostas em seus paradigmas culturais: “no composto designado como Cultura, a Europa
apresentava apenas, numa análise rigorosa, dois corpos simples: a Grécia e Portugal. O resto é
talvez uma questão de doseamento”420.
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Desse modo, haveria, de um lado, um “logos ático”, o do “paradigma clássico”, da razão
ideal, da ordem, da medida; e, de outro lado, teríamos o “paradigma barroco”, ou um “heterologos barroco”, como queria Varela, caracterizado por D’Ors como sendo característico da
arte e pensar portugueses, constituindo um paradigma da razão vital ou existencial, uma
tendência para a desmesura, a exuberância, a irregularidade, o movimento, para a expressão
do pathos e da insatisfação da imaginação e da ânsia de infinito, para uma religiosidade
intensa.421
Calcada numa rede intertextual, ou “heterotextual”, densa de autores num período de cem
anos (1870 a 1970), Varela expõe as características da forma heterodoxa de pensar dos
referidos autores. Trata-se de um “mapa de coordenadas“ do heterologos em língua
portuguesa, em cujas fundações encontra-se a presença arquetípica do mar..
Para sintetizar o pensamento da autora, como coordenadas simbólicas teríamos:
(a) o epos, a viagem– caracteriza um pensar em movimento, a mobilidade dando sentido a
uma transcendência metafísica e a um desassossego existencial (“a busca de quem somos na
distância de nós”, F. Pessoa, em Mensagem); navegar é forma de estar no mundo, desejar o
impossível, o infinito, o mar; a epopéia marítima portuguesa resultando numa “ulisséia
espiritual”, a busca, a demanda da Grande Viagem, da Distância, do Fora, do Longe, do Mar
Absoluto, do “porto sempre por achar”, por parte de “seres oceânicos, navegantes”; daí uma
razão nômade, híbrida, difusa, eksistente (só existe fora de si), uma errância metafísica, um
epos “prometeico, plural e dissolvente, nômade e flutuante, entre a Viagem situada e a
travessia mítica”; no Brasil, a viagem torna-se “travessia” num mar telúrico situado, mais ou
menos geografizado -os sertões-, caracterizando a busca da consciência nacional, da
brasilidade (Macunaíma), numa “fragmentação pelos espaços”, numa “fratura de ser e
apetência desvairada de devir”, numa terra sem fim, num infinito finitizado e numa
transcendência imanente;
(b) o espírito de lugar – a base “arqueológica” do heterologos liga-se ao mar, que faz de
Portugal “terra marítima”, cujas raízes telúricas dissolvem-se no mare magnum; país atlântico
no sentido geográfico e simbólico de união de opostos – Ocidente e Oriente (desde os
Templários até o século XX), o que constituiu o telos do movimento de expansão; e funda um
logos diferenciado e oposto ao logos clássico, atico – mar sem fim oposto ao mar com fim (cf
F. Pessoa e o barroco, com E. D’Ors); “limite ilimitado”, símbolo metafísico da
portugalidade, para a qual “navegar é existir” e onde a terra é terra-limite e “ponto de
passagem” para a “Promessa” – a realização da totalidade, de uma integração cósmica, de um
império outro, utópico e ucrônico – o Quinto Império (Império do Espírito Santo, de Joaquim
de Flora); então, a epopéia marítima é iniciática, e o povo “Messias”, dotado de “saudade”
(“sentimento cósmico-existencial, originário de uma terra mediática, religadora, porque
marítima”, segundo Agostinho Silva, citado por Varela); mas país à beira-mar e também à
“beira-mágoa” (Mensagem, F. Pessoa), pois o mar significa igualmente ausência e dor, o
desconhecido de si mesmo, desafio e abismo, de uma “alma a transbordar de mar”; nesse
contexto, o Brasil é uma espécie de “porto seguro” no mar sem fim, a “terra prometida”,
“sólida terra”, onde “o mar é posto entre parênteses, onde o sim à vida exprime-se numa
lógica do efêmero, na embriaguez do instante vivido e curtido como se fosse eterno”, numa
oposição simbólica assim resumida: juventude versus eternidade, terra tépida versus mar frio,
afirmação do acaso primordial e hybris dionisíaca.
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(c) os quatro elementos – são examinados o fogo, o ar, a terra, mas sobretudo a água, com o
auxílio da fenomenologia de Gaston Bachelard, para fundamentar o heterologos; basicamente,
a água está para Portugal, quanto a terra está para o Brasil: de um lado, o fluido, mediático ou
religioso (religare), “o ser votado à água, ser de vertigem”, a água ligada ao inconsciente,
ventura e movimento, enigma e mistério, destino escatológico, metamorfose (ontológica),
transformação incessante da substância do ser, elemento transitório, associado ao ar num
esquema ascensional. De outro lado, a terra, elemento sólido e estático, domínio da força de
gravidade – “vontade primordial mais obtusa e conseqüentemente a mais forte”, segundo
Bachelard, domínio da vontade e da razão, imensidão concreta e imediata, cuja contemplação
articula-se com dominação e cumplicidade, vontade de poder confundindo-se com vontade de
viver; em vez da imagem ascensional, vige a imagem da profundidade da terra, que supões o
homem mais perto de seus mistérios satânicos, uma travessia-iniciação para alcançar Deus,
errância e nomadismo terreno; o fogo e o ar surgem associados respectivamente à terra e à
água, formando composições simbólicas de alcance ontológico e metafísico, com
exemplificação na literatura e na filosofia, para caracterizar o sentir-pensar do heterologos.
(d) a serpente – símbolo identificado nas origens totêmicas da antiga Lusitânia, antes
denominada Ophiusa (“Terra da Serpente”) e constituinte de um “complexo ofídico” na
história de Portugal, para indiciar o movimento cíclico de declínios e de descobertas; como
serpente que morde a própria cauda (uroboros, Migdar), simboliza a paixão da vida por si
mesma e a dialética material da vida e da morte, não como fenômenos contrários, “mas como
inversão infindável da matéria de morte e da matéria de vida”, sendo a “serpente cósmica” a
terra inteira; como imagem labiríntica, é associada ao heterologos: “a serpente liga os
contrários verdadeiros, porque ao passo que os caminhos do mundo são, ou da direita ou da
esquerda, ou do meio, ela segue um caminho que passa por todos e não é nenhum” (F. Pessoa,
O Caminho da Serpente; citado por Varela); segundo Varela: “o labirinto é a imagem do
pensar errante que, na viagem marítima ou na travessia terrestre, se enleis num eterno retorno,
na busca de si além de si”422. No romance sófico de G. Rosa, Riobaldo, após travessia
terrestre iniciática, torna-se Urutu-branco, “homem-serpente no pacto fáustico que lhe outorga
a eternidade da terra, na dialética trágica da vida e da morte” 423.
(e) o limite ilimitado – esta constitui a imagem síntese, e conseqüência, das coordenadas
simbólicas precedentes e associa-se às idéias de infinito e de transcendência – buscado na
Distancia da “viagem ad infinitum” ou na Profundidade, na “travessia ab infinito”; embora o
infinito não suporte limites, a viagem ad infinitum do heterologos estaria mais próxima,
segundo a autora, da categoria do “transfinito”, que “ultrapassa e transcende o finito sem
nunca atingir o infinito”424; o infinito seria o “Grande Cais anterior a todas as partidas, cais
absoluto ou porto por achar, o infinito é esse limite ilimitado, do qual é impossível sair-se,
espécie de labirinto dos labirintos de Borges, feito de caminhos que se bifurcam, sem entrada,
nem saída, nem centro”425. O infinito de água em movimento, que é o mar, comunicaria à
terra uma “instabilidade e turbulência que se concretizariam no movimento de descoberta”,
sendo a “descoberta da descoberta, segundo Pessoa, a primeira e grande descoberta”426.
Presença-ausente nos sertões, o mar é o infinito dissolvente, enquanto que a terra seria o
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infinito profundo, sendo um terceiro, “o movimento infinito do tempo, infinito dos infinitos,
labirinto dos labirintos, como em Borges”, segundo a autora.
Já as coordenadas ônticas do heterologos em língua portuguesa caracterizariam uma
“ontologia enfraquecida”, ou, uma “debilidade ôntica”, uma vez que as noções metafísicas
tradicionais de sujeito, objeto, fundamento e verdade sofreriam uma volatilização no
heterologos, uma vez que o verdadeiro aconteceria no tempo e se revelaria como “verdade
evenemencial” no acontecer da poiesis, “na aventura poética e na experiência religiosa”.
Assim, a Verdade com maiúscula não se pode conhecer, como o demonstrariam as imagens
do absoluto e do mar, os valores que mais inspiraram a poesia sófica portuguesa, e onde estão
em jogo o mito, o pathos desmesurado, a fé e o paradoxal.
Em resumo, as coordenadas ônticas seriam as seguintes:
(a) a razão nômade e a errância metafísica - o heterologos se apoiaria mais na sensibilidade
do que na razão, numa sensibilidade ontológica, idêntica às próprias coisas – daí, filosofar
seria pensar com e não mais sobre, porque, tornando-se descentrado, plural, um rizoma, um
pensar impuro; que renuncia a uma saber absoluto final, como um hetero-saber, um saber
mestiço, numa sutil divagação e errância poético-metafísica, numa empatia panteísta com a
totalidade cósmica. Porque a natureza das coisas, a essência numinosa do real é de natureza
poética e não científica, é fugidia e evanescente, “entre o visível e o invisível, a palavra e o
silêncio, as aparências e a aparição”, só podendo ser penetrada pela metáfora poética. Nesse
processo de tentativa de desvelamento do ser, tem importância o papel da saudade, do
saudosismo, como “anamnese e hermenêutica” que “pré-nuncia” o ser, desejo e lembrança do
ser, falta e desejo de absoluto que alimenta a errância, “o desejo de um futuro em que possa
reviver-se o tempo perdido e mitificado das origens”: “no tempo inobjetivo da saudade
anulam-se todas as cronologias numa cosmogonia mítica” - o sebastianismo surge assim na
falta, no homem e numa sociedade em crise, em momentos de frustração nacional, em ciclos
que se repetem diferentemente. No Brasil, a metafísica se dá num “panteísmo cósmico e
envolvente”; Varela cita Euclides, que observava não ser fácil saber “onde acaba o
racionalismo e principia o misticismo”, ou Guimarães Rosa, que considerava a língua seu
“elemento metafísico” – “o bem estar do homem depende (...) de que ele devolva à palavra
seu sentido original. Meditando sobre a palavra ele descobre a si mesmo. Com isto repete o
ato da criação” 427. Mais à frente, pode-se entender melhor esse aspecto no pensar poético
brasileiro.
(b) a filosofia mestiça ou a lógica do terceiro incluído – é no “jogo heteronímico” da arte de
Fernando Pessoa, bem como na androginia do personagem Diadorim, de Guimarães Rosa em
Grande Sertão: Veredas, e ainda na figura simbólica do Espírito Santo, que Varela encontra
ilustrações para o “terceiro incluído” como “meio termo no inevitável confronto entre o
mesmo e o outro” na coincidentia oppositorum; daí decorrendo uma reversibilidade
ontológica nas oposições ser/não ser, tudo/nada, dentro/fora, sentir/pensar; característica de
uma “filosofia mestiça”: “o tiers instruit (...) é o elogio dos mestiços e das misturas, que
causam horror aos filósofos da pureza”428. “Razão nômade e razão mestiça complementam-se,
segundo Varela, na medida em que a viagem pressupõe a mestiçagem, o despaisamento e a
tolerância”. Daí as características já assinaladas da razão em língua portuguesa, dentre elas a
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“maleabilidade, a divisibilidade ad infinitum, o desafio profético dos paradoxos”, como
postula a autora.
(c) a “ontologia débil” : a cisão, o tempo, o mal – o termo se inspira em G. Vattimo429, para
quem o “pensamento débil” assinalaria “um caminho possível que se afasta da razão-domínio,
ainda que com a impossibilidade de aliená-la completamente”. O heterologos constituiria um
“cogito barroco”, descentralizado, a filosofia do sujeito finito, do ser no tempo e do ser para o
mal, inscrito no tempo e à mercê do que acontece; perante “aquilo que não se deixa captar
logicamente”, que escapa ao horizonte da lógica, “como a-lógico, o não-mais-lógico, ou como
o meta-lógico, o supra-lógico” 430. O momento da “cisão ou queda primordial”, em que até o
próprio Deus perde sua onipotência, estaria na origem da finitude humana entre o mal e a
morte num tempo degradado; da cisão emerge o ser para a vida e para a morte. No processo
humano de luta contra o tempo, o mal e a morte, a redenção estaria no retorno final à unidade
e totalidade perdidas. No Brasil, diferentemente, a autora identifica, no sertão, um estádio
mítico primordial, para além do bem e do mal, alheio à queda e à redenção, anterior à queda e
à cisão, à individuação e ao heterogêneo, não existindo pecado, mas estando o mal, contudo,
em toda a parte e em nenhuma parte. Bem e mal, indiferenciados, sem existência real, não
separados. Varela aproxima Santo Agostinho e Guimarães Rosa: para o primeiro, o mal seria
a privação do bem, não-bem ou privações parciais ou totais do bem; não haveria bem nem
mal absolutos; para o segundo, o “diabo vige é dentro do homem, os crespos do homem – ou
é o homem arruinado ou o homem dos avessos”. Se “o ser acontece como jogo, é risco e
incerteza”, também a verdade será múltipla e metafórica, e “em constante metamorfose,
fundamento sem fundo”. A verdade é evenemencial e Lichtung431, tornando fluidas as
barreiras entre mythos e logos, no pensamento heterológico.
(d) a sofia como gênero da poiesis – sob a influência dos estudos encadeados sucessivamente
por Nietzsche, Heidegger e Derrida, dissolve-se a diferença entre filosofia e literatura, esta
fornecendo um modelo de procedimento para a decifração dos textos filosóficos, enquanto
que, de outro lado, a crítica metafísica viria servir à tarefa de decifração do “conteúdo
essencial” dos textos literários. É o dinamismo da enunciação de tipo metafórico e suas
possibilidades de poder exprimir o inimaginável que facilita esse trânsito. Varela cita essa
prática de estudos filosóficos como existente entre as universidades americanas, sobretudo a
de Yale. Contudo, a “verdade velada” da metáfora poética contrastaria com o ideal de
“verdade plena” buscado pela filosofia e mais condizente com o conceito de aletheia (o
aparecer daquilo que é, sem véus). O heterologos se realiza tanto na poesia sófica quanto na
filosofia poética: constitui o primado da retórica sobre a lógica, da metáfora sobre o conceito,
da interpretação sobre a representação.
(e) a história escatológica e o messianismo antropológico – temos aqui algumas premissas
baseadas em alguns autores portugueses: não há razão “pura”, todas as nossas verdades são
imperfeitas e provisórias, a verdade absoluta é o todo, a aspiração absoluta à unidade, as
verdades acima da razão nos excedem e são acessíveis apenas à revelação432. O messianismo
escatológico seria a esperança regeneradora da grandeza perdida por Portugal –
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sebastianismo, quinto imperialismo – e caracterizaria uma “história do futuro” (mais
verdadeira do que as histórias do passado, segundo Antonio Vieira), onde razão e profecia se
confundiriam. Não parece a Varela que o messianismo seja um arquétipo da brasilidade,
como o é da portugalidade, devido o Brasil já constituir a “terra da promissão”; o
messianismo aqui, menos expressivo tal como a escatologia, representaria basicamente “a
resistência da gente rural contra a urbana”.433 Essa espécie de “futuro anterior”, de “saudade
do futuro” indiciariam a complexidade temporal típica do heterologos, por ser este nutrido por
todos esses fenômenos culturais.
Essas determinações e características de uma filosofia/pensamento poético refletem-se e até
mesmo ampliam-se na poesia “sófica” de Maria Helena Varela, como veremos a seguir.
3 - O mar na poesia sófica de Maria Helena Varela.
Eis o que eu não posso dizer na filosofia mas já não posso calar na
poesia...
M. H. VARELA, escrito a mão, em francês, como dedicatória
em um exemplar de Á Procura da Itaca Perdida, em Lyon, 2004.
A palavra me rasga, (...) A palavra me cospe (...) A palavra me sobra
(...) A palavra me falha/No dizer,/A palavra me vibra/No
vazio,/Silêncio que me obriga/A comparecer.”
M.H.VARELA, “Palavra ...”, in A Procura da Ítaca Perdida.
Examinamos o último livro de poesias de Varela, publicado um ano antes do desaparecimento
da autora434 e constatamos a coerência de sua postura heterológica, evidenciada ao longo de
122 poemas. Para nossa comunicação, importante é avançar alguns aspectos sobre o papel do
mar nessa obra poético-filosófica, que segue, por um lado, as trilhas sobretudo de Camões, de
Fernando Pessoa e de seus heterônimos, de G. Rosa, e, por outro lado, as influências de
pensadores da linguagem como Heidegger, Vilém Flusser, Derrida, Wittgenstein - abordar,
contudo, esses aspectos intertextuais foge ao objetivo e às dimensões de nossa comunicação,
bem como a nossa competência no momento sobre tais autores.
O que podemos, então, avançar sobre as características gerais dos temas tratados nessa densa
produção lírico-filosófica da autora? Trata-se, em síntese, dos embates entre um “eu lírico” e
o seu ser-no-mundo “situado” - Portugal, Brasil- e “insituado” - em errância ontológica e
metafísica; nesse processo conflitivo, a língua e a linguagem escrita passam a ser de tal modo
um veículo de existência, que terminam por fusionar-se ao corpo e à alma do “eu-lírico”, que
se torna ora língua, ora mar ou água.
O elemento água, sobretudo a água marítima, constitui no referido livro um eixo fundamental
de disseminação de sentidos, ao encontrar-se no centro de uma constelação imagética de
dimensões filosóficas (ontológicas, metafísicas, de filosofia da linguagem) e metalingüísticas.
Temos, portanto, uma poesia fundamentalmente angustiada e cerebral, onde o “eu lírico”
esgarça-se nos limites/bordas do espaço, do tempo, da linguagem, das sensações, do pensar,
enfim, nos limites do ser.
Os poemas, datados do período de 26 de fevereiro de 2000 a 01 de março de 2003 e
majoritariamente pertencentes aos anos de 2000 e 2001, estão arrumados sem ordem
cronológica, nas oito diferentes partes do livro, assim denominadas e em ordem como a
seguir: Pórtico, Partidas, Partituras, Pensar, Habitar, Sentir, Fluir e Post Scriptum. Na datação
de cada poema, ora surge a cidade de Lisboa, ora a do Rio de Janeiro, deixando entrever certo
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trânsito entre ambas no período. Mas em vez de uma análise por poema ou por partes do livro,
preferimos eleger alguns tópicos que percorrem todo o livro e que se ligam diretamente à
figura simbólica do mar, tais como: o modo de existência de um ser oceânico; a
desconstrução do espaço em movimento; o tempo fugidio; a língua portuguesa/ o poetar como
única ancoragem e identidade possíveis e finalmente o problema conseqüente dos limites e do
limiar. Eis nossa interpretação:
(a) Um ser “oceânico” – neste como nos demais aspectos a seguir, podemos ver que a água
(marítima) funciona como um “suporte e aporte” de imagens, como propunha Bachelard em A
Água e os Sonhos. Ora, um topus fundamental na poesia de Varela, centrada no elemento
água (marítima) é o do mobilismo, do transitório e, em decorrência, da vertigem e da
inconsistência. Temos aqui a “metamorfose ontológica” de que falou Bachelard sobre a água.
Em resumo, e citando as expressões presentes nos poemas, trata-se do ser marítimo, anfíbio,
ser rarefeito, em movimento, errâncias, em terra marítima, à beira-mar, ser em trânsito, em
processo, em viagem, turista, navegante, passageiro, que transborda, entorna-se, dissolve-se,
dilui-se, se desliza, inunda-se, cospe-se, “corpo ex-crito, extenso, expatriado, externo,
extremo, excomungado”, e que crê “no mundo pelos sentidos/Sorvidos, gota a gota”
(Metafísica das Sensações); “Não posso dizer sou, apenas vamos” (Síntese de Fluidos); “Um
sujeito em processo,/Um devir louco/.../Uma polifonia sem maestro” (Texturas); “andarilho
dos acasos fortuitos”, “argonauta no limiar de mim” (Regresso à Itaca), numa “hidrobiografia
deste errar” (Hidrogramática). Esse “ser oceânico”, no entanto, experimenta o excesso como
falta, paradoxalmente e bem “pessoanamente”: “Á beira-mar,/Beiramos toda a gente,/Na
carência maior/De, ao mesmo tempo,/O tudo e o nada ser.” (Á Beira-mar). Por isso
interpretamos a sua “saudade de algum porto/P´ra aportar” (Habitat) como sendo a busca de
um “centro”, em meio a toda a dispersão e descentramento produzida pela experiência do
infinito sugerida pelo mar; ou seja, a busca de um ponto, uma ilha (a “Itaca perdida” que
intitula o livro? uma pátria mais consistente? O “Império” mítico prometido? Um messias?),
algo que tenha a força de sobressair-se nesse todo indiferenciado em que tudo se dilui,
inclusive o próprio eu: “Existirá sequer um criador/Ou apenas ondas sem origem?” (Jogo de
Cartas). Essa falta parece-nos inscrita nos versos: “o rastro milenar dum débil crer”
(Testemunho), “um crer em estilhaços” (Corpus Christi), “uma crença sem fé” (Resistências),
“Demonologia do talvez/.../Um errar sem certezas/Nem mercês,/.../“ O credo de um
descrente/Duvidar” (Dúvida). O próprio eu dissemina-se infinitamente num momento, na
ilusão bem pessoana de poder desdobra-se à vontade para encontrar-se, sem o perigo de
perder-se: “Fractal de mim,/Me firmo ao infundar-me” (Bondelos II). Os exemplos desse
estilhaçamento do eu são numerosos e associam-se ao espaço e ao tempo, como passamos a
apresentar. Mas é na língua que esse “eu lírico” irá tentar um mínimo de estruturação, de
pouso e repouso, ainda que no terreno do paradoxo (“Que os opostos,/Cerzidos,/Não mais
são”, in Maranheiro), através de um poetar filosófico e de um filosofar poético, pois, como
Varela mesma afirma no belo e miúdo prefácio que escreveu para seu livro, “nossos poetas e
pensadores são os heterônimos de um ser líquido.Um ser em pedaços repartido, cujo unívoco
liame é a voz sem boca de um dionisíaco mar sem fim, o acontecer do mar que
simultaneamente nos traça e traga, traceja e apaga destinos e esperas”435.
(b) Um espaço desconstruído – as expressões “bordas finistérricas” ou “terra marítima”,
“geografia desfeita”, para qualificar Portugal, engendram outras, de teor menos físico, tais
como, por exemplo, “um Ocidente extremo/Em extrema unção” (Finisterra), de conotações
históricas evidentes, tal como sugerem outros versos que soam musicais como fados antigos 435
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“Habitar Lisboa em vinte e um/É ter ainda naus dentro do peito” (Lisboa, século XXI), num
poema em que piratas, cruzados, mouros, toureiros e navios negreiros parecem ainda circular
pela cidade, misturados a “Europantes/Globais Adamastores,/Ninfas doutras marés,/ Doutros
amores/Sem lenda/Nem mistério”, e ao “rosto encanecido/Dalgum mar”, que, mesmo
“embebedado”, ainda inspira desejos e dita a maré ao “eu lírico”. Trata-se portanto de um
espaço multifacetado, indefinido, território impalpável, vago, algo decadente e nostálgico por
vezes, com alguma descrente potencialidade e com uma dimensão que escapa, porque espaços
de “fronteira” (ver o item “e” mais abaixo), além de exíguo (“corredor a beira-mar”). O
espaço, dadas as características do eu oceânico e transitório que o (não)-habita, será
desconstruído sistematicamente pela negação e pela falta: não fixo, não casa, não país, não
porto, não praia, não endereço, não morar, não agarrar, não atar, não liame, não guarida, não
lastro, não traço, não raiz, sem raiz, sem país, sem chão, sem pertença, sem âncoras, sem
maré, sem outro nós, suspensas sem raiz, sem cais nem passaporte, sem lar nem passaporte,
terra quase sem terra, terra a haver, porto por achar, porto por caber, coisas por dizer, livro
sempre a haver, rota por escrever, mundo por mudar, cidades sem contornos, “Tejo avulso em
parda errância”, “nas várias casas que perdi”, casas que “são portos, partidas, partituras”, que
escorrem das paredes e “onde balançam mil viagens”, “praias de talvez”. Nesse contexto, o
habitar vem qualificado como “pálido”, “outro”, “poético”, “errático” e o teto como “frágil” e
o “chão de barcos”, “no raso da raiz sem mais semente”, “vagos de terra e de talvez”,
enquanto que o mar é “enigma sem fundo”. O mar como que dilui a pouca terra à sua borda,
seja pela sua contrastante desproporção dimensional em relação a ela, seja pela liquefação ou
absorção dos seres que nela habitam, como já vimos – liquefação até mesmo de Deus,
“Liquefeito/Nos veios e marés/Doutro Oceano” (Dúvida). O espaço assim formado de muito
mar e pouca terra (“orla vâ”, “míngua de navios”) se desrealiza em projetos de futuro
nostálgicos de passado, mergulhando os seres no mito, na utopia, na profecia436. Para melhor
entendê-lo, passemos a sua dimensão temporal.
(c) Um tempo fugidio – o tempo acompanha e intensifica o espaço já rarefeito de um
“território impalpável”, é ele mesmo um “devir marítimo”, um “entretempo dum tempo sem
contornos” (Aion). Nos poemas, numerosas imagens concorrem para configurar esse tempo
que escapa, que não serve de nenhuma ajuda à ancoragem do sujeito no mundo, que o impede
mesmo de situar-se nesse mundo, que embaralha a ordenação dos fatos, que indiferencia
passado, presente e futuro, numa nebulosa em que realidade, mito, profecia e ficção se
confundem e obriga a história a trabalhar com o além-real. Temos então: “relógios moles”,
“tempo sem lugar”, “um mar de acaso”, “tempo sincopado, expatriado”, “névoa doutro tempo
por cumprir”, “agoras sem hoje”, “um talvez de barcos”, “provisório”, “mudar mutante”,
“puro acontecer”, “breve estar”, “hora sem hábito”, “vaivém”, “ritmo fractal do acontecer”,
“vórtice sem vértice do ser”, “eu sou o trem que passa”, “passageira das horas e dos dias”,
“diluem-me a memória no disperso”, “rasgo-me no vário e no mutante”, “dum eu sempre em
atraso, a crua errância”, “mnemosine impura”, “golfadas desse mar”, “ondas sem origem”; “A
minha contigência/É o dom supremo.” (Liberdade); “Deixem-me solta/.../Deixem-me fluir”
(Oceanografia); “Pancronia de tempos/Sempre a haver, Tutopia de espaços/Plurais” (Mulher
Pássaro); “Tempo bruto,/Mesclado e estilhaçado,/Brotante e amortalhado/Em seu devir.”
(Aion); “Nômada sou, sem hora, mês ou dia /.../Conjuguei o disjunto como pude/E declineime vária no talvez” (Nomadologia). Na imediatez do instante, o eu lírico encurralado e sem
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Vale ressaltar uma espécie de nebulosa intuição algo autobiográfica em relação à morte parece espreitar a
poeta: “Quem perdeu aquilo que eu perdi/Nas fugas duma vida fugitiva,/Jamais de algum haver/E em qualquer
parte,/Poderá sentir/Falta ou enfarte.”(Fugas, datado de 23-12-2000); A morte, inofensiva,/Visitando/Em sonhos
de vaivém/O meu conforto,/Cúmplice sem tremas/Dedilhando/As teclas do meu texto,/Do meu corpo,/ Deixaime ainda viver/Meu sim ao tempo” (Vita Brevis; datado de 13-12-2000).

contornos, “Aion mais que Cronos” (Casa), procura uma tábua de salvação na língua-casamátria, num jogo criador-enunciador de si mesmo: “Na estreiteza do Aqui não clamo ou
rezo,/Apenas me escrituro, rasgo em sema./.../Não sei filosofia, jogo às letras,/O gesto de
partir além partida/Roçando o acontecer entre dispersos” (Aqui). Então, numa quietação
momentânea, Deus é sentido como mar: “Fio invisível/Que me tece,/O nada que me rasga/E
me acontece,/Lonjura que me olha, Mar sem fim.” (Deus absconditus). Nesse imaginário do
tempo, o Portugal da atualidade desrealiza-se, na constatação de sua decadência e num
convite algo magoado do eu lírico para que o país desperte-se, numa alusão aparente talvez às
palavras finais de Mensagem, de Fernando Pessoa, que, aliás, autodenominava-se um
“nacionalista místico”. Comparemos os dois autores: (a) Varela: “E o Portugal que vejo,/Mar
sem mito,/É canto não escrito/Em epopéias,/Na Hora intemporal/De um novo vamos,/O
tronco sem cabeça” (Adeus437, datado de 24-06-2000); (b) Fernando Pessoa: “Esse fulgor
baço da terra/Que é Portugal a entristecer-/Brilho sem luz e sem arder./Como o que o fogofátuo encerra./.../ Tudo é incerto e derradeiro./Tudo é disperso, nada é inteiro./Ó Portugal,
hoje és nevoeiro... É a Hora! Valete, Fratres” (final do poema “Nevoeiro”, datado de 10-121928, que encerra o livro Mensagem). O decorrer de 72 anos entre um e outro poema não
altera a mesma percepção e sentimento de um tempo como que suspenso e irreal, liquefeito e
enevoado pelo mar, esse poderoso “espírito de lugar” na civilização portuguesa.
(d) A língua como porto – dado o exposto em (a), (b) e (c ) só ficará compreensível o papel
da língua portuguesa como porto do “eu lírico”, se nos lembrarmos da afirmação de Varela,
segundo a qual a língua portuguesa constituiria uma mátria438 - idéia confirmada agora em
sua poesia: “A mátria me rascunha” (Abril) e “E o mar assina meu texto/(...) Perdido o
nome,/O rosto e as amarras,/As vigas, os velames,/E as bandeiras” (Assinatura). Ora, se
considerarmos o papel físico do mar “atlântico” na ligação entre Portugal e o Brasil, fica mais
fácil conceber a língua como mediadora fluida e penetrante (como água), mas também como
elemento capaz de fixação acolhedora (como casa), para o ser errante e peregrino. Vejo aí
uma possível inspiração de Bachelard, que afirma: “O apelo da água exige de certa forma uma
doação total, uma doação íntima. A água quer um habitante. Ela chama como uma pátria ”439.
No entanto, como em tudo nesta poeta herdeira de Fernando Pessoa, o desassossego está
sempre à espreita, pronto para produzir paradoxos; assim, a língua que é porto, é também ao
mesmo tempo um lugar de salto no desconhecido - como Bachelard concebeu o salto no mar.
Esse aspecto está inscrito no conceito de “bondelos”, que intitula dois poemas seus e surge
citado ainda em alguns outros. Vejam-se por exemplo: “Só a língua me prende e eu a
habito,/Terceira margem onde me radico” (Bondelos I); “Habito a casa-língua” (Á Língua
Portuguesa no Brasil); “Nossa língua em línguas repartida,/Cosmoi de mares, saudades e
sertões,/Lusas rotas e insulares paixões,/Bondelos de terra imprometida/.../A casa onde habitar
é voz e verso/O ventre onde se gera o recomeço,/O verbo onde se gesta o nosso (a)mar”
(Língua e realidade); “Fractal de mim/Me firmo ao infundar-me,/.../Vertigem dalgum
ventre,/Dalgum vago,/.../Bondelos de mim, Canto sem casa,/O habitar na sombra/Dalgum
verso” (Bondelos II); “Não mais habito a pátria, só o poema” (Sargaços); “A nossa, dita
pátria, feita canto,/Na febre doutro mar, córdico esperanto” (Lisboa Revisitada). Esse portolíngua, afinal, revela-se uma espécie de lugar-trampolim, enquanto espaço onde o “eu-lírico”
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Os termos já se encontram sublinhados por Varela no poema.
Para evitar a questão das filosofias “nacionais”, Varela propõe a língua portuguesa como pátria comum e
mediadora, na sua qualidade de mátria, de matriz cultural comum a Portugal e ao Brasil, na proposição de um
“heterologos em língua portuguesa”, ou seja, de uma “filosofia outra” e comum a ambas as pátrias. Ver a
introdução de nossa comunicação.
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BACHELARD, Gaston: A Água e os Sonhos. Ensaio sobre a imaginação da matéria. Tradução de Antonio de
Pádua Danesi. São Paulo, Martins Fontes, 1989, p. 171.
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investiga o mundo e a si mesmo, num ato que é bondelos; “dar o passo para trás com relação a
algo, um passo no sem chão”.440 Daí interpretarmos essa a língua, que é mar e porto
simultaneamente, como um elemento responsável na tentativa de fundação simultânea de um
mundo e de um eu, pois constituiria um locus ambivalente de movimento e de repouso, de
dissolução e de construção, cumprindo assim a função de verbo genesíaco, no limiar entre
caos e criação.
(e) Uma existência-limite e de limiar – a noção de bondelos, como vimos, implica processo
e vertigem, um salto no escuro, e conforta a visão que Bachelard tinha do mar como um
elemento de profundidade e não de infinito. Na poesia de Varela, parece-nos que a existência
em movimento do “eu oceânico”, em sua sede de um porto por achar, configura o espaço de
existência desse ser como um “espaço entre”, bastante coerente com tudo que já
demonstramos acima. Daí o tema dos limites e do limiar expressar-se repetidamente ao longo
do livro de Varela, numa cadeia semântica bastante rica em imagem e conceito, que não faz
mais que desenvolver a sugestão do “espírito de lugar” que vimos como traço fundamental do
heterologos – “Do morar/Na ponta mais extrema/E insegura” (Habitat), ou na “parda anarquia
do limite/Nas bordas nebulosas/Do limiar” (Vigília) : bordas, brecha, cisões, vão, cais, avesso,
fronteira, lusco-fusco, interstícios virgens, à borda, a vida à tona, no raso de uma vida, chão
de barcos, naus de ser, nos vãos da morte, rente ao fim, nos bordos da palavra, a palavralimite, última palavra, dentre outros. Buscar uma pátria, um ser, uma existência e até uma
transcendência pela língua e na língua, na palavra poética, revela-se finalmente um risco,
talvez em virtude dos limites da própria língua para expressar o desmesurado e o enigmático:
“Bondelos, Bondelos,/Meu verso se cruza no limite/Onde o dizer se cala e o solo fende,
/Bondelos, Bondelos,/” (Bondelos I). Daí, nessa “procura da Ítaca perdida”, de certo sabor
proustiano, mas também messiânico, o “eu lírico” se desdobrar em/entre Ulisses e Penélope,
pois ao mesmo tempo em que viaja e desbrava o desconhecido como o primeiro, num impulso
do “animus”, também é ser de espera que fia/desfia e medita, na dor e inteligência da
“anima”: “Penélope das teias do sentido,/Meu jogo de sofista é outro gozar,/O fiar/desfiar do
argumento” (Bondelos I). Nesse desdobrar heteronímico aparentemente modesto, encontra-se,
no entanto, a síntese da alma portuguesa, alma de navegadores reais, históricos, e de
navegadores do imaginário, na obra de seus poetas e na longa espera da volta de um rei
perdido em viagem e do Império por fundar. Concluímos que a existência-limite, no limiar
“entre”, tem no livro irradiações de sentido em muitos planos, como pudemos ver, e
caracteriza uma realidade em suspenso, densa de virtualidades, muito mais do que uma
realidade em movimento, afinal: “No entre me conjugo/E me redimo,/Me traço, me decido/E
me suprimo.” (À Beira-mar). Daí o hermetismo e o esoterismo dessa poesia metalingüística
que confirma ser a sofia um gênero da poeisis, como quer o Heterologos de Varela.
Conclusão.
Para a apresentação desta comunicação, importava-nos expor como o mar – elemento da
natureza e arquético originário de uma rica constelação simbólica que inclui a viagem, o
infinito, a eternidade, dentre outros elementos – surgia como inspiração/determinação de uma
forma de pensamento outro em língua portuguesa (Portugal e Brasil) denominada
“heterologos”, nos estudos poético-filosóficos de Maria Helena Varela. Esse pensar-sentir de
um povo teria tido conseqüências diretas sobre sua história, arte, filosofia e espiritualidade,
como argumentou com engenho a referida a autora portuguesa.
FLUSSER, Vilém: Bondelos: eine philosophische Autobiographie. Düsseldorf: Bollmann, 1992. O
significado do termo “bondelos” que citamos é explicado por Ricardo MENDES, estudioso da obra de Flusser
(ver site www.fotoplus.com ).
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O discurso crítico de Varela, coerentemente com o seu objeto de estudos e crença, constituiu
ele próprio um “hetero-discurso”, legando-nos desse modo um “hetero-texto” pleno de
metáforas, de citações, de justaposição e imbricamento de imagens de variada origem, de
colagem densa de fragmentos de textos alheios, formando um todo altamente polissêmico e
polifônico. Desse modo, Varela inclui-se, por empatia e convicção, na esteira dos autores de
sua admiração e entra ela mesma para o rol dos “pensadores privados”, dos filósofos-poetas e
poetas-filósofos.
Nossa comunicação tentou acompanhar o movimento desse “caminho da serpente”
discursivo, para melhor surpreender o papel do mar nesses labirintos de intertextualidade e
imaginário. Talvez, no entanto, um outro movimento fosse necessário, numa segunda parte
em nossa comunicação e que praticasse um distanciamento maior visando a uma
sistematização bem “de fora” das obras de Varela, sob este mesmo aspecto do imaginário do
mar. Poderíamos, então, apoiados nas teorias sobre as “formas simbólicas” e sobre as
“origens da linguagem” de Ernst Cassirer, o qual emprega instrumentos e métodos menos
maleáveis, construir um meta-meta-discurso – um metadiscurso sobre o metadiscurso de
Varela. Com Cassirer, poderíamos deslindar as diferenças e semelhanças entre “pensamento
conceitual” e “pensamento mítico” ocorridas bem no nascedouro do pensamento humano e da
linguagem, nas relações primordiais do homem versus espaço. Nesse enfoque, as relações do
corpo humano com seu espaço concreto mais imediato evoluem paulatinamente do todo
indiferenciado até o mergulho na diferença sujeito-objeto, num processo de desmetaforização
e de desmitificação que termina por desaguar no “conceito”, na linguagem estruturada e numa
concepção requintada de religiosidade.
Ora, é justamente de uma reintegração dos valores e práticas em jogo nesse momento
primordial de fundação da linguagem e do pensamento que o “heterologos” (e a poesia)
postulado por Varela retira toda a sua força fundamental, enquanto pensamento da
“complexidade”.
Salvador, janeiro de 2007.
Catarina Sant’Anna
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VII - MINI-CURSOS

MINI-CURSO IV

“O UNIVERSO SIMBÓLICO DA CRIANÇA: OLHARES
SENSÍVEIS PARA AS PAISAGENS DA INFÂNCIA”
Adriana Friedmann

AS LINGUAGENS SIMBÓLICAS DAS CRIANÇAS

Adriana Friedmann* (Aliança pela Infância)
Pesquisas do Universo Infantil

O repertório de conhecimentos relativos à criança e à compreensão do seu desenvolvimento
integral é ainda, apesar das inúmeras pesquisas produzidas sobretudo no século XX, um
campo de estudos com muito por ser compreendido e desvendado. Têm sido realizadas
pesquisas e interpretações do universo da criança sob diferentes óticas, todas as visões
extremamente importantes de serem experimentadas como base para a compreensão do ser
humano. Porém, temos nos distanciado daqueles que pretendemos melhor compreender:
chegamos na criança com verdades que vestimos como uniforme, ingênuos para a
possibilidade de “ouvir, olhar, observar e ver” o que acontece com aquela(s) criança(s) ou
grupos que estão à nossa frente. O ato de ouvir e observar já seria um grande passo para nos
desvencilharmos de verdades preconcebidas e podermos ter, nós educadores, a coragem de
criar um referencial específico do grupo que acompanhamos no dia a dia. Ao franquear esta
porta, iremos nos deparar com um universo repleto de tesouros que irá nos revelar linguagens
pouco conhecidas por nós: as linguagens simbólicas das quais trataremos neste artigo.
É importante e possível ampliar a nossa perspectiva a partir da leitura
do mundo sob quatro caminhos do saber ou do conhecimento:
– O do conhecimento analítico, científico, no qual o conhecer dos
nossos sentidos está apoiado na lógica científica que tenta descobrir a
identidade objetiva do mundo concreto.
– A abordagem do conhecimento ecológico, a ciência das interações
ou das relações, o conhecer do movimento que liga a parte com o todo
e reconhece como primordiais a coletividade com seus vínculos
sociais e ecológicos.

– O conhecimento simbólico ou ciência do significado, a percepção
das forças formadoras invisíveis do ser: trata de uma realidade
abstrata, não material e não interativa fisicamente.
–O conhecimento operativo, transcendental ou ciência dos vínculos:
mostra que o símbolo transforma o ser que entra em contato com ele
de forma com que todo conhecimento seja também um nascimento.
Esta abordagem trata de uma realidade abstrata, não material e não
interativa fisicamente.
O mundo ocidental conhece muito bem a primeira forma de leitura da realidade e começa a
perceber a segunda. A terceira inclui uma geografia do imaginário, a forma como os mitos, os
contos e os sistemas analógicos veiculam as grandes imagens metafóricas que nos ajudam a
decodificar este mundo do significado. A quarta leitura leva-nos diretamente ao mundo ainda
misterioso dos arquétipos em ação.
Linguagens Simbólicas
Os símbolos são expressões profundas da natureza humana: eles têm um grande poder de
evocar, já que se dirigem ao nosso intelecto, às nossas emoções e ao nosso espírito. O seu
estudo é o estudo da humanidade.
O símbolo é uma das possibilidades de significação oculta de uma expressão, da
representação de uma idéia, de um conceito, de um ser, de uma emoção ou de um objeto que
pode adquirir formas concretas (uma pintura, uma obra de arte, um texto, uma poesia) ou
abstratas (um movimento, uma expressão corporal ou gestual, uma brincadeira, um sonho, um
relato de imaginação ativa). Esses dois tipos de representações surgem sob a forma de
imagens externas, aquelas que provêm do interior da criança e que tomarão forma de imagens
externas quando expressas através da arte, do movimento, do gesto, da brincadeira, da
palavra, da escrita, etc.
A linguagem é um meio através do qual os seres humanos tentam se
comunicar, se expressar. A linguagem mais direta é a palavra, a
linguagem verbal, nem sempre a mais autêntica, a mais verdadeira ou
a mais expressiva das nossas profundezas, da nossa sacralidade
.
Existem outras linguagens, as simbólicas, linguagens não verbais com as quais viemos a este
mundo, permeadas de símbolos. Não são diretamente compreensíveis ou transparentes.
Convidam-nos a olhar através delas, além delas. Essas linguagens apresentam-se via imagens
e através delas podemos entrar no mundo do ser humano com profundidade. Dentre elas
podemos citar a linguagem dos sons, a do toque, a da fala e da escrita, a dos cheiros, a dos
sabores, a da arte, a do brincar, a dos gestos, a dos sonhos.
Precisamos criar uma geografia do imaginário, uma nova gramática, re-significar nosso
repertório, criar um novo léxico e instrumentos de tradução dessas linguagens simbólicas.
Uma Geografia do Imaginário
Experimentemos um olhar analógico e metafórico para começar a ter uma inserção neste
universo simbólico.
Tomemos como ponto de partida as crianças e suas expressões, seus “dizeres”: os dados
concretos que nos fornecem os conteúdos para as nossas pesquisas. Temos aqui “imagens

vivas”, a possibilidade de apreender momentos, processos e produtos que dizem, que falam,
que expressam o que a criança está vivendo, sentindo, percebendo sobre quem ela é.
Ao desenhar, pintar, sorrir, chorar, mostrar sua raiva, ficar doente, brincar, tocar, cantar,
abraçar, sonhar, se movimentar, prestar atenção, olhar, perguntar, guardar um segredo,
construir um brinquedo, mentir, se retrair, se soltar, agir, falar, escrever; enfim, ao SER ela
mesma, a criança está nos dizendo, está se colocando, se expressando.
Mas, na maior parte das vezes, nós não conseguimos (ou não sabemos) ouvi-la, olhar para ela
e muito menos vê-la, compreendê-la.
Dentre os recursos possíveis, as linguagens simbólicas permitem-nos adentrar o universo
infantil: o desenho, as artes plásticas em todas suas formas, a brincadeira, a expressão
musical, a palavra, a expressão corporal, o gesto, o movimento, as atitudes e posturas, as
reações emocionais, o conteúdo onírico, enfim, a ludicidade permeando toda e qualquer
atividade. Embora estas sejam propostas já utilizadas em algumas situações educacionais,
ignoramos que temos em mãos um riquíssimo repertório de pesquisa para o aprofundamento e
um maior conhecimento da criança.
Uma Metodologia de Leitura das Linguagens Simbólicas
Apresento uma estrutura básica para uma metodologia de leitura das linguagens simbólicas da
criança:
1 - Parte-se da “fala” da criança: da seleção das situações, imagens, processos ou produtos;
2 – Segue-se a observação: há necessidade de aprendermos a observar à criança, suas
imagens e suas produções, no sentido de ampliar e aprofundar nosso olhar;
3 - O registro é fundamental em todas as situações: há dois tipos de registros:
* o do que vemos: precisamos nos apropriar de variadas técnicas em função de cada situação
– fotos, relatos, filmes, gravações, etc;
* o do que percebemos: a re-ligação com nossos sentimentos, nossas intuições e insights.
4 - Segue-se o exercício da leitura: Há dois tipos de leituras:
* a concreta (o que vemos concretamente);
* a simbólica (o significado do que vemos).
5 - É fundamental o estágio do diálogo e da troca com outros “leitores”: estas informações
que podem vir de outros observadores, dos pais ou de outros especialistas irão ampliar e
oferecer uma compreensão mais profunda da criança.
6 - Os estudos teórico-científicos irão nos proporcionar um embasamento fundamental e
complementar as nossas constatações e leituras.
Nesta proposta o tempo precisa ser medido a partir, não dos relógios apressados do “nosso
tempo”, mas do tempo da criança, o necessário para que ela possa se expressar.
O espaço precisa ser adequado à faixa etária ou à situação proposta.
Os materiais de apoio devem ser suficientemente variados para que as crianças possam, de
forma autônoma, escolher pessoas, objetos, brinquedos ou situações de expressão.
Reflexões Finais / Pesquisas Iniciais
Estas propostas de inserção no universo simbólico das crianças requerem a ampliação e o
aprofundamento da nossa visão sobre a vida da criança. Estou convicta da necessidade de se
criarem condições muito particulares no trabalho ou na convivência cotidiana junto às
crianças: tanto para termos uma situação básica para a pesquisa quanto para oferecer a elas a
oportunidade de poderem se expressar e terem espaços para serem elas mesmas, espaços estes

cada vez mais raros, mas tão necessários nas suas vidas. Afinal, são estas as linguagens com
as quais o ser humano inicia seu caminho de vida humana dizendo quem ele é.
Fica aqui mais uma contribuição para a compreensão do universo oculto, simbólico, não
verbal das profundezas da criança, propondo e convidando ao estudo e à pesquisa no caminho
para uma infância mais humana e significativa.
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VIII – OFICINAS

OFICINA III

A ARTE DE HUNDERWASSER, O PINTOR DAS
CINCO PELES

Cláudia Sperb(Artista Plástica / Design)
A proposta de oficina é partir do conhecimento da metodologia de Hundertwasser, as cinco
peles, para envolver as pessoas deste encontro durante os três dias.
A sugestão é que reconhecemos a interdependência de todas as esferas-peles – o corpo, o
vestuário, a casa, a identidade social e o meio global – e a necessidade de vivenciar as
relações entre elas, afirmando o ser humano integral, e de questionar a prática cotidiana de
existir no mundo.
Dentro deste contexto cultural e social, surge a afirmação da necessidade de uma participação
criativa de todos, tendo as cinco peles como elemento norteador, e intervenção direta em
todas as peles. Pretendo, tendo a arte como elemento integrador das diversas formas de pensar
e viver o coletivo, vivenciar as cinco peles dentro deste espaço experimental da oficina, o
reconhecimento e de transformação pessoal e coletiva e também, como uma forma de resgate
do ser humano e da sua essência criativa.
As 5 peles de Hundertwasser
[Hundertwasser e as cinco peles]
Pintor, teórico naturista e construtor austríaco, nascido em 1928, propôs a partir da reflexão
ecológica, um método de questionamento das relações humanas e do mundo. Através das
mais diversas manifestações-discursos e performances-happenings, buscou meios para atingir
preceitos de higiene moral, o naturalismo por uma vida melhor na terra através da relação
harmônica da humanidade com a natureza, contrapondo o racionalismo que condiciona
diretamente o indivíduo ao estruturar o seu habitat e determinar seu modo de vida.
[primeira pele: epiderme]
Hundertwasser motiva a transformação individual do seu habitat com o total envolvimento da
sua primeira pele, reivindicando o direito do homem a exercer sua criatividade habitual e
denunciando o reflexo mímico e idiota do consumidor cego de produtos industriais em massa.
A idéia moral da primeira pele se define: andar descalço – sobreviver livre do
constrangimento econômico pela prática do narcisismo como forma única de altruísmo.

A epiderme corresponde ao nível primário, orgânico e essencial da nossa consciência
planetária. O ser humano se difere pelo desequilíbrio em relação a sua natureza biológica e
existencial criando problemas em relação à imagem do seu corpo, como se nascesse nu, com a
pele exposta, e como só alcançasse posição social através do corpo que nunca foi figurado pôr
si, mas sim pela idéia que fazemos dele, como um referencial recortado pelo sistema que o
visa. O corpo e a imagem do corpo são duas coisas diferentes. Afinal, o que há de mais
profundo que a pele? A pele é como a tela de um quadro. Devemos buscar na pele o corpo
cuja relação com o mundo não é mais de conhecimento, mas de convivência, como forma de
luta pela não extinção, contra a diversidade que assume o global: consciência da relatividade!
[segunda pele: vestuário]
Hundertwasser descobre a sua segunda pele percebendo como lhe servia de passaporte social
diante da relação do vestuário com a sua afirmação como indivíduo em sociedade. Começa a
fabricar a sua própria roupa com retalhos de tecidos e a confeccionar suas meias e sapatos
sempre que necessitava. Suas roupas são do tipo anticonformismo ligeiro e confortável.
Assim, denuncia os três males da segunda pele: a uniformidade, a simetria e a tirania da
moda. O anonimato do vestuário traduz no ser humano à renúncia ao individualismo, ao
prazer de usar uma segunda pele criativa, original, diferente dos outros. Pretende criar a
própria moda antimoda contra a tirania orquestrada pela alta costura que se tornou um ritual
da complacente cumplicidade social.
[terceira pele: casa]
A arte está no centro do pensamento de hundertwasser e é através da sua personalidade
pictórica que aborda o problema ser humano-natureza e que propõe soluções particulares. O
ato de construir vai imprimir a marca específica da sua criatividade sobre o fragmento de
tecido urbano que lhe é confiado, a dimensão física e humana do ambiente. Assim, a
especulação sobre o poder da arte assume característica de uma aposta sobre a poética do
espaço habitado. Alinhamentos irregulares de janelas, integração espacial de árvores,
construção com telhados vivos, mistura colorida e linhas ondulantes dos planos urbanísticos,
cúpulas bulbosas e colunatas barrocas. A casa apresenta-se como uma aldeia vertical
influenciando até mesmo os trabalhadores que realizam suas obras. São pedreiros e
ladrilheiros que tomam iniciativas individuais e criativas: a dignidade do trabalho pelo
exercício da criatividade individual.
[quarta pele: identidade social]
O meio social se estende ao conjunto dos grupos associativos que gerem a vida de uma
coletividade, uma família em que cada membro partilha diretamente à mesma relação afetiva
e concreta. A nação oferece a trama mais densa do tecido comunitário. Seu projeto de
sociedade estética-naturista é acompanhado de uma faceta pacifista. A paz no belo é a
expressão soberana da ordem natural, a harmonia universal. Constatando a força da idéia
nacional sobre os cidadãos, hundertwasser interessou-se pelos sinais que distinguem a
identidade. Através de campanhas específicas, conduziu sua manifestação no sentido de
afirmar a identidade nacional protestando contra as fronteiras contranaturais que invadem a
quarta pele para redescobrir as barreiras do belo condicionantes da visão de ecologia à escala
planetária.
[quinta pele: o meio global – ecologia e humanidade]

A evolução conduz o ser humano à sua ruína, mas existe uma via de resistência não violenta.
O sistema de destruição global não está isento de erros que devem ser explorados para
desacelerar a evolução negativa e criar uma moratória para a humanidade. Hundertwasser
reafirmou o objetivo principal da sua ação: proceder de forma a que o homem possa
livremente exercer, em harmonia com a natureza, o seu direito a viver em espaços felizes. Seu
projeto de sociedade é acima de tudo a sua criação pessoal. O seu poder é de ordem estética e
transmite-se pelas redes da sensibilidade intuitiva dos indivíduos criativos e não através do
contexto formal de uma ideologia coletiva.
Opõe resistência compacta e coerente como indivíduo que resolve passar a vida a cultivar e
enriquecer a beleza da sua relação pessoal com o mundo: o desenrolar da espiral concêntrica
das cinco peles do ser humano. Acredita na reconstrução de um mundo novo, em harmonia
com a natureza onde um novo indivíduo exercerá livremente a sua criatividade sobre o
ambiente imediato.
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