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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar o potencial dos recursos da contação de

histórias  e da escrita criativa em processos arteterapêuticos,  com um grupo de homens,

momentaneamente abrigados numa instituição para moradores de rua. O foco principal das

análises  se  desenvolveu  a  partir  da  contação  da  história  João de  Ferro e  do  material

imagético escrito a cada vez que a palavra contada fazia uma pausa para as imaginações

registrarem sua continuação. Ao final  do percurso pode-se apontar para o grande poder

desvelador,  revelador  e  organizador  que  esses  recursos  ofereceram  na  jornada  de

individuação desses homens.

Palavras-chave: Arteterapia – Individuação – João de Ferro – Contação de história – Escrita

Criativa – Masculino.   
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ABSTRACT

The main goal of the present work is to analyze the potential resources on telling stories and

creative writings in arttherapy processes, with a group of men, momentarily sheltered by an

institution for homeless people. The main focus of the analysis was developed from telling

the Iron John story and from images written at a time in which the told word made a pause

in order these images construct the story continuation. In the end of the way one can point

to the great revealing, organizing and clarifying power which these resources offered in the

individuation journey of these men. 

Keywords: Art Therapy, Individuation, Iron John, Telling Stories, Creative Writings, Male.
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APRESENTAÇÃO

Foi  assim:  uma viagem,  um encontro,  um percurso,  mil  descobertas  e  uma pequena

página de realização. Olhar para o masculino foi uma escolha que começou a se processar bem antes

de meu barco pessoal ancorar nas terras do Rio de Janeiro. É bem natural que, enquanto mulher, as

primeiras buscas inquietantes estivessem relacionadas ao universo feminino.  

Quando ainda morava no Ceará, como uma socióloga com o coração e o olhar interior

fincados  na  Antropologia,  as  questões  de  gênero  sempre  passearam pelo  meu  ângulo  visual de

estudo. Participei de grupos de pesquisa sobre sexualidade e gênero, gênero e religiosidade, cultura e

humanidade, dentre outros. E sempre estive envolvida em trabalhos com tipos diferentes de grupos

de mulheres:  mães,  as  chamadas “donas  de casa”,  prostitutas,  mães solteiras,  moradoras de rua,

mulheres violentadas pelos  maridos.  Enquanto trabalhei  para o Governo do Estado do Ceará na

Secretaria  de Inclusão e  Mobilização Social  (2004/2006),  cheguei,  inclusive,  a  participar  de um

comitê especial para o planejamento de políticas públicas para as mulheres. Mas ao longo de minha

jornada nestes grupos, a descoberta do masculino, não como contraposto excludente, mas como parte

integrante  do  feminino,  foi  se  fazendo para  mim.  Então,  passei  a  olhá-lo  com maior  acuidade

investigativa. 

De 2001 a 2005 trabalhei  voluntariamente numa instituição situada em Fortaleza-CE,

chamada Casa da Sopa. Trata-se de uma organização social filantrópica, que se destina ao amparo a

moradores de rua, visando o restabelecimento dos vínculos sociais e a construção da cidadania. Vale

ressaltar que paralelo a isto desenvolvia estudos de filosofia chinesa por conta própria e com grupos

de  amigos,  chegando  a  me  interessar  tanto  pelo  assunto  que  cursei  alguns  períodos  de  uma

Especialização em Medicina Chinesa, pela Universidade Estadual do Ceará.

Assim, à medida que via um masculino largado na rua, sujo, agressivo e, muitas vezes,

envergonhado de  si  mesmo,  em minha  experiência  na  Casa  da  Sopa,  também estudava  que  os

princípios do yn (feminino) e do yang (masculino) são constituidores de todos nós e precisam se

manifestar em harmonia. 

Os ventos que me trouxeram ao Rio de Janeiro sopraram também para mim duas novas

trilhas de interesse investigativo.  Na Pós-Graduação em Arteterapia na POMAR, pude descobrir

primeiro, graças ao trabalho afetuoso da querida Eliana Nunes Ribeiro, a contação de histórias como



recurso arteterapêutico dos mais potentes e, segundo, uma aproximação maior com os conceitos de

anima e animus que a teoria junguiana aborda. Estas duas trilhas fizeram brotar mais intensamente o

desejo de pescar a questão do masculino no grande mar da vida, para contemplá-la e investigá-la sob

à luz da Arteterapia. 

Na época do estágio, que se faz obrigatório para o cumprimento do curso, senti que uma

grande chance de apurar minhas inquietações se aproximava. Soube que grupos de estudantes da

POMAR haviam feito estágio numa instituição que abrigava homens que desejavam sair da condição

rotular de “moradores de rua” para a construção de uma nova identidade. E então pensei: “é aí que

quero estagiar!” E como se alguma fada tivesse ouvido meu pensamento e jogado pó mágico sobre

ele estagiamos, eu e um companheiro de curso, nessa instituição, durante oito meses, de maio a

dezembro de 2007. 

E eis que, próximo à época de definir o tema de estudo monográfico do já referido curso,

apareceu-me o livro  João de Ferro, de Robert Bly (1991). Poeta e contador de histórias, traz um

texto interessante e leve que me fisgou! A partir da leitura deste livro, meus horizontes de estudo

começaram a se focar nesta história. Por que não fazer dela o terreno estruturante de minha pesquisa

monográfica!?  Por  que  não  conjugar  as  questões  já  identificadas  no  grupo  de  estágio  ao  fluxo

desvelador e organizador que esta história propõe? 

Então,  depois  de  minha  viagem  pessoal  e  do  encontro  com  a  história,  o  percurso

pesquisador nos campos da Arteterapia aconteceu. Foi uma jornada realizada em sete sessões que

ocorreram entre 31/08 a 21/09 de 2007, onde os recursos de contação de história e escrita criativa se

deram as mãos na construção de uma teia reveladora, desveladora e aconchegante para um grupo de

dez homens.1

Este trabalho representa,  portanto,  uma pequena página da grande realização pessoal-

profissional que foi a experiência viva da troca-aprendizagem, durante todo o processo. Penso que

pequenas  trilhas  de acesso foram criadas  no interior  desses  homens  e  também de mim mesma;

mulher,  sócio-antropóloga,  arteterapeuta,  contadora  de  histórias,  humana,  sempre  perquiridora  e

procuradora de múltiplos sentidos e reflexões.  Que esta pequena página também possa arranhar

com luz o chão dos que se propuserem a dialogar com suas entranhas!   

1 O referido grupo constituía-se de homens entre 33 e 60 anos, brancos, mestiços e negros, que moraram entre 1 e 22
anos nas ruas do Rio de Janeiro e que estavam gestando uma nova moradia interior, para que esta pudesse se exteriorizar
de forma positiva. Alguns vieram do Nordeste do país (Salvador e Pernambuco), outros do interior de Minas Gerais e
outros do Estado do Rio de Janeiro. Todos fizeram uso de drogas e substâncias entorpecentes em sua estada nas ruas e
alguns cometeram crimes e responderam processo judicial.
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INTRODUÇÃO

O ferro que fere também pode escavar o chão para alimentar e nutrir de significados os

terrenos  interiores.  Sua  dureza  pode  estar  apenas  num estado  de  nossa  percepção;  sua  feiúra  e

sujidade,  se  olhadas  com atenção e  alimentadas com beleza  e  fantasia,  podem encontrar o  belo

latente e iluminado que mora dentro de todos os componentes da natureza. Assim, ferro e homem

podem se encontrar para executarem uma dança. Ferro e homem podem compor a configuração de

um João e de muitos Joões que certamente podem se descobrir feitos de ferro e de folha, de fogo e de

água, de atitude e de mansidão, de decisão e de maleabilidade, de força e de sensibilidade.

Tudo isto pode ser percebido e encontrado ao entrarmos em contato com a história do

João de Ferro. Trata-se de um grande farol milenar, que vem ajudando uma miríade de homens, há

cerca  de  dez  ou  vinte  mil  anos,  a  acenderem  seus  femininos  interiores,  impulsionando-os  à

transformações mais harmônicas na vivência humana homem-mulher.

Muitos teóricos e pensadores concordam que este seja o principal motivo de manutenção

e perpetuação das histórias: elas são grandes celeiros onde a humanidade armazenou seus alimentos

mais preciosos. Com o tempo, eles até vão mudando de cor, cheiro e acrescenta-se um sabor novo

aqui e ali, mas a intensa capacidade de nutrição é preservada e reforçada. Seu poder é tão forte que

mesmo a era digital não conseguiu suprimi-lo. Em todos os cantos do planeta, contadores continuam

usando a  palavra  para  abrir  caminho,  para aconchegar,  para  trocar  carinhos,  para  dizer  de  suas

próprias inquietações, para construir pontes entre pessoas. O Eu e o  Tu, somados e conjugados na

percepção mais clara do Nós, durante a grande caminhada humana. Este pode ser o grande feitiço, o

mais poderoso sortilégio que a prática de ouvir-contar-trocar histórias proporciona.

A pesquisa que originou o trabalho que se segue teve como força motriz este e outro

perfume:  a  escrita  criativa.  Escrever  para registrar,  para  dar  vida a  desejos  contidos,  para  olhar

conteúdos  não  percebidos  que  construíram  moradia  a  sabe-se  lá  quanto  tempo  dentro  de  nós.

Escrever  também como modo  de  criar,  de  se  apropriar  da  energia  criativa,  organizando  nossos

mundos internos e gestando transformações que escolhermos realizar. 

Assim,  pode-se  dizer  que  cada  perfume gerou  duas  perguntas  de  partidas,  que  se

conjugaram, oferecendo o impulso inicial para o desenvolvimento deste trabalho. Primeira: que força

iniciática, organizadora a história do João de Ferro pode ter para um grupo de homens que moraram
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nas ruas do Rio de Janeiro e que, estavam vivendo numa casa de acolhimento, numa espécie de fase

preparatória para um novo nascimento? Segunda: como o processo de escrita criativa pode auxiliá-

los na canalização, compreensão e gestão desta força iniciática, organizadora da história?

E,  como toda  pesquisa  requer  o  estabelecimento  de  um alvo  delimitado para  que  as

flechas do desejo de conhecer possam alçar vôo aproximando-se do seu encontro, nossa pesquisa

objetivou  este  alvo  com  a  seguinte  assertiva  geral:  analisar  a  re-significação/reorganização  do

masculino, a partir da contação da história do João de Ferro, e da escrita criativa, com um grupo de

homens que passaram pela situação de morar nas ruas do Rio de Janeiro e que estavam numa casa de

acolhimento no ano de 2007.

 Desta assertiva geral, objetivos mais específicos nasceram: analisar o papel regenerador /

curativo que a palavra falada e a escrita poderiam exercer neste grupo de homens;  verificar que

repercussões  internas a contação da história do João de Ferro suscitaria;  analisar o efeito  que a

trajetória de escrever a história em vários pedaços poderia ter na reorganização íntima de cada um;

observar em que medida o masculino ferido na trajetória da casa para a rua poderia reorganizar

intimamente seu feminino interior, a partir da contação do João de Ferro e da escrita de suas próprias

histórias; analisar o fenômeno do “macho frouxo”, conceituado por Robert Bly2 , à luz da teoria

junguiana.

Claro se faz para nós que o estabelecimento dos alvos é apenas para atiçar, cada vez mais,

o vôo das flechas do desejo de conhecer porque por mais que os persigam, eles sempre se afastam e

se deslocam magicamente. Proporcionando com isto a continuação do grande poder que a sede de

conhecimento  expressa  através  das  pesquisas,  em  todas  as  áreas,  que  os  humanos  realizam:  a

perpétua busca, o nunca encontro completo com os alvos, a sempre abertura de novas trilhas de

reflexões. Este trabalho, sem dúvidas, é um reflexo destes movimentos; não temos a pretensão de

termos  alcançado  todos  os  objetivos,  mas  apenas  de  havermos  desenhado  modos  possíveis  de

reflexões sobre eles.

A metodologia empregada por nós para a confecção deste trabalho, foi fundamentalmente

de cunho teórico-bibliográfico. De modo que o quarto capítulo é apenas um exercício ilustrativo, a

partir  da prática de estágio em Arteterapia,  onde realizamos um esforço para entrelaçar algumas

questões teóricas levantadas neste estudo, ao material recolhido durante a vivência arteterapêutica.

2 Cf. BLY, Robert. João de Ferro – Um Livro sobre Homens. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
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Consideramos que se faz importante ressaltar a utilização da linguagem poética durante a

escrita do trabalho, também como um recurso ilustrativo do grande potencial simbólico e terapêutico

que a escrita e a leitura podem acessar/despertar.3 Reconhecemos que se trata de um texto de cunho

científico, mas que isto não invalida a utilização de tal recurso, pois, como nos diz Rubem Alves,

torna-se cada vez mais claro para a ciência que produzir conhecimento é uma tarefa que deve estar

aliada ao prazer, à suavidade, ao belo, como durante um passeio por um jardim.

Curioso  que,  em nossos  programas,  não  exista  nenhum lugar  para  simplesmente
passear  pelo  campus.  Pois  não  deveria?  No  jardim  está  a  única  justificativa  para  o
sofrimento por que se tem de passar e a disciplina a que se tem de submeter no processo do
saber. É preciso não esquecer o sonho, pois, se ele for esquecido, o sofrimento de aprender
se  torna  sem sentido.  (...)  Brecht  dizia  que  a  única  finalidade  da  Ciência  é  aliviar  o
sofrimento da existência. Acho que podemos ser um pouco mais otimistas: é criar também a
possibilidade de prazer. A própria prática da Ciência pode ser também uma experiência de
alegria. Uma das árvores do Paraíso era a árvore do conhecimento – cheia de fascínios...
(2000, p.155-156).

        

Assim o capítulo que abre nossas discussões apresenta, primeiramente,  fios  reflexivos

sobre a grande sede de conhecimento que o homem carrega em si e que alimenta nossas jornadas de

autodescoberta,  interação  e  constituição  humana,  neste  planeta,  há  muito  tempo.  Num segundo

momento vem mostrar também que todos precisamos construir nossos mapas de navegação para que

rotas  se  clareiem  e  nossa  sede  de  conhecer  não  venha  a  nos  afogar.  É  neste  contexto  que  a

Arteterapia é apresentada como podendo ser a lupa, a agulha, o lápis, a régua, a água e a candeia para

nossas jornadas de navegação.    

  No segundo capítulo, entramos no território do  Grande Reino da Palavra. Lá moram

três pedrinhas mágicas, responsáveis pelo seu encanto: a fala, a escrita e a leitura. Trata-se da parte

do trabalho em que são apresentadas nossas discussões sobre o poder conferido à fala, à escrita e à

leitura, na história da humanidade. Também levantamos reflexões sobre a movimentação da fala

através da contação de histórias e da escrita criativa, como potentes recursos arteterapêuticos.

 O terceiro capítulo aborda a questão do masculino-feminino, entrelaçada no percurso de

nossa constituição sócio-histórico-bio-psíquico-cultural. É o momento em que apresentamos a grave

fratura de três ossos que consideramos fundamentais para o melhor encontro e entendimento entre

os pólos formadores do homem e da mulher: os  ossos  dos rituais, os femininos e os das histórias.

Neste capítulo realizamos também a análise de aspectos gerais da história do João de Ferro, a partir

3 Para tanto, utilizamos propositalmente o destaque em itálico no decorrer de todo o texto, a fim de expressarmos os
momentos em que a construção de figuras poéticas ocorreu de forma mais incisiva.  
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da visão de dois autores: Robert Bly (1991) e Carlos Alberto Corrêa Salles (1998), apresentando-a

como poderoso recurso iniciático no campo do masculino.

Por  fim,  nosso  quarto  capítulo  apresenta  fragmentos  da  experiência  de  estágio  em

Arteterapia, desenvolvida em instituição filantrópica, de maio a dezembro de 2007. Nele encontram-

se analisados trechos da vivência de contação do João de Ferro, onde pausas eram realizadas para

que os participantes encontrassem o caminho de suas escritas livres e pudessem registrar o desfecho

imaginado após cada parada durante a história. Alguns aspectos teóricos são associados na descrição

desta vivência, mas apenas com o teor de possibilidade.

O  último  porto de  nossas  considerações,  aqui  denominado  conclusão,  naturalmente

também pode ser considerado como vários portos primeiros porque todo navegante sabe que chegar

é apenas o estabelecimento tênue de um conforto que rapidamente se desfaz pela vontade de ir mais

adiante, de abrir novas trincheiras em outras águas. Assim como todo arqueiro-pesquisador sabe que

suas  flechas jamais atingirão perfeitamente os  alvos por ele imaginados. Então, nossas conclusões

não trazem em seu bojo a pretensão de fechar assuntos ou mostrar que este ou aquele objetivo foi

atingido em determinada medida. São apenas delicadas âncoras que fixam temporariamente o navio

que  este  trabalho  representa,  num  porto momentaneamente  final,  repleto  de  novos  anseios  de

recomeço.   
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CAPÍTULO 1

ARTETERAPIA – LUPA, AGULHA, LÁPIS, RÉGUA, ÁGUA E CANDEIA PARA O

HOMEM EM SUAS CAMINHADAS

- Vede, Senhor: é possível que não seja exatamente como a tarde em que eu
vagueava nos campos; mas, aí tendes a minha resposta ao vosso desafio. Logo,
Senhor,  também  não  sou  totalmente  desvalido;  à  minha  maneira  incerta  e
imperfeita, eu também posso criar. Não consigo, certamente, igualar-vos, o que é
bem natural, pois vós fizestes tudo. Entretanto, no âmbito do meu fraco poder...
Em suma, Senhor, eis a minha obra; e, se me pedirdes o meu parecer, direi que a
julgo excelente.

(Joseph Haydn, após uma composição musical.)1

Falar sobre uma terapia que se faz com e através da arte, é como entrar num jardim

multicolorido, cuja composição é recente. Portanto, requer de todo caminhante atenção e brilho no

olhar, para que a luminescência do novo seja atraente e inauguradora de outros jardins, ou de novas

organizações no jardim de cada um.

O  jardim da  Arteterapia  começou  a  se  organizar  após  a  Segunda  Guerra  Mundial,

quando alguns estudiosos  e  terapeutas  perceberam que os  traumas da Guerra  necessitavam de

outros aromas para serem curados. Então, surgiu o movimento chamado terapias expressivas, que

procurava resgatar a essência curadora e auto-organizadora do humano pela experimentação de

cores,  sons,  movimentação  corpórea,  composição  poética  e  outras  expressões.  E a  Arteterapia

começou a colocar seus primeiros brotos, a partir deste terreno.2 Hoje, podemos considerar que, no

Brasil e no mundo, os jardins arteterapêuticos são em número consideravelmente belo e daqui a

pouco talvez possamos formar uma floresta para oxigenar melhor o planeta!
1 HAYDN apud LOON, Hendrik Willem Van. As Artes, 6ª edição. Porto Alegre: Editora Globo, 1952, pp. 16,17.
2 Ver: ANDRADE, Liomar Quinto de. Terapias Expressivas – Uma pesquisa de referenciais teórico-práticos. Tese
de doutorado apresentada ao Instituto de Psicologia da USP. São Paulo: 1993. 
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Então, o convite aqui é para que façamos uma caminhada possível dentre miríades que

o  peso  inevitável  da  escolha  fez  com  que  se  deixasse  de  lado.  Começaremos  por  questões

fundamentais do homem, caminhante prioritário em nossa jornada. Depois, entraremos no reino da

sombra e do meio-dia, para ver se descobrimos nossa fonte interior. E, em seguida, veremos como

a Arteterapia pode nos auxiliar em nossas navegações internas e externas.

Que esta caminhada pelo jardim aqui configurado possa revelar recantos surpreendentes

e novos matizes para o olhar, o olfato, a audição e o conjunto harmônico de cada caminhante!

1.1- PRIMEIRAS REFLEXÕES – A DESCOBERTA DA SEDE

A dor é uma coisa real 
Que a gente está aprendendo a abraçar 

E não temer 
A velha história do mal 

Tão conhecida 
Que já nem pode mais nos assustar

(Sim – Raul Seixas)3

Na caminhada dos humanos sobre a Terra,  sempre existiram dores e também quem

desejasse cuidar delas. E cada organização humana atribuiu a suas dores formas específicas de

olhá-las e tratá-las.4 Cada ferida com seus motivos e seus curativos, especialmente confeccionados.

Cada  cuidador  de  feridas com  seus  olhos,  ouvidos  e  sua  essência,  atentos  à  descoberta  dos

respectivos motivos e dos materiais necessários à confecção do remédio.

Os humanos, complexos como são, participadores de dois mundos (um interno e outro

externo), requisitam sentidos. As coisas, para existirem, necessitam ser significadas pelos homens.

Sem a produção de sentidos, a existência se anula. A coisa pode até ter uma forma, uma vida, mas

não existe para aquele cuja percepção não registrou sua presença. Talvez por isso tenha se dito que

os animais, chamados irracionais, são mais felizes que os homens; seus prazeres e dores estariam

limitados às escolhas que seus instintos são capazes de delinear. Já os homens têm a possibilidade

de vivenciar os prazeres e as dores de forma mais ampla, pois carregam consigo uma sede que,

pode-se considerar, como sendo sua força motriz:  a sede de poder conhecer. Conhecer sempre

3 SEIXAS, Raul. Trecho da música: Sim. Álbum: O Dia em que a Terra Parou, 1977.
4 Ver o mito de Quíron in BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia (a idade da fábula) – histórias de
deuses e heróis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
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mais, ir além, adiante, procurar desvendar, descobrir, investigar... Olhar para o não olhado, mudar

o enfoque, traçar outra perspectiva, construir o novo, revisitar o fechado e ter vontade de abri-lo,

construir o aberto e não se permitir fechá-lo. 

Pode-se  assim,  facilmente,  perceber  que  poder  e  conhecimento  andam  juntos  na

trajetória humana e se retro-alimentam. Aliás, sem esta  sede, o que nos diferenciaria dos outros

animais?  A capacidade de raciocínio,  há algum tempo,  já  não é mais considerada um atributo

exclusivamente  humano.  Pesquisas  com  diversos  animais:  macacos,  golfinhos  e  baleias,  por

exemplo, demonstram que o reino animal não pode mais ter a razão como grande divisor de águas.

Estes e outros seres demonstram capacidade de raciocinar, de formular estratégias de caça e defesa,

por exemplo, realizando escolhas que parecem ir muito além de atos puramente instintivos.5

Schopenhauer vem nos lembrar alguns pontos interessantes acerca desta questão:
  

a vida animal guarda menos sofrimento, mas, por outro lado, menos alegrias do que a
vida  humana.  A  razão  disso,  em  primeiro  lugar,  é  que,  se  por  um lado  o  animal
permanece livre da angústia e preocupação, por outro lado, por dispensar a esperança,
não  participa  daquela  antevisão  de  um  futuro  alegre,  que  se  faz  por  meio  dos
pensamentos,  proveniente  da  imaginação,  origem da  maior  parte  de  nossas  maiores
alegrias  e  prazeres,  e,  portanto,  nesse  sentido,  é  sem  esperança.  Sua  consciência  é
limitada  ao  instinto,  e  por  conseguinte,  ao  presente;  apenas  de  um modo  instintivo
experimenta medo e (em um grau muito pequeno) esperança de algum prazer; ao passo
que a consciência humana tem um campo de visibilidade que abarca a totalidade da vida,
e mesmo a ultrapassa. Entretanto, em conseqüência também desse fato, os animais, em
comparação aos homens, parecem muito mais sábios, em um certo sentido: na fruição
serena e imperturbável do presente. Os animais são o presente corporificado; sua visível
tranqüilidade muitas vezes causa vergonha a nosso próprio estado, quase sempre aflito e
insatisfeito, por pensamentos e preocupações. (2001, p. 118).

Assim, podemos supor que a sede de poder conhecer nos diferencia dos outros seres

porque gera em nós e para nós um mundo de insatisfações. Somos insatisfeitos e nos angustiamos

com o passar do tempo e nos preocupamos com o que há de vir. Mas nossa insatisfação também

nos traça o horizonte verde onde a esperança acena, espera por nós talvez com seus braços doces e

cálidos. Então, se não podemos viver, como nos diz o filósofo, da maneira como os animais vivem,

com “o presente corporificado” (Ibidem, p.118), temos a grande compensação de podermos sonhar,

projetar um futuro alegre e prazeroso por meio da nossa imaginação. Somente os humanos podem

sonhar e se alimentar de seus sonhos porque temos o poder de desejar conhecer o futuro e, de certa

maneira, de configurá-lo antecipadamente.

Entretanto, Schopenhauer vem também nos lembrar que a capacidade de sonhar pode

produzir  frustrações  e  arrependimentos,  pois  nem sempre,  quando o  futuro  projetado se  torna

presente, o colorido aparece como fora imaginado. E nossa capacidade de nos lançarmos para algo

5 VER: Scientific American Brasil, ANO 3, nº 27. Duetto: agosto de 2004.
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que ainda não é (o futuro) também pode aumentar nossos medos: “os males oprimem o animal

apenas com seu peso real e próprio,  ao passo que, para os homens, o medo e a previsão com

freqüência multiplicam em muitas vezes esse peso.” (Ibidem, p.118).

Chamemos, então, como exemplo, a história de Édipo. Dentre tantos temas e reflexões

que se pode extrair  da peça  Édipo Rei de Sófocles (1976) esta, sem dúvida,  é uma delas.  As

previsões e o medo que geram precipitam as ações de dois dos personagens principais:  Laio e

Édipo. Consultando o oráculo de Apolo em Delfos, Laio ouve que será assassinado por seu filho e

que o mesmo se casará com sua atual esposa. Isto faz com que ele entregue a criança para morrer

longe de sua casa. Édipo, porém, sobrevive em terra distante. Quando jovem, ao ouvir que não era

filho legítimo, também recorre ao oráculo de Apolo e ouve que o futuro lhe reserva dois crimes:

matará o pai e esposará a própria mãe. Então, tomado de terror, abandona sua casa em Corinto e

acaba matando Laio (que não sabe ser seu pai) e se casando com Jocasta (que não sabe ser sua

mãe).  A história continua, mas a pergunta que cabe aqui é a seguinte: sem o terror que tomou

conta dos personagens, pelas previsões, o destino teria se cumprido? 

Parece que desde que Prometeu6 roubou o fogo (tradição grega), ou que Eva incitada

pela serpente fez  Adão comer o fruto  da árvore do conhecimento  do bem e do mal  (tradição

judaico-cristã) estamos marcados pelo sinal da sede de conhecimento. Com o poder de conhecer,

caminhamos sob a face do Sol e da Lua, construímos e destruímos terrenos de nossos mundos

interno  e  externo,  lidamos  com  sonhos  e  frustrações,  expectativas  e  lembranças,  medos  e

esperanças, tornando-nos humanos a cada instante. E, para salientar mais uma idéia presente na

peça e também na epígrafe que abre esta seção, vale ressaltar que se trata de uma sede que nos

impulsiona à realização de escolhas. Estas, humana e historicamente, sempre qualificadas como

boas ou más,  positivas ou negativas,  certas ou erradas.  O próprio Édipo pode nos revelar sua

condenação, ao descobrir as conseqüências de suas escolhas.
 
Horror! Horror! Horror!
Tudo verdade!
Luz do dia, eu não quero mais te ver!
Filho maldito... marido maldito...
maldito assassino do próprio pai! (Ibidem, p.75)

Somente desvelando sua origem, é que suas ações são ressignificadas e tomam a forma

de dores. Édipo fura os próprios olhos, mas continua sua jornada, sendo recompensado no final

6 Ver o mito de Prometeu in BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia (a idade da fábula) – histórias de
deuses e heróis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
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com o enterro de seu corpo em solo sagrado.7  Então, parafraseando Raul Seixas8, pode-se dizer

que a dor passou a ser uma coisa real para Édipo. Ele foi aprendendo a abraçá-la, sem temer a

velha história do mal que ele próprio causou. Ela foi se tornando, assim, tão conhecida para si

mesmo, a ponto de ir perdendo seu poder de assustá-lo.

1.2 - JORNADA DE INDIVIDUAÇÃO – A FONTE INTERIOR COMEÇA A JORRAR

Com os olhos furados, não sendo mais capaz de enxergar a luz externa, Édipo adquire,

entretanto, uma percepção mais apurada para si mesmo. Olhar para as dores, para a jornada que

cada um fez (e faz), não significa prender-se aos erros; pode ser um ato de lançar um fio de luz no

mundo sombrio que todos carregamos e que, freqüentemente, tememos encontrar.

De  acordo  com  Jung,  isto  é  de  fundamental  importância  em  nossa  jornada  de

constituição humana porque sem olharmos para os conteúdos que estão escondidos dentro de nós

mesmos, não podemos avançar em nosso processo de individuação. 

O  consciente  e  o  inconsciente  não  constituem  um todo,  quando  um deles  é
suprimido ou injuriado pelo outro. Se hão-de brigar, que ao menos seja um combate leal,
com direitos iguais para ambas as partes. Ambos são aspectos da vida. A consciência tem
de defender a sua razão e proteger-se,  e à vida caótica do inconsciente deve dar-se a
oportunidade de também seguir o seu caminho – tanto quanto pudermos suportar. Isto
significa simultaneamente conflito aberto e franca colaboração. Era assim, evidentemente,
que a vida humana devia ser, o velho jogo do martelo e da bigorna: por meio deles, o
ferro do paciente é forjado num todo indestrutível, um indivíduo. Eis, em grandes linhas,
o que eu entendo por processo de individuação. (JUNG apud FORDHAM, 1978, p.69).

Fordham vem ainda nos lembrar que “ser total significa reconciliar-se com os aspectos

da personalidade que foram negligenciados. Estes são muitas vezes, mas nem sempre, de natureza

inferior,  pois  há pessoas que não vivem plenamente as possibilidades que lhes são inerentes.”

(1978, p.69). Portanto, uma das primeiras tarefas daqueles que desejam realmente se conhecer,

individuar-se  é  olharem  para  a  sombra,  aprendendo  a  considerar  a  devida  importância  deste

processo.

A sombra, porém, é uma parte viva da personalidade e por isso quer comparecer de
alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando, ou torná-la inofensiva através da
racionalização. (...) Às naturezas fortes – ou deveríamos chamá-las fracas? – tal alusão

7 Ver: Sófocles. Édipo em Colona. São Paulo: L&PM, 2003.
8 Ver epígrafe de abertura desta seção.
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não é agradável. Preferem inventar o mundo heróico, além do bem e do mal, e cortam o
nó górdio em vez de desatá-lo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, as contas terão que
ser acertadas. (JUNG, 2003, p. 30). 

Pode-se dizer que sombra não é escuridão nem claridade. Está no limiar entre o mundo

da luz (consciência) e o das trevas (inconsciente). Talvez a sombra seja uma pequena porta, ou

sala, situada entre estes dois mundos; o lugar onde determinados conteúdos se escondem da nossa

consciência. 

O lado sombrio é o que foge da luz, do olhar, da percepção, procurando cada vez mais

recantos para permanecer secretamente ativo. Trabalha como uma aranha silenciosa, tecendo seus

fios de textura muito fina, praticamente inofensivos. Mas como são resistentes os fios da aranha!

Dificilmente se rompem...

Outro conceito importante que Jung trabalha é o da persona. Ela pode ser entendida

como o lado que nossa consciência aceita revelar ao mundo; é a forma como nos vestimos, como

nos comportamos nos ambientes públicos e diante das relações sociais. Pode-se considerar que

grande parte da construção das nossas personas é feita com materiais que a própria cultura nos

fornece, desde que nascemos. Após o parto, quando a  janelinha deste mundo se abre, o mundo

cultural nos invade; alimenta nossa fome física (a partir de como e de quem receberemos o leite) e

nutre nossa fome de significados. É a cultura de onde nascemos que nos diz como se deve fazer

isto ou aquilo para sermos aceitos. Jogo perigoso que faz sofrer a maioria de nós porque nos pede

cada vez mais. E se não cumprirmos as regras, seremos rejeitados! Por que aceitamos jogá-lo?

Talvez porque uma das maiores inquietações dos seres humanos seja o medo do desamparo.

Então, se a sombra pode se assemelhar a uma  aranha tecendo seus fios numa semi-

escuridão, a persona pode ser uma espécie de carro alegórico em pleno meio-dia. Isto porque vai

para o desfile nas ruas seguindo um enredo previamente preparado. Além disso, os materiais que o

compõem podem até ser exóticos, mas estão de acordo com um enredo escolhido conscientemente.

Mas Jung vem nos dizer que o processo de nos tornarmos nós mesmos (individuação)

só se dá quando entramos em contato com os conteúdos sombrios. Ou, em outras palavras, quando

paramos o  desfile do carro alegórico por alguns momentos e descemos até o  poço das nossas

sombras,  onde a  aranha tece suas teias tão brilhantes como um reflexo de luz  prateada,  num

espelho.
Verdadeiramente aquele que olha o espelho da água vê em primeiro lugar sua

própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontro consigo
mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe; ou
seja, aquela face que nunca mostramos ao mundo, porque a encobrimos com a persona, a
máscara do ator. Mas o espelho está por detrás da máscara e mostra a face verdadeira.
(Ibidem, p. 30).
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A grande  questão é  a  coragem para descermos  até  lá,  para  nos  auto-encontrarmos.

Enfrentar a água misteriosa, talvez seja também o medo de ser devorado pela aranha sombria que

todos nós carregamos. Quando Édipo diz: “hei de seguir a trilha até o fim: eu não posso deixar de

esclarecer o enigma do meu próprio nascimento!” (SÓFOCLES, 1976, p.66), pode-se interpretar

como sendo essa olhada no espelho de que Jung fala. E o espelho, ou a aranha sombria, não são

nem um pouco lisonjeiros com Édipo! Mostram fielmente a verdade. Mas nem o espelho nem a

aranha o devoram. Édipo continua sua jornada. Fato importantíssimo. Pois, como nos diz Leloup:

“o grande passo do herói, qualquer que seja sua etapa, é de saber dizer sim àquilo que ele é, quer

isto seja agradável ou desagradável. É a condição para ir mais longe.” (LELOUP, 1998, pp.51, 52).

Retomando, mais uma vez, a música que serve de epígrafe à seção anterior e olhando

para mais um de seus trechos, vamos encontrar o seguinte:

A gente sofre 
A gente luta 
Pois nossa palavra é sim 
A gente ama 
A gente odeia 
Mas nossa palavra é sim! (Sim – Raul Seixas)

Dizer sim talvez seja o primeiro passo para construirmos navios (ou barcos) que nos

conduzam com mais  equilíbrio  na grande jornada  da vida,  onde somos movidos  pela sede de

conhecimento.  Ou, talvez,  dizendo sim,  possamos aplacar um pouco desta sede,  a cada passo.

Ângela Philippini, no livro Cartografias da Coragem (2000) vem nos dizer, nas entrelinhas, que

todos  precisamos  construir  estes  barcos  para  navegarmos  na  vida.  Encontraremos  tormentas,

tempestades sacudirão nossas embarcações; isto é inevitável. Porém, quanto mais conhecermos a

madeira e os materiais que compõem nossos barcos, mais chance teremos de não naufragarmos.

Ou, se sofrermos um naufrágio, chegarmos nadando em alguma ilha e podermos construir um novo

barco, de modo que nossa jornada, como a de Édipo, não se estagne. 

Philippini (2000) também nos sugere algo que soa como uma advertência importante:

precisamos traçar nossos mapas de viagem; escolhermos nossas rotas e caminhos de navegação,

desenharmos nossas cartografias. Pode-se considerar que sem isto, nossa sede de conhecer todas as

águas,  ou  todos  os  mares,  pode  facilmente  nos  devorar.  Ou,  sem uma rota  traçada,  podemos

navegar sem rumo e nos cansarmos da jornada. Podemos nos perder, desistir, bloquear nosso poder

de conhecer, abrindo mão de nossa, aqui considerada, força motriz. 
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1.3 - APRENDENDO A CONSTRUIR OS MAPAS DE NAVEGAÇÃO

 

Há em mim muitas águas em movimento
Águas lágrimas

Águas do suor do trabalho
As do mar da vida

São todas águas, todas eu...

(Deise Manaia da Silva ).9

Descobrir-se  “águas  em  movimento”  sugere-nos  que  precisamos  criar  barcos  para

nossos  dois  mundos:  o  interno  e  o  externo.  E,  certamente,  um  que  navegue  entre  os  dois,

intercomunicando-os. Também necessitamos descobrir nossas habilidades para elaborarmos várias

cartografias  porque as viagens  nem sempre são claras,  estáveis  e  confortáveis;  requisitam-nos,

quase sempre,  a  parada  de nossos  carros alegóricos para  a olhada  no  espelho profundo ou o

encontro com a  aranha sombria.  E a Arteterapia pode ser considerada, sem dúvida, como um

grande facilitador e dinamizador deste processo. Ela pode ser a lupa, a agulha, os lápis, as réguas, a

água  e  a  candeia,  no  caminho  particular  de  auto-conhecimento,  auto-melhoramento  e  auto-

apropriação de cada um. Philippini,  em seu longo percurso como arteterapeuta, fala-nos de sua

experiência, ao acompanhar, por assim dizer, a confecção de muitos barcos e mapas de viagem:    

delicados  e  tênues  traçados  de  mapas  psíquicos,  revelando  territórios  antes  ocultos,
desvelando paisagens férteis ou desérticas, informando as trilhas para resgatar minas e
tesouros perdidos, orientando para cursos d’água ou abismos. Cada material expressivo
utilizado  foi  auxiliando nas configurações,  nos  matizes,  traçados,  texturas  e  volumes.
(2000, p.09).

Viajar por estes dois mundos e entre eles requer, além do poder de conhecimento que

todos nós carregamos intrinsecamente, coragem e, se possível, algo mais que nos facilite a jornada.

Este  algo mais,  em Arteterapia, pode ser traduzido como as várias formas de expressão que o

contato com os mais diversos materiais nos permite elaborar. Henri Focillon, afirma que “tomar

Consciência é tomar Forma.” (apud GRANJA, 1996, p.56).  E, tomar forma, pode ser entendido

como  dar  concretude  a  imagens  dispersas,  não  muito  claras,  ou  mesmo  amorfas,  que  nossas

9 Fruto de um trabalho de escrita criativa, realizado como processo arteterapêutico grupal, em instituição sem fins
lucrativos, na cidade do Rio de Janeiro, em 11/08/07.
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“muitas águas em movimento”10 carregam para lá e para cá, formando redemoinhos, ou baías  de

contenção.

Mas  por  que  entrar  em contanto  com diversos  materiais  e  linguagens  expressivas,

ajudaria os humanos a viajar  melhor por suas  águas?  Selma Ciornai  vem nos oferecer alguns

elementos reflexivos sobre este assunto:

as linguagens artísticas (plásticas, poéticas, musicais etc.) podem ser mais adequadas à
expressão e à elaboração do que é apenas vislumbrado, ou cuja complexidade implica a
apreensão  simultânea  de  diversos  aspectos  da  realidade  –  aspectos  estes,  às  vezes,
inclusive conflitivos entre si. E essa é a qualidade do que ocorre em nossa intimidade
psíquica;  um  mundo  de  constantes  percepções  e  sensações,  pensamentos,  fantasias,
sonhos e visões, que não respeitam a ordenação lógica e temporal da linguagem verbal. A
arte provê a possibilidade da expansão de consciência sobre esses fenômenos internos;
como escreveu Bachelard, a arte “é um fenômeno da alma”. (2005, p.72). 

Isto nos aponta para o seguinte caminho: o homem não é um ser falante por excelência.

A estrutura verbal é uma de suas inúmeras maneiras de se comunicar e de processar elementos

internos  e  externos.  Antes  da  fala vem as  imagens,  as sensações,  a idéia.  Pode-se considerar,

portanto, que a Arteterapia se diferencia de outras terapias, principalmente, porque não prioriza a

palavra falada como suporte único, determinante e determinável do processo terapêutico. 

Se, humanamente, temos como nos sugere Bachelard, a arte como “fenômeno da alma”

(Ibidem, p.72),  devemos lembrar  que a palavra arte deriva da palavra latina  ars,  que significa

técnica ou habilidade.11 Então, pode-se supor que nossas almas têm habilidades de fazer, de criar.

Este  talvez  seja  o  estado  fundamental  e  fundante  de  nós  mesmos.  Pois,  fazendo,  criando,

estruturamos nosso poder de conhecer e vamos fundando um mundo para nós e para outros. Líbia

Schenker vem nos dizer que

quando Paul Klee disse: “A arte não reproduz o visível, mas sim torna visível”, estava de
alguma  maneira  falando  que  a  arte  remete  para  as  verdades  invisíveis,  que  só  são
reveladas pela linguagem da arte. A percepção, a consciência e a reflexão afloram quando
acionadas pelo discurso artístico, pelo ato criador. (2007, p.03)

 

Acionando o “discurso artístico” (Ibidem, p.03) os homens, certamente, vão retomando

seus potenciais fundantes e estruturantes. Nascemos para criar. E, se podemos ver as artes virarem

artigo de luxo, ou serem aprisionadas em cursos disponíveis em instituições acadêmicas, também

podemos vê-las como aquilo que torna o humano humano e possível de existir. Fayga Ostrower

vem nos dizer que “o homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa;

10 Ver epígrafe de abertura desta seção.
11 Ver: ALENCAR, Valéria Peixoto de.  Artigo Arte, o que é?
In:http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/fundamental/artes/ult1684u8.jhtm. Acessado em: 03-10-07.
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ele  só  pode  crescer,  enquanto  ser  humano,  coerentemente,  ordenando,  dando  forma,  criando.”

(1987, p.10). 

Assim, ao experimentar a força da criação artística, o homem vai reintegrando-se à sua

essência,  vai  tendo a possibilidade de experimentar algo de divino,  algo capaz  de alimentá-lo,

nutri-lo, clareá-lo por dentro e por fora. As tintas, o barro, a madeira, o papel, os lápis não são

nossos  desconhecidos.  Mas  talvez  tenhamos  passado  por  um  processo  que  Fayga  chama  de

“alienação” (Ibidem, p. 06); o homem contemporâneo, bombardeado por inúmeras informações e

pelo  ritmo  acelerado  do  processo  de  industrialização  e,  pode-se  dizer,  de  maquinização do

cotidiano, alienou-se de si mesmo, trancafiando seu potencial criador. Ou seja, deixou que grande

parte  de  sua  força  motriz  (poder  de  conhecer)  ficasse  parada.  Se  não  experimenta  criar,  não

conhece, não se sabe fazedor de melodias, de quadros, de poesias, de peças e artigos comunicantes

de verdades e falas singulares. 

Joseph Zinker vem nos falar sobre o poder terapêutico da ação de criar:

criatividade é a celebração da nossa grandeza, do nosso senso de tornar tudo possível.
Criatividade  é  a  celebração  da  vida  –  minha  celebração  da  vida.  É  uma  afirmação
contundente: “Eu estou aqui! Eu me amo! Eu posso ser o que quiser! Eu posso fazer o
que quiser!” (...) Criatividade é a expressão da presença de Deus em minhas mãos, olhos,
mente – na totalidade de mim. Criação no sentido da afirmação do divino em cada um, de
transcender a luta diária  pela sobrevivência e o peso da mortalidade – um clamor de
angústia e de celebração (...) Finalmente, criatividade é um ato de bravura. Afirma: estou
disposto a arriscar o ridículo e o fracasso para poder experienciar este dia com frescor e
inovação. A pessoa que ousa criar, romper barreiras, não só partilha um milagre, mas se
dá conta de que em seu processo de ser ela é um milagre. (Apud CIORNAI, 2005, p. 69-
70).

É neste contexto que a Arteterapia foi qualificada aqui como  podendo ser a lupa, a

agulha, os lápis, as réguas, a água e a candeia, na jornada de individuação de cada um. Isto porque

o  processo  terapêutico  que  propõe  centra-se  exatamente  nas  inúmeras  possibilidades  dos

experimentos criadores. É experimentar fazer uma viagem rápida ao mundo da aranha, ou dar uma

olhadinha no  espelho de nosso poço mais profundo, concretizando as sensações e imagens, para

depois  poder  ressignificá-las  e  transformá-las.  Philippini  vem  nos  esclarecer  este  atributo  da

Arteterapia:  
o  caminho  criativo  em  arteterapia  tem  o  propósito  de  concretizar,  dar  forma  e
materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido. Sonhos, conflitos,
desejos,  afetos,  energia  psíquica  que  é  bloqueada  e precisa  liberar-se  e  fluir,  ganhar
concretude e poder plasmar e configurar símbolos, que, assim, cumprem sua função de
comunicar, estruturar, transformar e transcender. (2000, p. 65).
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Regina  de  Castro  C.  Pereira  também  vem  nos  falar  sobre  a  importância  que  a

Arteterapia assume na jornada de individuação humana. O método arteterapêutico nos prepara para

encontrar o espaço de  solidão criativa e aconchegante, que cada um guarda dentro de si, como

uma espécie de jardim luminoso, lançando-nos, em seguida, à construção de trilhas de acesso aos

outros. Assim descreve o processo:

tanto a iniciativa como o encorajamento à individualidade são naturalmente estimulados
na  prática  da  arteterapia.  Deixa-se  inicialmente  o  paciente  entregue  ao  seu  próprio
devaneio e hesitação diante das tintas coloridas e do papel, permite-se que ele enfrente em
certa medida sozinho o seu caos interior até que dê os primeiros passos em direção ao
relacionamento e à cooperação conosco. Encoraja-se assim o que Winnicott chamava “a
capacidade de estar só” como uma preparação para “estar com outro”. Isso não parece
supérfluo num mundo como o atual em que a atitude meditativa é tão menosprezada e tão
artificialmente substituída por “soluções pré-fabricadas”, lazeres organizados e uma orgia
de decálogos psicológicos. (1976, p. 59-60).

Como lupa, a Arteterapia pode ser entendida, portanto, como uma lente que nos permite

ampliar a visibilidade do simbólico que tomou alguma forma concreta. Como agulha, ela pode ser

aquilo através do qual, às vezes, sentimos dor, ao entrarmos em contato; pode até perfurar nossos

tecidos, para que possam ser recosturados assumindo novas configurações. Como lápis, ela oferece

meios de figurar, traçar e colorir impressões, rotas, caminhos, pontes e estruturas diversas. Como

régua,  pode ajudar  a  estabelecer uma medida para a ação,  pode alinhar  o  olhar,  oferecer uma

caminhada  que  traga  uma sensação  organizadora  e  que  possibilite  traçar  mil  configurações  e

paradas em cada centímetro do caminho. Como água, ela pode oferecer uma sensação de saciedade

fundamental, semelhante àquela que temos ao matar nossa sede porque nos conecta com nosso

poder criador. E, por fim, como candeia, pode ser sempre um facho de luz, capaz de ser carregado

por qualquer um, em sua descida ao mundo da sombra e em seu retorno às alegorias da persona.

Assim,  a  Arteterapia  pode nos  auxiliar  a  construir  nossas cartas  de  viagem, nossos

barcos e também os materiais que queremos levar conosco, em cada percurso. Multiplicadora e

multiqualificadora de imagens e sentidos, ela sem dúvidas pode nos fazer descobrir, descortinar e

modelar  nossos modos de dizer  sim,  não e talvez,  a fim de seguirmos  sempre adiante.  Como

Édipos, podemos aprender a olhar para nossos pés feridos e curar nossas próprias feridas, passo a

passo, não desistindo de nossa caminhada, não desistindo de procurarmos saber quem somos e o

que queremos realmente. Fazendo, com isto, que nossa força motriz nunca se cale; que o poder de

conhecer  que carregamos dentro de  nós  fale sempre e  se  movimente  para  onde necessitarmos

florescer.

Agora que já elaboramos algumas reflexões sobre determinados conceitos da psicologia

junguiana e sobre a importância da Arteterapia, nossos próximos passos se dirigem ao encontro do
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Reino  da  Palavra –  metáfora  criada  por  nós  para  apresentarmos  e  discutirmos  os  valores  e

substratos terapêuticos que podem ser encontrados no âmbito da palavra falada, da escrita e da

leitura.  
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CAPÍTULO 2

REINO DA PALAVRA – UMA, DUAS, TRÊS PEDRINHAS ENCANTADAS

São como um cristal,
as palavras.

Algumas, um punhal,
um incêndio.

Outras,
orvalho apenas.(...)

Quem as escuta? Quem
as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,

nas suas conchas puras?

 (As palavras, Eugênio de Andrade.)12

Entrar  em todo  reino  pede  uma  certa  reverência...  Trata-se  de  um  território  novo,

desconhecido,  repleto  de  possibilidades.  Quando  são  encantados,  o  desejo  de  se  descobrir  o

encanto,  inevitavelmente,  acompanha  a  jornada  e  faz  com  que  os  olhos  do  viajor  estejam

disponíveis para o encontro com o maravilhoso.

Contam que no sublime Reino da Palavra o encanto é produzido por três pedrinhas: a

fala, a escrita e a leitura. E cada pedrinha é uma espécie de chave que, ao ser girada, abre um portal

luminoso onde mundos se revelam, criam-se e são transformados ao sabor e disponibilidade de

quem os adentra. 

Agora é a hora em que a jornada para descobrir o encanto pode começar.  O tapete

vermelho já foi estendido, os guardas reais já soaram as trombetas, há um cheiro de almíscar no

ar e todos aguardam que sejam dados os primeiros passos que conduzem à entrada deste Grande

Reino!

12 ANDRADE, Eugênio de. In: http://fumacas.weblog.com.pt/arquivo/082797.html. Acessado em: 02/09/07.
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Boa viagem! Que o prazer de desvendar a magia deste Reino seja nosso guia!

 

2.1- SOB A MAGIA DA FALA

Diz homem, diz criança, diz estrela.
Repete as sílabas

onde a luz é feliz e se demora.

Volta a dizer: homem, mulher, criança.
Onde a beleza é mais nova.

(Eugênio de Andrade)13

Pisando no território em que a pedrinha da fala exerce seus domínios, descobre-se que

seu poder é grandioso. Ela é capaz de, como sugere o poeta Eugênio de Andrade, encontrar luz e

felicidade nas sílabas e produzir uma beleza sempre nova, a cada repetição, porque falando nos

construímos e somos construídos, percebemos distâncias e proximidades, confeccionamos trevas

ou luz, alegria ou escuridão. 

É certo que nem todas as aglomerações humanas foram produtoras da fala como hoje

conhecemos. Mas o que é falar? Falar talvez seja uma tentativa de coordenar pensamentos lógico-

imaginativos, conectando ou procurando estabelecer conexões entre os mundos onde o homem

sempre  se  reconheceu  pertencente:  o  interior  e  o  exterior.  Vygotsky  vem  nos  dizer  que  o

pensamento  passa  por  uma  espécie  de  processo  alquímico até  adquirir  a  forma  da  fala.  A

linguagem  verbalizada  nasce  de  uma  hibridação  dinâmica  entre  pensamento  e  palavra:  “o

pensamento passa por muitas transformações até transformar-se em fala. Não é só expressão que

encontra na fala: encontra sua realidade e sua forma.” (VYGOTSKY, 1993, p.109).

Assim, pode-se supor que, através da articulação de palavras e imagens, o homem, em

diversas  culturas,  foi  construindo  organizações  significativas  para  o  mundo  que  o  cercava  e

também para si mesmo. Amadou Hampa Té Bâ, (apud SANTOS, 2006), estudioso da relação entre

a  fala  humana e  o  poder  de  criação,  vem nos contar  algo interessante  que acontece no Mali.

Considera-se  que  o  Ser  Supremo  (Maa  Ngala)  transmitiu  ao  homem  (Maa)  três  grandes

13 ANDRADE, Eugênio de. In: http://www.astormentas.com/andrade.htm. Acessado em: 02/09/07.
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potencialidades: o poder, o querer e o fazer. Mas estas forças vivem silenciadas dentro de  Maa;

permanecem em repouso até que a fala venha despertá-las, acionando a energia contida em cada

uma.

Entretanto,  este  processo  também  não  ocorre  diretamente;  é  formado,  como  para

Vygotsky, por etapas de transformação, a saber:  pensamento,  som e, finalmente, fala.  Somente

quando a fala é exteriorizada, as três potências dadas ao homem (poder, querer e fazer) ganham

vida. “A fala é, portanto, considerada como a materialização, ou exteriorização das vibrações das

forças.” (SANTOS, 2006, p.11).

Idéia semelhante pode ser encontrada na Índia. Os indianos consideram que invocar um

nome é invocar e presentificar a essência daquilo que se está invocando: “o nome de uma coisa é o

som produzido pela ação das forças moventes que o constituem. Por isso, a pronunciação do nome,

de  uma  certa  maneira,  é  efetivamente  criadora  ou  apresentadora  da  coisa.”  (CHEVALIER e

GHEERBRANT, 2006, p. 641). 

Para  os  antigos  egípcios,  o  nome  de  uma  pessoa  também  era  bem  mais  que  um

elemento de sua identificação; tratava-se de algo vivo e simbolizava o poder criador e coercitivo

presente em todas as coisas. Assim, a pronúncia dos nomes não fazia parte da vida social do povo

como algo banal; estava integrada a uma ordem mítica de significados repassados de geração em

geração: “o conhecimento do nome intervém nos ritos de conciliação, de feitiço, de aniquilação, de

possessão etc.” (Ibidem, p. 551). Portanto, dizer a um egípcio que seu nome não estaria mais entre

o mundo dos vivos, era uma espécie de condenação que se assemelhava à pena de morte.

Sobre este aspecto, que nos parece tão distante dos dias de hoje, Maurice Leenhardt

vem nos dizer que entre os canaques,  povo da Nova Caledônia,  “a  palavra é um ato”.  (Apud

CHEVALIER e GHEERBRANT, 2006, p. 679-680). Ela é o início de tudo. Por isso, para este

povo,  a maldição é considerada como algo terrível.  Também entre os hebreus,  movimentar  as

potências da fala para inventar mentiras acerca de outra pessoa, caluniando-a, era falta das mais

graves. Fazia-se necessário a instalação de um processo com vinte e três juízes para determinar o

destino de um caluniador.14 

Portanto, é importante ressaltar que a língua nem sempre foi vista apenas como um dos

órgãos responsáveis pela degustação dos alimentos e onde o processo digestivo começa, de acordo

com os ensinamentos de nossa moderna Biologia. Em muitas tradições, ela era o instrumento pelo

qual a palavra poderia se concretizar; sua vibração criava a fala e materializava situações, intenções

e sentimentos. Sua simbologia é rica de significados. 

14 Ibidem, p. 550.
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Para alguns povos, ela aparece associada ao movimento vertical e à forma da chama,

pois, traz consigo a mobilidade do fogo; a língua pode produzir o aconchego ou a destruição, a

indicação do caminho certo ou a perversão das potencialidades, a criação ou a aniquilação. Em

outras tradições ela aparece associada ao movimento horizontal, sendo comparada a uma balança

cujo atributo fundamental é julgar. De acordo com as palavras que ajuda a produzir, a língua pode

ser considerada justa ou perversa, mentirosa e má, ou bendita e luminosa.  Assim,  poderia cair

sobre ela a sentença do corte total ou o aplauso e a bendição de muitos.15

Entre os vedas, por exemplo, aconselha-se ao homem que deseja chegar à Brama três

tipos de penitência: a corporal, a lingual e a mental. Cada uma delas tem um propósito específico

cujo objetivo maior é fazer o homem se afastar de suas tendências egoísticas e ilusórias, próprias

do mundo terreno. É interessante observar que na penitência lingual o homem não deve se abstrair

completamente das palavras, mas sim fazer com que sua língua se movimente em outro sentido:

“A  penitência  lingual  consiste  em  prece  silenciosa,  e  em  falar  com  gentileza  e  mansidão,

afavelmente,  evitando  todas  as  palavras  ofensivas,  dizendo  o  que  é  verdadeiro  e  justo.”

(BHAGAVAD GÎTÂ, XVII:14-15, p.158).     

Interessante também são as representações simbólicas que se pode encontrar sobre a

língua entre os bambaras. Para este povo, ela tem uma espécie de poder central, pois, juntamente

com  a  perna,  o  nariz  e  o  sexo,  é  responsável  pelo  bom funcionamento  social.  De  sua  ação

dependem o comércio e o bom entendimento entre os homens, podendo gerar discórdias, conflitos,

disputas, mas também riqueza e bem-estar. Nesta tradição, seu poder fecundador é tão fundamental

quanto o poder da chuva, do sangue, do esperma e da saliva. Considera-se que, por ter apenas uma

cor, a função primordial da língua é dizer sempre a verdade. Por isso um mentiroso é qualificado

como sendo portador de uma língua riscada. A condição fundamental de amadurecimento humano,

para este povo, é saber controlar a língua; o homem que não tem este poder não é dono de si. “É

por  isso  que,  em  certos  ritos  de  iniciação,  os  suplicantes  se  fustigam,  esforçando-se  para

permanecerem  impassíveis,  com  chicotes  que  chamam  de  línguas.”  (CHEVALIER  e

GHEERBRANT, 2006, p. 551).      

Muitos povos trazem também, em suas sabedorias milenarmente cultivadas, a magia da

fala como sendo a origem de tudo o que existe. Para que tudo se iniciasse, a palavra verbalizou-se,

criando,  edificando,  elaborando.  Entre  nós,  herdeiros  da  tradição  hebraico-cristã,  é  comum

ouvirmos a fala de João: “no começo era o Verbo” (JOÃO, I:1), sugerindo que antes de Deus dar

forma, ou vida a qualquer coisa, a palavra dele existia e foi ela sua primeira manifestação concreta.

15 Ibidem, p. 550-551.
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Para os vedas, somente Brama e sua palavra  Vak existiam no início.  Também nesta

tradição a palavra pronunciada é sinônimo de ação, por isso, pode-se encontrar na Sublime Canção

deste povo, isto é, no Bhagavad Gîtâ vários ensinamentos acerca do poder da fala. Dentre eles, há

o que considera as preces humanas como formas concretas e fundamentais de ação; pedindo a

chuva, os homens fazem a vida se manter.

Todas  as  criaturas  (tanto  as  espirituais  como as  materiais)  vivem, enquanto  se
alimentam. O alimento cresce com a chuva. A chuva é mandada pelos deuses em resposta
aos desejos, às preces e às súplicas dos homens. Os desejos, as preces e as súplicas dos
homens  são  formas  de  ações;  e  as  ações  procedem da  Vida  Una que  tudo  penetra.
(BHAGAVAD GÎTÂ, III:14, p. 46-47).

No Islã, o verbo divino também é considerado o princípio de toda a criação. Recebe o

nome de Kalimat Allah, que significa “Palavra de Deus ou Palavra instauradora”. (CHEVALIER e

GHEERBRANT, 2006, p. 551). As consoantes da palavra  Kalimat  representam nesta cultura “a

manifestação quaternária da Unidade primeira.” (Idibem, p. 551). Isto significa que elas expressam

os  quatro  elementos  fundamentais,  os  quatro  pontos  cardeais  e  também  os  quatro  Anjos  da

glorificação.16 

Entre  os  índios  guaranis  do  Paraguai,  Deus  também  criou  a  palavra  antes  de

materializar todos os outros elementos. Já entre vários índios da América do Sul, sobretudo entre

os taulipangs, existe a crença de que o homem tem cinco almas e que uma delas tem um poder

especial: desliga-se temporariamente do corpo durante o sono. Esta é a alma que contém a palavra.

E somente ela chegará ao outro mundo, após a morte.17 

Na tradição dos dogons, povo africano, o grande senhor do mundo é Nommo, deus da

água. Sua palavra diferenciou-se em dois tipos: seca e úmida para criar todo o universo. A palavra

úmida germinou a partir do grande ovo cósmico e foi dada aos homens como manifestação de

Nommo  para  que  se  criassem.  Assim,  nesta  tradição  é  a  partir  da  palavra  úmida  que  todo  o

nascimento no mundo dos  homens é gerado.  Está  intimamente associada à semente masculina

(esperma) que, penetrando pela orelha (considerada o segundo órgão sexual da mulher), “desce

para enrolar-se em torno do útero para fecundar o germe e criar o embrião.” (Ibidem, p. 679). Já a

palavra  seca  é  considerada  como a  palavra  primeira,  indiferenciada;  faz  parte  do  mundo  dos

homens, mas estes não têm plena consciência dela. “Ela existe no homem, assim como em todas as

coisas, mas o homem não a conhece: é o pensamento divino, em seu valor potencial e, no nosso

plano micro-cósmico, é o inconsciente.” (Ibidem, p. 679). 

16 Ibidem, p.385.
17 Ibidem, p. 679.
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Isto nos remete aos estudos de Jung acerca da origem dos mitos. De acordo com ele, os

mitos nasceram não porque o homem primitivo quisesse explicar objetivamente os acontecimentos

exteriores, mas porque sua parte inconsciente (ou palavra seca de acordo com os dogons) o impelia

irresistivelmente  “a  assimilar  toda  experiência  externa  sensorial  a  acontecimentos  anímicos.”

(JUNG,  2003,  p.17-18).  Então,  ao olhar o  sol  se  movimentando da aurora  ao crepúsculo,  por

exemplo, os homens não percebiam aquilo como algo absolutamente dissociado de si mesmos. Ao

contrário, observavam como quem pressente que o fenômeno tem algo a ver consigo e se pergunta:

mas o quê? 

Esta talvez tenha sido a, por assim dizer, pergunta primordial, pois toda inquietação só

abandona esse estado quando dá nascimento a uma, ou a várias respostas. No caso dos mitos pode-

se supor que foram consecutivas  chuvas de inquietações primordiais, as responsáveis pelo seu

florescimento sobre a Terra. Jung vem nos esclarecer melhor acerca desta questão:

todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, as
fases  da  lua,  as  estações  chuvosas  etc.,  não  são  de  modo  algum  alegorias  destas
experiências objetivas, mas sim, expressões simbólicas do drama interno e inconsciente
da alma, que a consciência humana consegue apreender através de projeção  – isto é,
espelhadas nos fenômenos da natureza. (Ibidem, p.18)  

   

Assim, olhar para a natureza era como olhar para um  grande espelho em busca do

próprio rosto. Esquematicamente esta idéia poderia ser representada assim:
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Homem
Natureza

Mitos

Olha e se pergunta que relação pode
estabelecer com seu mundo interior

Espelho do
homem

Sujeito atuante que
padece de dramas

interiores 

S
U
R
G
E
M

*  A  partir  da  construção  de  dramas  para  a
natureza  semelhantes  a  suas  inquietações
interiores,  ele  elabora  significados  e  acalantos
para si mesmo.



2.1.1 – NO JARDIM DOS MITOS

As considerações de Jung nos abriram a porta de entrada para o jardim dos mitos; um

dos lugares mais encantados no território da fala. Olhar para ele é dar-se conta de que suas diversas

cores,  cheiros e formas tiveram origem no próprio território interior do homem, pois,  “a alma

contém todas as imagens das quais surgiram os mitos.”  (Ibidem, p.18) Estas imagens são uma

espécie  de  estrutura  universal  fundante  do  ser  humano,  desde  que  a  primeira  palavra foi

pronunciada e a humanidade começou a tomar forma. Conhecidas como arquétipos18, podem ser

entendidas  como sendo  nossa  matriz  arcaica,  reelaborada  e  retransmitida  com o  caminhar  da

carruagem do tempo, pelos mais diversos povos habitantes do planeta.  

Resultariam do depósito das impressões superpostas deixadas por certas vivências
fundamentais,  comuns  a  todos  os  humanos,  repetidas  incontavelmente  através  de
milênios.  Vivências  típicas,  tais  por  exemplo,  as  emoções  e  fantasias  suscitadas  por
fenômenos da natureza, pelas experiências com a mãe, pelos encontros do homem com a
mulher. (JUNG, 1987, p.77)    

     

E pode-se considerar que todo este movimento de elaboração, reelaboração, transmissão

e retransmissão dos mitos e imagens arquetípicas neles contidas deu-se através da fala. O poder da

palavra em movimento ajudou o homem a organizar seus conteúdos internos, criando uma rede de

significados norteadores do caminho consigo mesmo e da relação com o outro. Patrícia Corsino

vem dizer que “desde que nascemos, escutamos as palavras e vamos desvendando paisagens que

são simultaneamente nossas e do mundo que nos cerca. (...) A palavra, que é a ponte entre o eu e o

outro, está carregada de sentidos construídos na experiência.” (CORSINO, 2007a, p.01). 

De acordo com Corsino (2007a), Vygotsky considera que a linguagem tem duas funções

fundamentais: a de intercâmbio social – utilizada como veículo de comunicação e entendimento

entre os homens - e a de pensamento generalizante. “É pela possibilidade de a linguagem ordenar o

real, agrupando uma mesma classe de objetos, eventos, situações, sob uma mesma categoria, que

se constroem os conceitos e significados das palavras.” (Ibidem, p.01). 

Portanto,  para  Vygotsky,  a  linguagem  exerceria  seu  poder  em  dois  níveis:  o

interpsíquico – homem construindo relações com o mundo e com as pessoas que o cercam – e o

intrapsíquico – homem elaborando configurações significativas consigo mesmo. Então é a atuação

da  linguagem no  nível  intrapsíquico  que  permite  ao  homem construir  e  alterar  as  chamadas

18 Este conceito será mais aprofundado no capítulo 3. Ver seção 3.1. 
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“funções  mentais  superiores  (imaginação,  memória,  planejamento  de  ações,  capacidade  de

solucionar  problemas,  de  fazer  análises  e  sínteses,  entre  outras).”  (Vygotsky apud CORSINO,

2007a, p.01).   

Estas  considerações  nos  levam a  crer  que,  criando  os  mitos,  os  homens  foram se

organizando  de  dentro  para  fora.  E,  ao  contá-los,  ajudaram outros  homens  a  se  organizar,  a

desenvolver seus potenciais internos, a significar as expressões exteriores que os cercavam, bem

como repassar estruturas de vivências coletivamente elaboradas.  O verbo está no passado, mas

cabe aqui uma ressalva importante: todos nós somos filhos de mitos. Não há cultura humana que

não os tenha produzido. 

E foi o  jardim dos mitos, de acordo com muitos estudiosos, que gerou a  roseira das

histórias a  qual,  entre  nós,  recebeu diversos  nomes:  contos  de  fadas,  contos  de  ensinamento,

tradicionais, contos populares, maravilhosos, de encantamento, histórias de Trancoso. Todos rosas

que tiveram sua raiz primeira em um ou vários mitos e que foram adquirindo perfumes e cores

diversas, a partir do contato e de sua interferência com a movimentação mágica de cada palavra

que  lhe  dava  vida.  De  acordo  com  Regina  Machado  (2004),  não  há  um  consenso  sobre  a

diferenciação de cada um destes contos porque cada estudioso parte de determinado referencial

teórico para criar denominações específicas. O que ela considera mais importante são exatamente

as funções histórico-psíquico-sociais que os contos ajudaram e ajudam a formatar entre os homens.

O  que  considero  relevante  é  o  fato  de  todas  as  culturas  humanas,  desde  a
Antigüidade mais remota, terem produzido e continuarem a produzir narrativas destinadas
a  expressar,  transmitir  e  perpetuar  um certo  tipo  de  conhecimento.  São  modos  de
compreender  os  trajetos  de  desenvolvimento  do  ser  humano,  visões  que  envolvem
aspectos fundamentais do relacionamento das pessoas com elas mesmas e com os outros,
em determinados lugares, momentos e situações. (Ibidem, p. 09).

Narrando, ou seja, fazendo a língua movimentar sons e aprender a articulá-los sob a

forma de palavras significantes, os homens foram se conhecendo melhor e se associando a outros,

de modo que as narrativas adquiriram um caráter plural. É impossível dizer que homem e em que

tempo  se  produziu  determinada  história  porque  as  pétalas  das  histórias  são  formadas  pelo

perfume e textura que cada flor humana exala. Portanto, ao mesmo tempo em que se trata de uma

fragrância coletiva, esta não existiria sem o cheiro específico e sem a dança da palavra individual

que  contribuem  para  formá-la  e  fazê-la  sempre  nova.  Ricardo  Azevedo  vem  nos  dizer  algo

interessante sobre isto:

de narrador em narrador, guardados, através dos séculos, na plasticidade da memória e da
voz,  viajaram para  todos  os lados sendo disseminados pela transmissão boca a boca.
Nesse  processo,  sofreram  todo  tipo  de  modificação:  fusões,  acréscimos,  cortes,
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substituições e influências. Em tese, numa simplificação, de um mesmo mito (narrativa
sagrada  arcaica)  europeu,  por  exemplo,  podem  ter  surgido  infindáveis  e  variadas
histórias, marcadas pelas diversas culturas por  onde passaram e recriadas por um sem
número de contadores (cada um com seu estilo). (2006, p.02).  

  

Portanto,  narrar  supõe  também  realizar  uma  escuta  produtora  de  significados  e

anunciadora de sentidos.  Então, não se pode realizar qualquer magia no terreno da fala sem o

ingrediente da escuta. Faltando a escuta, o encantamento não se completa porque como nos lembra

Azevedo,  a narrativa “é,  em princípio, essencialmente dialógica.”  (Ibidem, p.  03). Pressupõe a

troca e o encontro “de um eu que se dirige a um outro situado.”(Ibidem, p. 03).

É o  pó mágico da escuta que completa o poder da fala e aproxima os homens de si

mesmos, dos outros e do mundo. Pode-se encontrar nas palavras de Luiz Carlos dos Santos uma

expressão da luminescência que este pó mágico vem desenhando ao longo do tempo:

a experiência de contar e ouvir história é singular e, ao mesmo templo, plural, embora
possa parecer contraditório esse é mais um dos encantamentos que a palavra falada nos
proporciona, a construção do indivíduo, enquanto se preserva o grupo. A valorização dos
que sabem e a afirmação da importância dos que aprendem. É o tempo servindo como
argamassa entre as gerações. (2006, p. 09).

Francisco Gregório Filho levanta outro aspecto importante também presente na ação de

contar-ouvir histórias: “não só falando ou contando histórias, mas ouvindo o outro contar também

outras histórias, ouvindo a voz do outro, o homem partilha suas impressões sobre a vida e discute

as  questões  que  ocorrem à  sua  volta.”  (2003,  p.67).  Isto porque  nosso cotidiano é  repleto  de

histórias. As narrativas fazem parte do que somos e do que desejamos diante do mundo. E, mais

uma vez, Azevedo pode completar este pensamento:

a narrativa é um recurso humano vital e fundamental. Sem ela, a sociabilidade, e mesmo a
visão  que  temos  de  nós  mesmos,  não  poderia  ser  construída.  Narramos  nossas
experiências  cotidianas,  nosso dia  no trabalho,  fatos  acontecidos,  lembranças,  sonhos,
projetos  e  desejos.  Narramos,  mesmo  de  forma  solitária,  em  pensamento,  para  nós
mesmos, episódios acontecidos que de alguma forma não ficaram claros. Para além de um
recurso literário,  a  narrativa pode  ser  considerada  um dos  procedimentos  através  dos
quais tornamos a vida e o mundo interpretáveis. (2006, p. 04).

 

Certa vez, Campbell disse num de seus wokshops a uma moça que expressou a vontade

de  se  tornar  contadora  de  histórias:  “então  você  vai  saber  que  tudo na  vida  é  uma  história.”

(SIMPKINSON  & SIMPKINSON,  2002,  p.13).  E  na  realidade  somos  feitos  de  palavras  em

movimento. Ouvir e contar a própria história, experenciando a escuta da história dos outros é, sem

dúvidas, abrir ou alargar a trilha do autoconhecimento. Mas isto nos remete a outras questões: que
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lugar as narrativas ocupam nos dias de hoje? Os homens do nosso momento histórico reconhecem

a magia da narração como parte integrante e fundamental de suas vidas? Alguns estudiosos dizem

que esta integração foi quebrada, perdida ou até completamente esquecida, nascendo daí uma das

importâncias  fundamentais  de se  resgatar  a  contação de histórias  para grande parte  dos  atuais

habitantes do planeta.  

Contar  histórias,  para  Rubem Alves,  é  adentrar  o  reino  das  metáforas  e,  com isto,

alargar  o  mundo dos  sonhos,  ou  da  compreensão  humana  sobre  a  necessidade  de  sonhar.  “A

compreensão  não  nasce  de  fora.  Bachelard  observava  que  é  necessário  despertar  os  sonhos

fundamentais. Conta-se a estória para fazer sonhar, para se entrar num outro mundo, esquecido.”

(2006, p.02). E quais são os sonhos fundamentais de que nos fala Bachelard? Talvez esteja se

referindo  aos  elementos  estruturantes  de  nossa  própria  humanidade:  sentimento  de  pertença

coletivo, cultural, individual, acendendo fagulhas de quem somos, o que queremos e para onde

vamos. Santos vem nos apontar a imaginação como sendo a candeia condutora desta jornada: 

a palavra falada é a alma da narrativa e a narrativa é o caminho que a imaginação e o
fazer humanos percorrem para nos ensinar quem somos, como somos e por que somos.
Enquanto ouvimos e contamos histórias, incorporamos valores, modos de pensar, sentir e
agir  e  aprendemos  mais  sobre  nós  mesmos e  também nos  construímos  como pessoa
dentro de um grupo social. (2006, p.09).

 Segurar a candeia da imaginação nas mãos, oferecida pelo ato de narrar uma história,

para  realizar  o  percurso  de  descoberta  pessoal,  ao qual  somos  impelidos  desde o  nascimento:

desvelar quem somos, porque estamos aqui e o que queremos vir a ser. Isto é como dizer que sem

imaginar o homem não se completa, não é. Ted Andrews também concorda com este pensamento:

“independente de sua origem, a arte mágica de contar histórias encontra-se arraigada no interior do

homem. A questão agora é ativá-la  novamente.  Essa tarefa envolve o despertar  da imaginação

criativa, pois o coração de todas as tradições repousa na imaginação.” (1996, p.116).

Cléo Busatto (2006), uma das pesquisadoras que atualmente se ocupa em analisar e

discutir a vida e a movimentação das histórias no século XXI, organizou uma espécie de roteiro

temporal com quatro movimentos para tratar desta problemática. Tudo começa com o movimento

de pessoas ao redor do fogo. Contar sob o olhar das estrelas e perto da resplandecência das chamas,

o que talvez tenha confeccionado posterior associação simbólica com a necessidade de fazer a

língua  bem  vibrar.  Contar  para  agregar,  para  partilhar  e  promover  o  autoconhecimento  e  a

autoperpetuação do conjunto.  

Neste primeiro movimento que Bussatto denomina de “ao pé do fogo” (Ibidem, p. 105),

é possível destacar três pontos fundamentais: a integração da palavra que o narrador profere com
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todos os elementos presentes – forças da natureza,  ele próprio e todas as pessoas;  o corpo do

narrador como parte fundamental da narrativa e a pronúncia de uma palavra capaz de reverberar

para o resto da vida, originando um rio de sentidos.

O som que sai da sua boca, ora grave, ora agudo, lança onomatopéias na escuridão
da noite, arrancando suspiros e “ais” amedrontados dos espectadores. No meio de tantos
ruídos, uma história se constrói, como uma grande teia que está sendo tecida, enquanto no
íntimo de cada ouvinte pululam sentidos inimagináveis,  até  mesmo para este narrador
astuto e convincente, que faz do momento presente um tempo compartilhado, repartindo
generosamente seus estados de alma, recriando surpresas e sustos, como num momento
primeiro, quando ele próprio viveu aquela situação que agora narra.

O  corpo  do  narrador  lança  matéria  significante  que  se  impregna no  corpo  do
ouvinte, onde é transformada em significados,  matéria vivida,  experiência sentida que
ninguém mais  vai arrancar.  As impressões  que  então  se refletem no espírito  de  cada
participante dessa roda mágica e mítica vão lhe acompanhar pelo resto dos seus dias, e o
narrador terá lançado o verbo, e nada mais será como antes. (Ibidem, p.106).

    

O segundo movimento, que Busatto chama de “às margens do rio” (Ibidem, p. 106)

retrata a relação história-trabalho. É o tempo em que as histórias se deslocam da fogueira para a

água, promovendo uma espécie de integração entre o tempo mítico e o tempo cotidiano do fazer. A

magia sagrada do ato de contar vai ganhando outros contornos e assumindo outros espaços. Quem

faz a palavra vibrar neste movimento são as vozes das mulheres que, participantes de uma ordem

social  onde a figura masculina assume o poder central,  procuram recantos  para resplandecer e

prosperar.

   
Um grupo de lavadeiras executa seu trabalho, enquanto distrai-se do peso da roupa

molhada  entoando  à  capela,  uma  canção  ancestral  retida  na  memória  coletiva.  No
intervalo, ouve-se a voz que narra, onipresente, essencial à manutenção dos laços sociais,
útil ao imaginário, necessária ao momento presente, por diluir o cansaço e repor o ânimo
para o trabalho. É a “palavra-força” que salta da boca da velha lavadeira e acorda o que
estava adormecido, reativando a crença, a fé de cada mão calejada pela soda cáustica e
restituindo a esperança de dias felizes. A voz, que aviva as consciências que se deixam
levar a rios nunca antes visitados, se cala por uns instantes, como se para permitir que
cada ouvido aguçado por ela pudesse construir um novo universo a partir  deste então
narrado. Com um perfeito domínio dos gestos, do cenário, a voz retoma a narração e traz
de volta ao rio de pedras e águas claras cada uma daquelas mulheres que ousou dali se
ausentar, e o riso toma conta do espaço, rompendo o tempo presente e instituindo um
tempo simbólico. (Ibidem, p. 106-107).

No terceiro movimento “ao redor da cama” (Ibidem, p.107) a autora nos convida a

entrar  no  quarto  infantil  às  vésperas  do  sono  chegar.  Aí  dois  contornos  simbólicos  muito

interessantes passam a se desenhar: o do adulto contador e o da criança. O adulto (mãe, pai, tia,

avô,  avó) ao contar as histórias acorda e perpetua o mundo dos “sonhos fundamentais”  em si

mesmo, de que nos falou Bachelard, (BACHELARD apud ALVES, 2007, p.02) e simultaneamente

oferece trilhas para que a criança construa seus próprios sonhos. Existe troca e integração entre o
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imaginário  sonhado  do  adulto  que  as  palavras  faladas  acordam  e  oferecem  como  pedrinhas

mágicas para que o imaginário infantil se nutra e ganhe asas.

Numa pequena cama repousa uma criança de olhos sonolentos, enquanto uma voz
macia ressoa no quarto, convidando a ouvir a história que em seguida irá repercutir nas
profundezas da alma daquele pequeno ser. É a dupla, ressonância-repercussão, agindo no
espaço íntimo, seja do narrador,  seja do ouvinte. O narrador afetando e sendo afetado
pela palavra que ele lança em forma de imagem, e no ar, materializando-se por meio dos
contornos da  voz,  uma cantiga que embala os  últimos sinais  de  vigília  anunciando a
chegada  de  Hipnos  e  Morfeu  ou  quem sabe  da  Mão-de-Cabelo.  Enquanto  eles  não
chegam,  um corpo  sereno  e  manso  acorda  fadas  e  bruxas e  as  convoca  a  habitar  o
imaginário  do  ouvinte,  que  já  não  faz  esforço  para  manter  os  olhos  abertos,  apenas
recebe, receptivo, a presença dos personagens fantásticos, enquanto se lança nos braços
do deus do Sono. Mais uma vez anunciou-se a voz poética do contador de histórias e a
fantasia se perpetuou, como em História Sem Fim. (BUSATTO, 2006, p.107-108).

    

No quarto movimento, “um sopro no ciberespaço” (Ibidem, p.108), o que encontramos

é  um  sujeito  maximizado e  minimizado por  um  tempo  de  múltiplas  notícias,  informações  e

conteúdos embaçados. O movimento trata fundamentalmente da quebra interativa palavra-ação,

pois no ciberespaço o ouvinte, que é também acessador de uma história maquinalmente produzida

e reproduzida, não está diante do corpo vivo do narrador, não participa da troca luminosa deste

momento com outras pessoas, não se integra a um universo reconhecido de significados e sentidos.

Está,  na  maior  parte  das  vezes,  sozinho,  em busca  talvez  de  se  banhar  num rio  de  emoções

arcaicas, cujo barulho das águas reverbera em alguma parte do seu ser, procurando se manifestar –

espécie de borboleta lutando para quebrar o casulo.

Um ser de olhos estatelados fixa a tela de um computador, enquanto clica, arrasta,
minimiza, maximiza, conecta, desconecta, arrasta, salva, recorta, copia, outro clique, dois
cliques, mouse, cursor. Pára subitamente. A tela se completa com uma imagem de um
narrador virtual. Numa complexa operação de 0-1, as matrizes verbal, sonora e plástica se
mesclam num processo híbrido, gerando linguagem e comunicação, numa combinação de
múltiplas possibilidades, e o internauta vê surgir diante de si uma história gerada pelo
meio digital.  (...)  Logo, não é mais um narrador  humano, mas um ser virtual que se
articula pela interferência direta do navegador.

Na  memória  daquele  sujeito  surgem vestígios  de  um passado  distante,  vozes
ancestrais que um dia lhe contaram aquela mesma história. Talvez o tataravô do tataravô
a tenha ouvido, e,  nesse momento, resíduos genéticos se agitam no íntimo do seu ser,
afirmando que aquela cena já foi sua. Em seguida, outra lembrança insiste em se tornar
real. Alguém... pai, mãe, avô, avó, quem? Quem ouviu essa história primeira, deitado na
cama após o chá de capim-limão? Não importa, sem dúvida. Agora ela é sua e salta na
tela do seu computador. Mas antes ela também já era sua, como um eco de um tempo
passado guardado em algum lugar do seu ser. (Ibidem, p. 108).

 A  partir  destes  quatro  movimentos  delineados  por  Busatto  pode-se  refletir  sobre

múltiplos aspectos, abrindo-se novas trilhas de discussão. Cabe ressaltar que ela parte do tempo do

fogo,  passando  pelo  tempo da  água,  da  cama,  até  chegar  ao  tempo  do  computador;  suportes
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diferentes para a manifestação da  magia da fala que, ao  vestir as diversas  roupas  das histórias,

pode nos conduzir  para um lugar onde encontraremos ou nos tornaremos capazes de  produzir

nossas  respostas  fundamentais.  Então,  apesar  de  se  poder  dizer  que  o  caldeirão onde  o

encantamento das histórias é preparado não está mais completamente alimentado pelo fogo, pela

água ou pela cama, pode-se também perceber que o homem continua a procurar outras formas de

alimentar seu caldeirão particular porque a borboleta interior de todo ser humano deseja sempre

alçar vôo.

Se é verdade, como nos diz a autora,19 que nossa sociedade de consumo não promove

espaços para o silêncio e a escuta se manifestarem, boicotando o efeito do pó mágico fundamental

para que a magia da palavra aconteça, também se pode considerar verdadeiros os sentimentos que

Renato Russo (1995) expressou nesta letra de música:

Digam o que disserem
O mal do século é a solidão
Cada um de nós imerso em sua própria arrogância
Esperando por um pouco de afeição. 
(Esperando por Mim).  

Muitos esperam a afeição das palavras, do encontro com o outro, com o mítico, com o

maravilhoso  para  acenderem  sua  própria  luminescência  e  vitalidade.  E  por  isso  os  homens

procuram pelas histórias, mesmo sem saber. São caminhantes em busca de palavras que acendam

seus mundos internos e que criem condições para suas  borboletas fabricarem asas e escolherem

seus roteiros de vôos.

Contar histórias faz com que a roda da vida continue ecoando seus sons milenares,

promovendo o vicejar das coloridas pétalas capazes de nos comover, de apontar-nos caminhos, de

trazer-nos  acalento,  de ensinar-nos  a  olhar  e aprender  com as  pedras  fundamentais da grande

caminhada humana sobre a Terra. Portanto, há que se concordar com Oren Lyons: “a vida vai

continuar  enquanto  existir  alguém  para  cantar,  dançar,  contar  histórias  e  escutar.”  (Apud

SIMPKINSON & SIMPKINSON, 2002, p.17).

   

19 Cf. BUSATTO, Cléo.  A arte de contar histórias no século XXI – tradição e ciberespaço. Petrópolis: Vozes,
2006, p.20.
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2.2 – SOB O SIGNO DA ESCRITA 

Eu teria 13 anos.
De tarde fui olhar a Cordilheira dos Andes que

se perdia nos longes da Bolívia
E veio uma iluminura em mim.

Foi a primeira iluminura.
Daí botei meu primeiro verso:

Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem.
Mostrei a obra pra minha mãe.

A mãe falou:
Agora você vai ter que assumir as suas

irresponsabilidades.
Eu assumi: entrei no mundo das imagens.

 (O Poeta, Manoel de Barros)20

O território em que a  pedrinha da escrita instalou seus domínios é, sem dúvidas, um

lugar mais novo que as terras da pedrinha da fala. Não há consensos. Alguns estudiosos afirmam

que ela começou a fundar seu reino há cerca de 6.000 anos. Outros dizem que a fundação de seu

espaço é mais antiga: 50.000 ou 30.000 anos antes de nossa era.21 Mais velho ou mais moço, o

lugar que a escrita se instaura cria para os homens novos portais luminosos, novos mundos onde a

magia da palavra continua a se processar. 

Calcar  impressões  sobre  um  suporte,  organizando  o  pensamento  em  forma  de

linguagem, registrar, escrever, traz para os homens, em grande parte, dois sentimentos que Manoel

de Barros delineia em nossa epígrafe: o de assumir responsabilidades e o de se banhar no rio das

imagens. Ou, falando mais precisamente, o encontro de ambos; o homem se banha nas águas das

imagens e, ao sair, impregnado de sentimentos e sensações que reverberam por seus poros, assume

a responsabilidade do que é naquele momento e deseja se enxugar com o tecido da escrita, tomado

pela ânsia de gravar pelo menos gotículas daquelas sensações que são, agora, passado, presente e

quem sabe futuro, ao mesmo tempo.

Deve ter sido assim que o primeiro homem ou o primeiro povo viu nascer a escrita;

após um delicioso  banho no rio colorido das imagens coletivas e individuais, veio a vontade de

retê-las por mais tempo, de gravar sensações que o mergulho efêmero não pode perpetuar. Então, o

20 BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 47.
21 Cf. GAZOLA, André. A História da Língua Escrita. In: http://www.lendo.org/a-historia-da-lingua-escrita/.
Acessado em: 11/11/07.
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pensamento teve sua “primeira iluminura”, como nos diz Manoel de Barros22. E esforçando-se para

organizar uma casa, um lugar de aconchego para esta iluminura, a primogênita escritura nasceu!

Filha da fala - palavra que dança dentro e fora do homem – e do desejo de organizar e perpetuar

impressões, a escrita criou para si um recanto resplandecente no Reino da Palavra. Lugar onde o

tempo  brinca  de  se  disfarçar,  assumindo  contornos  de  pretéritos-mais-que-perfeitos,  futuros

presentificados, presentes imperfeitos e outras conotações que não assumiria em lugar nenhum.

Para dizer o que é a escrita, faz-se necessário voltar a roda do tempo, procurando pelo

primeiro registro, pela primeira impressão que o homem deixou gravada em algum lugar, pois a

escrita,  diferentemente da fala,  pode ser impressa em muitos  suportes.  E neste  retorno,  vamos

encontrar as primeiras idéias expressas nas pedras das cavernas, em forma de desenhos. Então

surge a primeira inquietação:  trata-se de pinturas ou dos primeiros  sopros da escrita?  Se estes

desenhos já formam a chamada escrita pictográfica, então, pode-se considerar que o primeiro signo

da escrita foi expresso como figuras de vontades internas que queriam saltar de dentro para fora,

fixando-se em algum lugar. 

André Gazola afirma que estudiosos como Leroi-Gourhan não tratam estes desenhos

como pintura e sim como a primeira manifestação de uma linguagem que deseja se organizar e

adquirir outros contornos: “os pictogramas constituem a primeira grande invenção do homem no

domínio  da  escrita.”  (GAZOLA, 2007,  p.01).  Nasce  aqui  a  segunda  inquietude:  se  o  homem

inventou as figuras como forma de linguagem, então, pode-se dizer que toda pintura é uma escrita?

Talvez sim. Talvez pintar possa ser uma tentativa de escrever ou descrever as sensações que o

banho no mundo maravilhoso das imagens que carregamos e que nos atingem, proporciona aos

nossos espíritos. Toda pintura seria então a escritura daquilo que a alma deseja expressar na forma

primeira e mais livre que o reino da escrita instalou para si: através da gravação de imagens. 

Leila Minatti Andrade vem nos dizer que Vygotsky, partindo de vários estudos com

crianças, considera o desenho como uma espécie de fase primeira da escrita:  “para aprender a

escrever, a criança precisa fazer uma descoberta básica – a saber, que ela pode desenhar não apenas

coisas, mas também a própria fala.” (VIGOTSKY apud ANDRADE, 2001, p.02). Desenhando as

falas e impressões interiores o homem estabeleceu as primeiras terras da escrita. 

Maria  Luiza  Cardinale  Baptista  também  defende  a  idéia  de  que  imagem e  escrita

formam  um  binômio  inseparável  cujo  princípio  comum  é  a  necessidade  de  inscrever-se  e

comunicar  algo.  Considera  que  a  escrita  pictográfica  deve  ser  vista  como  uma  inscrição  de

imagens:

22 Ver epígrafe desta seção.
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está clara a relação escrita-imagem, como dispositivo de Comunicação. Ambas nascem
ligadas ao mesmo princípio de inscrição. Há muito mais em comum: as relações que se
estabelecem, as trocas e o ato de compartilhar. São também os acordos de troca... enfim,
as ‘re-present-ações’. A escrita pictográfica ajuda a demonstrar que temos que pensar, na
verdade,  em dispositivo de  inscrição  e não necessariamente  em verbalização,  quando
falamos  em  processo  de  escrita.  A  escrita  verbal  decorre  de  um  processo  de
amadurecimento do simbólico. No que tange à inscrição, no entanto, escrita e imagem
surgem juntas. (2005, p.03).

Assim  também  as  esculturas  poderiam  ser  consideradas  escrituras  de  imagens em

diversos materiais (barro, ferro, bronze, madeira, gelo, pedra, cristal) e a arquitetura seria, então,

como nos diz Victor Hugo, o grande livro que a humanidade escreveu ao longo de sua caminhada:

“efetivamente, desde a origem das coisas até o século XV da era cristã, inclusive, a arquitetura é o

grande  livro  da  humanidade,  a  principal  expressão  do  homem  para  seus  diversos  estados  de

desenvolvimento, seja como força, seja como inteligência.” (2003, p.186). O homem desenvolveu

a arquitetura, de acordo com o autor, à medida que foi desenvolvendo sua capacidade interna de

organização, sua inteligência e sua necessidade de registrar. Ergueu as edificações passo a passo,

sofisticando as formas e a utilização de materiais, tal como realizou o processo de escrita; partiu do

sentimento  volátil  da  memória  para a  construção  das  primeiras  inscrições,  em seguida  veio  o

alfabeto, as palavras arrumadas em sílabas e depois os livros.

Quando  a  memória  das  primeiras  raças  se  sentiu  sobrecarregada,  quando  a
bagagem das lembranças do gênero humano tornou-se tão pesada e tão confusa que a
palavra, nua e móvel, correu o risco de se perder no caminho, ela foi transcrita no solo do
modo mais visível e ao mesmo tempo mais durável e mais natural. Selou-se cada tradição
sob um monumento. (...)

A arquitetura começou como toda escritura. Foi primeiro alfabeto. Colocava-se de
pé uma pedra, tinha-se uma letra, e cada letra era um hieróglifo e sobre cada hieróglifo
repousava um grupo de idéias, como o capitel sobre a coluna. Assim fizeram as primeiras
raças, por todos os lados, ao mesmo tempo, sobre a superfície do mundo inteiro. (...)

Mais  tarde,  fizeram as  palavras.  Sobrepuseram a  pedra  à  pedra,  acoplaram as
sílabas  de  granito,  o  verbo  experimentou  algumas  combinações.  (...)  Algumas  vezes
mesmo, quando se tinha bastante pedra e um vasto espaço, escrevia-se uma frase. (...)

Enfim, fizeram os  livros.(...).Enquanto Dédalo,  que é  a  força,  media,  enquanto
Orfeu, que é a inteligência, cantava, o pilar, que é uma letra, a arcada, que é uma sílaba, a
pirâmide,  que é uma palavra,  postas em movimento ao mesmo tempo por uma lei  de
geometria  e  por  uma lei  de  poesia,  agrupavam-se,  combinavam-se,  amalgamavam-se,
desciam, subiam, justapunham-se sobre o solo, rumando para o céu, até serem escritos
sob o ditado da idéia geral de uma época, estes livros maravilhosos que eram também
maravilhosos  edifícios:  o  pagode  de  Eklinga,  o  Rhamseïon  do  Egito,  o  templo  de
Salomão. (Ibidem, p. 187-188).

Estas idéias podem ganhar maiores contornos de realidade, se partirmos da premissa de

que a distinção básica existente entre a fala e a escrita encontra-se no caráter de temporalidade.

Jean Dubois apresenta a seguinte assertiva para distinguir a fala da escrita: “a fala se desenrola no

tempo e desaparece;  a  escrita  tem como suporte o  espaço,  que a  conserva.”  (1973,  p.222).  A
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palavra falada não se sustenta por muito tempo, necessita do beijo da memória para lhe dar vida,

pois, carrega consigo a semelhança efêmera do vento. Já a escrita marca, finca suas formas em

algum suporte, inaugurando para o homem a sensação de perenidade concreta. 

Entretanto, é apoiando-se na noção de  marca mais precisa e distinta do desenho que

outros pensadores, como Geoffrey Sampson, por exemplo, consideram a escrita suméria como a

mais  antiga  da  humanidade.23 Desenvolveu-se  nas  pequenas  cidades-estados  sumerianas,  na

Mesopotâmia – terra banhada pelos rios Tigre e Eufrates – há mais de 5.500 anos a.C. “Sua escrita

arcaica era utilizada para fins administrativos, tais como o registro de pagamento de impostos. Esta

escrita arcaica posteriormente evoluiu para a técnica cuneiforme, que era organizada em tabuinhas

de argila.” (GAZOLA, 2007, p. 01).

Assim nos deparamos com três dos enigmas presentes nas terras da escrita. Primeiro:

os desenhos primitivos encontrados pelos humanos nas cavernas são marcas do desenvolvimento

de  um processo  de  escrita  ou  não?  Segundo:  a  escultura  e  a  pintura  podem ser  consideradas

expressões da escrita? Terceiro: a arquitetura pode ser vista como o grande livro da humanidade

até a invenção da imprensa? Cabe a cada viajante do Reino da Palavra elaborar suas considerações

e responder aos enigmas, ou deixá-los pendurados num dos cordões da memória para revisitá-los,

de  vez  em quando,  à  procura  de  novas  possibilidades,  como nos  apraz  fazê-lo.  Gostaríamos,

entretanto, de abrir outra porta que talvez nos conduza ao encontro de mais uma teia de enigmas: a

porta origem da escrita-processos culturais. 

Certamente a escrita não nasceu em todos os povos sob o mesmo prisma; cada lugar do

planeta  deve  ter  iniciado  sua  prática  de  acordo  com um complexo  conjunto  de  variáveis  que

passam pelo desenvolvimento da percepção humana sobre os mundos interno e externo, valores

étnicos, sentimentos morais, necessidades de intercâmbio com outros povos, expressões de poder

político, dentre outros. Baptista apresenta a escrita como uma “tecnologia intelectual” sugerindo

que ela  não  nasceu pronta  e  acabada;  requisitou  dos  homens  a  dedicação  ao ato  de  fazer,  de

elaborar, que outras tecnologias também requerem para seus nascimentos e manutenções.

A  escrita  é  uma  tecnologia  intelectual  de  grande  importância  para  as
transformações do ser humano. Seu surgimento resultou de um longo processo, marcando
diferenças  de  culturas,  de  povos,  de  relações  e  interações.  O ato de  inscrever-se,  de
produzir  inscrições,  variou  desde  as  condições  e  características  da  comunicação  dos
povos, passando pela necessidade econômica, materiais disponíveis, interesses políticos e
religiosos.  Trata-se  de  diferentes  processos  da  produção  de  marcas.  Marcas  que
comunicam intenções de dizer e, como tal, expressam ‘personalidades’ – no sentido de
sujeito-conceito. Conceito do eu, o que marca, diferencia. (2005, p.02).  

23 Cf.  SAMPSON apud GAZOLA.  A História  da  Língua Escrita. In:  http://www.lendo.org/a-historia-da-lingua-
escrita/. Acessado em: 11/11/07.
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A escrita marcaria, assim, a identidade de uma pessoa, de um povo. Escrever de tal

forma, utilizando determinados recursos e outros não, diz muito de quem somos e do universo

cultural-temporal em que vivemos. Talvez por isso povos como os chineses atribuam importância

fundamental  à  escrita  e  à  caligrafia.  Escrever  para  eles  é  uma  forma  não  só  de  expressar  o

pensamento, mas também de realizá-lo. Tanto escrevendo quanto falando, a palavra se manifesta

como “força atuante” (CHEVALIER e GHEERBRANT,  2006,  p.  386).  Mas a arte  caligráfica

chinesa concede ao homem um poder de conexão consigo mesmo e de plenitude que nenhuma

outra arte é capaz de fazê-lo  porque consideram que a escrita cria,  fora  e dentro do ser,  uma

realidade objetiva. Eis o que nos diz acerca da escrita Wang Hsichih, famoso calígrafo chinês:

cada traço horizontal é uma massa de nuvens em formação de combate; cada gancho, um
arco entesado de uma força rara; cada ponto, uma rocha a tombar de um elevado cume;
cada  ângulo  pontiagudo,  uma  escápula  de  cobre;  cada  prolongamento  de  linha,  um
venerável galho de sarmento;  e cada traço livre e solto,  um corredor prestes a saltar.
(Ibidem, p. 386). 

Outra consideração interessante que se pode levantar acerca da escrita como marca está

na relação escrita-agricultura. Isto porque muitos estudiosos associam o surgimento da escrita ao

período em que o homem realiza certamente uma grande transição histórica: deixa de ser nômade e

se torna sedentário. Ou, em outras palavras, inicia o cultivo da terra de maneira mais elaborada,

com o propósito de produzir alimentos para a coletividade. Os homens passam a arar a terra como

se desejassem deixar  suas marcas no seio daquela  mãe acolhedora.  “O processo desencadeado

durante o chamado período Neolítico – 8.000 a 4.000 a.C. – significou também a inscrição do

próprio  homem  na  terra,  produzindo  marcas,  semeando  para  depois  colher  sua  produção.”

(BAPTISTA, 2005, p. 02).

A relação do homem com a terra retrata também outra modificação humana: o tempo e

o espaço passam a ser olhados e vivenciados de maneira diferenciada; para plantar e colher o

homem precisou aprender a esperar e a decifrar os ritmos e as múltiplas configurações espaciais

que as estações do ano desenhavam sobre a terra.

As  mudanças  decorrentes  do  fato  de  que  o  homem  passou  a  ser  vinculado
fisicamente à terra – como se fosse um caractere impresso – foram muito grandes. Isso,  é
claro, fez com que o ser humano estabelecesse vínculos diferentes com os processos da
natureza, com o tempo e com o espaço. O tempo de espera. O tempo de maturação para o
alimento ficar pronto para a colheita.  O tempo bom, o mau tempo. A observação e o
reconhecimento  dos  processos  da  natureza  aos  poucos  ganham  importância  de
‘sobre-vivência’.  (Ibidem, p. 02).
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Para  Pierre  Lévy  esta  correlação  agricultura-tempo  de  espera  também  pode  ser

inteiramente  associada  ao  processo  da  escrita.  O escritor  finca  suas  marcas  sobre  um suporte

desejando comunicar algo, criar vida e relação com um outro (que em alguns casos pode ser ele

mesmo). Depois das marcas fincadas, há que esperar o retorno das impressões que o outro pólo de

relação vai estabelecer. E, como entre o tempo do plantio e o da colheita, pragas e tempestades, ou

abelhas  bondosas  e  dias  ensolarados  podem atravessar  o  caminho,  gerando dificuldades,  mal-

entendidos ou plenitude de significação.

A agricultura (...) pressupõe uma organização pensada do tempo delimitado, todo
um sistema do atraso, uma especulação sobre as estações. Da mesma forma, a escrita, ao
intercalar um intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da mensagem, instaura a
comunicação diferida, com todos os riscos de mal-entendidos, de perdas e erros que isto
significa. A escrita aposta no tempo. (1993, p.88).   

E pode-se considerar que a aposta da escrita no tempo ganha conotações com cheiro de

magia, pois sempre é uma aposta de contornos flexíveis, filha da mistura de um presente-passado-

futuro com uma certa ânsia pela elasticidade eterna. Não é este o sentimento que invade os homens

ao escreverem um livro? A possibilidade de terem suas palavras grafadas, ecoando pela eternidade,

perenes como as raízes de uma árvore mágica plantada e cultivada com cuidado e dedicação? 

Cabe  aqui  a  visita  a  um dos  cordões da  memória,  para  puxar  de  lá  uma  questão

intrínseca a um dos enigmas: a fala de Victor Hugo sobre a substituição dos  livros arquiteturais

pelos  livros  impressos.  Segundo  ele,  com a  criação  da  imprensa  -  a  grande  “iluminura”24 de

Gutenberg - o homem encontrou outra forma de escrever e perpetuar suas idéias, seus sentimentos,

de dar vida, voz e cor a seus anjos e demônios: a impressão das palavras sob a forma de livro. Com

isto os seres humanos puderam ver faíscas da grande magia do sentimento de indestrutibilidade, de

perenidade imortal acontecer. Ainda que mortos, suas idéias impressas e espalhadas pelo mundo

poderiam sobreviver e comunicar a outros homens algo de si mesmos. Fala-nos o grande escritor:  

no século XV, tudo muda. O pensamento humano descobre um meio de se perpetuar não
somente mais durável e mais resistente que a arquitetura, mas ainda mais simples e fácil.
A arquitetura é destronada. As letras de pedra de Orfeu serão sucedidas pelas letras de
chumbo de Gutenberg. (...)

Sob a forma impressa,  o pensamento humano é mais imperecível que nunca. É
volátil,  impalpável,  indestrutível.  Mistura-se  ao  ar.  No  tempo  da  arquitetura,  fazia-se
montanha e apoderava-se de um século e de um lugar. Agora, faz-se revoada de pássaros,
espalha-se aos quatro ventos e ocupa-se ao mesmo tempo todos os pontos do ar e do
espaço. (2003, p. 193-194).  

24 Expressão do poeta Manoel de Barros. Ver epígrafe de abertura desta seção.
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Revisitado  o  enigma,  deixemo-lo  novamente  entregue  a  Mnemosyne25 para

prosseguirmos em nossa caminhada. Se Victor Hugo considera que o primeiro grande livro escrito

pela  humanidade  foi  a  arquitetura  e  o  segundo  foi  oriundo  da  imprensa,  existem  outras

possibilidades que nos apontam outros recantos onde a verdade talvez esconda mais uma de suas

faces.   Muitos  povos  caminharam  pela  Terra,  estabelecendo  uma  relação  entre  a  escrita  e  o

universo sagrado por considerarem-na algo tão luminescente que só poderia ter sido um presente

divino concedido aos homens. 

No solo egípcio, foi recuperado um antigo documento que mostra o deus Thot retirando

os caracteres da escrita das figuras de outros deuses. Portanto,  para os egípcios,  a escrita teria

surgido “à imagem de Deus” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2006, p. 385) e somente depois

que foi dada aos homens, passou a se identificar com eles. Porém, durante muito tempo, todas as

sociedades  egípcias  dedicaram  à  escrita  um  lugar  especial.  Ser  um  escriba  –  homem  que

manuseava diariamente a arte de escrever – era cargo de grande importância e destaque social. Ela

também estava ligada aos ritos funerários pois a vida escrita de um rei deveria acompanhá-lo após

sua morte, sob a forma de livro, a fim de que pudesse se defender com este documento diante do

tribunal  de  Osíris. Livro  este  que  também  pode  ser  entendido  como  páginas  escritas  com  a

finalidade de imortalizar a criatura humana. 

A relação da escrita egípcia com os ritos fúnebres e as obras monumentais são
elementos que ressaltam algo importante, ou seja, o aspecto escrita versus permanência –
o registro que fica, o tempo que fica, a obra que fica, o sujeito que fica; trata-se de uma
espécie de ilusão de vencer a morte e a passagem do tempo. (BAPTISTA, 2005,  pp.
03,04).

Na tradição muçulmana, o mundo é entendido como sendo a expressão da escritura

sagrada de Deus. Ele escreveu tudo o que existe, inclusive o próprio homem. As letras do alfabeto

são  formadas  por  “elementos  constitutivos  do  próprio  corpo  de  Deus.”  (CHEVALIER  e

GHEERBRANT, 2006, p. 385) Assim, as vinte e oito letras representam a integração humana entre

o corpo e a  alma.  “Nada existe  no mundo,  escreve Abu Ya’qub Sejestani,  que não possa  ser

considerado como uma escrita. O Livro do mundo exprime, de resto, a unicidade da Mensagem

divina primordial, da qual as Escrituras sagradas são as traduções específicas.” (Ibidem, p. 385). 

Entre os indianos também se encontra uma tradição similar. Nesta cultura existe uma

deusa específica para o culto da palavra, chamada “deusa da palavra” ou “deusa-alfabeto”. (Ibidem,

p.  385)  Cada letra  escrita  no  mundo  dos  homens  se  identifica  com uma parte  de  seu  corpo.

25 Ver BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia (a idade da fábula) – histórias de deuses e heróis. Rio
de Janeiro: Ediouro, 2004.
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Portanto, escrever é também um ato de comunicação e inter-relação com o divino. Traçar letras é

como repetir mantras: acorda no homem seus poderes fundamentais e sua comunhão com todas as

coisas do universo. 

O povo tibetano também apresenta uma relação sagrada com as palavras escritas. Em

vários mosteiros e casas encontra-se a bela tradição do moinho de preces. Trata-se de palavras de

bem-aventuranças que são escritas e penduradas para que ressoem como o badalar de um sino,

espalhando suas forças benéficas ao sabor do vento. “O moinho é o receptáculo ou o veículo de

uma força sagrada, encerrada no som da palavra, que se pode pôr em movimento em benefício

próprio.” (Ibidem, p.614).

Então,  pode-se  dizer  que  seja  como  pintura,  como  escultura,  arquitetura,  forma  de

defesa no mundo dos mortos, modo de orar e conversar com as forças sagradas do universo, a

escrita  deseja  sempre  concretizar  e  perpetuar  sentimentos  e  idéias.  Faz  parte  de  sua  mágica

provocar “iluminuras”26 nos humanos porque também serve de ponte ou barco entre o inconsciente

e o consciente. Escrevendo o homem pode realizar o encontro consigo mesmo, comunicando-se

com águas internas nunca antes navegadas. Escrever certamente é uma forma de nos apropriarmos

melhor de quem somos, de lidarmos com nossos registros internos de sonhos e idéias para que

escolhas sejam forjadas à luz de fagulhas brilhantes na montagem de travessias pessoais.  

2.2.1 – O OLHO DA ESCRITA

 Muitas  culturas  consideram  o  olho  como  principal  instrumento  de  percepção,  de

indicação dos caminhos do conhecimento. Ao abri-lo ou fechá-lo, os homens sempre encontram

respostas necessárias às suas jornadas. Édipo pode ser visto como o exemplo de alguém que, para

desenvolver sua visão interior, teve que  apagar a exterior, vazando os olhos. “Pode abrir em si

mesmo um olhar interior e não julgar sua vida somente a partir de um olhar exterior. Pode colocar

sobre os acontecimentos um olhar que vem de uma outra luz. Uma luz que brilha mesmo dentro da

noite.” (LELOUP, 1998, p.49). Mas todos nós somos convidados pela vida a desenvolver este

movimento com o olhar; o olho de dentro e o de fora, a intercomunicação entre estes dois mundos

para que a percepção das luzes e sombras em cada ponto do caminho se torne mais clara.   

26 Expressão do poeta Manoel de Barros. Ver epígrafe de abertura desta seção.
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Outras culturas trazem uma simbologia que associa o masculino e o feminino aos olhos;

cada olho é considerado a manifestação de expressões destes princípios. O esquerdo representa o

Sol, a atividade, o futuro enquanto que o direito representa a Lua, a passividade e o passado. Então

cabe ao homem desenvolver um olho que fique do meio, servindo de ponte e comunicação entre

estas duas forças (é o chamado terceiro olho); olho que equilibra, desvenda, revela, comunica,

interliga partes fundamentais do ser.27 

Assim, entrar em contato com o olho da escrita é encontrar o recanto mais mágico de

suas  terras.  Lugar onde ela  opera transmutações,  realiza  ligações,  promove intercâmbio e gera

luminosidade entre os mundos interno e externo, masculino e feminino. Recanto onde curas podem

acontecer  como  expressão  de  um  ser  que  deseja  registrar  algo  de  si  e  depois  se  desvendar,

desvelando seus pedaços e trechos a partir dos escritos.

Clarice Lispector nos fala da escrita como este meio intenso de curas fundamentais, de

uma intercomunicação consigo mesma, atravessada pelo desejo de revelar algo aos outros:  “eu

escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. Viver é

uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos porque neles vivemos.” (2005, p.117).

Aqui nos deparamos com a insinuação de alguém que diz: escrevo para viver, para me conhecer

melhor no decurso da existência, para fabular respostas sobre perguntas inquietantes, para erguer

caminhos que façam da minha vida uma não-morte. Lya Luft ao responder a um jornalista que

perguntava  por  que  ela  escrevia  obsessivamente  sobre  a  morte,  também nos  aponta  para  este

caminho:  

não, eu não escrevo obsessivamente sobre a morte, mas sobre a vida.
Da qual ela faz parte. (...)
Escrevo sobre coisas que existem e são maravilhosas e outras que são tremendas, e

algumas que poderiam ser melhores. Escrevo sobre o amor e a vida em todas as formas.
Assim também necessariamente falo na morte.

Fazendo aqui um pouco de literatura, posso dizer que a morte é que escreve sobre
nós – desde que nascemos ela vai elaborando conosco o nosso roteiro. Ela é a grande
personagem,  o  olho  que  nos  contempla  sem dormir,  a  voz  que  nos  convoca  e  não
queremos ouvir, mas pode nos revelar muitos segredos.

O maior deles há se ser: a morte torna a vida tão importante!
Porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que

desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou o amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos
hoje... devíamos tentar ser felizes hoje. (2004a, p.145).

Nasce aqui outra  insinuação luminosa:  escrever como forma de enfrentar o peso da

morte,  suavizando suas rugas,  encontrando motivos para  ensolarar mais  o sol,  colorir  mais os

27 Cf.  CHEVALIER,  Jean  e  GHEERBRANT,  Alain.  Dicionário  de  símbolos,  20ª  edição,  Rio  de  Janeiro:  José
Olympio, 2006, pp. 653, 654.
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afetos, degustar mais o cotidiano cheio de uma miríade de vivacidades que esperam ser colhidas,

nutridas,  acalentadas,  vividas  em  instâncias  de  plenitude.  Ainda  sobre  este  aspecto,  Marcya

Vasconcellos  ressalta  que  escrever  é  uma  forma  de  conversar  com  nossa  aranha  sombria,

permitindo que ela elasteça fios de significados até nosso consciente, possibilitando-nos uma maior

apropriação de nós mesmos: 

palavras podem matar,  afirma o personagem de Paul Auster, em seu livro “Noites do
Oráculo”, da mesma maneira que palavras podem nos fazer viver. Podem ser o caminho
para a “salvação”, para o encontro com o SELF. Ao se criarem narrativas e personagens,
podem-se  viver  diversas  situações,  podem-se  concretizar  aspectos  da  sombra,  por
exemplo, que necessitam vir à tona para serem entendidos, aceitos e trabalhados. Muitas
vezes, uma situação de conflito pode ser resolvida pelo fio da narrativa. (2007, p. 113).

Neste ponto é importante lembrar que não estão nas teias da sombra somente aspectos

negativos;  elas  também  servem  de  moradia  a  elementos  positivos,  que  carregamos  e  não

conseguimos encontrar. Sombra28 não deve, portanto ser associada ao mal, à dimensões somente

problemáticas, pois também se pode sair mais reluzente e fortalecido após uma visita a suas teias.

Assim é  interessante  observarmos  um pouco  do  trabalho  que  Richard  Lewis  desenvolve  com

crianças, na cidade de Nova York. 

Segundo ele, há muitas crianças portadoras de grandes  tesouros internos, cujo brilho

colorido não conhecem, porque estas preciosidades se encontram trancafiadas no mundo de suas

sombras. Desenvolvem o que ele chama de “realismo obstinado”, ou seja, um estado onde o cheiro

da imaginação é perigoso porque  somente  a dureza da realidade que observam com os olhos

exteriores é percebida como verdade. Fala-nos o autor:

há anos venho trabalhando com crianças que em geral não têm consciência da riqueza de
suas vidas interiores nem, conseqüentemente, das histórias que existem dentro delas. (...)
A incapacidade de transitar confortavelmente entre diferentes experiências temporais e
espaciais é muitas vezes expressa por um realismo obstinado: as coisas só podem ser o
que devem ser, não o que podem se tornar. Em suma, muitas dessas crianças ficam presas
a uma rigidez árida em que a imaginação levanta suspeitas. Essa rigidez de pensamento
tende  a ser  reforçada  por  nossa  desconfiança  social  do  significado  e  da  utilidade  da
imaginação. (2002, p. 146).

Imaginar  para quê?  Há que  se  descobrir  uma  chave  mágica capaz  de fazer  girar  a

maçaneta da porta imaginativa, a fim de que os primeiros passos rumo ao encontro com o tesouro

interior possam se dar. Richard conta várias experiências onde a escrita serviu como esta  chave.

As histórias que ele contava assustavam um pouco, faziam a imaginação se parecer com uma

28 Ver: STEIN, Murray. Jung - O Mapa da Alma. Cultrix: São Paulo, 1998.
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espécie de grande monstro ameaçador, mas quando conduzia as crianças ao encontro com o olho

da escrita, a maçaneta do fantástico acalentador era girada e mundos novos se abriam.  

Narra a experiência que teve com Joel, garoto que ficou assustado ao ouvir a história de

uma árvore que era capaz de escutar e de falar através de suas folhas. “Eu estava questionando uma

realidade que ele tinha cuidadosamente criado.” (Ibidem, p.144). Mas depois de algum tempo,

parece que os poderes da pedrinha da escrita foram capazes de construir um tapete confortável que

conduziu Joel ao primeiro encontro com o olho de sua escrita. E deste encontro surgiu a seguinte

luminescência:

é espantoso como o vento mexe com as árvores.
Mexe também com minha mente.
Quando olho para uma árvore
Sinto-me ousado e valente.
Quando o vento sopra nas árvores,
As árvores assobiam no tom
de uma música envolvente
Enquanto escuto, sorrio. (Ibidem, p.144).

  

Outra  experiência  interessante  de  Lewis  aconteceu  quando  decidiu  explorar  a

capacidade imaginativa das crianças, a partir da associação com um objeto. Cada criança deveria

escolher um objeto para se imaginar como ele e escrever sua história. Então, imaginando-se como

uma máquina de escrever, um menino de nove anos colocou no papel externo o seguinte enredo:

de vez em quando alguém enfia um pedaço de papel em Mim. Não compreendo uma
coisa, isto é, não entendo por que eles não param de Me dar cliques, de girar a minha
campainha e mudar minha melhor cor. Toda vez que eles acabam de me usar, sempre me
tiram o papel. E há uma coisa errada Comigo que não entendo. Estou sempre batendo em
Mim. (Ibidem, p.147). 

A escolha da máquina de escrever, das palavras e da forma como foram organizadas, é

sem dúvidas o indício claro de uma conversa com a senhora do  reino das sombras. Conteúdos

enterrados ou esquecidos, que pediam remédio, puderam colocar a cabeça para fora e respirar,

como se solicitassem a criação de novos contornos. “O que ela escreveu não foi uma metáfora

criada por  um adulto  para lhe explicar  seu problema, mas antes uma metáfora criada por  sua

compreensão do problema. Criando essa história, ela pode exprimir a sensação de sua dificuldade.”

(Ibidem, p.147).  

Considerando a  hipótese  de que as  crianças  só  conseguem “escutar  outras  histórias

quando se tornam efetivamente conscientes de suas histórias, quando passam a perceber que o que

elas têm para nos contar é tão importante para o mundo quanto as histórias de tesouros que as
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precedeu” (Ibidem, p.147), o autor utilizou mais uma vez a  pedrinha da escrita como meio de

autoconhecimento e desenvolvimento interior. Pediu a um grupo de crianças que observassem,

através das janelas de suas casas, as histórias que acontecem diariamente e as registrassem sob a

forma escrita. Então Tony, garoto de onze anos, passou a escrever uma série de impressões diárias,

que chamou de “Da minha janela”. Vamos ver alguns registros que ele desenvolveu certamente

olhando para fora e para dentro de si, ou seja, apoiado sob as macias pálpebras do olho da escrita: 

terça-feira – Vejo apenas dois sacos de lixo e uns 20 pombos. Vejo um menino olhando
de uma janela. Então a mãe aparece e diz para ele fazer alguma coisa. Vejo que o céu está
nublado e parece que vai chover. Vejo que está saindo muita fumaça de nossa chaminé.
Vejo  que  nenhuma  luz  está  acesa  e  vejo  pombos  em  nossa  janela.  Vejo  que
provavelmente não vai ser um bom dia.

Sexta-feira – Vejo os pombos voando em círculos,  dando voltas e mais voltas.
Vejo pessoas numa festa de aniversário e que as pessoas estão comendo bolo e tirando
fotos,  depois  dançam,  depois  ficam olhando enquanto outra pessoa abre  presentes.  A
pessoa é uma senhora. Ela ganha toalhas, perfume, pó-de-arroz, brincos. Acho que é o
marido que lhe dá o anel,  porque eles se beijam, então algumas pessoas vão embora
pouco a pouco. (Ibidem, p. 148). 

Lewis conta que uma luminosa expressão de prazer e contentamento surgiu no rosto de

Tony quando lhe falou que aquelas histórias não eram simples registros do mundo para além de sua

janela; também havia elementos criados por ele, desencavados de suas terras interiores. Foi como

se descobrisse uma poderosa fonte de magia, de auto-organização, auto-defesa, reflexão, incisão

criativa, elaboração de mil possibilidades. 

Que prazer sentem as crianças ao descobrir que elas também podem ser a fonte
dessa “invenção”  e  ao  mesmo tempo  observar  que  em toda  a  natureza,  inclusive  na
natureza  humana,  as  coisas  começam e  podem se  transformar  em algo.  Talvez  uma
história seja simplesmente sobre o que acontece. Se assim é, essas histórias estão por toda
parte, tanto dentro como fora de nós. (Ibidem, 149).

 

Vale aqui ressaltar o seguinte aspecto: a mágica que o encontro com o olho da escrita

propicia não se realiza apenas com crianças; faz parte de uma das inúmeras capacidades que o ser

humano carrega dentro de si,  numa espécie  de  baú de relíquias fundamentais.  Pois  como nos

lembra Rubem Alves, “somos palimpsestos, escritura sobre escritura, esquecidas, apagadas, mas

indelevelmente gravadas no tecido, prontas a ressurgir, se a encantação correta for feita.” (ALVES,

2006, p.03). E esta encantação pode despontar a partir da simples relação entre lápis, papel, mão e

uma vontade desejosa de se comunicar. Com a escrita, o encanto de desvelar a própria história, de

se apropriar  do percurso individual  que cada um faz e que se interliga a outros  tantos,  ou de

conhecer  o  “mito único” (ibidem,  p.  04) pertencente  a  cada homem, pode acontecer.  É ainda
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Rubem Alves quem vem nos mostrar este reluzente processo de descoberta, desenhado por Cecília

Meireles, nestas linhas fantásticas:

foi desde sempre o mar.
E multidões passadas me empurravam
como barco esquecido.
Agora recordo que falavam
da revolta dos ventos,
de linhos, de cordas, de ferros,
de sereias dadas à costa.

E o rosto de meus avós estava caído
pelos mares do Oriente, com seus corais e pérolas,
e pelos mares do Norte, duros de gelo.

Então é comigo que falam,
sou eu que devo ir.
Porque não há ninguém,
não, não haverá mais ninguém,
tão decidido a amar e a obedecer a seus mortos.

E tenho de procurar meus tios remotos afogados.
Tenho de levar-lhes redes de rezas.
Campos convertidos em velas,
barcas sobrenaturais 
com peixes mensageiros
e santos náuticos.

Meu sangue entende-se com essas vozes poderosas.
A solidez da terra, monótona,
parece-nos fraca ilusão.
Queremos a ilusão grande do mar,
multiplicada em suas malhas de perigo. (MEIRELES apud ALVES, 2006, p.04-
05).

Conhecer-se,  conversar  com  ancestrais  abrindo  um  portal  pelo  reino  da  escrita,

mergulhar num grande mar onde a especificidade tempo-espacial adquire outros formatos, estas

são algumas impressões que podemos extrair deste poema. E, como mais uma expressão concreta

de que todos somos capazes de abrir nosso  baú de relíquias fundamentais  e realizar o encanto,

vamos ao encontro da poesia de uma jovem mestiça carioca de 15 anos, produzida numa sessão

grupal de Arteterapia:

navegando vou
Em um simples barco
Na imensidão de um mar lindo
Azul brilhante...

Há vários barcos além do meu...
Barcos lindos
Se divertindo, 
Pessoas pulando no mar
E as águas se transformam...
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O azul brilhante fica escuro...
Fica frio

E um grito eu escuto
Mas elas nem percebem...
E fico distante... distante
Já não vejo mais os outros barcos...
Está clareando...
O mar azul brilhante voltou.

Navegando vou...
Acompanhada pelas águas
Abraçada pelo vento
E sustentada pelas palavras de boas
Lembranças. (Agosto de 2007)29 

Percebe-se a mesma ânsia, a mesma necessidade de encontro e o mesmo  cheiro de

alívio reconfortante que o abraço com o  olho da escrita pode proporcionar a duas mulheres de

idades bem diferentes, sob a influência de matizes culturais diversos. É este o grande poder que o

inconsciente coletivo carrega em suas entranhas: traçar uma espécie de nivelamento entre os seres,

pois, está em qualquer ser humano a capacidade de acessar suas imagens, figuras e também seus

possíveis roteiros de soluções. Nas palavras de Jung: 

contrariamente à  psique pessoal  ele  possui conteúdos e modos de comportamento,  os
quais são ‘cum grano salis’ os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos. Em outras
palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo portanto um substrato
psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. (2003,
p.15). 

    

Assim, pode-se considerar que dançar nas  terras da escrita pode ser uma forma de

encontrar nossos passos fundamentais e distingui-los dos que foram impressos em nós. Pode ser

como cavarmos uma gruta de acesso ao nosso processo de individuação que,  como nos alerta

Carlos Alberto Corrêa Salles, dura toda a existência.30 Ou, como nos diz Lya Luft, talvez seja a

eterna busca e construção de respostas nutritivas e iluminadoras dos caminhos humanos sobre a

Terra: “escrevo para obter respostas que – eu sei – não existem... por isso continuo escrevendo.”

(2004b, p.180). 

29 Trabalho realizado voluntariamente em instituição sem fins lucrativos, na cidade do Rio de Janeiro/2007.
30 Cf. SALLES, Carlos Alberto Corrêa.  Somos Feitos da Matéria dos Sonhos.  Rio de Janeiro: Record: Rosa dos
Tempos, 1998, p. 10.
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2.3 – MIRA, MIRA, MIRA CÁ!

Lia-se o amor no corpo forte do pai, no seu prazer pelo
trabalho, em sua mansidão para com os longos domingos. Era silencioso,

mas escutava-se o amor murmurando – noite adentro – no quarto do
casal. A casa, sem forro, deixava vazar esse murmúrio com aroma de

fumo e canela, que invadia lençóis e dúvidas, para depois filtrar-se por
entre telhas.

(Bartolomeu Campos de Queirós)31

A todo  viajante  que  adentra  os  territórios  da  pedrinha  da  leitura,  pede-se  atenção

contemplativa. O olhar deve procurar penetrar, fisgar sentidos para além das formas aparentes e

plasmá-los  em expressões  de  entendimento,  de  comunicação,  de  apaziguamento,  ou  de  novos

questionamentos  interiores.  Os poderes  destas  terras  são profundamente  inquietantes;  trazem a

essência transmutadora para a palma da mão e pronunciam pausadamente: agora é com você!

Ler é um exercício contínuo de entrelaçamento entre escolha e percepção. Escolher e

perceber,  perceber e escolher,  são movimentos  que confeccionam os pontos e contrapontos no

tecido  que  se  vai  fiando  com  a  leitura.  E  não  se  sabe  responder  se  percebemos  primeiro  e

escolhemos depois, ou vice-versa. Sabe-se apenas que a leitura não nasce somente do contato com

livros impressos a partir da grande “iluminura” de Gutenberg. Trata-se de uma magia tão antiga

quanto a confecção do corpo humano sobre a Terra porque certamente as primeiras leituras se

deram a partir do corpo. 

Filho diz que “mesmo antes da escrita, o homem lia. Lia o mundo com seu olhar, com

suas experiências sensoriais.” (2003, p.67). Corsino parece também concordar amplamente com

esta idéia. À luz de um texto de Bartolomeu Campos de Queirós, ela diz o seguinte:

o homem, "por meio dos sentidos, suspeita o mundo", simboliza, se expressa, diz para si
mesmo e para o outro. Nossos sentidos não apenas percebem e enviam sinais nervosos
para o cérebro, mas dão significado ao que nos cerca, criam, transformam, estabelecem
relações, revelam, mostram e se comunicam. Com os olhos, olhamos a vida, imaginamos,
acordamos sentimentos, criamos imagens; o olfato e o sabor despertam a memória, fazem
o pensamento ir longe entre cheiros e sabores da história individual e coletiva; com os
ouvidos,  escutamos os sons e  os silêncios dos nossos interlocutores e do mundo, nos
encantamos e inventamos novos ritmos e melodias; a pele envolvendo o corpo inteiro,
estremece, se arrepia, toca e é tocada, dança, chora, ri, registra e se deixa registrar. "Por
meio dos sentidos suspeitamos o mundo", o recriamos e o damos à compreensão do outro.
Por meio dos sentidos produzimos linguagem, indo além da sensação imediata. (2007b, p.
04).

31 Cf. QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Indez. Belo Horizonte, Minguilim, 1988.
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O mundo  seria  então  um grande  livro,  cheio  de  mistérios  inquietantes,  indagações

portentosas e poesias pedindo para serem decifradas, comidas, reelaboradas ao sabor dos leitores. E

o nosso corpo seria a primeira chave que abriria o contato com as páginas do grande livro. Queirós

vem incrementar um pouco esta visão considerando que:

 
o mundo é um livro sem texto, criado a partir da palavra. Dizendo faça-se a luz, a água, a
terra, o caos se curou.(...) Desde o início em que me lembro, leio ininterruptamente suas
páginas,  recorrendo  a  todos  os  meus  sentidos,  acrescentando  ainda  o  fantasiado,  na
tentativa de me acalentar frente a tão imenso mistério. E sobre esse remoto sem texto –
invenção original primeiro – busco atribuir significado a tudo que ultrapassa o meu pouco
poder. Freqüentemente, incapaz de decifrar os enigmas, recorro ao imaginário, resgatando
elementos para me proteger diante de tamanha intensidade. E só a palavra me inscreve.
(2007, p. 01).

   Sopros inquietantes pedem aqui para se presentificar: as palavras que criam o mundo

seriam as mesmas que inscrevem o autor? Ou o autor coletaria, com o movimento da leitura, as

palavras  presentes  em  toda  a  criação,  remodelando-as  e  dando  nascimento  a  palavras

transmutadas que o inscreveriam no mundo? Isto nos faz apresentar um dos enigmas que se pode

encontrar nas  andanças pelo  reino da leitura:  toda leitura  é  também uma inscrição?  Se assim

considerarmos estaremos adentrando o território em que a pedrinha da leitura se encontra com a

da escrita, para que a magia da palavra que provoca nascimentos aconteça. Estaremos partindo do

princípio de que ao ler  qualquer impressão escrita  no mundo,  o homem estaria  inscrevendo a

própria  leitura.  Ou,  em outras  palavras,  a  leitura  acontece de  uma mistura alquímica  entre  os

elementos:  percepção,  escolha,  escrita;  ler  é inscrever  as percepções  escolhidas ou as  escolhas

percebidas que formam os inúmeros caminhos do ser. 

Maria Helena Kühner considera que ler é “nosso primeiro gesto de liberdade” (2007,

p.09).  Segundo  ela,  mergulhando  em  busca  da  raiz  da  palavra,  encontraremos  múltiplas

significações:  “ler  é  colher,  reunir,  juntar;  é  escolher,  eleger;  é  percorrer,  costear,  navegar.”

(Ibidem, p.08); todas associadas a uma espécie de somatório entre vontade e liberdade de ação.

Talvez possamos dizer que colhendo, reunindo, juntando o homem está escolhendo, elegendo e

também percorrendo, costeando, navegando os mares de uma leitura maior e, ao mesmo tempo,

que cabe dentro de si mesmo.

Para  a  autora,  ao  nascer,  começamos  a  colher,  juntar  nossos  primeiros  elementos,

inaugurando nosso percurso no grande  mar da leitura.  É como se recolhêssemos conchinhas à

beira mar, sem sabermos dizer ainda o que são as conchinhas nem o que é o mar,  mas como

estamos lá, em contato com ele, e seu movimento nos lança inúmeras conchinhas ao encontro dos

nossos pés, vamos pressentindo que elas devem ter alguma relação conosco. Depois, ao crescermos
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percebemos que aquelas  conchinhas recolhidas nas primeiras maresias da infância continuam

dentro de nós;  formaram nosso  arcabouço fundamental  para  que continuássemos perguntando:

quem sou eu? E para que talvez pudéssemos responder:  eu sou a soma de tudo que reuni em

minhas andanças de mar mais todas as enseadas que ainda desejo conhecer.  Filho apresenta uma

opinião interessante sobre este assunto:

somos  aquilo  que  vamos  adquirindo  ao  longo  da  vida.  Os  primeiros  jogos,  as
brincadeiras, as cantigas, os contos vão imprimindo em nós um pouco daquilo que vamos
ser  quando  adultos.  Não  somos  passivos  às  experiências  e,  a  cada  uma  aprendida,
incorporamos  informações,  transformamos,  acrescentamos  parte  de  nossa  própria
“herança” e vamos construindo nosso jeito de nos olhar e de olhar o mundo. Produzindo
saber, saberes, comprometidos com nossa época e lugar. (2003, p. 67).

A visão de Queirós também parece se aproximar muito desta de Filho, ao considerar

que o grande “livro sem texto”, que é o mundo, pede para ser legendado. As crianças o recebem de

presente e se assustam com este pedido: “se me vejo criança, perto do nascimento, me sei mais

assustado. Nascer foi receber, sem aviso prévio e de uma só vez, todo um livro”. (2007, p.01). Mas

se o livro está sem texto, como legendá-lo? Como escrevê-lo? Significá-lo? O autor nos aponta

uma saída: ouvindo a fala dos outros, lendo os significados que os outros imprimem nas páginas do

grande livro, para poder tecer sua própria inscrição.

Assim, procurando adivinhar esse livro sem texto, eu escutava o conto de cada um,
com o intuito de facilitar a minha leitura. Cada história me trazia novos entendimentos e
outras lembranças. Elas clareavam meus jovens pressupostos, me revelavam o sentido que
cada um imprimia a essa viagem. (Ibidem, p.01).

 

Aqui aparece mais uma intersecção luminosa onde os poderes da pedrinha da leitura se

encontram com os  da  pedrinha  da  fala fazendo  brotar  a  magia da  palavra.  Ouvir  a  fala,  as

contações dos outros é também um modo de recolher, costear, navegar imprimindo caracteres de

uma leitura peculiar. Então, sem a fala e um de seus elementos fundamentais, a escuta, a leitura

não poderia operar seu encantamento. E Queirós continua nos contando como a palavra falada de

cada um promovia e ampliava sua leitura, permitindo-o aprender a legendar e confeccionar sua

própria história:

e  muitos  –  avós,  padrinhos,  vizinhos  –  me  ofereciam histórias.  Em  suas  narrativas
afetuosas  eu  descobria  o  contraditório,  o  medo,  o  desejo,  o  ódio,  a  insegurança,
sentimentos comuns a todos nós, passageiros. Revelou-se para mim que contar histórias
era, também para eles, colocar as dúvidas, temporariamente, em seus lugares. Isso nos
aproximava. O contador se fazia ouvinte de si mesmo. E todos, com diferentes lápis e
vários tons, legendavam as páginas do livro. Receoso quanto ao futuro, incerto sobre o
antes, eu ia atravessando os fantasmas na medida em que a linguagem tornava inteligível
a lição. (Ibidem, p.01). 
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Neste ponto o autor parece nos oferecer uma interessante pincelada sugestiva: existe

uma relação inalienável entre leitura e ação. Toda leitura aciona sentimentos, idéias, remexendo o

rio dos significados, alterando as instâncias dos sentidos para promover talvez uma ação ou um

conjunto de ações exteriores. A leitura como grande auxiliar, espécie de escudeiro primordial que

ajuda o homem a limpar e escolher os elementos que deseja levar para compor cada cavalgada,

como deseja se vestir, em que cavalo pretende montar, que campos anseia percorrer. Leitura como

mágica que promove ações no mundo interior e exterior de todo caminhante humano.

Certamente já se tornou claro para o viajante do Reino da Palavra que a pedrinha da

leitura não trabalha isoladamente. Seus poderes somente funcionam quando em contato com os

poderes das outras duas pedrinhas: a da escrita e a da fala. Mas ao mesmo tempo o feitiço da

escrita e da fala não atinge resplandecência transmutadora sem a presença da pedrinha da leitura.

O território em que habita é o intercessor fundamental, o lugar onde as cores do arco-íris talvez

resolveram guardar o pote de ouro. Numa tentativa de representá-lo, poderia adquirir o seguinte

formato:

As terras da leitura formariam o terceiro olho do Reino da Palavra. Centro guardião e

acumulador das potências mágicas fundamentais; lugar de convergência e divergência de energias

transmutadoras.  Sentados  sobre  ele,  podemos  percorrer  distâncias,  desenhar  caminhos,  decidir

finais, começos e meios. É neste lugar de intersecção que temos a chance de descobrir como o

feitiço das palavras em movimento,  quer pela fala ou pela escrita,  pode operar transformações

elucidadoras de caminhos, elaboradoras de túneis, curadoras. 

Kühner (2007) associa a leitura ao livre nascimento. O ato de ler promoveria sucessivos

nascimentos nos homens, pois puxaria o  novelo da ânsia de conhecer,  molhando-o no rio dos

sentidos e entregando-o aos seres humanos a fim de que organizassem suas tramas de percepção e
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significados.  Ao ler nos tornamos capazes de conhecer,  de distinguir  padrões,  alterar escolhas,

formar opiniões e pintarmos livremente nossos próprios caracteres.

Ler supõe a capacidade de  colher algo do que é visto ou ouvido, e fazer, desta
experiência sensível, uma possibilidade de conhecimento. Pois conhecer, seja um animal,
uma planta ou qualquer coisa existente, é reunir ou recolher toda a espessa camada de
signos de que ele/ela é portador e descobrir suas diferentes constelações de formas. Por
isso  o  conhecimento  a-cresc-enta,  faz  crescer,  não  no  sentido  de  acumulação  de
informação que lhe atribui a ideologizada visão de nossa sociedade capitalista, mas no
sentido mais radical do termo, relacionado ao  cognoscere (cum+gnoscere), ao nascer
com o que se conhece, ao transformar-se pela diferença. Razão porque o conhecer, assim
sentido e  vivido,  não se dissocia  da  própria  liberdade:  a  liberdade  é uma caminhada
expressa nesses “nascimentos”. (KÜHNER, 2007, p.09).     

Nascer a partir da leitura dos mundos que nos cercam e nos quais interferimos como

agentes  ativos  de  impressões  parece,  entretanto,  algo  distante  da  nossa  cultura.  Nossos  dias

apressados correm nos dizendo que o tempo está mais curto e que devemos acelerar nossos passos.

Nossos compromissos sempre agendados sugerem que nenhuma parada contemplativa pode ser

feita porque isto significaria desvio de rota, ou atraso de objetivos. Mas há pessoas que, cansadas

do turbulento bombardeio de informações e mais informações – palavras vazias de significado –

resolvem  parar  para  desaprender a  caminhar  deste  modo,  procurando  encontrar  as  terras

transmutadoras da leitura. 

André Gide  confeccionou narrativas  que expressam fragmentos  destas  experiências:

“enquanto outros publicam ou trabalham, passei três anos de viagem a esquecer, ao contrário, tudo

o que aprendera com a cabeça. Essa desinstrução foi lenta e difícil; foi-me mais útil do que todas as

instruções impostas pelos homens, e, realmente, o começo de uma educação.” (GIDE, 1986, p.17).

Aprender “com a cabeça” parece ser para o autor aprender longe das sensações e dos sentimentos

reveladores. Aprender somente com a razão que reduz, empacota, classifica, não com o movimento

de palavras que libertam a fantasia, o impossível sonhado, o indizível capaz de se pronunciar. Por

isso anseia pelo resgate de experiências fundantes, das  leituras fundamentais do ser humano: o

contato com a natureza,  com o outro,  consigo mesmo.  A conclusão mais  geral  e  talvez  mais

espantosa a que chega é que os livros de palavras escritas devem ser queimados.

Foi um livro que João comeu em Patmos
como um rato; mas eu prefiro framboesas.
Isso encheu-lhe as entranhas de amargura
e ele teve depois muitas visões.

Ah!, quando teremos queimado todos os livros, Nathanael!

Não  basta  ler  que  as  areias  das  praias  são  doces;  quero  que  meus pés  nus as
sintam... É-me inútil todo conhecimento que uma sensação não precedeu. (Ibidem, p.28) 
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Parece querer nos dizer que o verdadeiro conhecimento só se realiza pelas experiências

sensíveis.  Sentindo,  podemos alcançar  o  terceiro  olho do  Reino  da  Palavra e  aprendermos  a

realizar a preparação dos medicamentos necessários às nossas jornadas interiores e exteriores. E

este  conhecimento  sensível  pode  se  processar  a  partir  de  uma  miríade  de  experiências

fundamentais. Desde comer framboesas ao invés de escritos, ou viajar para pisar nas areias doces

das praias - como ele nos sugere - até sentar-se com a avó para fazer a leitura do seu corpo, ou

encontrar verdades profundas escondidas nas teias da história que ela conta, como nos diz Queirós:

e se demais a solidão eu pedia à minha avó uma história. Ela me assentava sobre os seus
joelhos – Sant’Ana sem livro – olhava o fundo da paisagem e arrancava um conto. Às
vezes, eu não escutava. Sua presença era a minha leitura. Seu corpo perto do meu, sua
voz quente ao meu ouvido, sua mão alisando o meu cabelo era tudo o que me curava. A
história era um pretexto. Sei que nessa hora de “porquês” eu me fazia sua leitura e nosso
amor era nossa história.

E minha avó me contava a história do pescador que fisgava um baú de moedas e
viveu feliz sem saber que eram falsas, mas nem por isso menos belas. Ela falava, ainda
vejo  os  seus  olhos,  para  si  mesma,  reinventando  o  livro  para  bem  suportá-lo.  Eu
testemunhava sua leitura, sua aflição, seus fracassos na medida em que legendava o seu
livro sem texto. Então, as suas palavras me levavam para muito mais longe. Assim, diante
dos limites, a liberdade nos visitava ao apelidarmos o real. (2007, p.02).  

Há autores que nos falam de “histórias sagradas”32 aquelas capazes de nos retirar do

aqui  e  agora,  transferindo-nos  para  um  outro  mundo  –  assim  como  esta  que  nos  contou

Bartolomeu. São narrativas que abrem trilhas para que façamos a leitura de quem somos, do que

queremos  e  daquilo  que  estamos  construindo  e  edificando  em  nossos  percursos.  Em  outras

palavras, podemos dizer que é a pedrinha da fala ou a da escrita nos conduzindo para o território

fundamental do Reino da Palavra e nos perguntando: e agora? O que deseja fazer? 

É a partir daí que o encanto atinge sua plenitude. Pois mesmo quando não temos plena

consciência  do  que  queremos responder,  alguma resposta  já  é  elaborada,  alguma leitura  já  se

inscreve dentro de nós. E, tempos depois, sempre podemos revisitar nossos escritos interiores –

caracteres impressos a partir de leituras antigas – para fazermos escolhas, encontrarmos saídas para

os  nossos  problemas  e  colaborarmos  conscientemente  nas  interferências  que  formam  nossas

andanças pelo mundo. Filho associa este processo a algo que modernamente tanto se discute: a

formação da cidadania.

32 Cf. SIMPKINSON, Charles & SIMPKINSON, Anne.  Histórias Sagradas – uma exaltação do poder de cura e
transformação. Rio de Janeiro, Rocco, 2002.
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As muitas histórias ouvidas na infância passam a constituir pequenos acervos que,
interagindo com nossas vivências, vão contribuindo significativamente para o exercício
da crítica acerca das coisas que presenciamos, permitindo apurar nosso papel de cidadão.
Não se trata de entender “a moral da história”, mas de perceber que o contar e o ouvir
histórias podem ser fortes componentes para formar o sentido da responsabilidade social
de cada um de nós. (FILHO, 2003, p.67).

Cabe aqui uma ressalva esclarecedora: o autor não se refere apenas às histórias que

podemos chamar de contos maravilhosos, de fadas, de encantamento, tradicionais, populares. Está

falando também das histórias cotidianas que o mundo e seus participantes têm para contar, tal

como as histórias que o corpo da avó sussurravam para Queirós, ou as histórias que a areia doce da

praia devem ter contado a André Gide. São narrativas escritas em todos os lugares que necessitam

do encontro, da proximidade, da troca, para poderem ser lidas, relidas, reescritas e ganharem os

contornos que as escolhas individuais e coletivas realizarem. 

Esta  é  uma  maneira  de  formar  cidadãos,  pois  o  homem  que  vive  na  cidade  deve

aprender a encontrar-se e dialogar com ela, lendo cada expressão particular que a compõe: nas ruas

e praças, nos rostos desconhecidos, nos bares, nos bancos onde alguém talvez durma, nos abraços

amigos,  nos fóruns que incitam discussões,  nas cadeiras escolares, nos festejos,  nos olhos que

pedem coisas nos sinais, nas filas antes dos atendimentos, nas campanhas eleitorais, na hora do

bom dia, no instante do olá, enfim, em todas as reentrâncias que a coletividade cria para formar

algo que chama de cidade, comuna, ou comunidade. Filho completa seu pensamento dizendo:

      
vamo-nos tornando cidadãos à medida que, conhecendo a realidade que nos cerca, por
meio de troca de notícias e de argumentos, adquirimos não só a sensibilidade necessária
para  perceber  nossos  acertos,  nossos  erros,  os  erros  e  acertos  do  outro,  mas
principalmente a capacidade de intervir e transformar esta realidade. Assim procuramos
qualificar nosso exercício diário de discernimento: lançando múltiplos olhares sobre as
mesmas imagens e questões que nos são postas na relação com o outro e com a natureza
e, desse jeito, participando da gestação ou de um mundo que desejamos justo e, portanto,
melhor na escolha e formação de repertórios. (Ibidem, p.67).

Exercitando nossos encontros e diálogos, a magia da leitura se amplia, transmuta o que

desejarmos, podendo trazer conforto e reformas necessárias às cidades de concreto e às de sonho. É

através de seus poderes que vamos encontrando e constituindo nossos repertórios, ou seja, vamos

identificando e elaborando aquilo que repercute, reverbera dentro de cada um de nós e que pede

para ser compartilhado. Isto vai nos fundando como cidadãos externos e internos, capacitando-nos

a  interagir  com  toda  a  complexidade  formadora  de  nossas  cidades.  Sem  negar  suas  partes,

interconectando-as  pelos  poderes  das  três  pedrinhas do  Reino  da  Palavra,  o  homem  talvez
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edifique  ou reelabore  cidades  mais  felizes,  onde  se  possa respirar  aroma de  poesia  e  comer

adocicadas histórias a cada amanhecer. 

Nosso próximo encontro é com o Salão dos Ossos – lugar onde vamos nos deparar com

outras  estruturas  fundamentais  para  o  desenvolvimento  do  nosso  processo  de  individuação:  o

masculino e o feminino. O diálogo com essas estruturas será realizado através da passagem por

dois portais: um que discute a importância dos rituais, do encontro com o feminino/masculino e da

contação de histórias, e outro que nos apresenta reflexões levantadas acerca da história do João de

Ferro (mais um dos pontos fundamentais do nosso trabalho). 
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CAPÍTULO 3

UMA VISITA AO SALÃO DOS OSSOS

Não sou a areia
onde se desenha um par de asas
ou grades diante de uma janela.

Não sou apenas a pedra que rola
nas marés do mundo,

em cada praia renascendo outra.
Sou a orelha encostada na concha

da vida, sou construção e desmoronamento,
servo e senhor, e sou

mistério.

A quatro mãos escrevemos o roteiro
para o palco de meu tempo:

o meu destino e eu.
Nem sempre estamos afinados,

nem sempre nos levamos
a sério. 

(Lya Luft)33

Nenhum salão é tão misterioso e fundamental quanto o  Salão dos Ossos. Suas portas

escondem o que há de mais profundo e forte; a secreta formação de nossas estruturas primárias.

Sem a ossatura, nosso ser estaria limitado e amordaçado, pois, nosso corpo não seria capaz de

mover-se, sustentar-se, nem de operar flexibilidades ou experimentar a rígida postura da pedra. O

osso esconde e desvela tudo isto: rigidez e movimento, paralisia e dança em mil atos, concretude e

subjetividade profunda. 

Portanto, visitar este misterioso compartimento é penetrar num lugar onde a dualidade

desafia seus limites traçando desenhos e formações complexas, em que cada olhar, cada mão que

toca, em cada momento, pode descortinar novas expressões. Há quem diga que se trata de um

terreno movediço,  perigoso e impróprio para longas caminhadas.  Outros preferem considerá-lo

apenas com a devida reverência que todo lugar misterioso suscita, indo com seus  apetrechos de

33 LUFT, Lya. Perdas & Ganhos. 22ª edição, Rio de Janeiro: Record, 2004a, p.12.
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significado e suas mochilas de sentido sempre abertas, em busca de colherem algumas gotas da

magia que os ossos escondem. 

Sem mais delongas, ao Salão dos Ossos!

3.1- PRIMEIRO PORTAL

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,

nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração
que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:

- Em que espelho ficou perdida a minha face? 

(Retrato, Cecília Meireles) 34

Atravessando o primeiro  portal  do grande  salão  encontraremos  uma mulher  que  se

pergunta onde perdeu sua face. Certamente não se reconhece mais, está como que perdida em si

mesma e percorre caminhos como uma nuvem negra e pesada que, já não suportando mais sua

densidade segue despencando, aqui e ali, uma miríade de águas. Mulher que não sabe encontrar ou

perceber  a  força  de  seus  ossos e  que  talvez  perambule  pela  existência  se  perguntando:  como

continuar? Como encontrar prazer em me olhar mais uma vez, em dar mais um ou dois passos?

34 MEIRELES, Cecília. http://www.geocities.com/fedrasp/retrato.html. Acessado em: 29/12/07.
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Clarissa Pinkola Estés fala de mulheres como esta. Elas perderam o contato com sua

fonte interna mais poderosa, ou em outras palavras, com seus  ossos. “A mulher moderna é um

borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há

muito não se manifesta.” (1994, p.15-16).

Esta fala explicita para nós uma primeira questão importante: podemos considerar que a

autora  parte  da  premissa  de  que  as  mulheres  já  travaram contato  íntimo  com suas  estruturas

fundamentais. Foi na época que se convencionou chamar Modernidade que os conflitos no mundo

interno feminino parecem ter se acentuado, fazendo com que as mulheres se (des)identificassem

com suas terras profundas e vagassem atônitas por mundos que não reconhecem como seus. 

Um território cujo dono mantém as defesas meio confusas é facilmente invadido e,

muitas vezes, queimado ou destruído totalmente. No caso das mulheres, Estés chama este território

de “terras espirituais da Mulher Selvagem” (ibdem, p.15). E, de acordo com ela, esta pilhagem

realmente aconteceu: “as terras espirituais da Mulher Selvagem, durante o curso da história, foram

saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força

em ritmos artificiais para agradar os outros.” (ibdem, p.15). Mas quem atacou e saqueou? E a que

“outros” a mulher se alterou para agradar?

Torna-se  fácil,  sobretudo  sendo  mulher  ocidental,  dizer  que  os  homens  foram  os

salteadores perversos e que nós somos vítimas de séculos de opressão. Aliás, este discurso já foi

moda e rendeu grandes debates. Mas há um preceito oriental que diz só haver opressor quando a

alma  se  deixa  oprimir.  Então,  cabe-nos  acender  um pequeno  fósforo a  fim  de  nos  guiar  na

iluminação  de  nossos  caminhos  após  atravessarmos  este  primeiro  portal:  por  que  o  homem

queimou e saqueou as “terras espirituais” da mulher? Que vértebra ou que  ossos se romperam a

ponto de que tal invasão ocorresse?  

Estés  (1994) compara  a  energia  feminina  fundamental  à  energia dos  lobos e  cria  a

denominação  Mulher  Selvagem  para  exprimir  este  significado.  De  acordo  com  ela,  lobos  e

mulheres, quando saudáveis, demonstram dois grandes pólos de sustentação: vivacidade e labuta.

Esmiuçando  os  caracteres  formadores  destes  pólos,  encontraremos  as  seguintes  características

psíquicas:  percepção  aguçada;  disponibilidade  para  brincadeiras;  capacidade  para  devoção;

disposição de agregar; curiosidade; muita força e resistência; acesso fácil à intuição; preocupação

com filhos, parceiro e grupo social a que se reconhecem pertencentes; fácil adaptação às situações

de mudança; grande determinação e coragem. De acordo com a autora todas estas características

formam o substrato que ela denomina de “arquétipo da Mulher Selvagem, o Self instintivo inato.”

(Ibdem, p.19). 
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Há muitas maneiras de se definir arquétipo e já utilizamos uma delas na seção 2.1.1

deste trabalho. Mas aqui gostaríamos de aprofundar um pouco a discussão, a partir do seguinte

ponto: se arquétipos e instintos são estruturas fundantes de todo ser humano (nossa matriz óssea)

como podemos distinguir um do outro? 

Salles começa por nos dizer que para Jung os instintos “seriam ‘modos típicos de ação’

que poderiam ter ou não uma relação com algum motivo consciente.” (1998, p.128). Seriam como

uma espécie de programa que necessitaria apenas de um determinado peteleco para que toda uma

série de ações fosse desencadeada. “Como o mecanismo de um despertador, não se percebe que ele

está  acionado  mas,  quando  é  dado  um estímulo,  no  caso  o  da  hora  programada,  o  alarme é

acionado.” (Ibidem, p.128). 

Assim, de acordo com o etólogo Tinbergen, o conceito de instintos se aproxima de algo

como “mecanismos inatos de liberação” (Ibidem, p.128), pois a partir deles animais e homens

liberariam  seus  comportamentos  (formas  de  ação  e  reação)  anteriormente  programados.  Por

instinto, por exemplo, um galo sobe no alto de uma árvore para executar seu canto, a partir do

estímulo  da  presença  ou  ausência  da  luz  solar.  Mas  e  nós,  humanos?  Que  formas  instintivas

herdamos em nossa milenar trajetória animal, que nos impele a esta ou àquela atitude?

Glauco Ulson (1997) apresenta um tipo de distinção instintos/arquétipos que talvez nos

auxilie a construir  pontes de compreensão sobre esta questão. De acordo com ele, enquanto os

animais são regidos puramente por características instintivas biológicas, o homem tem, somado a

estas, caracteres que a própria cultura imprime. E acrescenta que para os junguianos o ser humano

está dividido em três partes: corpo, alma e espírito; localizando-se no corpo as características que

mais  nos  aproximam  dos  animais.  “O  corpo  tem  suas  exigências  que  correspondem

aproximadamente à dos animais irracionais;  contudo,  o espírito  e a alma gozam de uma certa

autonomia e têm suas necessidades próprias.” (ULSON, 1997, p.73). Estas necessidades estariam

mais conectadas à esfera dos arquétipos. 

Para adentrarmos nesta  definição,  faz-se necessário nos distanciarmos um pouco do

mecanismo ação-reação e nos dirigirmos para a estrada de um outro conceito: apreensão. Ainda de

acordo com Salles, Jung define arquétipos, em 1919, como sendo: “formas  a priori e inatas de

percepção e de apreensão e a necessidade a priori determinante de todos os processos psíquicos.”

(Apud SALLES, 1998, p.128). Portanto, todos nós já nascemos com as categorias arquetípicas que

passam a regular nossas apreensões de mundo. 

Em síntese,  para  Jung, enquanto os  instintos seriam modos típicos  de ação,  os
arquétipos seriam modos típicos de apreensão. Sempre que nós nos defrontássemos com
modos uniformes e  recorrentes de  apreensão,  estaríamos lidando com arquétipos,  não
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importando, no caso, se essas formas de apreensão teriam ou não um caráter mitológico.
Arquétipos não seriam idéias, mas “possibilidades herdadas”, seriam as “formas ou leitos
de rios nos quais a corrente da vida psíquica sempre fluiu.” (Ibidem, p.128).

Frieda Fordham aponta mais alguns aspectos enriquecedores da noção de arquétipos. O

primeiro deles é que estes “leitos de rios” foram construídos no decorrer do tempo e, portanto, não

se trata de formas estáticas; também sofrem as influências do meio e dos momentos históricos que

a humanidade constrói e vivencia. Correm por suas margens figuras que se modificam e se recriam.

Podemos  arriscar  a  hipótese  de  que  as  imagens  primordiais  ou  arquétipos  se
formaram no  decurso  dos  milhares  de  anos  que  o  cérebro  e  a  consciência  humanos
levaram  para  emergir  do  estado  animal;  mas  as  suas  representações,  as  imagens
arquetípicas,  possuidoras  de  uma qualidade  primordial  são  modificadas  ou  alteradas,
conforme a época em que surgem. (1978, p. 26).

Então podemos também supor  que  os arquétipos  são formas elaboradas  a  partir  da

matéria-prima instintiva? Ou, em outras palavras, que os animais têm apenas instintos para reger

suas ações, enquanto os humanos têm instintos e arquétipos? Ulson parece querer dizer que faltam

mais  alguns  elementos  para  completarem esta,  por  assim dizer,  equação, ao explicitar  que os

arquétipos precisam de estímulos específicos para se desenvolver. “Enquanto no plano biológico os

instintos  se desenvolvem de  uma forma automática,  desencadeada,  tão-somente,  por  processos

orgânicos,  geneticamente  determinados,  no plano psicológico o arquétipo precisa  de  estímulos

específicos para que possa ser constelado.” (1997, p.73).

No  nosso  entendimento  estes  estímulos  podem  ser  representados  pelos  elementos:

vontade  e  escolhas.  Então,  talvez  a  equação fique  melhor  representada  da  seguinte  maneira:

instintos + arquétipos + vontade + escolhas = ações e reações humanas diante do mundo e de si

mesmos. 

Um segundo ponto importante que Fordham levanta acerca desta discussão é a ligação

que se pode estabelecer entre as vivências arquetípicas e os rituais; processos fundamentais em

nossas jornadas de individuação.

Os arquétipos são vividos não só como imagens mas também como emoções, e o
seu efeito é particularmente visível em situações características e significativas para o
homem, como o nascimento e a morte, o triunfo sobre os obstáculos naturais, as fases de
transição na vida, como a adolescência, um perigo mortal, uma experiência inspiradora de
um religioso temor. Nestas circunstâncias, uma imagem arquetípica, que pode ter sido
forjada  nas cavernas  do  Aurinhacense,  manifestar-se-á com freqüência nos sonhos do
mais moderno dos homens. (1978, p.26). 
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Cabe aqui retomarmos a discussão acerca do arquétipo da Mulher Selvagem. Se ele está

e  sempre  esteve  presente  em  todas  as  mulheres,  pode  representar  então  sua  estrutura  óssea

primeva sem a qual a mulher não sabe como consolidar seus passos. Estés nos esclarece que

sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas esquecem
do motivo pelo qual estão aqui; agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se
delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de
fato estão ardendo.  A Mulher Selvagem é seu instrumento regulador,  seu coração,  da
mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. (1994, p.23).

Então,  fazendo  com  que  nossas  considerações  acerca  dos  arquétipos  e  instintos

confluam,  podemos  produzir  a  seguinte  hipótese  assertiva,  para  começarmos  a  responder  às

inquietações surgidas depois que o  pequeno fósforo se acendeu, ao atravessarmos este portal: as

“terras espirituais da Mulher Selvagem” foram invadidas e saqueadas, como nos conta Estés (1994)

porque a humanidade foi se distanciando, cada vez mais de uma vida pautada na percepção dos

instintos e na escuta das questões elaboradas pelas vivências aquetípicas. Isto, em decorrência de

um  somatório  de  fatores  sócio-psíquico-culturalmente  elaborados  e  retransmitidos,  tais  como:

concepção dualista da realidade como modo de apreensão do mundo, eleição do corpo como lugar

e  fonte  do  pecado,  negação dos  valores  de  todas  as  práticas  religiosas  não-cristãs,  eleição  da

racionalidade como melhor caminho para o desenvolvimento humano, maquinização exagerada

dos meios de produção para a promoção do crescimento industrial e mercadológico, construção do

conceito de felicidade a partir da associação com a procura por coisas exteriores e materiais, dentre

outros. 

As  conseqüências  deste  somatório  foram  diversas  e  complexas,  pois  ganharam

contornos  e  mutações  a  partir  da  caminhada  que  o  tempo  histórico  foi  instaurando  para  os

humanos. Podemos, entretanto, concentrar nossa atenção em três conseqüências importantes deste

processo a fim de percorrermos melhor nosso caminho: 1) a quebra e quase destruição dos rituais;

2)  a  identificação  do  princípio  feminino  com o  mal;  3)  a  relegação a  um patamar  de  menor

importância da sabedoria contida nas histórias. Cada uma delas representando uma espécie de osso

constituinte de nossa estrutura fundamental.  
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3.1.1 – OS OSSOS DOS RITUAIS

Os  seres  humanos  são  ritualísticos.  Ritualizamos  para  significar,  para  marcar,

relembrar,  para  dimensionar  conscientemente  estruturas  simbólicas  e  experimentar  seu  poder

revelador/regenerador. Toda esta necessidade de ritualização talvez seja a herança mais marcante

de nossa ligação com outras sociedades animais. É um elo ou osso que nos diz, bem lá no fundo,

que  herdamos  padrões  de  machos  e  fêmeas,  antes  de  nos  tornarmos  homens  ou  mulheres.

Certamente por isso Estés (1994) compara o funcionamento arquetípico fundamental das mulheres

ao funcionamento dos lobos. E Affonso Romano de Sant’Anna enxerga padrões semelhantes entre

homens e animais, a partir dos rituais para as conquistas amorosas e  saciamento da fome.

Namorar não é só uma coisa antiga na história humana, é também um ritual comum
e diversificado entre os animais. Entre nós as coisas andaram mudando muito nesses vinte
anos por causa da pílula. Mas entre os leões, patos e jacarés a cerimônia amorosa vem se
repetindo sem transformações. 

E o que encanta é ver como tanto entre os animais quanto entre os humanos o
ritual é fundamental. Não há amor sem ritual. E cada amante, assim como cada espécie,
tem lá seus trejeitos  sedutores.  O amor  tanto  quanto a  fome,  humaniza  os  animais  e
zoomorfiza os homens. (2002, p.96).

Mas Certamente os rituais não aparecem somente no que diz respeito aos terrenos do

amor e da fome. Segundo Ulson (1997) eles têm um papel importantíssimo no que concerne a todo

o desenvolvimento da espécie humana, pois sendo a nossa consciência filha do inconsciente uma

de nossas grandes lutas é justamente para não regredirmos em nosso processo evolutivo.  E os

rituais seriam uma espécie de mola propulsora primordial, impulsionando os homens a seguirem

sempre em frente, elaborando e reelaborando seus mundos de sentido e significado. 

Como sabemos, o inconsciente é a matriz da consciência, e seu surgir na espécie
humana é um milagre da criação. Nosso mundo é dinâmico e nada permanece estável. Ou
avançamos  e  conquistamos  graus  mais  elevados  de  consciência  ou  retrocedemos  em
direção à animalidade. Para assegurar o processo de progressão psicológica e canalização
da energia psíquica, a fim de gerar consciência e cultura, nossa espécie, desde os seus
primórdios,  recorreu  a  rituais  propiciatórios  para  produzir  certas  transformações  em
níveis profundos de nossa psique. Assim como um pássaro faz seu ninho e choca seus
ovos,  nós também precisamos de certas condições,  favorecidas pelos rituais,  para que
ocorram certas transformações no plano psicológico. (ULSON, 1997, p. 73).

E quando estas “condições” são quebradas, nossa teia de apreensão do mundo também

se  rompe.  A  partir  de  uma  seqüência  de  rupturas,  nossos  ossos  ritualísticos vão  também  se

enfraquecendo, podendo ocorrer graves e até mesmo irreversíveis fraturas. Para Salles, uma destas
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fraturas certamente  está  exemplificada  pela  atual  forma  de  recepção  dos  calouros  nas

universidades brasileiras.

Os ritos de admissão dos novos estudantes se limitam ao barbarismo, não havendo
lugar para a dimensão espiritual e transcendente, comum aos ritos dos povos “primitivos”.
Na  sua  admissão,  os  novos  alunos,  os  “calouros”,  têm seus  cabelos  cortados  pelos
veteranos, recebem pinturas no corpo, passam por diversas humilhações, como ter que
puxar carroça, etc.; e os nomes de “bicho”, “burro”, etc. Após esse período de agressões e
segregações, há uma festa, e os calouros são admitidos na condição de “veteranos”. Como
se pode ver, os “civilizados” não são assim tão civilizados, nem se diferenciam muito
daqueles  que  chamam de  “bárbaros”,  exceto  pelo  fato  de  terem perdido  a  dimensão
transcendente da iniciação, tornando seus ritos grosseiros e bestiais. (1997, p. 89-90).

A  “dimensão  transcendente  da  iniciação”  a  que  se  refere  Salles,  parece-nos,  está

intimamente associada a uma dimensão significativa maior do que o indivíduo,  conferida pela

participação  da  sociedade.  Sendo  freqüentemente  atrelada  ao  sagrado,  difere  radicalmente  da

banalização  dos  atos  ou  conjunto  de  atos,  que  presenciamos  em várias  etapas  de  nosso  atual

percurso pela Terra. O nascimento, a entrada na era da puberdade, o casamento ou a morte não são

mais  celebrados  com  a  mesma  teia  de  sustentação significativa,  pois  nos  distanciamos  da

percepção do sagrado em nós e de sua presença no mundo. Segundo Van Gennep estes rituais,

denominados por ele de ritos de passagem, eram vivenciados pelo grupo e pelo indivíduo em três

fases  distintas:  “separação,  transição  e  reincorporação  no  grupo  sob  uma  nova  condição.”

(GENNEP apud SALLES, 1997, p.84).

No que diz respeito ao atrelamento desta discussão à questão norteadora estruturante

desta seção (por que as terras espirituais  da Mulher Selvagem foram queimadas e saqueadas),

devemos inserir neste ponto de nossas reflexões a presença do masculino, para alargarmos nossa

compreensão e a possível composição de algumas respostas. Já podemos associar a  quebra dos

ossos  ritualísticos a  um grande  prejuízo  para  a  humanidade  como um todo,  mas  há  questões

específicas  relacionadas  às  esferas  homem/mulher.  Afinal  de  contas  é  por  meio  de  nossa

vestimenta corpórea que nascemos para o mundo e que o mundo nasce e se perpetua em nós.

Ulson vem nos revelar que “os ritos de iniciação masculinos estão entre os mais antigos

de que se tem notícia.” (1997, p.73). Datam de cerca de 20 a 25 mil anos atrás e se encontram

presentes em praticamente todas as culturas. “Tinham por objetivo a encenação da vivência das

qualidades de guerreiro e caçador  e da morte  e renascimento.  A morte  do adolescente  para o

nascimento  do adulto,  a morte  nesta  vida  para o  renascer no além, apontando para  o  aspecto

transcendente da vida.” (Ibidem, p.74). 

Vale ressaltar que tanto os objetos utilizados nestes rituais quanto a forma de proceder

estavam intimamente ligados à simbologia do princípio masculino e das relações sexuais. Com
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suas lanças, arcos ou flechas os jovens tinham que transpor determinadas dificuldades e no final,

muitas  vezes,  caçar  algum  animal  perigoso  como  um  urso  ou  jaguar.  Pinturas  rupestres  em

cavernas como Lescaux e Altamira nos contam fragmentos destas histórias:  “os neófitos, após

passarem através  de passagens  estreitas  –  em que simulavam o canal  do parto –  chegavam a

grandes  salas  iluminadas  artificialmente,  onde  apareciam  pinturas  sujestivas  da  caça  e  das

qualidades guerreiras próprias dos homens daquela tribo.” (Ibidem, p.74).

Ainda de acordo com Ulson, ao observarmos as culturas chamadas arcaicas podemos

identificar quatro facetas “fundamentais que todos os homens, independente da época ou lugar, têm

que desenvolver, no concreto ou no simbólico, para serem homens plenos.” (Ibidem, p.75). São

elas: guerreiro – lutador encarregado de prover o sustento da família e de toda a comunidade, bem

como sua proteção; xamã ou pajé – cuidador da vida espiritual, do contato entre o mundo material

e o transcendente e da promoção de curas; o que vai em busca do sexo oposto para a perpetuação

da espécie, cuja função é gerar filhos como sinal de fertilidade e poder35;  o chefe ou rei – tem o

poder de mando, organização e decisão nos tempos de guerra e de paz, simbolizando a integração

de todas estas “partes num todo harmônico.” (Ibidem, p.75).

Interessante observar que na cultura grega “estes quatro núcleos arquetípicos básicos”

(Ibidem, p.75)  estavam representados  pelos  seguintes  deuses:  Marte/guerreiro  – agressão,  luta,

conquista e proteção;  Hermes/mensageiro  entre os mundos – ponte entre o humano e o divino;

Eros/amor  – sexualidade, ternura, criatividade;  Zeus/grande rei – pai de todos, supremacia entre

mortais  e imortais.36 Cada um deles,  como numa miríade de culturas,  deveriam ser  acionados

através de rituais específicos para a invocação, celebração, pedidos e agradecimentos. 

Mas o que aconteceu? Herdeiros que somos de grandes influências da cultura grega,

onde enterramos nossos ossos ritualísticos? Uma das grandes questões levantadas pelo autor é que

o homem, para se desenvolver plenamente não precisa só vivenciar estas “facetas”, deve também

integrá-las ao princípio feminino que faz parte de sua composição psíquica, durante sua jornada de

individuação. 

O homem é composto,  biológica e psicologicamente, de aspectos masculinos e
femininos. Para se desenvolver plenamente, deve passar por fases: infância, adolescência,
idade  madura  e  velhice.  Neste  processo  necessita  integrar  partes  essenciais  de  sua
personalidade como seu lado guerreiro, seu lado sensível, seu lado legislador e líder. A
este processo de ir em busca da totalidade, Jung denominou de individuação, e implica
num grau de diferenciação dos seus aspectos masculinos e femininos. (ULSON, 1997, p.
76).

35 Talvez  seja  interessante  pensarmos  que  esta  terceira  faceta,  não  nominada  pelo  autor,  poderia  ser  chamada de
reprodutor. Imagem presente em tantos casos e histórias de amor.  
36 Cf. ULSON, Glauco.  Ser Homem nos Dias Atuais.  In: BOECHAT, Walter (org.).  O Masculino em Questão.
Petrópolis: Vozes, 1997, pp.74,75.
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Em outras palavras, um homem só pode se tornar homem plenamente se aprender a

reconhecer e lidar com as características próprias do feminino, que muitas vezes estão adormecidas

dentro de si. Deve elevá-las ao campo da consciência, talvez tomá-las no colo, conversar com elas,

aprender a dizer sim e não e ir, enfim, integrando-as às suas formas de sentir, pensar e agir, durante

a jornada em que procura individuar-se, ou seja, busca descobrir o que deseja ser e vir a ser em sua

existência. 

Por  isso,  quando  perdemos  ou  fraturamos ou  rituais  enfraquecemos  ou  dizimamos

espaços em que estes encontros com o feminino podem se estabelecer. Para Ulson (1997) este

quadro geral pode ser definido como uma grande crise moral e espiritual. Os homens ocidentais

dessacralizaram o mundo e suas  relações,  dedicando-se cada vez mais  ao tempo produtivo na

esfera do trabalho, enfraquecendo os laços afetivos com os filhos e deixando, com isto, de cumprir

duas grandes funções típicas do pai: “estabelecer uma relação amorosa com o filho, que permita

uma boa identificação do filho com o pai, e de separar o filho da mãe” (Ibidem, p.77). 

Isto ocasionou a quebra dos rituais pubertários e, conseqüentemente, uma, por assim

dizer,  má  formação  do  masculino.  “Com  isso  houve  uma  perda  em  relação  ao  lado  afetivo,

emocional, e o que prevalece é o típico homem moderno, racionalista, tecnocrata, mecanicista, um

robô a serviço da produção de bens de consumo.” (Ibidem, p.77). Um homem que não consegue

vivenciar nenhuma de suas “quatro facetas” fundamentais; um masculino profundamente ferido

pelo não acesso às suas características femininas.   

Então é bem provável que sob os  ossos dos rituais talvez se encontre o rosto de um

homem tão perdido quanto a mulher de nossa epígrafe, que não sabe em que espelho perdeu sua

face.  Um  masculino  que  certamente  clama  pela  chance  de  experiências  mais  integrativas  e

realizadoras de significados cheios de uma transcendência sagrada por excelência porque capaz de

conduzir ao encontro de um outro, que reside primeiro em si, como numa bela noite de amor.   

 

3.1.2 – OS OSSOS FEMININOS 

Muitas vezes vistos como nocivos, portadores do mal, ou sinais da perdição, os ossos

femininos foram  se  enfraquecendo  e  sendo  relegados  ao  pântano  do  sombrio  e  perigoso,  do

impróprio, ou do quase desnecessário. Aparecem revestidos simbolicamente sob muitos aspectos,

como nos mostra Heloisa Cardoso (1997). Dentre tantos atributos característicos do feminino e
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distribuídos pela autora em quatro categorias, destacamos alguns:  modo de pensar – imaginação,

indiferenciação,  holismo,  logicidade  circular,  síntese;  modo  de  sentir –  afetividade,  conexão,

proteção,  receptividade,  união;  modo  de  agir –  complementaridade,  adaptação,  criação,  arte,

passividade; modo de se relacionar com a natureza – água, portadora da morte, terra, lua, portadora

da vida.37

Assemelham-se, sem dúvidas, aos dois grandes pólos estruturantes da Mulher Selvagem

(vivacidade e labuta), definidos por Estés (1994) e já trabalhados anteriormente. Mas a grande

questão  que  se  coloca  aqui  é:  se  estes  ossos  não  estão  presentes  apenas  nas  mulheres,  como

discutimos na sub-seção anterior, onde eles se localizam nos homens? E são responsáveis pelo

desenvolvimento  de  quê?  De  acordo  com  a  psicologia  junguiana,  eles  estruturam  a  psique

masculina, assumindo a denominação de anima.  

Mas falar da anima é entrar num território conceitual delicado porque Jung, de acordo

com  Cardoso  “não  explicita  em  momento  algum  o  que  para  ele  significam  os  atributos  do

masculino e do feminino. Ele toma os dois termos como pressupostos, sem lhes aplicar qualquer

conotação.” (1997, p.63). Além disso, a pesquisa da autora demonstra o quanto a polissemia do

termo alma confunde os leitores de Jung. Em muitos textos, alma é sinômino de anima.

  
Jung oscilou no uso que fez dos termos alma e anima, ora os diferenciando, ora os

identificando, embora se possa assinalar que até os anos 30, aproximadamente, o termo
alma freqüentemente  recebia  o  significado  que  mais  tarde  ficaria  atribuído  ao  termo
anima, mas continua a usar o termo alma, principalmente em seus estudos alquímicos e
religiosos,  aparentemente  com a idéia  de  vaso  e  veículo  para  a  energia  psíquica que
circula no inconsciente coletivo. Quanto ao termo anima, ora é usado no sentido comum
de realidade metafísica,  ora como arquétipo do contra-sexual inconsciente do homem,
tanto é que o índice analítico dos dois volumes de  Mysterium coniunctionis relaciona
separadamente  o  termo  anima,  em  sentido  comum,  e  o  mesmo  termo,  no  sentido
junguiano. (Ibidem, p. 67).

Jung também emprega os termos alma, psique e  anima, muitas vezes, como sendo a

mesma coisa.  Assim,  para  Cardoso,  se  percorrermos  acuradamente  a  obra deste  grande  autor,

vamos encontrar muito mais contradições do que consensos a respeito do que seja  anima. Pelo

menos três tipos de natureza distintas para anima, podem ser levantadas.

Podemos discernir, segundo nos parece, na visão de Jung, três tipos de natureza
para a anima:

- Como elemento estruturante do inconsciente coletivo;
- Como função de relação na ponte entre consciência e inconsciente;
- Como parte da dinâmica psíquica, em geral. (Ibidem, p. 38).

37 Cf. CARDOSO, Heloisa.  O Homem: sua Alma, sua “Anima”.  In: BOECHAT, Walter (org.).  O Masculino em
Questão. Petrópolis: Vozes, 1997, pp. 52-54.
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Cada uma destas funções certamente abre a discussão para um leque de possibilidades.

Entretanto, interessa-nos atentar para um aspecto: se é verdade que o conceito de anima apresenta

caráter polissêmico na obra de Jung, também é verdade que cada interpretação em que se associe

anima à alma, ou à psique não pode ser considerada errada. Assim,  de acordo com Robert  A.

Johnson, a parte feminina do homem é sua alma. E somente com ela poderá realizar seu processo

de integração psíquica e espiritual.    

Todo homem precisa aprender a relacionar-se com pessoas e situações externas,
mas é igualmente importante, e até mesmo mais premente, que ele aprenda a relacionar-se
com o seu próprio self. Enquanto ele não aprender a enfrentar as razões, os desejos e as
possibilidades ainda não vividas, que jazem no âmago do seu coração, ele não vai poder
sentir-se interiormente completo, nem verdadeiramente realizado. Esta força interior, que
constantemente nos impele a experimentar valores e possibilidades não vividos, é a mais
impressionante força na vida humana. A anima é esta força para os homens: ela é a alma.
Não causa espanto, portanto, que os homens a vejam como uma deusa, ela que sozinha, é
capaz de tornar a vida digna de ser vivida! O homem precisa relacionar-se com o mundo
exterior tendo por base a força da unidade interior. Pois o sentido maior da vida deve ser
procurado dentro de si mesmo – não fora, numa busca sem rumo – e só vai ser encontrado
quando, finalmente, o homem trilhar os caminhos solitários de sua alma. (JOHNSON,
1997, p. 97).

    Walter Boechat também trata desta questão à luz da teoria junguiana. Segundo ele,

Jung trabalha  com o  que  chamou de  “arquétipo  do  contra-sexo,  ou  da  anima e  do  animus.”

(BOECHAT, 1997, p.11). O animus, sendo a parte masculina na psique feminina, está atrelado ao

princípio do logos, do campo mental,  das formulações científicas e da ação. Já  a  anima,  parte

feminina  na  psique  do  homem,  está  vinculada  ao  princípio  do  eros,  da  afetividade  e  do

estabelecimento  de  relações.  De  acordo  com  ele,  homens  e  mulheres  precisam  interagir  e

harmonizar suas relações com estes arquétipos; fenômeno chamado sizígia.

Homens e mulheres necessitam para sua individuação e maior reconhecimento do
arquétipo contra-sexual, da vivência existencial da chamada sizígia, a união de pares de
opostos, não só em nível subjetivo, mas também na concretude das relações interpessoais
homem-mulher. (Ibidem, p. 13).

Podemos então supor que sem a  sizígia, a individuação não se completa. Mas como

reconhecer e integrar o oposto em nós de modo harmônico? Tarefa que, de acordo com Leonardo

Boff e Rose Marie Muraro precisa ser feita para o bem de toda a coletividade planetária. Pois a

desarmonia que sobretudo o homem projetou sobre a Terra, com sua “vontade de potência e de

dominação”  (2002,  p.96),  em forte  vigência  desde  o  neolítico,  está  comprometendo a  própria

subsistência do planeta. 
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Segundo eles, homens e mulheres se posicionam no mundo social-histórico-cultural que

constroem para  si  e  para  outros,  de  acordo  com suas  vivências  internas.  Os  homens,  com a

manifestação de uma agressividade mais profusa, vêm destruindo as relações humanas; tanto as de

gênero (no que  diz  respeito  à  dominação ainda  imposta  às  mulheres),  quanto  as  ecológicas  e

planetárias (no que diz respeito ao desmatamento e à devastação de forças naturais essenciais à

nossa manutenção enquanto espécie). 

Lembram-nos, entretanto, de que nem sempre foi assim. Nem todas as organizações

humanas,  socialmente  constituídas,  viveram  desarmoniosamente  a  relação  entre  os  princípios

feminino e masculino. Foi a instituição do patriarcado como paradigma referencial sócio-cultural

que gerou um grave desequilíbrio entre os seres humanos e entre estes e o planeta. Situação esta

que se propaga até hoje.

O “destino manifesto” do patriarcado já há quatro mil anos foi sempre este: buscar
o  dominium  mundi, assenhorear-se  dos  segredos  da  natureza  para  submetê-los  aos
interesses humanos e fazer-se “mestre e possuidor de todas as coisas” (Descartes). Nos
últimos cinqüenta anos, munido de imenso aparato tecnocientífico, o homem, mais que a
mulher,  levou até as últimas conseqüências este seu propósito.  Isto gerou um impasse
fundamental para o seu próprio futuro e para a vida do nosso planeta. Devastou a Terra,
explorou até o limite da exaustão quase todos os recursos dos ecossistemas, ameaçou de
extinção milhares de espécies de vida, degradou a qualidade global da vida, mercantilizou
praticamente  todas  as  relações  sociais  e  naturais  e,  culminando,  construiu o  perigoso
princípio de autodestruição. (Ibidem, p.20).

Portanto, de acordo com esta abordagem, o mais grave risco que a humanidade corre é

o  de  se  autodestruir  enquanto  espécie,  devido  ao  mau  uso  da  força  masculina.  Ilustram esta

situação com o início do relatório, elaborado em 2001 e portanto o primeiro deste milênio,  do

Fundo das Nações Unidas para a População – FNUAP: “a raça humana vem saqueando a Terra de

forma insustentável e dar às mulheres maior poder de decisão sobre o seu futuro pode salvar o

planeta da destruição.” (Ibidem, p.14).

E  novamente  isto  nos  remete  à  pergunta  que  nasceu  depois  que  atravessamos  este

portal:  por  que  as  terras  espirituais  da  Mulher  Selvagem e,  complementemos,  também as  da

natureza,  foram saqueadas  e  queimadas?  Se  já  experimentamos,  enquanto  espécie  humana,  a

estruturação de sociedades mais  harmônicas,  como nos dizem Boff  e  Muraro (2002),  por que

perdemos  tal  referencial?  Ou,  dito  de  outra  maneira,  por  que  esta  nossa  estrutura  óssea

fundamental se partiu fazendo com que andássemos em desequilíbrio? 

Johnson  (1993)  apresenta  uma  interessante  análise  do  desenvolvimento  da  psique

masculina, associando-o à lenda do Graal. Segundo ele, o Graal simboliza o self, ou o terreno do

divino em nós que anseia por realizar-se. Mas o homem erra em procurar pelo Castelo do Graal ou
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pela felicidade, conceito mais adequado à nossa época histórica, fora de si. Foi justamente esta

busca que o fez se perder em meandros obscuros e, muitas vezes, atentar justamente contra os

elementos que poderiam salvá-lo. “O homem tem visto seu lado sombrio como feminino,  e ao

empurrá-lo cada vez mais para as profundezas do seu ser, acabou por transformá-lo numa bruxa.

Grande parte da escuridão do elemento rejeitado durante a Idade Média era feminino – daí a caça

às bruxas e as fogueiras.” (JOHNSON, 1993, p.100).

Talvez possamos supor que, em busca de atingir uma plenitude fora de si, o homem,

mais que a mulher,  devido às características arquetípicas da ação e da agressividade, que nele

atuam mais proficuamente, tenha alimentado seu desejo de dominação e centralização de poder,

como supõem Boff e Muraro (2002). Afastou os caracteres sagrados da esfera de seus cotidianos

interno e externo, buscando uma realização de dominação exterior para a conquista de algo que

sempre esteve dentro de si. Johnson compara isto à procura pelo Castelo do Graal:

 
ele não é um lugar físico, não pode ser encontrado como se fosse um local exterior. Fica
melhor descrito como um nível de consciência. É uma realidade interior, uma visão, uma
experiência mística, da alma. Buscá-lo exteriormente vai exaurir o self e trazer desânimo.
Ainda assim, nossa devoção às coisas externas como sendo a única realidade é tão forte
que, para a grande maioria de nós, requer um drama para estimular a busca interior. Até
isso é suspeito, pois o Graal está sempre ao alcance da mão, e é conseguido de forma
mais eficaz ao retirarmos os véus que o recobrem do que através de qualquer ato de
criação.

Um dito  medieval  cristão  reza  que  “procurar  por  Deus  é  insultar  Deus.”  Isto
significa que Ele é onipresente e qualquer intento de buscá-lo é uma negação do fato. (...)
Mas nós somos ocidentais e temos de buscar para aprender que não existe busca. (1993,
p.83)

Assim,  distanciando-se de si  mesmo e procurando seu  deus interior sempre fora,  o

homem foi provocando tanto a quebra dos  ossos ritualísticos, quanto uma série de  fraturas nos

ossos femininos e contribuindo para seus posteriores enterros. Ou, ainda de acordo com Johnson, o

homem separou de tal modo a lança do Graal, que não conseguiu mais guardá-los unidos, como

deve ser.  “O que  representa  a  integração da  agressividade masculina  com a alma do  homem,

sempre na busca do amor e união.” (JOHNSON, 1993, p.90). Isto equivale a dizer que a  sizígia

precisa ser refeita, recompletada em termos harmônicos para que Eros e Psique  38 deixem de se

procurarem sem se saberem unos, sem conseguirem aproximar os lábios num beijo pleno de amor.

38 Alusão à poesia de Fernando Pessoa: Eros e Psique.
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3.1.3 – OS OSSOS DAS HISTÓRIAS 

Hace unos cuatro millones y pico de años, la mujer y
el  hombre,  casi monos todavía, se alzaron sobre  sus
patas y se abrazaron, y por primera vez tuvieron la
alegría  y  el  pánico  de  verse,  cara  a  cara,  mientras
estaban en eso. 
Hace unos cuatrocientos cincuenta mil años, la mujer
y  el  hombre  frotaron  dos  piedras  y  encendieron  el
primer fuego, que los ayudó a pelear contra el miedo y
el frío. 
Hace unos trescientos mil años, la mujer y el hombre
se  dijeron  las  primeras  palabras,  y  creyeron  que
podían entenderse. 
Y en eso estamos, todavía: queriendo ser dos, muertos
de miedo, muertos de frío, buscando palabras. 

(Mapa del tiempo, Eduardo Galeano.)39

Buscar  palavras,  como  nos  sugere  Galeano,  talvez  possa  representar  a  busca

fundamental do entendimento masculino-feminino, para a edificação mais harmoniosa do homem-

mulher. O capítulo 2 deste trabalho, sobretudo em sua terceira seção, já analisou o poder da palavra

em movimento e de sua leitura interna e externa como grande medicamento para a humanidade. 

Dentre as palavras que se movimentam, as histórias são sem dúvidas, grandes celeiros

de  formação e  manutenção de  nossa  psique  coletiva;  expressam inquietações  tão  gerais  e,  ao

mesmo  tempo,  pertinentes  a  cada  ser,  em suas  jornadas  individuais.  Ajudam-nos  com isto  a

configurar nossos  mapas de navegação40 particulares e coletivos.  Regina Machado refere-se do

seguinte modo sobre este aspecto:

o que acho mais fascinante no que diz respeito aos contos tradicionais é que eles são ao
mesmo  tempo  expressão  particular  de  uma  certa  cultura  e  expressão  universal  da
condição humana. Costumes, vestimentas, nomes e ambientes são, sem dúvida, típicos de
cada  forma cultural,  caracterizando  assim uma variedade  infindável  de  histórias.  Por
outro lado, esses mesmos contos tão diversos em estilo, ritmo e imagens narrativas têm
um substrato comum. Parece que falam de uma humanidade à qual todos pertencemos e
tocam num lugar dentro de nós que quer saber coisas que não estão propriamente à venda
em nenhum mercado, por assim dizer. (2004, p.10)

39 GALEANO, Eduardo. http://www.rodelu.net/galeano/galeano95.html. Acessado em: 02/11/07.
40 Metáfora utilizada no Cap.I deste trabalho, inspirada nas análises do livro:  Cartografias da Coragem: Rotas em
Arte Terapia de Ângela Philippini publicado em 2000. 
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Mas que coisas são estas? O que torna o humano humano por excelência? No capítulo 1

deste trabalho falamos de Édipo e da dor que todo ser enfrenta em sua peregrinação para realizar-

se. Aqui podemos pensar que sempre procuramos modos e respostas para lidarmos com dores que

nenhum outro animal é capaz de sentir, já que não é capaz de significar nem simbolizar como nós,

humanos.  Caminhamos  por  períodos  históricos  diferentes,  mas  parece  que  carregamos

determinadas dores primordiais, talvez frutos de nossos anseios mais humanos, que vão ganhando

novas  configurações  e  sempre  nos  acompanham.  Machado continua  lançando luzes  sobre esta

discussão:

um rapper americano, um índio bororo,  um estudante da USP, uma atleta  russa e  um
técnico de informática japonês, por mais diferentes que sejam seus rumos e escolhas de
vida,  poderiam perfeitamente escutar  um mesmo conto  tradicional  e  aprender  alguma
coisa,  cada  um do  seu  jeito.  Mas  de  modo  algum,  nem de  longe,  estou  falando  de
globalização. Estou falando de um sentido de pertencimento que nos permite compartilhar
algo  que  não  tem  a  ver  com  mercadorias,  nem  com  uma  imaginária  unificação
pasteurizada.  Em algum momento  da  vida  nos  perguntamos  sobre  decisões  a  serem
tomadas, caminhos a seguir, por que nos comportamos de um modo e não de outro, qual o
sentido  de  certas  coisas  inexplicáveis,  como realizar  os  sonhos mais  secretos:  nessas
perguntas estão afetos, medos, riscos, o inesperado, a beleza, o sagrado e a morte. No
emaranhado desse conjunto volúvel de arranjos e desarranjos, descobertas e dúvidas que
somos todos nós, parece que existe um lugar onde temos certeza de que queremos realizar
alguma coisa que nos é própria, para imprimirmos nossa marca pessoal no mundo.

Os  contos  tradicionais  se  dirigem para  esse  lugar  dentro  de  nós,  acordando  e
aquecendo o impulso criador de transformações que existe em todas as pessoas. (2004,
p.10)

Azevedo também nos fala sobre o quanto as histórias trabalham aspectos do fantástico e

do  maravilhoso,  misturados  ao  real  e  ao  concreto  que  todos  vivenciamos  em nossos  mundos

interno  e  externo.  Oferecem-nos  roteiros  de  possíveis  soluções  para  o  padecimento  de  nossas

dores:

nos deparamos com princesas que nascem mudas e recuperam sua voz quando encontram
o homem por quem se apaixonam. Pessoas que se deitam na cama e ficam “adormecidas”
até serem despertadas por um sentimento forte. Mães ou madrastas que, ao notarem que
suas  filhas  cresceram  e  tornaram-se  mulheres,  mandam  matá-las.  Injustiças  e
transgressões. Gigantes que aprisionam moças em castelos. Irmãos que mentem e traem.
Pais que tentam desposar suas próprias filhas. Heróis tolos que fazem tudo errado mas
mesmo assim se dão bem. Moças ou moços que não conseguem rir e se dispõem a se
casar com alguém que saiba alegrá-los. Traições, ciúmes, orgulhos, mentiras, vaidades,
invejas e ódios. (2006, p. 05)

Talvez por isso Estés considere as histórias como “bálsamos medicinais.” (1994, p.30).

Carregam em seus princípios ativos “a cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso

psíquico perdido.” (Ibidem, p. 30). Esta energia é tão poderosa que pode adentrar os meandros

mais profundos de nossa psique,  batucando nos tambores de nossa alma, até que nossa  matriz
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óssea há muito contida ou enterrada (os nossos arquétipos) se levantem e estruturem novamente

configurações de vida e beleza. “As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um

arquétipo submerso e os meios para realizar esta tarefa.” (Ibidem, p.30)  

Então,  podemos  supor  que  ao  quebrarmos  os  ossos das  contações  de  histórias,

impedimos  que  todo  este  reservatório  de  sabedoria  iniciática  e  milenar  pudesse  ascender

plenamente até nossas almas, iluminando suas escolhas e decisões. Mas como fizemos isto? Como

e por que promovemos a ruptura de estruturas tão valiosas e importantes?

Pensamos que se pode associar a  fratura das contações de histórias às outras duas

grandes fraturas trabalhadas anteriormente (a dos ossos dos rituais e a dos ossos do feminino). Ao

rompermos os  rituais,  dizimamos espaços onde a  força transcendente das histórias  também se

manifestava, instruindo sobre a vida e a morte, sobre o medo e a realização que todo ser procura,

tal como nos mostra Busatto (2006), nos quatro movimentos já discutidos por nós na sub-seção

2.1.1  deste  trabalho.  E,  ao  serem enterrados  determinados  ossos  do  feminino,  enterrou-se  um

portentoso veículo através do qual a palavra era acionada e os sentidos profundos das histórias

ganhavam vida. Estés nos conta sobre sua própria experiência, enquanto vivia e observava muitas

mulheres que, como ela, traziam suas matrizes ósseas quase completamente enterradas:   

minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que
as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como
jardins sem cultivo... mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento.
(...) As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessários às suas
artes; e, se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e
armários.

A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na
floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo.
A mulher  que se  enfeitava  despertava  suspeitas.  Um traje  ou o  próprio  corpo  alegre
aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. (...) 

Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente
chamados de “severos”,  em que  as  lacerações  espirituais  de  mulheres  profundamente
exploradas eram denominadas “colapsos nervosos”, em que as meninas e as mulheres que
vivessem apertadas  em  cintas,  amordaçadas  e  contidas,  eram  consideradas  “certas”,
enquanto  aquelas  que  conseguiam fugir  da  coleira  uma ou  duas  vezes  na  vida  eram
classificadas de “erradas”.

Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como
uma criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante
em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa
muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até
meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e às vezes indo parar do outro
lado da nave. (1994, p.17-18)

Consideramos que cabem aqui três ressalvas importantes. Primeira: quando falamos de

ossos femininos não estamos nos referindo necessariamente ao feminino expresso pelas mulheres;

reportamos nossas considerações àquelas características mais gerais (arquetípicas) do feminino,
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presentes nos homens e nas mulheres. Trata-se, para falar bem sinteticamente, do lado água, terra,

lua, portador da vida e da morte,41 que todos carregamos de modo mais ou menos consciente e

integrado. 

Segunda: se as terras espirituais da Mulher Selvagem (estrutura básica da expressão

feminina) foram queimadas e saqueadas, as conseqüências disto não recaíram somente sobre as

mulheres. Os homens também padeceram e padecem de uma perda de sentido para suas ações

porque  não  conseguiram  reintegrar  sua  agressividade  à  leveza,  sua  ação  à  passividade,  seu

determinismo  à  flexibilidade.  Saquearam  e  queimaram  a  si  mesmos,  sabotando seu  próprio

processo de plena realização. Concordamos com Boff, quando diz que

o poder-dominação não desumanizou apenas os homens, mas também as mulheres. Os
homens recalcaram sua dimensão de anima e não permitiram que as mulheres realizassem
sua dimensão de animus.

Em razão desta errância, fica claro que a questão do masculino nos dias de hoje é o
feminino negado, reprimido ou não integrado. Para ser humano plenamente, o homem
precisa reanimar nele o seu feminino e reeducar o seu masculino. Somente então podem
ambos, homem e mulher, entreter relações civilizatórias, humanitárias e realizadoras do
mistério humano feminino-masculino. (1997, p. 102).

Terceira: a quebra dos ossos das contações de histórias trouxe graves danos tanto para

mulheres quanto para homens. Pois o celeiro das histórias é um vasto manancial, onde se pode

apreender  instruções  específicas  para  nossas  três  grandes  trajetórias  iniciáticas,  enquanto

participantes deste planeta:  a humana, a feminina e a masculina,  como nos sugere Robert  Bly

(1991). Obviamente podemos tomá-las como três movimentos de uma única dança, cada um com

seus passos e ritmos peculiares. Assim, podemos dizer que existem histórias de âmbito mais geral,

outras  que tratam de rituais  iniciáticos mais  importantes  para o mundo feminino e outras  que

reverberam  mais  profundamente  nas  entranhas  masculinas,  pois  falam  de  seus  ferimentos

característicos. Todas, entretanto, fazendo com que confluamos nossas  águas internas para uma

única  região,  onde  são  misturadas  e  integradas  ao  todo,  possibilitando-nos  escolhas  e

transformações.42 

Então,  supomos  que  todos  estes  danos  decorrentes  das  graves  fraturas  nos  ossos

ritualísticos  e  nos ossos  femininos também acarretaram a  quebra  nos  ossos  das contações  de

41 Ver: CARDOSO, Heloisa. O Homem: sua Alma, sua “Anima”. In: BOECHAT, Walter (org.).  O Masculino em
Questão. Petrópolis: Vozes, 1997, pp. 52-54.
42 Não se deve apreender daí que há histórias que devem ser contadas somente para este ou aquele público. Partimos da
premissa de que qualquer humano pode ouvir qualquer história e aprender com ela, como argumenta Machado (2004).
Apenas ressaltamos o fato de que temos características bio-psíquicas e culturais que nos diferenciam enquanto homens
e mulheres e que, portanto, criamos em nossa trajetória  humana histórias,  ou  medicamentos mais específicos para
determinadas dores.  Assim, tanto homens quanto mulheres podem e devem ouvir  e contar  histórias  iniciáticas  do
mundo  feminino  e  do  masculino  porque,  ao  fazerem  isto,  estão  compreendendo  melhor  suas  partes  e  seu
relacionamento com o outro e, portanto, estão se auto-medicando e auxiliando na distribuição dos remédios. 
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histórias e, conseqüentemente, vêem impedindo homens e mulheres de vivenciarem um caminho

de integração mais plena e feliz. Devemos procurar formas de cantar sobre estes ossos, como nos

sugere Estés (1994) em alguns contos, para que ganhem novamente carne, movimento, respiração e

vida, a fim de que possamos caminhar rumo à realização de uma sizígia de respeito, contemplação

e amor, tal como deve acontecer quando o Sol se interpenetra à Lua num eclipse. 

       

3.2 - SEGUNDO PORTAL

Eu não sou eu.
Eu sou aquele

Que caminha ao meu lado, a quem não vejo,
A quem por vezes consigo visitar,

E outras vezes esqueço.
O que perdoa, doce, quando odeio,
O que fica calado quando eu falo,

O que passeia quando fico em casa,
O que ficará de pé quando eu morrer.

(Juan Ramon Jiménez) 43

Após atravessarmos este segundo portal do grande salão, encontramos um homem que

procura se conhecer, sem ocultar seu lado oposto. Talvez busque seu verdadeiro centro integrador

de energias, ansiando pela realização de si mesmo. Será que já deu seus primeiros passos? Será que

já começou a jornada rumo à sizígia, ou ainda hesita? Difícil responder. 

Mas conheço a história de um menino e de um homem que se encontraram num castelo,

após determinado desfecho numa floresta. Não se sabe ao certo o nome do garoto. O homem se

chamava João de Ferro e, em algumas ocasiões, dizia ser o Homem Natural. Mas a grande questão

é que este encontro modificou completamente a vida de ambos. O menino abandonou o cotidiano

de príncipe e  foi  morar  na floresta.  Depois  aprendeu outros  ofícios.  Tornou-se rapaz e,  ao se

transformar em  homem feito,  conheceu uma bela princesa com quem se casou. Quanto a João,

43 JIMÉNEZ apud BLY, Robert. João de Ferro: um livro sobre homens. Rio de Janeiro: Campus, 1991, p. 48. 
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enquanto  colaborava  com o  desenvolvimento  do  menino,  foi  abandonando a  antiga  aparência

peluda e ferruginosa, revelando-se um belo e brilhante rei. 

Muita  música,  aplausos  sorridentes  e  encontros  afetivos,  após  uma  difícil  jornada,

brindaram o fechamento da história com uma festa de casamento. Entretanto ela sempre pode ser

reaberta, revisitada para a coleta de novas e multicores reflexões.44 Vamos a este encontro?  

3.2.1 – UM ENCONTRO COM JOÃO

Encontrar com o João de Ferro é nos depararmos com um poderoso farol  que vem

iluminando os caminhos das iniciações masculinas há milênios. Os irmãos Grimm recolheram-na

por volta de 1820, mas suas palavras são contadas e recontadas acerca de 10 ou 20 mil anos.45

Trata-se, portanto, de uma daquelas histórias que falam mais fundo à psique masculina porque toca

em percursos e feridas mais peculiares ao desenvolvimento do homem que ao da mulher.

Muitas  interpretações  e  visões  são  possíveis  e  louváveis.  Em  nossa  pesquisa  nos

concentramos em duas abordagens para a história; uma realizada por Robert Bly (1991) e a outra

por Carlos Alberto Corrêa Salles (1998). Ambas revelam e desvelam interessantes trajetórias para a

abertura de uma miríade de discussões. Por isso cabe-nos esclarecer que nosso interesse aqui não

se  trata  de  aprofundarmos  análises  simbólicas;  vamos  nos  deter  mais  aos  aspectos  gerais  que

ambos os autores levantam, intercalando-os a elementos discutidos por outros autores, no que diz

respeito ao masculino e seu processo de desenvolvimento e integração de si mesmo. 

 Comecemos por alguns pontos reflexivos que pudemos estabelecer a partir das análises

realizadas por Bly (1991). De acordo com ele o João de Ferro ou Homem Natural representaria

uma espécie de arquétipo primordial (ou matriz óssea fundamental) da psique masculina. Mora no

poço do nosso inconsciente e aparece com a pele escura, totalmente coberta por pêlos; aspecto que

geralmente assusta porque nossa cultura associa esta aparência a uma sexualidade primitiva e à

selvageria destrutiva. Mas todo homem pode estabelecer contato com ele, assim como toda mulher,

de acordo com Estés (1994) pode resgatar os  ossos de sua Mulher Selvagem e fazer com que

voltem a compor músicas e movimentos.    

44 Ver a história completa de João de Ferro, versão de Robert Bly, em anexo A. 
45 Cf. BLY, Robert. João de Ferro: um livro sobre homens. Rio de Janeiro: Campus, 1991, p.04. 
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Quando o homem contemporâneo examina a sua psique,  pode,  se as condições
forem propícias,  encontrar  sob  a água da  sua alma,  jazendo numa área  que ninguém
visitou por longo tempo, um antigo homem peludo (...).

Estou sugerindo, portanto, que todo homem moderno tem, no fundo de sua psique,
um grande ser primitivo coberto de pêlos da cabeça aos pés. (BLY, 1991, p. 05).

Para estabelecer contato com ele o homem deve ter a coragem de esgotar seu poço

profundo,  até  se  deparar  com  o  terreno  onde  talvez  o  João  de  Ferro  se  encontre  isolado,

trancafiado, amordaçado ou quase completamente enterrado. “Receber bem o Homem Cabeludo é

assustador e arriscado, e exige um tipo diferente de coragem. O contato com João de Ferro exige a

disposição de descer até a psique masculina e aceitar o que de sombrio existe nela, inclusive as

trevas nutritivas.” (Ibidem, p. 06).

Lembramo-nos aqui da análise que fizemos sobre a visita à aranha sombria, no capítulo

1  deste  trabalho.46 Somente  descendo  e  estabelecendo  contato  com  suas  teias,  podemos  nos

individuar, ou seja, desenvolvermos as potências de nossa alma para aceitarmos quem somos e nos

tornarmos aquilo que desejarmos e pudermos ser. Bly (1991) considera, entretanto, que os homens

de nosso tempo histórico-cultural ainda não conseguiram realizar este percurso. Muitos conseguem

somente estabelecer um contato aqui e ali com este arquétipo47 enterrado há muito tempo. Sem este

contato luminescente e nutritivo, os homens perdem seus referenciais, tornando seus modos de

percepção e  ação desequilibrados,  tal  como acontece  às  mulheres  em relação ao arquétipo da

Mulher Selvagem. No caso masculino, um tipo de desequilíbrio decorrente deste distanciamento é

o que Bly chama de “macho frouxo”:

   
na década de 1970 comecei a ver, por todo o país, um fenômeno que poderíamos chamar
do  “macho  frouxo”.  Mesmo  hoje,  quando  por  vezes  olho  para  um auditório,  talvez
metade dos homens jovens sejam o que eu chamaria de frouxos. São adoráveis, têm valor
– gosto deles – não pensam em causar danos à terra ou em iniciar novas guerras. Há em
todo o seu modo de ser e estilo de viver uma atitude suave para com a vida.

Muitos desses homens, porém, não se sentem felizes. Percebe-se imediatamente a
falta  de  energia  neles.  Preservam a  vida,  mas não  são  exatamente criadores  de  vida.
Ironicamente,  são  vistos,  com  freqüência  com  mulheres  fortes,  que  positivamente
irradiam energia. (1991, p. 02).

Aparece aqui um novo aspecto para enriquecer nossa análise sobre a complexa estrutura

do  masculino.  Ao invés  de  primar  pela  agressividade  e  lutar  pelo  poder,  como vimos  com a

abordagem de Boff e  Muraro (2002),  alguns  homens,  de acordo com Bly, vivenciam hoje um

46 Ver seção 1.2.
47 Cabe aqui uma importante ressalva: o termo  arquétipo faz parte da construção de nossa interpretação particular
sobre  as análises que Bly (1991)  desenvolve a  respeito  do  João  de  Ferro.  O autor,  em nenhum momento utiliza
explicitamente  este  conceito.  Nisto,  diferencia-se  das  análises  que  Estés  (1994)  desenvolve  acerca  da  Mulher
Selvagem, pois, ela faz referências diretas ao conceito de arquétipo.
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período em que se distanciaram tanto de suas características fundamentais, que já não conseguem

distinguir entre uma espada que fere e uma outra que representa atitude e decisão. Ou, em outras

palavras, não sabem como lidar com sua energia agressiva peculiar.

Na  Odisséia,  Hermes  diz  a  Ulisses  que,  quando  se  aproximar  de  Circe,  que
representa  certo  tipo  de energia  matriarcal,  deve erguer  ou mostrar  a  espada.  Nessas
primeiras reuniões, era difícil,  para muitos dos mais jovens, distinguir entre mostrar a
espada e ferir alguém. Um certo homem, que era uma espécie de encarnação de certas
atitudes espirituais da década de 1960, um homem que tinha na realidade vivido numa
árvore durante um ano, nas proximidades de Santa Cruz, era incapaz de levantar o braço
quando segurava uma espada. Tinha aprendido tão bem a não ferir os outros que não
podia levantar a arma, nem mesmo para que refletisse a luz do sol.  Mas mostrar uma
espada não significa, necessariamente, lutar. Pode também sugerir um alegre espírito de
decisão. (BLY, 1991, p. 04).

A tarefa de integrar os opostos não é fácil e, certamente, não segue ritmos iguais em

todos os recantos do planeta. Por isso é válida uma primeira ressalva: Bly relata em seu livro suas

experiências com homens norte-americanos e mexicanos, a partir de 1970. Portanto, refere-se a um

retrato de uma determinada realidade. Entretanto consideramos que seu ponto de vista é um ângulo

capaz de enriquecer nossas discussões. Assim, comparamos este fenômeno que ele conceitua como

sendo “macho frouxo” às análises que Emma Jung (1995) e Fordham (1978) fazem a respeito da

anima e do animus e encontramos pistas de similitudes. 

De acordo com Emma Jung, a anima “é um fator psíquico a ser levado em consideração

e que não pode ser desprezado, o que em geral consiste na tendência de o homem naturalmente

gostar de se identificar com sua masculinidade.” (1995, p. 93). Sobre este ponto, Fordham salienta

que:  “os  homens tendem a depreciar  as  qualidades  femininas,  pelo  que se  torna  muito  difícil

aceitarem-nas  como  elementos  constitutivos  da  sua  personalidade.  No  entanto,  só  o

desenvolvimento  desta  sua  faceta  pode  torná-los  relativamente  imunes  aos  aspectos  mais

destrutivos da influência da anima.” (1978, p.99-100).

Ao desprezarmos os elementos que fazem parte de nossa psique,  muitas vezes, eles

ganham força e podem emergir de modo intempestivo e desgovernado. “Se um homem não sabe

que possui dentro de si próprio a imagem da anima, tende a projetá-la nas mulheres que encontra e,

especialmente se o  seu sentimento  é desenvolvido,  fica fascinado.” (Ibidem, p.99).  Esta talvez

possa  ser  uma  hipótese  que  explique  o  surgimento  do  “macho  frouxo”.  Uma  integração  não

equilibrada da anima, ou dos aspectos femininos constituintes do homem, pode causar um estado

de fascinação e dominação deste  arquétipo.  Emma se refere assim à questão de integração da

anima à masculinidade:
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mas não se trata absolutamente de que ele a coloque totalmente a serviço da Senhora
Anima, com o que ele a perde, mas apenas que ele também conceda um determinado
espaço  ao  feminino,  que  de  qualquer  forma  faz  parte  do  seu  ser.  Isso  ele  o  faz  ao
reconhecer e realizar Eros, isto é, o princípio do relacionamento. Faz parte disso o fato de
ele  não só perceber  seus  sentimentos  mas o fato de também os  utilizar,  pois  para  o
estabelecimento,  e  especialmente  também  para  a  manutenção  de  uma  relação,  um
julgamento de valor, que o sentimento é, é indispensável. Por natureza o homem está mais
inclinado a relacionar-se com coisas, por exemplo, com seu trabalho ou com alguma outra
área  de  interesse.  A mulher,  por  sua  vez,  liga-se mais  às  relações  pessoais,  e  este  é
também o caso da anima. Por isso ela gosta de envolver o homem nela, mas pode também
prestar-lhe bons serviços na formação de relacionamentos. No entanto, isso só acontece
quando este feminino é incorporado à consciência. Enquanto age de maneira autônoma,
ele perturba ou impossibilita os relacionamentos. (1995, p. 93).

Portanto,  podemos  estabelecer  três  situações  gerais  para  a  relação  anima-

masculinidade. Primeira: integrando-a bem o homem realiza Eros, isto é, amplia sua compreensão

e o estabelecimento de relações mais afetivas e saudáveis para o masculino-feminino.  Segunda:

negando  sua  presença  ou  necessidade,  ele  a  empurra  cada  vez  mais  para  as  teias  da  aranha

sombria,  impedindo a si  mesmo de ampliar  seu crescimento.  O que está estritamente ligado à

terceira  situação:  deixando  a  anima sufocada,  ela  pode  exercer  um poder  devorador  sobre  as

potências masculinas.

A  partir  deste  contexto  também  podemos  correlacionar  possíveis  interpretações  às

análises que Bly (1991) estabelece com a perda da bola dourada. Na história, o menino perde sua

bola dourada, que vai parar justamente na cela do João de Ferro.48 E este negocia com o garoto a

retomada da bola. O trato é o seguinte: a bola somente seria devolvida ao príncipe se ele soltasse

João de Ferro. Mas para isto o pequeno deveria roubar a chave da cela, escondida debaixo do

travesseiro de sua mãe. Bly associa isto ao fato de que 

temos de aceitar a possibilidade de que a verdadeira energia radiante do homem não se
esconde, não reside, nem espera por nós na esfera feminina, nem na esfera do macho/John
Wayne,  e  sim  no  campo  magnético  do  masculino  profundo.   É  protegida  pelo  ser
instintivo que está sob a água, e que ali está há não sabemos quanto tempo. (1991, p. 07).

Outro ponto interessante é que o roubo da chave está, de acordo com ele, estritamente

relacionado ao fato de que somente os homens podem iniciar, verdadeiramente, um menino. Suas

considerações levam em conta o poder dos rituais no que diz respeito ao encontro do “masculino

profundo”. Com os  ossos dos rituais fraturados gravemente, nossa cultura perde, a cada dia, a

relação entre os mais jovens e os mais velhos. E isto rompe um poderoso elo da corrente.

 

48 Ver anexo A.
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Quando mulheres, mesmo com a melhor das intenções, criam sozinhas um menino,
ele pode de certa maneira não ter um rosto masculino, ou pode mesmo não ter nenhum
rosto.

Os velhos iniciadores, em contraste, transmitiam aos meninos uma certeza invisível
e não-verbal: ajudavam-nos a ver o seu rosto, ou o seu ser, autêntico. (Ibidem, p. 16).   

Bly ressalta, entretanto, que a iniciação pode ser feita pelas mulheres, mas “isso exige

muita  intensidade”  (Ibidem,  p.17)  e  uma  grande  integração  corpo-mente  para  que  o  processo

ocorra.  Sem dúvidas  este  é  um ponto  que  nossa  cultura  precisa  tratar,  pois  as  configurações

familiares assumem novos e variados contornos. Entretanto, devemos salientar que concordamos

com Bly (1991) ao afirmar que o masculino necessita de referenciais masculinos para se plenificar.

Se os meninos não encontram estes caracteres nos pais, avôs, tios, irmãos, mais ou menos peças

ficam faltando no processo. Trata-se também de rever os rituais que nossas sociedades praticam

atualmente, pois como bem disse Salles (1997), muitos se tornaram “grosseiros e bestiais”. Assim,

um garoto pobre, criado somente pela mãe, por exemplo, pode se tornar uma presa fácil aos rituais

de  iniciação oferecidos  pelo  tráfico,  na  favela.  Não  queremos  com  isto  simplificar  questões

complexas; trata-se apenas de alargarmos um pouco os níveis de reflexão.

Bly nos conta o exemplo de um interessante ritual de iniciação, que ocorre entre os

Kikuyu, na África:

quando o rapaz tem idade suficiente para a iniciação, é afastado da mãe e levado para um
lugar especial,  organizado pelos homens a certa distância da aldeia.  Ali jejua por três
dias. Na terceira noite ele se senta num círculo em volta da fogueira, com os homens mais
velhos. Está com fome, com sede, alerta e aterrorizado. Um dos velhos pega uma faca,
abre uma veia em seu próprio  braço e deixa um pouco do sangue escorrer  para  uma
gamela. Todos os homens mais velhos do círculo abrem seu braço com a mesma faca, e a
gamela circula, enquanto vão deixando cair nela o seu sangue. Quando é a vez do jovem,
ele é convidado a alimentar-se com aquilo. (1991, p.16).   

Mas o ritual não termina assim. Após esta etapa vem a contação de histórias e mitos

que  ensinam  coisas  acerca  da  masculinidade  integrada  ao  feminino.  “Uma  vez  realizada  a

recepção, os homens mais velhos lhe ensinam os mitos, histórias e canções que encerram valores

caracteristicamente masculinos: e não me refiro aos valores competitivos apenas, mas também aos

espirituais.”  (Ibidem, p.14).  Assim, o jovem tem a chance de aprender, sobretudo três grandes

verdades simbólicas: “que o alimento não vem apenas da mãe, mas também dos homens” (Ibidem,

p.14); “que a faca pode ser usada para muitas finalidades além da de ferir os outros” (Ibidem, p.14)

e que os mitos podem conduzir e integrar o homem numa estrutura sagrada, maior e mais sábia,

pois, “uma vez aprendidos esses mitos “estimulantes”, os próprios mitos levam o jovem muito
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além de seu pai individual, até seus pais coletivos que se estendem pelos séculos afora.” (Ibidem,

p.14). 

 Para Bly (1991), a Revolução Industrial foi o grande fator causador da ruptura destes

ossos ritualísticos. O contato entre pai e filho foi se tornando cada vez mais distante. Se como

caçador, carpinteiro ou artesão na Idade Média, o pai podia passar muitas horas ensinando o ofício

e o valor de seu trabalho, bem como características peculiares ao mundo dos homens, aos seus

filhos, a Modernidade inaugurou a produção em série, o distanciamento e o enfraquecimento desta

relação.  Isto  também provocou  o  que  o  autor  chama de  desvalorização  da  “energia  de  Zeus”

(Ibidem, p.21). De acordo com ele, os gregos compreendiam o poder que Zeus exercia como uma

energia positiva da masculinidade; integradora e não destrutiva, protetora e não autoritária.

Existe hoje a suposição geral de que todo homem em posição de poder é, ou logo
ficará,  corrupto  e  opressor.  Mas  os  gregos  compreenderam e  louvaram uma energia
masculina  positiva  que  aceitava  a  autoridade.  Chamavam-na de  energia  de  Zeus,  que
abrange a inteligência, a saúde robusta, a decisão compassiva, a boa vontade, a liderança
generosa. A energia de Zeus é a autoridade masculina aceita para o bem da comunidade.
(Ibidem, p. 20-21).   

Estas análises certamente podem ser correlacionadas às que Ulson (1997) desenvolve

acerca da necessidade do homem de trabalhar e integrar determinadas energias arquetípicas em sua

psique. No caso, a energia de Zeus como o grande chefe ou rei.49 Ulson também parece concordar

com o viés argumentativo desenvolvido por Bly (1991), ao afirmar que

os  pais  de  hoje,  em sua maioria,  ficam menos tempo com os  seus  filhos.  O sistema
econômico exige cada vez mais trabalho dos adultos, que permanecem mais tempo fora
de casa. (...) O típico pai ausente é incapaz de ser pai e de ser marido, contribuindo para a
desagregação da família. Os rituais pubertários que promoviam a separação do jovem do
seu universo infantil, para pertencer ao mundo dos adultos, também se enfraqueceram ou
desapareceram. A dessacralização do mundo atual fez com que se empobrecesse a relação
do homem com o divino e que ele se distanciasse do mundo transcendente. (...) A crença
de que quanto mais rico mais será feliz, o faz, muitas vezes, um escravo do consumo. Mas
o que tem acontecido nesta fase cultural é o aumento do vazio interior, e este vem sendo
preenchido  por mais objetos  de  utilidade questionável,  por  excesso de alimentos,  por
drogas,  bebidas  alcoólicas,  sexo,  aumentando,  a  cada  dia,  os  batalhões  de  obesos,
drogados,  alcoólatras,  impotentes  e  frígidas.  Neste  sentido,  o  homem está  mais fraco
interiormente.  As relações  humanas tornaram-se  mais  superficiais,  menos  duradouras,
mais narcisistas. (ULSON, 1997, p. 77-78).   

  

A energia do João de Ferro se aproximaria, de acordo com Bly (1991), desta “energia

de Zeus”, distanciando-se radicalmente tanto do padrão de comportamento do “macho frouxo”

quanto da agressividade desgovernada do selvagem. Pode-se dizer, em outras palavras, que se trata

49 Ver seção 3.1.1 deste trabalho.
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de um potencial  de integração masculino-feminino que se encontra latente nas profundezas do

homem. Por isso o comparamos aqui a uma espécie de arquétipo primordial do mundo masculino.

Ele seria capaz, de acordo com nosso ponto de vista, de ajudar os homens a realizar a integração de

suas animas, desenvolvendo Eros, como nos diz Emma Jung (1995). Nas palavras de Bly sempre é

válido ressaltar que

o tipo de violência, ou não-bondade, implícito na imagem do Homem Natural, não é o
mesmo da energia macho, sobre a qual os homens já sabem o bastante. A energia do
Homem Natural, em contraste,  leva à ação vigorosa, empreendida não com crueldade,
mas com decisão.

O Homem Natural não se opõe à civilização, mas também não é totalmente contido
por  ela.  A superestrutura  ética  do  cristianismo popular  não  apoia  o  Homem Natural,
embora existam sugestões de que o próprio Cristo o apoiava. No início de seu ministério
ele foi, afinal de contas, batizado por um cabeludo João. (1991, p. 07-08).   

Neste ponto de nossas reflexões, gostaríamos de inserir a contribuição de outro teórico

da  masculinidade,  a  fim  de  realizarmos  associações  interpretativas  e  enriquecermos  nossas

análises. O João de Ferro ou Homem Natural também pode ser interpretado, de acordo com nossas

opiniões, como sendo o arquétipo do grande xamã ou malandro; aquele que, de acordo com Allan

B. Chinen (1998) não deve ser considerado como símbolo da mentira, do logro e da traição. Para o

autor,  revisitando-se  muitas  histórias  das  mais  variadas  culturas,  pode-se  encontrar  a  energia

primordial da masculinidade associada a este arquétipo. Portanto, faz-se necessária uma revisão

despreconceitualizada, para se compreender a verdadeira dimensão que o malandro-xamã assumiu

e deve assumir na história simbólica e social da humanidade.

Pelo  mundo  inteiro,  Malandros  mentem,  roubam,  logram  e  matam  pessoas,
exatamente como o pequeno camponês. Pesquisando a mitologia do Malandro, descobri
também que os Malandros quase invariavelmente são homens: o Coiote norte-americano,
o Corvo siberiano, o Hermes grego, o Maui polinésio, o Exu africano e o Bamampan
australiano, entre outros. A maioria deles é também de homens casados e com filhos. E
isso nos sugere que Malandros como o pequeno camponês simbolizam a psicologia da
masculinidade amadurecida!50

É uma idéia perturbadora,  porque os Malandros são normalmente considerados
indecentes  e  até  perversos.  No cristianismo,  o  principal  Malandro é Satã,  a  fonte da
mentira  e  da  traição.  O mesmo se aplica a  Ogo-Yuguru, o  Malandro  dos dogons da
África, e a Loki, da mitologia nórdica. Igualmente, os zunis do sudoeste norte-americano
associam o  seu  Malandro  à  morte,  ao  assassinato  e  ao  caos.  A  psicologia  moderna
prossegue  com a  visão  negativa,  interpretando  em geral  os  Malandros  como figuras
primitivas  que  representam  instintos  selvagens  e  impulsos  sociopatas.  Jung  e  seus
seguidores,  por  exemplo,  comparam  o  Malandro  aos  delinqüentes  juvenis,
esquizofrênicos, alcoólatras, psicopatas e bárbaros. (CHINEN, 1998, p. 73).   

 

50 O autor se refere ao protagonista de um conto italiano chamado: O presente do Vento Norte. Ver livro, pp. 53-56.
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Ainda  de  acordo  com  Chinen,  desenterrando  os  ossos das  histórias  masculinas,  a

energia do malandro desponta como sendo a mais fundamental, diferenciando-se radicalmente da

energia do herói e do patriarca - vistos ora como representantes da fase jovem do homem, ora

como danosos ao pleno desenvolvimento da masculinidade: 

a principal função dos “contos de jovens” é doutrinar crianças e adolescentes nos ideais
heróicos e nas regras patriarcais. Livres desse peso, os contos de homens exploram outras
imagens da  masculinidade.  Por  essa razão,  essas  histórias  oferecem aos  homens uma
visão pós-heróica e pós-patriarcal da juventude. (Ibidem, p.15).

   Em outro trecho pode-se ver o ponto principal de seus comentários acerca de uma

história francesa chamada “O rei feiticeiro”51: 

A história  dramatiza  o  fato  de  o  herói  e  o  patriarca  serem,  na  verdade,  dois
aspectos de um arquétipo masculino. O herói é o embrião do patriarca, e o patriarca, um
herói envelhecido; os dois lutam pelo poder. Sua mais remota luta será familiar a muitos
pais e filhos e a suas esposas e mães. (Ibibem, p. 17).   

Este tipo de análise sobre a imagem do herói sendo associada a do patriarca, e ambas

simbolizando um poder que oprime, maltrata e subordina, parece-nos demasiadamente próxima à

análise  que  Boff  e  Muraro  (2002)  desenvolvem.  Já  tivemos  oportunidade  de  tratar  de  alguns

aspectos levantados por eles, neste trabalho.52 Sem dúvidas o ponto que mais chama atenção é o

fato de também associarem o, por assim dizer, enterro dos ossos femininos e as graves fraturas que

a  humanidade  sofreu  ao  fato  dos  homens  se  deixarem  envolver,  em  determinado  momento

histórico, pela energia deste arquétipo, fundando o chamado paradigma patriarcal.

A luta contra o patriarcado não é apenas das mulheres, mas de todos os homens.
Ambos foram desumanizados por esse tipo de relação fundada no uso do poder como
dominação de uns sobre os outros, principalmente a mulher, de forma mais brutal, cabe
sempre  lembrarmos.  Mais  que  tudo,  entretanto,  o  homem,  depois  de  séculos  de
socialização  machista  e  patriarcal,  deve  ser  reengendrado.  A crise  do  masculino  hoje
reside  exatamente  na  dificuldade  que  o  homem tem de  integrar  em si  o  feminino,
recalcado por milênios. Seguramente nessa tarefa de auto-regeneração ele não pode ser
deixado sozinho; não conseguiria dar o salto de qualidade por si. Daí ser importante a
presença da mulher ao seu lado. Ela poderá evocar nos homens o feminino escondido sob
cinzas seculares. Ela poderá ser co-parteira de uma nova relação humanizadora. (BOFF e
MURARO, 2002, p. 280-281).   

Nas análises de Chinen (1998) sobre a masculinidade pode-se encontrar, entretanto, a

idéia de que não basta somente integrar o feminino para que o homem atinja sua plenitude; ele

deve também estabelecer contato e integrar o arquétipo do malandro à sua psique. A partir de suas

51 Ver livro,p. 21-24
52 Ver sub-seção 3.1.2 deste trabalho.
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interpretações acerca deste arquétipo, pode-se depreender que ele representa uma espécie de fusão

entre dois outros elementos fundamentais para o desenvolvimento masculino: o caçador e o xamã. 

Além do  herói  e  do  patriarca  está  o  masculino  profundo,  personificado  pelo
caçador,  pelo  xamã  e  pelo  Malandro.  Esse  tríplice  arquétipo  da  masculinidade  é  a
essência da alma masculina. Ele é “mais profundo” ou está “além” do herói de muitas
maneiras. Normalmente, o arquétipo do Malandro aparece depois do herói na vida dos
homens. Somente os homens que dominaram a natureza do herói conseguem lidar com as
energias  primordiais  do  inconsciente  e  do  masculino  profundo.  O  Malandro  é  pós-
heróico. O masculino profundo também vem antes do herói num sentido histórico, pois o
caçador-Malandro surge na aurora da civilização, muitos milênios antes do rei-guerreiro.
A sociedade patriarcal encobriu e reprimiu o caçador-Malandro, mantendo-o oculto no
inconsciente. (CHINEN, 1998, p.19).

O homem necessita, portanto, de acordo com o autor, encontrar-se com o arquétipo do

malandro, ou cantar sobre seus ossos, tal como a mulher sobre os ossos da Mulher Selvagem, para

que ele se reerga e possa integrar sua dimensão caçadora, no sentido daquele que provê e protege a

família  e  sua dimensão xamânica (no sentido daquele  que é capaz  de olhar  para suas feridas,

reconhecendo-as e oferecendo-as bálsamos curativos). Isto fará com que estabeleça a verdadeira

integração de sua masculinidade, admitindo, respeitando e dialogando com todas as suas partes,

inclusive com aquelas reveladas pela integração de seu lado feminino.  

O caçador,  o  xamã e o  Malandro personificam uma intensidade  masculina que
evita  a  guerra,  honra  o  feminino  e  reconhece  o  equilíbrio  da  natureza.  Numa  era
igualitária e pós-industrial em que as mulheres insistem em seus direitos, em que a guerra
significa  holocausto nuclear  e  em que  a  permanente “conquista”  da  natureza  leva  ao
desastre ecológico,  um retorno ao arquétipo original  da masculinidade é imensamente
benéfico. Por mais espantoso que pareça, o Malandro oferece um novo modelo saudável
para  os homens em seus papéis de maridos,  pais,  amantes,  trabalhadores e  líderes.  O
Malandro enfatiza o saudável e não o heroísmo, a comunicação mais do que a conquista e
a investigação, mais a descoberta do que a exploração dos outros. (Ibidem, p. 19-20).   

 

Retomando às palavras de Bly (1991) sobre o João de Ferro, também se pode encontrar

elementos que se coadunam às discussões de Chinen. Diferenciando o estado selvagem do Homem

Natural,  Bly  salienta  que  o  selvagem  é  um  estado  que  causa  danos  a  duas  grandes  esferas

mantenedoras da vida: a alma e a Terra. Isto ocasiona, inevitavelmente, graves fraturas nos ossos

da humanidade. “Podemos dizer que, embora ferido, o selvagem prefere não examinar o ferimento.

O Homem Natural, que examinou sua ferida, assemelha-se mais a um sacerdote Zen, ou xamã, ou

um silvícola,  do que a um selvagem.” (BLY, 1991,  prefácio).  Assim,  para o  autor,  entrar  em

contato com João de Ferro é estabelecer uma conexão com o que há de mais profundo, intenso e

estruturador na psique masculina. Talvez pudesse também ser associado ao contato com o sagrado-

curador e criativo por excelência, livre dos padrões e convenções sociais.
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Quando chega o momento em que o homem jovem tem de falar com o Homem
Natural, ele verá que a conversa é muito diferente da que poderia ter com um ministro,
um rabino ou um guru. Conversar  com o Homem Natural  não  é  falar  sobre  a  bem-
aventurança, a mente, ou o espírito, ou uma “consciência superior”, mas sobre alguma
coisa úmida, escura e baixa – o que James Hillman chamaria de “alma”. (Ibidem, p.08).   

Perdendo sua bola dourada, roubando a chave escondida debaixo do travesseiro da mãe,

indo  morar  com João de  Ferro  na  floresta,  mostrando-se  descuidado ao  vigiar  a  fonte,  sendo

expulso por João de Ferro, indo trabalhar num castelo limpando cinzas e depois cuidando dos

jardins, o menino realiza uma jornada de príncipe imaturo a homem capaz de amar a princesa e

desposá-la dignamente. Trata-se de um percurso de perdas, onde cada etapa encerra uma miríade

de valores iniciáticos significativos.  

A história  de  João  de  Ferro  conserva  lembranças  das  cerimônias  de  iniciação
masculina que remontam a 10 ou 20 mil anos na Europa do norte. A tarefa do Homem
Natural é ensinar ao jovem como a sua condição adulta é rica, vária e múltipla. O corpo
do  menino  herda  capacidades  físicas  desenvolvidas  por  ancestrais  há  muito  tempo
desaparecidos,  e  sua  mente  herda  poderes  espirituais  e  basilares  desenvolvidos  há
séculos. (...)

As metáforas da história do João de Ferro referem-se a toda a vida humana, mas
estão em sintonia com a psique dos homens. Pede-se ao jovem que desça às suas próprias
feridas, suba ao reino “dos gêmeos”, e se expanda para todos os lados, penetrando na
consciência que existe nas árvores, nas águas, nos animais e “nas 10 mil coisas”. (Ibidem,
p.51).   

Assim, resumidamente, poderíamos estabelecer o seguinte quadro sintético a respeito

das reflexões levantadas por nós acerca das análises que Bly (1991) estabelece sobre o João de

Ferro:

82

Homem

Descer até o poço profundo e esgotá-lo

Encontrar e aceitar o lado estruturante 
fundamental da psique masculina

Encontrar e dialogar com o João de 
Ferro ou Homem Natural

Ter coragem para



53

As análises que Salles (1998) desenvolve acerca do João de Ferro assemelham-se, de

acordo com nosso ponto de vista, em alguns aspectos às de Bly (1991). Para o primeiro a história

representa o rico processo de individuação do homem; uma jornada, como também nos falou Bly,

onde  o  masculino  deve  vasculhar  seu  lado  sombrio,  integrando-o  aos  caracteres  femininos

representados pela anima54, para que o processo atinja seu ápice. 

Outro  ponto  de  semelhança  é  que,  de  acordo  com  Salles,  João  de  Ferro  pode  ser

considerado uma espécie de homem primitivo “semelhante à figura de Enkidu, do épico sumério-

babilônico de Gilgamesh.” (1998, p.61). Enkidu seria o lado sombrio de Gilgamesh -“selvagem e

de força descomunal” (Ibidem, p.61). Este para domar seus poderes destrutivos, envia-lhe uma

mulher. Apaixonado, Enkidu se alia a Gilgamesh, criando laços de companheirismo e abandonado

sua vida na floresta.

Enkidu, como o João de Ferro, vivia na floresta com os animais bravios ou nos
poços de água e nas fontes e tinha todo o corpo coberto de pêlos. Gilgamesh, em vez de
enfrentá-lo, sabiamente, enviou uma cortesã a seu encontro e Enkidu, que não podia ser

53 Gostaríamos de ressaltar o fato de que os termos: Homem Natural, homem raso, macho frouxo, homem profundo e
energia Zeus, utilizados por nós para a composição deste quadro ilustrativo, são criações de Bly (1991) e podem ser
encontrados no decorrer de todo o livro.
54 Uma ressalva deve ser feita neste ponto: estamos trabalhando as semelhanças entre as análises dos autores, mas estas
devem ser  consideradas  apenas aproximativas  e  fruto de  nosso olhar  peculiar,  pois,  o conceito  de  anima não é
trabalhado  por  Bly  (1991)  ao  analisar  a  história  do  João  de  Ferro.  Ele  aparece  como  uma  livre  associação
interpretativa que fizemos a partir das considerações de Emma Jung (1995) e Frieda Fordham (1978). Bly trabalha com
a figura da Mulher de Cabelos Dourados; símbolo do feminino capaz de seduzir e conduzir o homem à compreensão e
vivência do amor. (ver livro, pp. 128-134). Já Salles (1998) faz referências diretas ao conceito de anima.
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Macho frouxo
Protege a vida mas não a cria
Sensível mas pouco feliz
Não sabe sustentar suas opiniões
Procura sempre agradar - masculino ferido, 
sem acessar seu poder de transformação e 
cura

Homem integralizado e forte – energia Zeus
Agressividade para gerar vida
Alia força à sua sensibilidade
Flexível e capaz de defender suas opiniões
Alia o vaso à espada – masculino integrado 
ao feminino e ao Homem Natural, 
encontrando o poder transformador 

Homem Raso Homem Profundo



vencido pela força, o foi pelo amor dessa mulher. Após conhecer o amor e a sabedoria, os
animais selvagens fugiram de sua companhia e ele perdeu sua força brutal. Gilgamesh
pôde, então, vencer na luta o “outro lado de si mesmo”. A partir daí, em vez de inimigos,
eles  se  tornaram  companheiros  inseparáveis  e  Enkidu,  que  antes  vivia  “solto”  pela
floresta,  passou  a  viver  na  cidade  e  se  tornou  o  mais  importante  companheiro  de
Gilgamesh na busca infrutífera da imortalidade. (Ibidem, p.61).   

Estas considerações a respeito da mulher enviada que doma o estado de selvageria do

homem, permitindo sua reintegração ao convívio social,  remete-nos à análise da integração da

anima, desenvolvida por Emma Jung (1995) e Fordham (1978), já discutida por nós, quando esta

realiza Eros. Ou, em outras palavras, quando o lado feminino consegue ser integrado de tal maneira

que  permite  ao  homem  a  retomada  e/ou  a  construção  de  relacionamentos  mais  luminosos  e

afetivos.

 Mas para Salles (1998) não é a toa que João de Ferro mora na floresta. Ela “é um dos

símbolos das potencialidades do inconsciente não-diferenciado e das fases iniciais do processo de

individuação. Ela abriga o obscuro, o proibido, o tenebroso, os segredos e os terrores que ameaçam

a vida protegida daqueles que vivem num mundo ordenado.” (Ibidem, p. 35). Representa um, por

assim dizer,  recanto onde o caos pode se manifestar livremente; “é a antítese da casa, do lar, da

aldeia e dos campos limitados, governados pelos deuses domésticos, onde prevalecem as leis e os

costumes humanos.” (Ibidem, p.35)

Para os alquimistas o caos e aqui, portanto, a floresta, representaria a matéria-prima da

criação. Mas se trata de uma massa sem forma definida, que precisa ser modelada, transformada.

Esta  matéria  primordial  seria  a  fase  do  nigredo “que  significa  “negro”,  “escuro”,  “tenebroso”

” (Ibidem, p.36). E não se pode atravessá-la sem a experiência da dor, assim como o vidro não

pode ser tranformado em taça sem sofrer a queima em altas temperaturas. “E a fase do confronto

com o nigredo geraria, segundo os alquimistas, dor e melancolia.” (Ibidem, p.36). Portanto, pode-

se deduzir que todos os percalços que o garoto passa após o misterioso caçador ter entrado na

floresta, podem representar seu próprio estágio de individuação. Talvez a energia do caçador, neste

sentido, possa ser vista como o self tentando empurrar o menino para o início de sua jornada. 

Para Heinrich Zimmer, a floresta seria um lugar de iniciação por excelência porque nela

se poderia experimentar a polaridade da vida e da morte, da bem-aventurança e da perdição. Como

todo reino sombrio, de acordo com Jung, como já explicitamos no capítulo 155, o véu da sombra

não esconde somente  aspectos  negativos;  há por  trás  dele  muita  força criativa  e benéfica.  “A

floresta contém os segredos da aventura da alma e sempre foi um local de iniciação, porque nela se

55 Ver seção 1.2 deste trabalho.
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revelam as presenças diabólicas, os espíritos ancestrais e as forças da natureza. (...) tanto é fonte de

vida quanto de morte.” (ZIMMER apud SALLES, 1998, p.36).

Podemos  depreender  a  partir  destas  considerações  que  João  de  Ferro,  morador  da

floresta e, portanto, criatura encoberta pela sombra, deveria ser integrado à consciência do garoto,

tornando-se  seu  parceiro  (tal  como  Enkidu  e  Gilgamesh).  Nele  não  residiam apenas  aspectos

negativos e, por isso, o menino teria que aprender a chegar perto dele, vencendo seus medos e

preconceitos para que se tornassem amigos. “É o homem selvagem, que vivia em estado bestial na

floresta,  que  se  torna  o  mais  importante  parceiro  nas  aventuras  do  jovem  príncipe.  Toda  a

criatividade advém dessa matéria bruta da personalidade, que ele representa.” (Ibidem, p.61). O

contato com João de Ferro pode ser visto, portanto, como a grande transformação alquímica do

menino porque lançar luz ao mundo da sombra representa, para a alquimia, transformar a matéria

bruta em outros estados.

Salles (1998) interpreta o episódio da perda da bola dourada do príncipe como sendo,

talvez o principal ponto de partida para sua jornada. Não ocorre coincidência e sim sincronicidade;

conceito criado por Jung para nominar “um princípio não-causal, que determina a ocorrência de

fatos, como este, cuja relação entre os eventos que se sucedem é óbvia, mas para os quais não se

pode estabelecer uma relação de causa e efeito.” (Ibidem, p.58). Para o autor, a idade de oito anos

(em que o menino se encontra na história quando o episódio acontece) representa um período onde,

digamos, os ossos de algum ritual devem cantar para acordar uma das grandes fases iniciatórias

do mundo masculino (a travessia do mundo dos pais para o mundo de si mesmo). Mas não se pode

conhecer a si  mesmo sem se acessar determinados conteúdos do inconsciente.  No universo do

homem,  um  destes  conteúdos  é,  justamente,  o  homem  primitivo  ou  selvagem,  que  deve  ser

visitado e integrado.

Um período na vida em que há a necessidade de uma nova adaptação dos instintos
e das emoções à nova realidade social e o estabelecimento de uma nova relação entre as
questões culturais e a natureza interior. Na personalidade, esse novo estágio de formação
da consciência também se refere ao homem primitivo, pois a consciência, para Jung, se
forma  em  parte  pelo  “homem consciente”  e  em  parte  pelo  “homem  inconsciente”.
(Ibidem, p. 59-60).   

O self, como “arquétipo da unidade” ou “elemento integrador” (Ibidem, p.60) de toda a

psique está representado pela bola dourada. Podemos supor que é ele quem se movimenta até a

área contida, primitiva, inconsciente, para que o garoto possa entrar em contato com outras áreas

de  seu  mundo  interior.  “O  menino  brincava  com  sua  bola,  que  por  “coincidência”  foi  cair

exatamente  onde  não  devia,  na  jaula  do  selvagem,  e  isso  veio  gerar  uma  quebra  na  ordem
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estabelecida, representada por sua mãe que detinha a posse da chave de acesso a tudo que havia de

“bárbaro” e “primitivo”.” (Ibidem, p. 58).

Mas entrar no mundo primitivo significa começar a olhar para a matéria-prima que, de

acordo com os alquimistas, deve ser manuseada para as necessárias transformações. Portanto, trata-

se de algo perigoso e amedrontador. Além disso, nenhum gênio oferece seus tesouros de graça. Há

sempre uma negociação, ou trato a ser feito. Nas palavras do autor: “o demônio da criatividade

sempre exige sua parte e há sempre um preço a ser pago pelas conquistas, pela liberdade e pela

criatividade.” (Ibidem, p. 37). 

Assim, ao decidir soltar João de Ferro, o garoto decide começar a tomar nas mãos as

rédeas de seu processo de individuação. Isto pode equivaler, de acordo com nossa opinião, ao

desenvolvimento de acontecimentos entrelaçados, frutos de uma equação figurativa já apresentada

por nós (instintos + arquétipos + vontade + escolhas = ações e reações humanas diante do mundo e

de si mesmos): infração e ruptura com o mundo familiar (roubo da chave); ferimento iniciático

(dedo que é machucado no momento de abertura da jaula); transposição do mundo dos pais para o

mundo da floresta (fuga com João de Ferro, indo sobre seus ombros).  

A saída do príncipe do castelo para a floresta, representando a ruptura do mundo dos

pais e a entrada num ritual de iniciação masculina, é tratada tanto por Bly (1991) quanto por Salles

(1998) como sendo de suma importância. “Nos ritos de puberdade há, geralmente, uma separação

do meio familiar, seguida por ritos de incorporação num mundo sexuado, por isso é que há uma

separação dos pais e o João de Ferro diz ao menino: “Sua mãe e seu pai, você nunca mais vai ver

de novo.” ” (Ibidem, p.64). Este é um ponto crucial porque o menino deve aprender a perder algo

(aqui podendo está representado pela ordem e acomodação no mundo do castelo) para ganhar outra

coisa (a, por assim dizer,  chave para a abertura e conquista de si mesmo). Salles descreve este

momento como sendo portador de “uma sensação de perda decorrente do fato de as conquistas

anteriores terem de ser deixadas para trás em função de novas condições de adaptação.” (Ibidem, p.

37). Esta ruptura também pode ser interpretada, de acordo com o autor, como a quebra de um tabu.

Na história do João de Ferro,  há a necessidade de se aprender, como prega um
princípio xintoísta, que “um processo da natureza não pode ser maléfico” e que nenhum
impulso natural deve ser corrigido, mas sublimado, embelezado. A floresta no início da
história havia sido isolada, constituía um tabu, um local proibido, onde ninguém podia ir.
(Ibidem, p. 39).   

A fase em que o menino mora na floresta pode ser considerada como sendo o período

de transição, caracterizado por Van Gennep, já citado neste trabalho,56 como a segunda etapa dos

rituais de iniciação. É assim chamada porque indica um período transitório, mais ou menos curto

56 Ver sub-seção 3.1.1.
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de tempo,  onde  se  deve  receber  os  ensinamentos  básicos  para  a  continuação  da  jornada.  Em

algumas histórias este momento é retratado pelo encontro com alguma força mística e sábia que

ensina onde e como se pode chegar ao final do percurso, adquirindo-se os verdadeiros tesouros. De

acordo com Salles, trata-se de um o período riquíssimo e fundamental, em que o ego começa a se

diferenciar  e  se  consolidar.  Caracteriza-se  fundamentalmente,  portanto,  pela  etapa  em  que  se

experimenta a conjunção das forças simbólicas morte-renascimento, indicando a continuação do

processo.
A estadia na floresta, em nossa história, sugere um estágio de provas, intermediário

e de transição, de “descida ao inferno”, que é preparatório para a passagem de um nível
de  consciência  para  outro.  Esse  período  de  isolamento,  característico  dos  ritos  de
passagem, constitui a fase da consolidação da diferenciação entre o ego e o inconsciente,
entre o  eu e a  família e entre o eu e o outro.  É, também, a fase da consolidação da
discriminação entre o ego e o Self, entre o ego e o arquétipo. Nos ritos de iniciação, essa é
a fase intermediária que sucede a uma morte simbólica, e após essa morte como filho, há
sempre um período de isolamento e solidão. (Ibidem, p. 64).   

   

O autor também se refere ao fato de que João de Ferro sempre dizia ao garoto que tinha

muito ouro e tesouros. Mas, atentemos para o fato, de que estes nunca eram revelados sob a forma

de jóias ou moedas. Para Salles, eles representam os tesouros da maturidade que “não podiam ser

simplesmente ofertados, tinham de ser conquistados, como tudo na vida.” (Ibidem, p.73). E como

cada caminhante é quem faz o seu caminho, cada ser atinge determinados aspectos que se pode

chamar maduros. Mas o autor chama-nos a atenção para outro ponto de discussão interessante:

maturidade  não  equivale  a  perfeição.  O  menino  da  história  procurando  os  “tesouros  da

maturidade”,  descobre-se  imperfeito;  incapaz  de  cuidar  da  fonte.  E por  isso  é  expulso.  Salles

trabalha este aspecto,  de acordo com nossa percepção, também de forma positiva.  Interpreta-o

como a finalização do ritual iniciático. O garoto é expulso porque seu tempo ritualístico acabou;

ele aprendeu o que tinha de aprender e já está preparado para prosseguir. Continua seu caminho

com uma conquista importante: integrou aspectos valiosos à sua consciência (simbolizados pelo

ouro).

Na história o menino tentou executar com perfeição sua tarefa de cuidar do poço;
contudo  a  ferida  sofrida  durante  a  libertação  do  homem primitivo  o  impedia,  e  foi
justamente essa impossibilidade de ser  perfeito que fez com que ele se tornasse mais
humano, deixando a floresta e o poço, que constituíam os lugares de sua iniciação e, por
isso mesmo, correspondiam a um espaço de culto, ao domínio do sagrado, onde não se
deve permanecer mais tempo do que o necessário, pois o ciclo da existência tem de ser
completado no mundo dos homens, isto é, no espaço profano.

Quando  ele  deixa  de  seguir  os  padrões  preestabelecidos  nesse  espaço  mítico-
sagrado, partes de seu corpo começam a ficar douradas. O ouro, tornando-se manifesto,
aparente,  simboliza  a  energia  psíquica  integrada  ao  princípio  de  individuação,  ao
desenvolvimento da consciência de si. Também simboliza a capacidade do jovem de dar
expressão a seu modo “imperfeito” de ser, que é uma das conquistas da individuação.
(Ibidem, p. 78).   
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Outra conquista do menino está simbolizada,  de acordo com o autor, pelo fato dele

conseguir contemplar seu próprio rosto na água da fonte. Isto equivale a algo que Salles chama de

“  ‘despatologização’  do  mito  de  Narciso”.  (Ibidem,  p.79).  Para  ele,  Narciso  não  pode  ser

interpretado  apenas  sob  uma  ótica  negativista,  pois,  representa  também  a  capacidade  de

autoconhecimento e, portanto,  do desenvolvimento do amor a si  mesmo. Esta etapa seria uma

espécie de instrumento ou fase preparatória fundamental para a capacidade de amar um outro. 

É bom lembrar  que  Narciso  não é  apenas patológico,  mas também a  base  do
autoconhecimento.  O  problema  é  que  a  cultura  ocidental  considera  repreensíveis
quaisquer atitudes de meditação e contemplação. A extroversão é o “padrão” socialmente
aceito. Nos mitos e lendas, podemos perceber a importância de períodos de introspecção
e  recolhimento  nas  fases  intermediárias,  preparatórias  para  o  ingresso  numa  nova
condição. É também importante considerar o papel da imagem refletida, da história do
João de Ferro, no desenvolvimento da consciência do eu.

O amor-próprio, narcísico, não é apenas patológico, e o amor pelo outro sempre
depende de uma energia e de que um se torne, até certo ponto, um eco dos sentimentos do
outro. O amor pelo outro também é dependente da consciência e do amor que se tem por
si próprio. (Ibidem, p. 84-85).   

O retorno do menino ao mundo, após sua estadia na floresta, pode ser visto de acordo

com Salles, como uma etapa de peregrinação. Trata-se de outra fase do processo de individuação,

onde se deve aprender a valorizar as coisas simples e pequenas, conquistadas pelas próprias mãos.

Esta fase completaria o que o autor chama de “processo narcísico” (Ibidem, p.88) pois, de acordo

com nossa opinião, faria o indivíduo sair da contemplação de si mesmo para a peregrinação rumo

ao encontro de um outro, também capaz de ser amado.    

A  segunda  etapa  do  que  denominamos  processo  narcísico  é  o  de  sua
transcendência, e isto é representado nessa fase da história dos irmãos Grimm pelo fato de
o  menino  ser  mandado  para  o  “mundo”  para  “conhecer  a  pobreza”,  que  é  o  estado
original  daquele  que  nasce  para  si  mesmo e  é  ainda  destituído  de  tudo.  Os valores,
ocupações, bens, família, amigos, devem ser deixados para trás, para que uma adaptação
à nova condição interior  tenha lugar.  Essa é a fase da solidão e do conhecimento do
mundo  como  ele  é,  na  qual  se  tem de  aprender  a  conhecer  as  pequenas  coisas  da
existência e lhes dar valor. (...)

O trabalho simples, exercido com as próprias mãos, na cozinha e no jardim, veio
trazer-lhe o conhecimento das coisas concretas da vida quotidiana. (Ibidem, p. 88).   

Após  a  etapa  de  peregrinação  vem a  fase  que  os  alquimistas  comparavam “com a

passagem  do  nigredo (o  mundo  obscuro),  culminado  na  visão  da  aurora,  que  era  também

denominada por eles cauda pavonis, devido ao matiz multicolorido da luz quando surge.” (Ibidem,

p.97).  Trata-se do encontro com a princesa,  que  também acontece por etapas,  onde elementos

específicos  são  conquistados,  ou  integrados  à  consciência.  Pode  ser  compreendida,  como  já
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explicitamos, como sendo a integração da anima ao masculino. Tendo estabelecido contato com o

primitivo, passando pelo ritual de iniciação na floresta e em seguida pela peregrinação que atribui

novos valores ao mundo material, o garoto já se tornara rapaz. Pode, agora, completar outra parte

de seu processo de individuação, integrando sua  anima. Esta fase pode ser vista como uma sub-

jornada  dentro da  história  pois  está  também recheada  de  provas  e  ensinamentos.  Mas o  mais

importante é que, tendo apreendido seus tesouros a partir do contato com João de Ferro, o rapaz

pode chegar ao final, atingindo um estado luminoso em seu processo de individuação.

Não se pode dizer que, para o rapaz, nas primeiras partes da história, fosse algo
claro e consciente ter sido aquele que conduziu a vitória sobre os inimigos, tampouco
aquele que se tornaria enamorado e pretendente à mão da princesa. Nas fases iniciais,
vários aspectos dele mesmo estavam situados na imagem do João de Ferro e de seus
soldados, ou seja, projetados sobre eles. Numa abordagem junguiana, pode-se ver tanto o
João de Ferro quanto seus soldados e seus cavalos como partes do próprio rapaz que
foram sendo integradas ao longo de sua história. Essa integração é parte de um processo
ao qual denominamos “individuação”, e se tornar consciente de si está relacionado com o
processo de se tomar de volta projeções como essas, dispostas sobre a imagem do homem
primitivo e seus guerreiros,  porque a consciência, como mencionou Jung, dificilmente
poderia existir num estado absoluto de projeção. (SALLES, 1998, p.149-150).   

Salles lembra-nos ainda que, de acordo com Jung, a grande jornada de nossa vida está

dividida pela busca da conquista de duas grandes metas: a primeira relacionada aos aspectos da

procriação e manutenção da prole, como o estabelecimento financeiro. “Nesta primeira fase da vida

ocorreriam as diferenciações, a identificação com o masculino ou o feminimo e a integração de um

desses dois pólos instintivos, arquetípicos e culturais.” (Ibidem, p.180) A segunda relaciona-se aos

aspectos da alma, não-materiais. Uma é comparada à aurora e outra ao entardecer. Ambas com

seus mistérios e tesouros escondidos. “E do mesmo modo que um jovem que não se atém à vida,

‘um velho que não sabe ouvir os segredos dos riachos em suas quedas pelos vales e penhascos

nada mais  é  que uma rígida relíquia  do passado, uma múmia  espriritual,  sem sentido algum.’

” (Ibidem, p.180).

De acordo com o autor, a história do João de Ferro “refere-se basicamente às conquistas

da primeira metade da vida, que se caracteriza pelas conquistas materiais e pelos processos de

diferenciação.”  (Ibidem, p. 189).  Portanto representa  também o início de uma nova etapa.  Um

ponto que gostaríamos de levantar aqui, para realizarmos a próxima jornada, é que os processos de

diferenciação, consolidação do ego, integração da anima e individuação não são determinados por

uma ordem cronológica. Nossa opinião é de que um homem de 60 anos, por exemplo, pode não ter

integrado bem nenhum destes elementos, encontrando-se talvez num estágio ainda inicial.
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Nosso último encontro é o  retrato compacto de uma pequena jornada arteterapêutica,

conduzida por nós, com um grupo de dez homens/200757. Aparece como uma possível ilustração

de como o masculino, a partir dos recurssos terapêuticos da palavra falada e da escrita pode se

encontrar  com  o  feminino,  elaborando  a  construção  de  um  novo  percursso  na  jornada  de

individuação. 

57 Ver Apresentação e Introdução deste trabalho.
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CAPÍTULO 4

EM BUSCA DA ESTRADA DE DAMASCO

Sou o único homem a bordo do meu barco.
Os outros são monstros que não falam,

Tigres e ursos que amarrei aos remos,
E o meu desprezo reina sobre o mar.

Gosto de uivar no vento como os mastros
E de me abrir na brisa com as velas,

E há momentos que são quase esquecimento
Numa doçura imensa de regresso.

A minha pátria é onde o vento passa,
A minha amada é onde os roseirais dão flor,

O meu desejo é o rastro que ficou das aves,
E nunca acordo deste sonho e nunca durmo. 

(Sophia Breyner)58

Quem procura a estrada de Damasco?59 Talvez alguém que queira mudar de nome e de

forma, como Saulo que se tornou Paulo, após uma visão que o cegou. Mas não foi tão simples

assim. Não ouve mágica imediata; ao ganhar seu novo nome Paulo se transformou num peregrino

de  si  mesmo,  indo  morar  três  anos  no  deserto,  passando pelo  período  em que  reaprendeu  os

poderes de suas mãos e o valor de manejar seu próprio barco interior. Fez uma caminhada que se

assemelha ao percurso que o príncipe da história do João de Ferro realiza: do palácio conhecido e

confortável ao desconhecido e inóspito, com um retorno luminescente.60 

Mas a trajetória de Paulo talvez represente uma daquelas histórias da segunda metade

da vida, como nos disse Salles (1998).  Trata-se de um homem com 30 anos que ansiava pela

conquista dos tesouros não materiais. Entretanto, nossa opinião é de que não poderia encontrá-los

sem  ter  aprendido  a  decifrar  os  mistérios  da  primeira  etapa  de  sua  existência.  Certamente

precisava, tal como o garoto da história, afastar-se de sua família, de seu nome, para encontrar e

tomar as rédeas de seu processo de individuação.

58 BREYNER, Sophia de Mello. Pirata. In: Álbum Mar de Sophia, Maria Bethânia. Biscoito Fino, 2006.
59 Estrada que ligava Jerusalém a Damasco – capital da Síria. Nela, de acordo com a tradição cristã, Paulo vê Jesus sob
a forma de um grande clarão, que o cega. Em seguida, torna-se cristão. Ver Bíblia: Atos 9:1-31. 
60 Não há dúvidas de que a história de Paulo também pode ser comparada a de Édipo, trabalhada por nós no capítulo 1.
Ambos encontram a luz a partir da cegueira, embora a de Paulo seja temporária.
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Sem dúvidas, muitos homens procuram a estrada de Damasco. Buscam o encontro com

uma luminescência que lhes ajude a construir possíveis trilhas de acesso a suas dores e a seus

poderes de cura e renovação. Ou, para associarmos à metáfora dos ossos, procuram algo que lhes

mostre que é possível sim, cantar sobre seus ossos para que se ergam e reestruturem seu esqueleto

primordial. A partir daí, reanimados pelas energias ancestrais, talvez os homens consigam dar vida

a  novos e  valorosos  passos,  rumo às  estradas  e  aos  sonhos que desejarem sonhar.  Vamos ao

encontro com alguns destes homens?

4.1 - DEZ HOMENS E UMA JORNADA SOBRE OS OSSOS

Os  passos  iniciais  desta  jornada  foram  dados  quando  o  estágio  em  Arteterapia  se

iniciou. Através do manuseio de alguns materiais plásticos e da livre experimentação, dez homens

começaram a ativar seus núcleos criativos; processo fundamental para o acesso e organização de

conteúdos  pessoais  internos  e  coletivos.  Por  considerarmos  esta  etapa  como  o  grande  centro

dinamizador e facilitador de todo o percurso que seguimos posteriormente, utilizando a contação

da história do João de Ferro e a escrita criativa, achamos importante descrevermos um pouco as

doze sessões que antecederam a contação da história. 

4.1.1 – PRIMEIROS PASSOS

O grupo era formado por dez homens, entre 33 e 60 anos, que haviam morado entre 1 e

22 anos nas ruas do Rio de Janeiro. Todos haviam feito uso de drogas e substâncias entorpecentes

e alguns responderam processo judicial por crimes como: assalto, furto e tráfico de drogas.

Nossa primeira sessão aconteceu em 25 de maio de 2007. Foi difícil para nós (eu e meu

companheiro de estágio)  iniciarmos  o trabalho,  pois,  apresentavam-se bastante  inquietos  e um

tanto receosos. Depois das apresentações, explicamos como as sessões ocorreriam e os convidamos

a experimentar o primeiro contato com papel e cores. Havíamos levado lápis coloridos, lápis de
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cera,  tintas  guache  e  canetas  pillot.  Após  vencerem a  resistência  inicial,  deram início  à  uma

produção bastante significativa. 

Eduardo 61

Falou  sobre  a  necessidade  de  dar  asas  à
língua  e  falar  dos  sentimentos.  Disse  que
pensava no amor e que gostava muito do sol.

João

Teve muita dificuldade para entrar em contato
com os materiais porque disse que era pintor
de parede mas não gostava de tintas. Por fim,
depois  de  lhe  termos  deixado  bastante  à
vontade, falou que gostaria de desenhar uma
casa  mas  não  sabia  como.  Fez  primeiro  o
dado de  tinta  guache  e  disse  que,  enquanto
estava  nas  ruas,  ganhava  a  vida  jogando
dados. Em seguida fez o coração, dizendo que
gostava  muito  daquela  imagem.  Por  fim,
conseguiu “construir” sua casa. Ficou bastante
alegre,  apesar  de  dizer  que  a  casa  estava
imperfeita.

     Imagens  1 e 2             62     

A partir  dos dois trabalhos aqui expostos,  é possível  perceber que apesar de toda a

dificuldade para dar início à produção plástica, trabalhos significativos foram produzidos e alguns

símbolos  começaram  a  se  plasmar.  Percebemos,  também,  que  o  ato  criativo  estimulou  a

externalização de algumas emoções. 

A segunda sessão foi no dia  01 de junho/2007. Decidimos experimentar o recurso de

modelagem  em  massa.  Percebemos  que  conteúdos  importantes  também  foram  acessados.

Praticamente todos gostaram de utilizar o material, remetendo-se à época da infância. Entretanto

61 Achamos importante ressaltar que todos os nomes citados aqui e na sessão seguinte são fictícios, para a devida
preservação da identidade dos participantes.
62 Escolhemos algumas imagens significativas para ilustrarmos a riqueza das sessões. Note-se que as observações e
falas que aparecem na coluna da direita correspondem às produções apresentadas à esquerda.
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alguns nunca haviam entrado em contato com massa de modelar. Oferecemos também uma caixa

com pedrinhas e botões coloridos. 

Eduardo

Disse  que  gostava  muito  do  zodíaco  e  que
esta imagem é o “olho que tudo vê”. Para ele
é  muito  especial,  principalmente,  naquele
momento de sua vida.  Este olho representa,
segundo ele, a atenção voltada para o futuro,
para aquilo que ele deseja realizar quando sair
da Casa.  Disse  que quer aprender  tudo que
puder enquanto estiver ali, para se fortalecer e
poder lidar melhor com o dinheiro. 
Também compartilhou com o grupo que seu
maior problema não é falta  de profissão ou
trabalho, mas o fato de utilizar mal o dinheiro
que ganha (com vícios). 

Diogo

Primeiro modelou o que disse ser a sua casa.
Depois, fez sua mãe, irmão e a si mesmo.
Disse  que  sua  casa  não era  colorida  assim,
mas que desejava colori-la quando retornar.
Enquanto vivia lá, a casa era bem tumultuada
pelas brigas que tinha com o irmão e a mãe,
em  virtude  das  “coisas”  que  entravam  lá
dentro.  (Percebeu-se  uma  insinuação  sobre
drogas).
Ele se emocionou muito com o relato. Seus
olhos  lacrimejaram  no  final.  Mas  terminou
dizendo que deseja aumentar a casa e viver
em paz. 

Imagens  3 e 4

Em nosso terceiro encontro (15/06/07) decidimos levar algumas figuras recortadas, cola

simples, cola colorida, papel branco 40kg, tesouras e revistas variadas para que os participantes

pudessem experimentar a colagem. Nesta sessão, o feminino que começava a aparecer sempre com

a imagem da casa (símbolo primordial da nutrição e do aconchego), com a escolha das cores e com

pequenas referências à família, tomou maior forma. Várias imagens de mulheres foram escolhidas

para representar o acesso aos conteúdos femininos presentes em cada um desses homens.

94



Gustavo

Falou  de  sua  natureza  perdida;  coisas  que
havia  perdido  em  seu  caminho.  Contou
brevemente  sobre  a  dolorosa  separação  da
esposa.  Mostrou  imagens  de  uma  natureza
serena e bela como o caminho de seus desejos
internos. E falou de Nossa Senhora Aparecida
como sua fonte de esperança. 

Juvenal

Colou  no  centro  a  imagem  que  mais  lhe
chama a atenção,  a de um boi.  Contou que
esta imagem representa seu gosto pela vida na
fazenda e junto à natureza. Apresenta várias
faces  de  mulheres,  dizendo  serem
fundamentais  em  sua  vida.  Também  colou
duas imagens para fora do papel e disse que
eram os excluídos (uma pequena índia, duas
crianças e dois velhos).

Paulo

Disse  que  resolveu  escrever  a  palavra
tendências como título deste trabalho porque
acha a moda feminina volúvel, cheia de altos
e baixos. Relatou que já vendeu roupas para
mulheres e que se preocupava muito em estar
atento aos modelos da moda. Falou desta fase
da vida com certa nostalgia,  pois, disse que
ganhava  muito  dinheiro.  Quando  sair  da
Casa, pensa em retomar seus negócios. 

Imagens  5, 6 e 7

Nossa quarta sessão (22/06/07) trouxe a experimentação com a modelagem em barro.

Levamos argila, jornal, água, fio para cortar e alguns instrumentos para ajudar na finalização das

peças. Como praticamente todos nunca haviam mexido com aquele material, mostramos como a

massa deveria ser preparada. Eles gostaram de bater a massa, enquanto preparavam, mas alguns

relataram  no  final  que  não  gostaram  muito  daquela  experiência  porque  se  sujaram  bastante.

95



Percebemos que o acesso à  sensibilidade,  à flexibilidade  e,  portanto,  aos  conteúdos femininos

continuou a se processar de forma intensa. 

Juvenal

Imagem  bastante  significativa,  que  nos
remete ao Graal. 
Contou que não sabia direito o que era aquilo
(um jarro  ou uma taça),  mas  ficou feliz  ao
fazer porque se lembrou de que mexia  com
lama  quando  era  criança  e  gostava  muito
daquela sensação. 

Rodolfo

Falou que não havia gostado de trabalhar com
argila, mas ficou surpreso ao poder construir
o que  chamou de um “dinossauro que bota
ovos”.  
Nota-se uma clara referência à capacidade de
perpetuação  da  espécie,  peculiar  ao  mundo
feminino, pois somente as fêmeas gestam os
filhotes e expelem ovos.

Imagens  8 e 9

Em nossa  quinta  sessão  (29/06/07) decidimos  trabalhar  com a confecção  de  pipas;

elemento bem característico do universo masculino. Ofertamos papel de seda em diversas cores e

estampas, cola, varetas, linhas e canetas pillot.  Esta atividade animou bastante os participantes.

Alguns disseram que se sentiram mais livres, aliviados das lembranças difíceis que carregavam de

suas vidas. 
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Pedro

Ficou  muito  empolgado  e  alegre  porque
relatou que nunca havia tido a oportunidade
de  confeccionar  uma  pipa.  Morava  numa
região  pobre  do  Nordeste  e  sempre  teve
poucos  recursos.  Além disso,  trabalhava  na
infância para ajudar no sustento do lar. Disse
que sua pipa estava muito feia e desajeitada
“não voaria de jeito nenhum! Mas tô contente
de  ter  feito!  Depois  faço  outras  melhor.”
Terminou sua fala com um grande sorriso. 

Rodolfo

Antes de falar sobre a pipa pediu que o grupo
fizesse  um  minuto  de  silêncio.  Todos
respeitaram  sua  solicitação.  Depois,  com
lágrimas  nos  olhos  disse  que  aquela  pipa
representava  o  filho  que  ele  havia  perdido.
Permitiu  que  o  pranto  caísse  e  continuou
dizendo que seu único filho gostava muito de
pipas  e  que  morreu  eletrocutado,  enquanto
soltava  uma.  Falou  que  na  época  não
conseguiu chorar muito porque o acidente o
deixou  com  muita  raiva;  atribuiu-o  ao
descuido da mãe. 
Ali,  durante a realização do trabalho, esteve
sempre  distanciado  da  empolgação  dos
outros, assumindo uma postura mais intimista
e reflexiva, que certamente lhe proporcionou
algum  alento  e  desbloqueio  de  importantes
conteúdos.

Imagens  10 e 11

Nossa sexta sessão (06/07/07) trabalhou com o grupo a confecção de estruturas a partir

de  materiais  reaproveitáveis.  Havíamos  solicitado,  ao  término  da  sessão  anterior  que  cada

participante coletasse algum material que julgasse poder ser utilizado de outro modo que o habitual

como caixas de papelão e garrafas pet, por exemplo. Eles ficaram curiosos e trouxeram alguns

materiais, de modo que a sessão contou com grande variedade de possibilidades plásticas, pois

tínhamos  garrafas  pet,  caixas  de  papelão  em  diversos  tamanhos,  linhas,  parafusos,  copinhos

plásticos, fitas, barbantes, papel celofane em diversas cores, tesouras, gravetos, folhas de árvores,

tubos  de remédio,  alguns  pedaços de madeira,  arame liso,  cola  branca e coloridas,  durex,  fita
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adesiva e até uma velha árvore de Natal, que um dos participantes havia levado com todos os

enfeites.

Sebastião

A recuperação e montagem desta  árvore foi
relatada  pelo  participante  como  a  melhor
coisa que  já  havia  feito  em nossas  sessões.
Contou que ficou muito triste ao ver a árvore
largada,  suja e com galhos quebrados. “Iam
jogá-la fora mas eu não deixei! Já pensou!?
Jogar  fora  com  tudo  isso!?  Tinha  até  os
enfeites todos!” Apesar de estarmos em julho,
pediu  para  recuperá-la  e  a  direção  da  Casa
permitiu. Então ele levou todos os pedaços da
árvore, pacientemente e com muito cuidado,
para  fazer  o  trabalho  de  recomposição
durante aquela sessão. Ficou completamente
absorvido  pela  tarefa  e  no  momento  de
apresentar o resultado, seus olhos tinham um
grande brilho de satisfação. 
Contou  que  nunca  passava  o  Natal  bem.
Sempre bebia muito e alheava-se do mundo
como  um todo.  Disse  que  sua  mãe  achava
aquela data muito importante e que, agora, ele
já estava se preparando para passar um Natal
diferente,  presente  e  conectado  consigo
mesmo. Falou de como gostava de ajudar a
mãe a enfeitar a árvore de sua casa e que fazia
muitos anos que havia se distanciado daquela
atividade. Pediu até para ligar o pisca-pisca e
não  retirava  os  olhos  daquelas  luzes,
enquanto falava. 
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Fábio

O participante que confeccionou esta caixinha
era deficiente físico (movimentava apenas o
lado esquerdo do corpo),  mas com bastante
determinação  realizou  o  trabalho,  sem
solicitar a ajuda de ninguém. Disse que havia
feito  um cofre  porque  precisava  aprender  a
guardar dinheiro. Contou que tinha problema
com  bebidas  e  que  precisava  aprender  a
guardar mais o que ganhava. Era aposentado
e  sempre  via  o  dinheiro  “ser  gastado  com
coisas que não são importantes pra mim...”.
Considerou,  muito  emocionado,  que  aquele
cofre  era  o  símbolo  da  determinação  que
pretendia adquirir dali para frente. 

Imagem  13

Na sétima sessão  (13/07/07) decidimos trabalhar  a composição de  mosaicos  com o

grupo. Como os participantes haviam relatado anteriormente que tiveram uma experiência ruim

com a confecção de mosaicos a partir da quebra de azulejos e cerâmica,  decidimos optar pela

utilização de papéis coloridos recortados para a elaboração dos trabalhos. Ofertamos pedaços de

papéis coloridos já recortados, outros por recortar, canetas pillot coloridas e folhas de papel 40kg e

pardo para servirem como suporte.

Sebastião

Fez um pássaro e escreveu: pinta roxo da
floresta.  Disse que gostava muito daquele
pássaro quando era criança e que aqui na
cidade  grande  era  muito  raro  encontrar
animais livres. Falou que era muito difícil
ficar preso e gostaria de se sentir livre, de
poder voar, como fizera outrora. 
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Marcelo

Disse que não sabia o que havia feito, mas
que  aquela  forma  deu  a  ele  uma  grande
sensação  de  liberdade.  Ficou  muito
impressionado porque não sabia que podia
fazer  algo  assim  “que  não  existe  nesse
mundo!”  Depois  começou  a  olhar
demoradamente  para  a  figura e disse  que
parecia uma lula ou algum animal marinho
e que adorava o mar. Disse que gostaria de
um bom banho de mar.

Imagem 15

Em nossa oitava sessão (10/08/07) decidimos trabalhar especificamente com linhas para

ver se vencíamos um pouco a resistência com este material. Sempre que o oferecíamos eles se

recusavam a utilizar, afirmando que era coisa de “mulherzinha”. Pensamos também que o contato

com  as  linhas  poderia  desbloquear  importantes  conteúdos  e  fazê-los  acessar  ou  construir  um

caminho de  diálogo  com suas  animas.  Começamos  apresentando  um olho  divino  (espécie  de

mandala com linhas) e ofertamos pedaços de pau para servir de suporte. Em seguida, ensinamos os

movimentos básicos para a confecção e cada um foi vencendo aos poucos a barreira e escolhendo

as linhas para a composição dos formatos.

Sebastião

Disse que havia escolhido o amarelo porque
gostava muito do sol. O vermelho do centro
representava as raivas e dores que ele trazia
dentro  de  si  e  o  verde  das  bordas,  a
esperança de se tornar uma pessoa melhor.
Narrou também que não foi tão ruim assim a
experiência  de  trabalhar  com  linhas.
Lembrou-se da mãe e da irmã, que sempre
costuravam  e  sorriam  bastante  enquanto
manuseavam aquele tipo de material. 
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Gustavo

Foi  a  forma  mais  delicada  e  feminina  de
todas.  Dentre  os  participantes  este  foi  o
primeiro a quebrar a resistência e tomar as
linhas para começar o trabalho.
Ele  narrou  que  gostou  de  trabalhar  com
aquelas  linhas.  Escolheu  as  cores  que  o
deixavam mais tranqüilo e disse que a figura
representava ele mesmo, visto de dentro para
fora.  Considerava-se  azul,  mas  tinha  o
vermelho  da  raiva,  o  branco  da  paz,  os
contornos do mar e gostaria de atingir o rosa
que,  segundo ele,  era a forma mais  doce e
quase angelical. 

Imagem 17

Em nossa nona sessão  (17/08/07) decidimos continuar investindo no experimento de

materiais  que  pudessem  ajudá-los  a  acessar  e  organizar  os  conteúdos  femininos.  Levamos

caixinhas de madeira vazias e grande quantidade de material para enfeite. A proposta era que cada

um  enfeitasse,  transformasse  sua  própria  caixinha.  Dentre  os  materiais  ofertados  para  enfeite

tínhamos: tinta guache e acrílica em pote e bisnaga, fitas de diversas cores de tecido e plástico,

papel crepom e celofane, contas dos mais diversos formatos, botões, flores pequenas de plástico,

linhas  de  crochê  de  cores  variadas,  linhas  para  costura,  folhas  pequenas  de  plástico,  TNT,

purpurina, pedrinhas e bolinhas de gude. 

Paulo

Ficou  muito  tranqüilo  enquanto  adornava
sua  caixa.  Contou  que  fez  primeiro  um
coração  e  colocou  no  centro  da  tampa
porque considerava que os sentimentos são
muito  importantes.  Falou  que  seu  coração
estava  desabrochando  e  que  havia  muito
brilho dentro dele.
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Eduardo

Teve muita resistência em iniciar o trabalho,
mas  disse  que  havia  gostado.  Escolheu  o
girassol  para  colocar  na  tampa  da  caixa
porque disse que ele gostava muito daquela
“flor  grandona  que  sabe  se  mexer.”
Escolheu  também  linhas  vermelhas  por
representarem  o  amor  e  purpurina  prata  e
dourada para contornar a caixa porque disse
que era a união de duas cores opostas.

Imagem 19

Ao final  da  nona sessão,  praticamente  todos  reclamaram do tempo e pediram para

continuar o trabalho com as caixinhas no próximo encontro. Percebemos que se tratava de um

processo importante e resolvemos levar os mesmos materiais e as caixinhas já iniciadas para que

continuassem e finalizassem o percurso iniciado. Assim, nossa décima sessão (21/08/07) começou

com a oferta  dos  mesmos  materiais  da  sessão  anterior  e  a  entrega das  respectivas  caixas  aos

participantes.  Desta  vez  percebemos  uma resistência  menor  e  uma  maior  entrega ao  processo

criativo. Resolveram enfeitar as caixinhas também por dentro e muitos utilizaram flores para fazer

isto.

Fábio

Este processo impressionou bastante porque
o  participante  tinha  deficiência  física  e
escolheu  pacotes  de  papel  picotados
coloridos  que  foram  sendo  colados,
pacientemente por ele próprio.  Em seguida,
colou as pedrinhas brancas e solicitou ajuda
para a utilização da cola quente. 
Falou que gostou muito da atividade e  que
aquela  caixinha  representava  a  Terra,  os
quatro  pontos  cardeais  e  ele  no  centro  de
tudo,  tentando  encontrar  seu  rumo.  Ficou
emocionado  e  contente  por  realizar  um
trabalho que qualificou como “muito bonito
mesmo!”
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Juvenal

Decidiu  decorar  o  interior  de  sua  caixinha
com muitas flores e pérolas.
Falou  que  o  girassol  do  centro  era  ele
mesmo,  renascendo  para  a  vida.  Por  isso
havia tantas flores e coisas bonitas; gostaria
de se  tornar  um novo homem e não voltar
jamais a morar nas ruas.

  Imagem 21

Em nossa décima primeira sessão  (24/08/07) iniciamos a etapa de experimentarmos

diferentes estímulos geradores para realizarmos a identificação da(s) questão(ões) psicodinâmicas

do  grupo.  Então,  para  darmos  continuidade  aos  processos  de  acesso  à  sensibilidade  acordada

naqueles homens, resolvemos utilizar  como primeiro estímulo gerador a quadrinha de domínio

público Pedrinha de Aruanda63.  Em seguida uma história  de minha autoria  foi  contada.  Era  a

trajetória de uma luz que acendia, apagava e mudava de cor, ao longo da vida e que depois de

muito andar, descobriu que poderia acender todas as cores dentro de si mesma, tornando-se um

grande colar luminoso. Após estes dois estímulos, oferecemos contas de diversos formatos e cores

para a confecção de colares. Eles tiveram muita resistência no início, mas acabaram fazendo peças

bem interessantes.

63 Pedrinha miudinha de Aruanda, ê
Lajedo tão grande
Pedrinha de Aruanda, ê.
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Pedro

Ficou  bastante  emocionado  porque  foi  o
primeiro  colar  que  fez  na  vida.  Disse  que
havia  escolhido  pedrinhas  cor  de  laranja  e
pretas  porque  se  sentia  assim;  metade
brilhante e metade escuro. Alegrou-se muito
com  a  produção  de  algo  tão  harmônico  e
belo. 

Gustavo

Utilizou  mais  contas  de  madeira  com
diversos formatos. Disse que enquanto fazia
aquele colar se lembrou muito da filha que
mais gostava. “Ela é assim. Toda colorida e
gosta de umas coisas mais ligadas à cultura
negra, sabe?” Emocionado disse que gostaria
de presenteá-la com aquela peça para que ela
soubesse  que  “o  pai  não  era  somente  um
beberrão!”

Imagens 22 e 23

Em  nossa  última  sessão  antes  do  início  da  contação  da  história  do  João  de  Ferro

(28/08/07) decidimos levar como estímulo gerador a pergunta: “Que presente gostaria de me dar?”.

Falamos da importância da nutrição interior que cada um deveria desenvolver e acessar. Para a

construção dos presentes ofertamos uma folha de cartolina preta que serviria como suporte a cada

um e materiais diversos, tais como: vários tipos de sementes, colas coloridas, pequenos brinquedos

de plástico (aviõezinhos, carrinhos, homens, cavalos, ursos, bois, vacas, bonequinhas, bebês), fitas

de várias cores em tecido e plástico, folhas coloridas de EVA, TNT colorido, dentre outros.
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Rodolfo

Disse que gostaria de se dar a paz. Queria
aprender  a  controlar  seus  instintos,  sua
agressividade, para que pudesse decolar até
as estrelas e voltar a morar numa casa que
tivesse  outras  cores.  Ficou  bastante
emocionado  com  a  confecção  do  seu
presente.

Paulo

Utilizou  sementes  de  diversos  tipos,  um
papel de seda verde e fez um sol no lado
esquerdo, com linhas amarela e verde.
Disse que gostaria de se dar toda a força da
natureza,  a  capacidade  da  terra  de  se
erguer, de gerar sempre. Falou que o papel
verde recortado representava as folhas que
“o vento balança mas não arranca!” Queria
ganhar tudo aquilo  para poder reconstruir
sua vida.

Imagens 24 e 25

Como  pudemos  observar  durante  a  realização  dos  trabalhos  plásticos,  importantes

conteúdos foram acessados e  mobilizados  pelos participantes.  O feminino  que certamente  não

estava bem integrado nesses homens, começou a sair da sombra e se manifestar de modo mais

claro  (ver  seção  3.1.2).  Percebe-se  esta  presença  em  determinadas  imagens  recorrentes  nos

trabalhos: a elaboração da casa (símbolo da nutrição e aconchego e muitas vezes relacionada à

mulher que cuida); a harmonia e o colorido dos trabalhos feitos com linhas (tanto a decoração das

caixas quanto a confecção do olho divino); a beleza, as cores e a luminosidade que expressaram ao

decorar  as  caixinhas  (que  simbolicamente  podem ser  associadas  à  capacidade  de  guardar,  de

cuidar, proteger); a delicadeza e organização harmônica que aparecem nos colares confeccionados;

o acesso ao conteúdo primordial do manuseio do barro, que é a nutrição, sustentação e geração de

vida; as imagens da natureza expressas durante a colagem e também com a utilização de sementes,

folhas e flores ao longo de todo o processo.   
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Assim, optamos, para dar continuidade à organização dos conteúdos simbólicos que se

manifestavam, utilizarmos para as sete sessões subseqüentes, os recursos auxiliares da contação de

história e da escrita criativa. A história escolhida foi  João de Ferro,  por considerarmos que o

roteiro imagético que compõe esta narrativa pudesse ajudar esses homens a entrar ainda mais em

contato  com suas  animas e  realizarem,  em determinado  nível,  a  sizígia,  ou  seja,  a  união  do

feminino ao masculino de modo harmônico. 

4.1.2 – CONTINUANDO A TRAJETÓRIA COM O JOÃO DE FERRO

Foram sete sessões (31/08 a 21/09) em que a história foi contada,64 realizando-se pausas

para que cada participante escrevesse a continuação de cada trecho e pudesse também com isto

organizar o diálogo entre os conteúdos simbólicos propostos pelo desenrolar da narrativa e seus

próprios conteúdos pessoais.

Quando as primeiras luzes advindas da história em movimento repercutiram no grande

salão interior dos ossos de cada um destes homens, foi como se o esqueleto primordial dissesse:

ainda estou vivo e necessito respirar! A primeira parada feita para o início da escrita criativa foi

justamente antes do caçador entrar na floresta. Após a contação deste trecho: “o rei, porém, não

permitiu, dizendo: “Não é seguro entrar ali. Tenho a sensação de que você acabará como os outros,

e nunca mais o veremos.” O caçador respondeu: “Senhor, conheço perfeitamente o risco, e medo

não tenho.” ” (BLY, 1991, p.241). E todos os homens começaram a construir o registro de suas

narrativas interiores tomando a decisão de que o caçador entrava na floresta. 

Alguns, com certo medo e procurando serem cautelosos, como se pode apreender a

partir dos escritos de Gustavo e Sebastião, respectivamente65: “o caçador resolve entrar na floresta,

mas pelo lado sul, onde corria um lindo lago e quem sabe também encontraria um amigo de antigas

aventuras. E assim o fez”; “o rei disse das perdas que tinha sofrido. Mas o caçador, guiado pelas

forças divinas, entrou na floresta. Abençoou seu corpo pedindo licença a Deus e ao Dono da mata-

virgem e entrou mata a dentro.”66 Outros, demonstrando uma decisão mais veemente e corajosa,

como  Eduardo:  “o  caçador  está  decidido  a  desbravar  o  grande  mistério  que,  a  partir  deste

64 Utilizamos a versão trabalhada por Roberta Bly, 1991, que se encontra como anexo deste trabalho.
65 Todos os nomes citados aqui são fictícios, para a devida preservação da identidade dos participantes.
66 Optamos por preservar a escrita tal qual recolhemos durante as sessões em que a vivência foi aplicada. Todas as
chamadas imperfeições ortográficas, devem ser vistas portanto como o modo de expressão peculiar e natural da alma
desses homens.
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momento, fará parte da sua vida. Ele tinha plena consciência de que este desafio seria o maior de

todos. Como caçador que era seria também o maior troféu de todos.” 

Um deles, o mais velho do grupo (60 anos), fez a escolha de um caminho que nos

parece semelhante a alguém que ouviu os gemidos do arquétipo do malandro-xamã, como nos fala

CHINEN (1998), (já trabalhado por nós) e decidiu seguir suas  pegadas: “ele entra na floresta e

acha um balão, que já tinha enterrado lá antes de entrar. O balão está pela metade, escondido, para

que ele possa fugir do lobo, quando o bicho se aproximar.” (Juvenal).

   Imagem 26

Terapeuticamente falando, certamente podemos associar o fato de todos os participantes

fazerem  seus caçadores entrarem na floresta a algumas características que formam o perfil  do

grupo. Trata-se de homens que abandonaram suas casas, ou suas conchas e ninhos, como nos diz

Bachelard (1978), considerando sua estrutura aconchegante e protetora um tanto sufocante. Talvez

buscassem a  vivência  num mundo  sem regras  convencionais  que  a  floresta,  em certo  sentido

representa, como nos mostrou Salles (1998). Ou, para retomarmos a metáfora de abertura deste

capítulo, decidiram caminhar pelo mundo a procura de uma estrada que, como a de Damasco em

relação  a  Paulo,  lhes  proporcionasse  um  novo  renascer.  Tornaram-se  o  que  nossa  sociedade

convencionou chamar moradores de rua. Passaram de 2 a 22 anos neste, por assim dizer, mundo do

negro, escuro e tenebroso, que a floresta também representa (Salles-1998). Talvez procurassem

uma grande força iniciática e estruturante, como João de Ferro ou Enkidu, mas nos disseram que

não a encontraram. Por isso haviam decidido está ali,  na Casa Construção67,  “na esperança de

aprender a se erguer por dentro”, como nos disse um deles, num dos nossos primeiros encontros

com o grupo. 
67 Este também é um nome fictício, criado para preservar a identificação do local de moradia temporária e tratamento
dos participantes do grupo.
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Assim, se tomarmos outro aspecto que a floresta pode significar (local de iniciação, por

excelência, onde se deve aprender a lidar com as forças opostas para a realização alquímica, como

já dissemos), também podemos considerar a decisão de entrarem na Casa Construção como sua

verdadeira entrada na floresta, em busca do instrumental de auxílio da Casa como esta espécie de

força  estruturadora.  E  nós,  enquanto  estagiários  voluntários,  também  fazíamos  parte  deste

instrumental. Ao entrarem na floresta, no início da história, foi como se aceitassem o contive para

um grande  ritual  simbólico  de  iniciação pois  somos  seres  imaginativos,  que  não precisamos,

necessariamente, como nos disse ULSON (1997), realizar nossas vivências apenas no campo do

concreto ou do real.  Podemos  simbolizar,  fantasiar  e  portanto projetar  nossos  desejos,  medos,

esperanças e as mais diversas forças em vivências proporcionadas pela contação de histórias e pelo

registro/leitura de nossas imaginações. 

Ainda no primeiro dia, tivemos outra parada importante na contação da história: parte

em que os homens começam a esgotar o poço. Percebemos que o suspense aumentou muito nos

corações dos ouvintes-participantes quando a voz contadora se calou após este trecho: “um braço

saiu da água, agarrou o cachorro e puxou-o para baixo.  Quando o caçador viu isso, voltou ao

castelo, chamou três homens com baldes, e eles esgotaram a água do poço. Ao chegar ao fundo...”

(BLY, 1991, p. 241-242).  Um aspecto interesse de se ressaltar é que apesar do braço ter sido

mencionado na  história,  nenhum dos participantes  associou  que  no  fundo do poço estava  um

homem. Consideramos que duas importantes imagens foram registradas como estando no fundo do

poço: a primeira de uma cobra e a segunda de um portal luminoso.

A serpente fora encontrada no fundo do poço de Juvenal. Símbolo riquíssimo presente

em praticamente todas as culturas humanas, aparece associada a representações da vida e da morte,

do  encanto  e  da  perdição,  da  que  gera prazer  e  dor;  capaz  de  erguer  ou  derrotar.  “No plano

humano, é o símbolo duplo da alma e da libido:  A serpente,  escreve Bachelar,  é um dos mais

importantes arquétipos da alma humana.” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2006, p.815). Na

tradição tântrica é chamada de Kundalini.  Encontra-se enroscada na base da coluna vertebral  e

“quando desperta, a serpente sibila e se enrijece; opera-se, então, a ascensão sucessiva dos chacras:

é a subida da libido, a manifestação renovada da vida.” (Ibidem, p.815). Certamente também pode

ser associada à energia do feminino adormecido, ou enterrado que espera uma oportunidade para

chegar novamente à superfície, a fim de ensinar novos valores. Juvenal relatou-nos, alguns dias

depois: “já fui um homem de muitas mulheres. Tinha época que eu tinha duas ou três. Nunca tinha

ficado sozinho! Mas de uns tempos pra cá, meu coração tá fechado.” Quanto ao portal luminoso,

foi encontrado por Eduardo que o registrou da seguinte maneira: 
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após  dias  trabalhando  em  conjunto  e  arduamente  o  caçador  e  seus  comandados
conseguem atingir o fundo do poço e se deparam com uma situação jamais vista por eles
e talvez impossível a nenhum ser humano. Existia à direita do poço um portal luminoso
de onde se tinha uma visão de sumo esplendor...

Eduardo estava com 44 anos e era o que havia passado maior tempo na rua (22 anos).

Apresentava-se  sempre  muito  fechado  e  arredio,  mas  sempre  ressaltava  que  era  “rato  de

biblioteca”. Gostava muito de ler e quando falamos da proposta de contarmos uma história e deles

escreverem a continuação de cada trecho, seus olhos se iluminaram. Foi espantosa a participação

que teve durante as sessões em que a história foi trabalhada. Chegava sempre pontualmente e, ao

escrever,  seu corpo inteiro expressava as emoções  que sentia.  Ora de alegria e prazer,  ora  de

decepção  (quando  a  história  tomava  um  rumo  que  o  desagradava),  ora  de  tristeza  e  outros

momentos bastante reflexivos, como se acessasse e derramasse remédio sobre suas feridas, a partir

das energias movimentadas pelas  três pedrinhas do Reino da Palavra. Ele foi, sem dúvidas, um

dos que mais aproveitou e aprendeu a magia deste grande  Reino Encantado. Mas não sabíamos

ainda que este seria o desfecho de sua história pois tal como o príncipe, todos nos encontrávamos

no início do percurso. Talvez Eduardo sentisse que lá no fundo de si mesmo havia a cauda pavonis

(SALLES, 1998) da aurora, representada justamente pela “visão de sumo esplendor”, lhe acenando

o fim do período das trevas e a entrada numa nova caminhada.

Imagem 27

Para  terminar  o  primeiro dia  desta  nova  etapa,  a  história  foi  contada  e  novamente

interrompida após este trecho: “viram ali um Homem Natural deitado, que tinha o corpo marrom
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como o ferro enferrujado. Seu cabelo ia desde a cabeça e o rosto por todo o corpo, até os joelhos.

Amarraram-no com cordas e o levaram até o castelo.” (BLY, 1991, p.242). Esta parte provocou

uma  certa  tensão  entre  os  participantes  porque  alguns  deles  já  haviam  vivenciado  na  pele a

experiência  da  prisão.  Como  estagiávamos  às  terças  e  sextas  e  estávamos  numa  sexta,  eles

passaram quatro dias com esta energia reverberando dentro de suas psiques. Na terça-feira todos

estavam  ansiosos  para  conhecerem  o  desfecho  daquele  homem  e  certamente  também  para

solucionarem algumas questões internas, pois, nenhum deles imaginou que João de Ferro ficaria

preso no castelo. Alguns escreveram que ele causaria espanto, outros que provocaria confusão, mas

conseguiria  fugir  e  um  deles  imaginou,  inclusive,  que  tudo  terminaria  em  samba.  Eduardo,

entretanto, havia registrado uma imagem forte e diferente:

ao chegar no castelo eles começam a observar que aquele homem que até então tinha uma
aparência carcomida e enferrujada, começa agora a tomar uma outra forma. E cada vez
mais próximo ao grande salão onde o rei os iria receber, os pedaços de pele velha iam
caindo pelo caminho e formando uma trilha brilhante. E quanto ao homem, o seu brilho
começa a crescer  a ponto de  iluminar  todo o castelo,  que era  iluminado por grandes
tochas. Porém o homem não se manifestava e os caçadores agora começam a ter medo e,
ao mesmo tempo, a não conseguirem enxergar tamanha a luminosidade...

 

 De que homem está falando? Quem começava a abandonar a aparência “carcomida e

enferrujada”, ganhando luminosidade e brandura?68 Certamente falava de aspectos si mesmo. Em

algumas  sessões  anteriores,  Eduardo  nos  relatara  o  quanto  tinha  dificuldade  de  controlar  sua

própria raiva e que ali, na Casa Construção, estava lutando contra isto. Algum tempo depois que a

imagem desse homem foi assim representada (cerca de quatro sessões posteriores a esta) Eduardo

mais calmo, mais alegre, participava com maior integração e boa vontade dos trabalhos da Casa e

nos dizia entusiasmado que aquelas sessões estavam sendo o melhor remédio recebido por ele.

No  episódio  da  perda-resgate  da  bola  dourada  destacamos  três  questões  que  nos

chamaram  bastante  atenção.  A  primeira delas  é  que  a  maioria  dos  participantes  permaneceu

indecisa, tal como o garoto, sem saber se soltava ou não o João de Ferro. Isto talvez demonstre o

que Bly (1991) nos disse acerca da falta de coragem de muitos homens para estabelecer contatos

mais profundos com a energia do homem primordial. Por isso, de acordo com ele, ficam sempre na

condição de homens rasos, não conseguindo encontrar os poderes mais profundos de suas psiques. 

68 Um aspecto importante deve ser ressaltado: estas perguntas não eram feitas após a leitura e compartilhamento dos
escritos. Depois da leitura de cada registro, ficávamos em silêncio aguardando alguma manifestação espontânea. Na
maioria das vezes, eles demonstravam entusiasmo com as soluções e invenções diversificadas que criavam para cada
trecho. Outras vezes,  um silêncio meditativo profundo tomava conta dos olhares que pareciam se voltar para um
terreno muito particular de cada um. Mas insistimos no fato de que não formulávamos perguntas nem incitávamos
análises de cada trecho. Eles foram descobrindo, por conta própria,  o potencial organizador-curativo da contação,
escrita e leitura da história imaginada e partilhada por cada um.
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A segunda é que nenhum deles conseguiu deixá-lo verdadeiramente livre. O que mais

se  aproximou disto  foi  Pedro.  Entretanto,  o  poder  da mãe acaba conduzindo o João  de  Ferro

novamente à cela: “o menino vai ao quarto, apanha a chave e abre a porta de ferro. Aí o homem

fala para o menino: “eu posso brincar com você?” O menino fala: “pode.” Aí ficaram brincado de

bola. Quando a rainha viu aquilo começou a gritar. Os soldados pegaram o homem e prenderam de

novo.” E a terceira questão é que o arquétipo do malandro parece também começar a mostrar sua

face dentro de outro homem: “o menino espera o Homem de Ferro dormir, passa pelas grades e

pega a sua bola.” Trata-se de Gustavo; depois de Juvenal, que também já havia demonstrado traços

de acesso a esta energia, era o mais velho do grupo. 

Tinha  55  anos  quando  este  registro  aconteceu.  Narrou  após  algumas  sessões  de

desenvolvimento  da  história  que  tinha  grandes  dificuldades  com  relação  ao  uso  do  álcool  e

qualificou-se como “impotente para lutar contra tal mal.” Entretanto, entusiasmou-se tanto com o

acesso às energias organizadoras e curadoras que foi realizando a partir das sessões em que as três

pedrinhas do Reino da Palavra foram cantando, que nos relatou radiante: “eu pensei  que eles

tinham matado esta força em mim! Mas não conseguiram! Agora sei que posso escrever um livro.

Já tinha até me esquecido disso!” Ao final de todo o nosso percurso arteterapêutico com o grupo,

ele se encheu de uma energia vibrante e falou: “eu não sou mais um doente! Agora já tenho meu

cantinho e aprendi a lidar comigo mesmo!” Talvez as opiniões de Chinen (1998) sobre o poder do

malandro-xamã devam ser avaliadas com maior profundidade pois fagulhas deste arquétipo foram

sendo registradas aqui e ali, durante as sessões em que a história foi trabalhada.

Outros aspectos interessantes foram registrados quando a narração da história parou

após  este  trecho:  “súbito,  o  menino  sentiu  um grande medo.  Chorou e  saiu  gritando atrás  do

fugitivo: “Homem Natural, se fores embora, eles vão me bater!” (BLY, 1991, p.242). Todos os

participantes escreveram que o João de Ferro teve piedade do garoto e voltou para a cela. Muitas

foram as formas que demonstram, talvez, o quanto estes homens estavam distantes de compreender

a  verdadeira  energia  iniciática  deste,  por  nós  chamado,  arquétipo  fundamental  da  psique

masculina: “e ficando com pena do menino resolveu voltar, correndo o risco de ser punido e até

mesmo de morrer” (Marcelo); “o Homem de Ferro teve piedade do menino e voltou para as grades.

E as chaves retornaram para debaixo do travesseiro” (Gustavo); “diante de tal situação o homem

parou diante do pedido do menino e voltou para a cela. E falou para o menino: “Vá ao rei e conte o

acontecido.” O menino o fez. E diante de tal situação, vendo que estava errado, o rei libertou o

homem e fez dele o guardião do príncipe” (Rodolfo). 

Mas esta escrita de Rodolfo denota uma certa abertura da questão. Ele parece identificar

de algum modo que João de Ferro tem um poder que se assemelha ao de um guardião. Na verdade,
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ele guarda o que Salles (1998) chamou de tesouros da maturidade, que devem ser compreendidos e

conquistados, passo a passo, dentro do processo de individuação. Podemos depreender, a partir

destas considerações, que estes homens, apesar de não se encontrarem com oito anos de idade,

apresentavam elementos de uma imaturidade psíquica, tal como o garoto da história. Certamente

traziam marcas de fraturas profundas em seus ossos, aqui representadas pela não vivência de rituais

iniciatórios que os conectassem ao transcendente, capazes de ensiná-los o caminho de acesso e

integração de suas energias masculinas e femininas. 

Quando João de Ferro disse ao garoto: “se fizeres tudo o que eu mandar, as coisas

correrão bem. Tenho muito ouro e tesouros, mais do que qualquer outra pessoa no mundo” (BLY,

1991, p.243), outras revelações diversas e luminosas despontaram. Mas somente nos escritos de

Gustavo a entrada na floresta foi feita sem medo, apresentando a ressalva de que se tratava de uma

permanência  temporária:  “o  menino,  encantado  com  a  floresta  e  a  liberdade,  resolve  ficar

temporariamente com o homem.” Parece que acessava, aqui, dois grandes núcleos simbólicos da

história, já discutidos por nós à luz dos comentários de Salles (1998): o caráter positivo da ruptura

com o mundo dos pais e a dimensão mais ou menos curta de todo ritual iniciático. 

Ao escrever: “o menino começou a chorar. Mas o homem falou: “Não chore.” Foi no

mato, pegou uma fruta e deu ao menino. O menino comeu e dormiu,” Pedro demonstra o contato

com  outro  núcleo  simbólico  importante:  a  capacidade  do  masculino  integrar  firmeza  e

sensibilidade,  força  e  ternura  ou,  em outras  palavras,  de  viver  em harmonia  com as  energias

femininas  presentes  em si  mesmo.  Já  Marcelo,  que  passou  11  anos  na  rua,  demonstra  neste

momento  uma  falta  de  coragem e  apego  ao  mundo  familiar:  “o  garoto,  mesmo  com  aquela

proposta, não queria ficar. Ele gostava muito de seus pais e pediu ao homem natural que o deixasse

ir. O homem natural acabou cedendo e o levando de volta até os arredores do castelo, pois não

poderia correr o risco de ser pego novamente!” Ao final desta sessão contou, reservadamente, que

sentia muita falta da família e pretendia retomar o contato. Eduardo também apresentou imagens

fortes em seus registros:

o menino era muito amigo daquele homem e não queria desapontá-lo jamais. Mas ficar
longe da família? Para sempre? Adorava sua mãe, mas detestava seu pai. Aquele homem
seria pra ele o pai ideal. Então fez uma proposta: “Já que o senhor tem todos os poderes,
traga a minha mãe para junto de nós e a ame como ela merece. Quanto a meu pai, deixe-o
sofrer por um pouco de tempo, para pagar suas ruindades e depois o devolva a paz, a
felicidade e a justiça. Se fizeres isto por mim, eu aceito a sua proposta.”

   Neste dia, a história foi interrompida após o menino ter mergulhado o dedo na fonte e

este ter  se tornado dourado.  Na segunda parte da sessão,  foi solicitado ao grupo que cada um
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escolhesse a imagem mais marcante da história, até aquele momento, representando-a de outro

modo que não fosse a escrita. Eduardo fez, então, a seguinte pintura: 

  Imagem 28

Em seguida, relatou muito emocionado que há 20 anos não mantinha nenhum tipo de

contato com a mãe, mas que na noite anterior à sessão, havia sonhado com ela como se estivesse se

despedindo.  Disse  que sentiu um pouco de saudade e  que aquele  sol  luminoso representava a

energia que ele gostaria de fazer chegar até ela. Foi a primeira vez, após quatro meses de trabalho

arteterapêutico, que ele realizou revelações mais profundas a seu respeito, permitindo que lágrimas

rolassem.

Outras belas imagens registradas no mesmo dia sob a forma de pintura foram as de

Pedro e Gustavo:
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Ambos ficaram muito impressionados com a fonte. Pedro fez uma mão se tornando

colorida e delicada após o contato com aquelas águas. Disse que gostaria de ter uma fonte onde

pudesse colocar partes doloridas para que sarassem. Certamente já estava caminhando rumo a sua

própria  fonte interior. Escrevia muito lentamente e com dificuldade, mas gostava tanto que não

faltou a nenhuma sessão em que a história foi trabalhada. Participava sempre muito emocionado e

um dia revelou que ninguém nunca o havia contado histórias antes. No final de nosso estágio em

Arteterapia Pedro, que já havia sido preso duas vezes, disse que se sentia muito mais leve porque

aprendeu a encontrar bondade e beleza dentro de si.

Gustavo, ao apresentar sua pintura,  relatou que ela  representava como ele estava se

sentindo no momento; mais vivo, mais alegre e capaz de se erguer. Salienta que por isso sua fonte

tinha um pouco de tudo que ele gostava: coqueiros, mar e sol. Falou também do formato peculiar

de seu sol com olho: “aqui sou eu, olhando lá de cima pra tudo que é lado! Assim, eu acho que não

me perco mais não!” Parece-nos que entrava em contato com sua energia Apolo (luz, criatividade,

beleza, organização). Percebia a transcendência dentro de si e foi se utilizando deste poder para se

reestruturar. Ao completar os nove meses de estadia na Casa, conseguiu se aposentar, alugar uma

casinha e se tornou trabalhador voluntário da instituição. Ainda assim não deixou de freqüentar as

sessões de Arteterapia, dizendo-nos: “elas fazem um bem danado pra mim!”
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Outro trecho que mexeu bastante com eles foi no momento em que o menino é expulso

da floresta por João de Ferro. “O filho do rei deixou então a floresta e caminhou por trilhas abertas

e  por matas  cerradas  até  finalmente  chegar a  uma grande cidade.  Procurou trabalho,  mas não

encontrou – nada tinha aprendido que lhe pudesse ser útil.” (BLY, 1991, p.244). Nenhum deles

conseguiu ver os aspectos positivos, já salientados por Salles (1998) neste trabalho. Muitos fizeram

uma associação direta ao período em que saíram de suas casas e foram morar nas ruas. Outros se

assustaram tanto com aquele desfecho que diziam indignados: “não pode ser! A história não pode

ser assim!”; “ah, não! O garoto vai ter que se virar sozinho?”;  “como é que vai ser daqui pra

frente?  Pobrezinho!”  Isto  talvez  possa  ser  interpretado como a condição de  vítima do mundo

inteiro,  que  muitos  deles  ainda  colocavam  sobre  seus  ombros,  nesta  altura  do  processo

arteterapeutico.  Não conseguiam lidar  bem com as  perdas  e  todos  os  desejos  frustrados  eram

relatados sempre com muita indignação. Este ponto da história revelou a, por assim dizer, maior

frustração de suas vidas:  praticamente todos relataram que haviam saído de casa por culpa de

outros, ou de circunstâncias exteriores. Nunca atribuíam a si nenhuma parcela de responsabilidade. 

Depois que as falas se acalmaram, fizemos um minuto de silêncio e lembramos a eles

que podiam construir o desfecho que quisessem para a história. Então conseguiram realizar seus

registros  escritos,  que  expressaram  características  bem  peculiares  de  suas  estadias  nas  ruas.

Gustavo escreveu: “o menino, quando se sentiu sozinho ficou apavorado. Como se manter sem

(emprego)  trabalho?  Então pensou,  pensou e resolveu voltar para casa,  mas teve medo.  Então

decidiu voltar para a floresta e pedir ajuda ao João de Ferro.” Em seguida contou sobre seu medo

da solidão e sobre sua ansiedade em relação ao processo de pedido da aposentadoria (não sabia se

iria  conseguir  se  aposentar  e  não  queria  depender  financeiramente  da  família).  Rodolfo,  após

escrever o seguinte registro, 

quando o homem natural tomou a decisão que o Príncipe Menino teria que sair da floresta
e seguir seu caminho, mas caso ele (o menino) precisasse de sua ajuda ele ali estaria para
ajudar,  assim fez o  Príncipe  Menino! Caminhou até  chegar  numa pequena  cidade.  E
chegando lá cansado e com fome, ele pensou: o que vou fazer para me alimentar se não
sei fazer nada? E chegando no meio da praça, tinha uma feira e ele foi pedir uma maçã ao
dono da barraca de maçãs. E quando ele tocou na maçã com seu dedo dourado, a maçã se
transformou em ouro e o dono da barraca, ao ver aquilo, pediu para o menino não falar
nada para  ninguém. Deu ao menino uma refeição  de rei  pois queria tirar proveito  da
situação,

falou-nos  de  como as  pessoas  gostam de  se  aproveitar  dos  outros  nas  ruas.  Nesta  época  não

suspeitávamos de que se tratasse de um conteúdo tão importante para ele, mas duas sessões depois,

Rodolfo contou que aliciava mulheres para se prostituírem, a fim de lucrar com seus serviços.

Disse que hoje tinha vergonha de seus atos porque passou muito tempo de sua vida enxergando a
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mulher “apenas como objeto”. Contou que era relativamente fácil fazer com que aceitassem suas

propostas  de  trabalho  porque  a  mulher  na  rua  estaria  numa  condição  mais  frágil,  solicitando

proteção, não lidando bem com a fome e o frio. 

Então, podemos supor que o homem que oferece ajuda ao “Príncipe Menino” e depois

quer  tirar  proveito  de  sua  condição,  representa  uma  parte  machucada  de  sua  própria  psique.

Ascendendo até a consciência, pode ser olhada e tratada com mais calma. Em determinado trecho

do percurso arteterapêutico, Rodolfo começou a fazer belos colares de pérolas. Dizia não saber que

era  capaz  de  realizar  tal  atividade  e  fazia  sempre  considerações  acerca  das  muitas  mulheres

machucadas por suas ações. 

Imagem 31

Eduardo também acessa, de acordo com nosso ponto de vista, conteúdos importantes

para seu processo de transformação interna. Escreve isto: 
 

quando chega na cidade, esta era imensa com comércio intenso e centros empresariais.
Era uma comunidade desenvolvida e organizada e todas as pessoas tinham qualidade de
vida. Ele, o menino, que agora é um jovem, começa a passar certa dificuldade, pois não
sabia  fazer  nada  e  não  tinha  coragem nem aptidão  para  vir  a  ser  um pedinte,  um
imprestável. Sabia consigo que teria de pagar o preço pela falta de experiência. O preço
de, por exemplo, ter que admitir qualquer serviço que encontrasse pela frente.

Leu em voz alta, mas não fez nenhum comentário neste dia. Cerca de duas sessões

depois, relatou que fora preso por roubo. Disse que gostava de roubar lojas e um dia foi pego “com

a mão na massa!” Na cadeia, vivenciou muitas dores, mas acabou tendo a pena reduzida por bom
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comportamento.  Sua  preocupação  naquele  momento  era  a  de  não  admitir  ser  sustentado  por

ninguém e temia não conseguir emprego, por ter tido este comprometimento judicial. Como fora

morar na rua aos 18 anos, o garoto relatado deve ter muitas semelhanças consigo. Podemos supor

ainda que “qualquer serviço que encontrasse pela frente” fosse uma alusão interna à atividade do

roubo que aprendeu para se manter na rua, sem ter que voltar para casa.

Outro trecho que suscitou aspectos bem particulares e profundos foi o do encontro com

a princesa. “Quando o sol tocou seus cabelos, estes brilharam de tal modo que os raios se refletiam

até o quarto da filha do rei, que foi olhar o que era. Viu o rapaz lá fora, e o chamou: “Rapaz, traga-

me um ramalhete de flores!” (BLY, 1991, p. 244). Dois registros se destacaram: o de Gustavo e o

de Eduardo. Gustavo escreveu:

então  o  menino leva  as  flores  até  a  princesa,  que as  recebe  e  começam a  conversar
animadamente. As horas passam até serem interrompidos pelo cozinheiro, que o adverte e
o avisa: “Ela é uma princesa. O rei não gostaria de vê-la conversando com um jardineiro.”
Mas no pensamento de ambos fica a idéia de um novo encontro. 

    

Depois disse que muitos relacionamentos começavam assim e que era difícil um garoto

pobre ser aceito em determinadas famílias.  Algum tempo depois  confidenciou que já havia se

apaixonado por uma moça rica e sofreu bastante e que, a partir deste trecho da história, lembrou-se

do quanto ela lhe transmitia coisas boas. Era, mais uma vez, as três pedrinhas do Reino da Palavra

preparando curativos e formulando remédios. Quanto a Eduardo, registrou o seguinte:

o rapaz então colhe carinhosamente um lindo ramalhete de flores e se apresenta na sala da
princesa. Ela o olha de uma forma diferente e manda ele tirar o tal gorro porque ela queria
ver novamente os seus cabelos. A princesa pergunta ao rapaz como ele conseguira aquele
feito e ele tenta esquivar-se da história, tal como também não tirar o gorro. A princesa
que era uma pessoa muito meiga, sentiu que ele falava mentiras e, pela primeira vez, ficou
com muita raiva a ponto de ameaçá-lo com a pena de morte, caso ele insistisse em ocultar
aquele segredo.

Neste  dia  Eduardo  havia  chegado  um  pouco  antes  da  hora  e  começou  a  falar

abertamente sobre sua vida. Contou fatos que disse nunca haver mencionado a ninguém na Casa.

Revelou que teve um grande amor em sua vida e que viveram felizes por algum tempo, mas depois

a  moça se desgostou de suas  atitudes  e ele  saiu  de casa.  Ressaltou,  várias  vezes,  que ela  era

maravilhosa,  meiga, que não gostava de brigar. Hoje se lamentava por não ter  preservado este

amor. Sincronicidade? Na nossa opinião, certamente sim; ele não sabia que justamente neste dia

nós  trabalharíamos na história o encontro com o feminino.  Ficou muito  impressionado com o

súbito  aparecimento  da  princesa  na  narrativa,  mas  ao  final  da  sessão  saiu  dizendo que  havia

gostado muito.  Talvez sua  anima,  que ansiasse por  uma passagem até sua psique,  agora tinha
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cavado dois túneis de acesso: o primeiro pela imagem da mãe e o segundo pela imagem da mulher

que ele disse ser “seu mais verdadeiro amor”. 

Assim,  com seus processos  criativos  desbloqueados  pelo  somatório  do  processo  de

experimentação  de  três  grandes  celeiros  ativadores  de  auto-organização:  materiais  plásticos,

contação de histórias e escrita criativa, cada um dos dez homens foi construindo seus passos rumo

às suas estradas de Damasco. 

Ao final de sete sessões, acreditamos ter contribuído, através das canções entoadas pela

história do João de Ferro, para acordar mais ativamente os três conjuntos de ossos fundamentais

trabalhados por nós: os ossos dos rituais, os femininos e os das histórias, presentes nestes homens.

E  consideramos  que  cada  um  a  seu  modo,  com  seu  ritmo  e  seus  processos  peculiares,  foi

aprendendo a não deixá-los  dormir novamente. O nível de reintegração do poder destes  ossos é

certamente impossível de ser mensurado com precisão, levando-se em conta o relativamente curto

período de acompanhamento do grupo (8 meses). Entretanto, é inegável (pelas riqueza das imagens

aqui apresentadas) que seus esqueletos se ergueram e começaram a edificar novos passos, com a

execução de movimentos mais belos e flexíveis.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Perdidamente  debruçado  à  proa  do  navio,  contemplo  as  ondas  inumeráveis
virem a mim, e as ilhas, e as aventuras do país desconhecido de que já...

- Não, disse-me ele: a imagem é enganadora. Vês essas ondas, vês essas ilhas,
mas não podemos ver o futuro. Só o presente. Vejo o que o instante me traz; pensa
no que me tira e que não verei nunca mais. Quem se posta à proa do navio só vê
diante de si metaforicamente um imenso vazio...

- Que a possibilidade enche. O que foi me importa menos do que o que é; o que é
menos do que o que pode ser ou será. Confundo possível com futuro. Creio que todo o
possível se esforça para o ser; que tudo o que pode ser será, desde que o homem ajude.

(André Gide)1

Que é concluir, senão estar como nos diz Gide, “debruçado à proa” de um navio? Talvez

finalizar um trabalho seja lançar uma delicada  âncora que fixa sua viagem, temporariamente.  É

como dizer: neste porto, vou descansar por algum tempo. Mas o porto nunca é seguro; há aberturas

deliciosamente misteriosas pedindo para serem exploradas, há cavernas onde a luz do entendimento

não conseguiu penetrar,  há um convite em cada recanto para novas viagens. E todo  navegante-

pesquisador sabe  que  o  final  de  uma viagem é  apenas  o  começo de  muitas  outras.  Portanto  é

inevitável que esta parte do trabalho tenha este tom: de abertura para múltiplos recomeços. Não são

fios que se prendem em pontos definitivos; trata-se apenas de  fiapos que se trançam, convidando

sempre à confecção de novas tramas e outros possíveis enredos.

Mas é inegável, para nós, que alguns fios estabeleceram tramas mais fortes, durante esta

viagem que o encontro com João de Ferro nos proporcionou. São fios que convidam à luz de novas

pontes de reflexão, mas que sem dúvidas, merecem ser destacados aqui.

O primeiro é o quanto o trabalho com a Arteterapia pode ajudar um grupo de homens que

estavam à margem da sociedade e de si mesmos a iniciarem um processo integrador, que possibilitou

ajudá-los a se reconectar  com seus mundos internos e externos (social).

O segundo são os múltiplos benefícios das propriedades terapêuticas específicas de cada

modalidade plástica (pintura, colagem, modelagem em massa e barro, mosaico e outras) observadas

durante a primeira parte do estágio em Arteterapia e apresentadas na sub-seção 4.1.1. O trabalho com

diversos materiais plásticos propiciou que o grupo em questão estabelecesse uma comunicação mais

1 GIDE, André. Os Frutos da Terra. Rio de Janeiro: Rio Gráfica, 1986, p.213.
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fluente  e  uma  expressividade  mais  intensa,  possibilitando  o  acesso  a  conteúdos  simbólicos

importantes. Além disso, deu sustento à proposta de contação de história e de escrita criativa que

viria a seguir.

O terceiro, que é o foco desse estudo, é a contribuição que a contação de história e a

escrita  criativa,  modalidades  expressivas  complementares,  aliadas  ao  trabalho  plástico,  podem

oferecer  ao processo  arteterapêutico.  E que,  mesmo não sendo a  palavra  o  veículo  fundante da

Arteterapia,  ela  desponta  como  precioso  auxiliar  no  processo  de  cura  interior,  através  da

possibilidade de organização inerente ao seu processo criativo.  

Um  quarto fio que  gostaríamos  de  destacar  nesta  trama é  aquele  que  aponta  para  o

masculino e o feminino. Consideramos que estes dois pólos se encontram presentes e atuantes dentro

de  nós  e  que  necessitam  serem  olhados.  Devemos  procurar  nos  afastar  dos  preconceitos  para

tentarmos enxergar a estrutura multifacial, multicorporal, multifocal e multiespacial que estes pares

constroem, dentro e fora de cada um de nós. 

Nesta jornada com o João de Ferro, em que ele foi contado e reescrito, pode-se observar

que o masculino necessita aprender ou encontrar modos não destrutivos de entrar em contato com

sua  agressividade.  Integrar  o  selvagem,  o  cabeludo,  o  indomável  João  de  Ferro  à  doçura,  à

flexibilidade,  à  compreensão do feminino,  talvez seja,  como sugere a história,  fazer  com que o

ajudante de jardineiro estabeleça sucessivos contatos com a princesa,  até estar  preparado para o

casamento. Em outras palavras, é um processo onde cada indivíduo, a partir do somatório de suas

experiências,  pode  ir  construindo.  Entretanto,  com os  ossos  dos rituais de  iniciação masculinos

gravemente fraturados, este processo se complica e muitas vezes se perde para os homens; meninos

crescem como árvores rijas e secas, capazes de atear um fogo destruidor a qualquer momento, ou

como  caules frouxos e moles, reivindicando sempre o vigor de uma ou várias mulheres para sua

sustentação.

Adentrando o jardim imaginativo através dos recursos plásticos e das palavras da história,

o homem pode realizar no campo simbólico um encontro com facetas nunca antes admitidas por sua

persona. Pode encontrar um caminho para acordar sua sensibilidade, sua delicadeza, sem perder seu

poder de escolha, de dizer sim e não, tal como o jardineiro que decide levar à princesa flores do

campo e não outras mais  belas,  como nos conta a história.  Que a energia masculina e feminina

devem se  encontrar  para  construírem mundos  internos  e  externos  mais  harmônicos,  é  portanto

inegável. 
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Consideramos  que,  se  o  processo  arteterapêutico  desenvolvido  durante  o  estágio  não

conseguiu resolver definitivamente as questões de sombra,  anima e  animus do grupo participante,

pelo menos serviu como um farol, que certamente arranhou com sua luz o chão do feminino nesses

homens,  desenhando algumas  estrelas significativas,  com as quais poderão se guiar e prosseguir

caminhando.

Um último fio que se destaca em nossa percepção é que conceitos da teoria junguiana

discutidos por nós, tais como: sombra, persona, individuação, arquétipo, anima, animus, são micro-

janelas  de compreensão construídas  durante  a pesquisa,  no esforço de apreender  melhor  alguns

aspectos destes conceitos.  Mas como a vasta  obra de Jung nos incita  sempre a construir  nossas

próprias  pinceladas rumo  ao  desvelamento  de  nós  mesmos,  ousamos  aqui  misturar  e  pincelar

algumas  cores,  para  que  outros  e  quem sabe  nossas  próprias  mãos,  em outro  momento,  dêem

continuidade, ou desconstruam os matizes aqui configurados, fazendo nascer outros!   

Recomendamos  para  estudos  posteriores  investigar  a  relação  entre  propriedades

terapêuticas específicas das modalidades plásticas como ativadoras e facilitadoras do processo de

trabalho com histórias e escrita criativa. 
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ANEXO A

História do João de Ferro

Versão de Robert Bly,
No livro: João de Ferro – um livro sobre homens.

Era uma vez um rei que tinha, próximo de seu castelo, uma enorme floresta onde viviam
animais selvagens de todos os tipos. Um dia ele mandou um caçador à floresta para caçar um veado,
mas o homem não voltou. “Alguma coisa errada aconteceu ali”, disse o rei, e no dia seguinte mandou
mais dois caçadores à procura do primeiro, mas também eles não voltaram. No terceiro dia, chamou
todos os seus caçadores e disse: “Busquem em toda a floresta, e só voltem quando tiverem encontrado
os três homens.”

Nenhum desses caçadores jamais voltou e, além disso, também não voltou a matilha de
cães que levaram com eles.

Ninguém ousou mais entrar na floresta, e deixou-a tranqüila em seu profundo silêncio e
solidão. Somente uma águia ou um gavião às vezes a sobrevoavam.

Essa  situação perdurou durante  anos,  até  que  certo  dia  um estranho caçador  apareceu,
querendo trabalho, e ofereceu-se para penetrar na floresta perigosa.

O rei, porém, não permitiu, dizendo: “Não é seguro entrar ali. Tenho a sensação de que
você acabará como os outros,  e nunca mais  o veremos.” O caçador respondeu:  “Senhor,  conheço
perfeitamente o risco, e medo não tenho.”

O caçador chamou seu cachorro e entrou na floresta. Logo depois, o animal sentiu o cheiro
de caça e saiu em sua perseguição. Mal deu, porém, três passadas, viu-se na beirada de um poço
profundo e não pôde continuar. Um braço saiu da água, agarrou o cachorro e puxou-o para baixo.

Quando o caçador viu isso,  voltou ao castelo,  chamou três  homens  com baldes,  e eles
esgotaram a água do poço. Ao chegar ao fundo, viram ali um Homem Natural deitado, que tinha o
corpo marrom como o ferro enferrujado. Seu cabelo ia desde a cabeça e o rosto por todo o corpo, até
os joelhos. Amarraram-no com cordas e o levaram até o castelo.

Ali, houve grande espanto com esse Homem Natural, e o rei mandou trancá-lo numa jaula
de ferro, colocá-lo no pátio, proibindo, sob pena de morte, que a porta da jaula fosse aberta. E confiou
a guarda da chave à rainha. Feito isso, as pessoas voltaram a entrar sem perigo na floresta.

O rei tinha um filho de oito anos, o garoto estava um dia brincando no pátio, quando sua
bola dourada caiu dentro da jaula. O menino correu para a jaula e disse: “Devolve-me a minha bola
dourada.” O homem respondeu: “Só se abrires a porta para mim.” Disse o menino: “ah, não, isso eu
não posso fazer. O rei proíbe”, e saiu correndo. No dia seguinte o menino voltou e pediu novamente a
bola. O Homem Natural repetiu, “Se abrires a porta”, mas o menino não quis. No terceiro dia, tendo o
rei saído para caçar, o menino voltou e disse: “Mesmo que eu quisesse não poderia abrir a porta,
porque não tenho a chave.” O Homem Natural respondeu: “A chave está debaixo do travesseiro da tua
mãe. Podes apanhá-la.”

O menino, que queria muito a sua bola de volta, esqueceu a cautela, entrou no castelo e
apanhou a chave. Não foi fácil abrir a porta da jaula, e ele machucou o dedo. Quando a porta se abriu,
o Homem Natural entregou a bola dourada ao menino e correu.

Súbito,  o  menino  sentiu  um  grande  medo.  Chorou  e  saiu  gritando  atrás  do  fugitivo:
“Homem Natural, se fores embora, eles vão me bater!” O Homem Natural voltou-se colocou o menino
nos ombros e dirigiu-se rapidamente para a floresta.

Quando o rei voltou, viu a jaula aberta e perguntou à rainha como o Homem Natural pudera
fugir.  Ela  de nada sabia,  foi  procurar a chave e viu que tinha desaparecido. Chamou o menino e
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ninguém respondeu. O rei mandou um grupo de homens procurar nos campos, ninguém o encontrou.
Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido, e um grande sofrimento e luto caiu sobre a casa real.

Quando o Homem Natural chegou novamente à floresta escura, tirou o menino dos ombros,
colocou-o no chão e disse: “Nunca mais verás tua mãe nem teu pai, mas eu ficarei contigo, pois me
libertaste e tenho pena de ti. Se fizeres tudo o que eu mandar, as coisas correrão bem. Tenho muito
ouro e tesouros, mais do que qualquer outra pessoa no mundo.”

O Homem Natural  preparou uma cama de folhas para o menino dormir,  e pela manhã
levou-o a uma fonte. “Estás vendo esta fonte dourada? É clara como cristal, e cheia de luz. Quero que
fiques sentado junto dela e vigies para que nada caia dentro dela, pois se isso acontecer a fonte será
prejudicada. Voltarei todas as tardes para ver se me obedeceste.”

O menino  ficou sentado à  beira  da  fonte.  Vez por  outra,  via  um peixe  ou uma cobra
dourados, e vigiava para que nada caísse lá dentro. Mas seu dedo começou a doer muito e, sem pensar,
ele mergulhou na água. Retirou-o imediatamente, mas viu que o dedo ficara dourado, e por mais que o
lavasse, o dourado não saía.

João  de Ferro voltou  naquela  tarde e  perguntou:  “Aconteceu hoje  alguma coisa  com a
fonte?”

O menino escondeu o dedo às costas para que João de Ferro não o visse, e disse: “Não
aconteceu nada.”

“Ah, mergulhaste o dedo na fonte!” – observou o Homem Natural. “Deixaremos passar
desta vez, mas não o faças de novo.”

Na manhã seguinte, bem cedo, o menino sentou-se junto à fonte,  vigiando-a. Seu dedo
ainda doía, e, depois de algum tempo, ele passou a mão pelos cabelos. Um fio, porém soltou-se e caiu
na fonte. Abaixou-se imediatamente e apanhou-o, mas o fio de cabelo já ficara dourado.

Quando João de Ferro voltou, viu o que tinha acontecido. “Deixaste um cabelo cair na
fonte. Vou lhe perdoar ainda, mas se acontecer uma terceira vez, a fonte estará arruinada e não poderás
mais ficar comigo.”

No terceiro dia, sentado junto à fonte, o menino decidiu que, por mais que seu dedo doesse,
não o movimentaria. O tempo passava lentamente, e o menino começou a fitar o reflexo do seu rosto
na água. Teve vontade de olhar nos seus próprios olhos, e, ao fazê-lo, inclinou-se cada vez mais. Seus
longos cabelos  caíram-lhe então sobre a  testa  e  em seguida  na água.  Recuou,  mas  agora os seus
cabelos, todos, estavam dourados e brilhavam como se fossem o próprio sol. O menino teve medo!
Pegou um lenço e cobriu a cabeça para que o Homem Natural não visse o que tinha acontecido. Mas
quando  João  de  Ferro  chegou,  percebeu  imediatamente.  “Tira  o  lenço  da  cabeça”,  disse  ele.  A
cabeleira dourada caiu sobre os ombros do menino, e ele se manteve calado.

“Não podes mais ficar aqui, porque não passaste na prova. Agora sai pelo mundo, onde
aprenderás o que é a pobreza. Não vejo, porém, o mal no teu coração, e te desejo o bem, motivo pelo
qual te concedo um dom: sempre que estiveres em dificuldades, vem à orla da floresta e grita: “João de
Ferro, João de Ferro!” Eu virei ao teu encontro para te ajudar. Meu poder é grande, maior do que
pensas, e tenho ouro e prata em abundância.”

O filho do rei deixou então a floresta e caminhou por trilhas abertas e por matas cerradas
até  finalmente  chegar  a  uma grande  cidade.  Procurou  trabalho,  mas  não  encontrou  –  nada  tinha
aprendido que lhe pudesse ser útil.  Por fim, foi ao palácio e perguntou se o aceitavam para algum
serviço. A gente da corte não sabia o que fazer com ele, mas gostou do menino e permitiu que ficasse.
O cozinheiro tomou-o a seu serviço, mandando-o carregar lenha e água, e varrer as cinzas.

Certa vez, não havendo mais ninguém para fazê-lo, o cozinheiro mandou o menino levar a
comida à mesa real, mas como ele não queria que seu cabelo dourado fosse visto, não tirou o gorro.
Isso jamais tinha acontecido na presença do rei, e este disse: “Quando você vier à mesa real, tem de
tirar o gorro.” O rapaz respondeu: “Ah, senhor, não posso;  tenho um ferimento na cabeça.” O rei
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chamou  o  cozinheiro,  censurou-o  e  perguntou-lhe  por  que  tomara  aquele  rapaz  a  seu  serviço,  e
ordenou que o mandasse embora do castelo.

O cozinheiro, porém teve pena dele, e trocou-o por um ajudante de jardineiro.
Agora o rapaz do cabelo dourado tinha de cuidar das plantas no jardim, regá-las, tratá-las

com enxada e pá, e deixar que o vento e o mau tempo fizessem o que lhes aprouvesse.
Certa vez, no verão, quando trabalhava no jardim sozinho, o calor aumentou tanto que ele

tirou  o  gorro  para  que  a  brisa  lhe  refrescasse  a  cabeça.  Quando  o  sol  tocou  seus  cabelos,  estes
brilharam de tal modo que os raios se refletiam até o quarto da filha do rei, que foi olhar o que era. Viu
o rapaz lá fora, e o chamou: “Rapaz, traga-me um ramalhete de flores!”

Ele recolocou de pressa o gorro, colheu flores silvestres para ela e amarrou-as num ramo.
Quando ia subir as escadas com as flores, o jardineiro o viu e disse: “O que é isso, você está levando
essas flores ordinárias para a filha do rei? Anda, compõe outro buquê, com as melhores e mais belas
flores que tivermos.”

“Não,” respondeu o rapaz, “as flores silvestres têm perfume mais forte e agradarão mais à
filha do rei.”

Quando o rapaz entrou no quarto, a filha do rei disse: “Tire o gorro, não deves usá-o na
minha presença.”

Ele respondeu: “Não ouso fazer isso. Tenho sarna na cabeça.”
A moça, porém, agarrou o gorro e o arrancou; os cabelos dourados caíram sobre os ombros

do rapaz, num belo espetáculo. Ele correu para a porta, mas a moça segurou-o pelo braço e entregou-
lhe um punhado de moedas de ouro. Apanhou-as e saiu, mas não lhes deu valor. Na verdade, entregou-
as ao jardineiro, dizendo: “Leve-as para seus filhos – eles as usarão para brincar.”

No dia seguinte a filha do rei chamou novamente o rapaz ao seu quarto e ordenou-lhe que
trouxesse mais flores silvestres. Ao chegar com elas, a princesa tentou arrancar-lhe o gorro, mas o
rapaz o segurou com as duas mãos. Mais uma vez, a princesa deu-lhe um punhado de moedas de ouro,
mas ele se recusou a guardá-las, dando-as ao jardineiro como brinquedos para seus filhos.

No terceiro dia, as coisas aconteceram do mesmo modo: a moça não conseguiu arrancar-lhe
o gorro e ele não guardou as moedas de ouro.

Pouco depois, o país foi varrido pela guerra. O rei reuniu suas forças, embora duvidando
que  pudesse  vencer  o  inimigo,  que  era  poderoso  e  dispunha  de  enorme  exército.  O ajudante  de
jardineiro disse: “Eu agora estou crescido e irei para a guerra se me derem um cavalo.” Os homens
mais  velhos riram e  disseram:  “Quando tivermos partido,  procure na cocheira.  Vamos  deixar  um
cavalo para você.”

Quando todos se foram, o rapaz foi à cocheira e tirou o cavalo: era manco de uma perna e
capengava. Montou-o, e dirigiu-se à floresta escura.

Quando chegou à orla, gritou três vezes “João de Ferro”, tão alto que o grito ecoou pelas
árvores. Num momento o Homem Natural lhe apareceu e perguntou: “O que desejas?”

“Quero um cavalo de batalha bem forte, porque pretendo ir à guerra.”
“Tu o terás e mais ainda do que pediste.”
O Homem Natural voltou-se, retornou à floresta, e pouco depois um cavalariço saía de

entre  as  árvores  puxando  um cavalo  de  batalha  que  soprava  pelas  ventas  e  era  difícil  de  conter.
Correndo atrás do cavalo vinha um grande grupo de guerreiros totalmente vestidos em armaduras, as
espadas brilhando ao sol. O rapaz entregou ao cavalariço o seu cavalo manco, montou o novo animal e
saiu cavalgando à frente dos soldados. Quando se aproximava do campo de batalha, uma grande parte
dos homens do rei já tinha sido morta, e pouco faltava para que ele sofresse uma derrota total.

O rapaz e seus guerreiros galoparam sobre o inimigo como um furacão e derrubaram todos
os seus adversários. O inimigo fugiu, mas o rapaz o perseguiu até o último homem. Depois, em vez de
voltar para a presença do rei, levou seu grupo por caminhos pouco conhecidos de volta à floresta, e
chamou João de Ferro.

“O que queres?”, perguntou o Homem Natural.
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“Podes levar de volta o teu cavalo e teus homens, e devolve-me o meu cavalo manco.”
Tudo foi feito como ele pediu, e lá se foi  o rapaz de volta ao castelo num animal que

mancava. Quando o rei voltou, sua filha congratulou-se com ele pela vitória.
“Não  fui  eu  quem a  conquistou,  mas  um cavaleiro  estranho com seus  guerreiros,  que

chegaram para me ajudar.”
A filha perguntou quem era esse estranho cavaleiro, mas o rei não sabia e acrescentou: “Ele

galopou em perseguição do inimigo, e não o vi mais.” A moça procurou o jardineiro e perguntou pelo
rapaz,  mas  ele  riu  e  disse:  “Acabou  de  chegar  em  seu  cavalo  de  três  pernas.  Os  ajudantes  de
jardinagem zombaram dele, indagando: “Adivinhe quem chegou? O manquitola. Depois, disseram-lhe:
“Você esteve escondido, hein? Que tal?” O rapaz respondeu: “Lutei, e muito bem; se não fosse por
mim, quem sabe o que teria acontecido? Eles quase morreram de rir.”

O rei disse à filha: “Organizarei um grande festival que durará três dias, e você vai jogar a
maçã dourada. Talvez o cavaleiro misterioso apareça.”

Depois de anunciado o festival, o rapaz foi até a orla da floresta e chamou João de Ferro.
“Do que precisas?”, perguntou este.
“Quero pegar a maçã dourada que a filha do rei vai jogar.”
“Isso não é problema: já a tens praticamente em tuas mãos”, respondeu João de Ferro. “Vou

dar-te mais: uma aradura vermelha para a ocasião, e um vigoroso cavalo castanho.”
O jovem galopou para a arena no momento adequado, juntou-se aos outros cavaleiros e

ninguém o reconheceu. A filha do rei jogou a maçã dourada para o grupo de homens, e o jovem a
apanhou. Mas, depois de apanhá-la, afastou-se a galope.

No segundo dia, João de Ferro deu-lhe uma armadura branca e um cavalo também branco.
Ainda nessa ocasião a maçã caiu nas suas mãos; e mais uma vez, o jovem não ficou nem um instante
mais, e fugiu a galope.

O rei ficou irritado e disse: “Esse comportamento não é permitido; ele deve dirigir-se a
mim e informar  o  seu  nome.  Se  ele  pegar  a  maçã  uma terceira  vez,  e  fugir,  corram atrás  desse
cavaleiro”, disse aos seus homens. “E mais: se não quiser voltar, dêem-lhe um golpe; usem a espada.”

No terceiro dia do festival, João de Ferro levou ao moço uma armadura e um cavalo pretos.
Naquela tarde ele também apanhou a maçã. Dessa vez, porém, quando se afastou com ela, os homens
do rei o perseguiram e um deles se aproximou o bastante para feri-lo na perna com a ponta da espada.
O jovem escapou, mas o cavalo deu um salto tão grande para fugir que seu elmo caiu, e todos viram os
cabelos dourados. Os homens do rei voltaram e contaram ao soberano o que tinha acontecido.

No dia seguinte, a filha do rei perguntou ao jardineiro pelo seu ajudante. “Ele está de volta
ao trabalho no jardim. Esse tipo estranho foi ao festival ontem, e só voltou à noite. E mostrou aos meus
filhos as maçãs douradas que ganhou.”

O rei mandou chamar o rapaz, que compareceu com o gorro na cabeça. A filha do rei,
porém, aproximou-se dele e lhe arrancou o gorro. Os cabelos dourados caíram sobre os ombros do
moço; sua beleza era tanta que todos se espantaram.

O rei disse: “És tu o cavaleiro que apareceu todos os dias do festival com um cavalo de cor
diferente, e apanhou a maçã dourada todos os dias?”

“Sou eu” respondeu ele, “e aqui estão as maçãs.” Tirando-as do bolso, entregou-as ao rei.
“Se precisar de outra prova, queira olhar o ferimento que seus homens me fizera ao me perseguir. E
mais, sou também o cavaleiro que ajudou a derrotar o inimigo.”

“Se podes realizar feitos dessa magnitude, evidentemente não és um ajudante de jardineiro.
Quem é o teu pai?”

“Meu pai é um rei notável, e tenho muito ouro, todo o ouro que possa precisar.”
“É claro”,  disse  o  rei,  “que tenho uma dívida  contigo.  Dar-te-ei  o  que estiver  ao meu

alcance e desejares.”
“Bem”, disse o rapaz, “quero sua filha por mulher.”
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A filha do rei riu e disse: “Gosto da maneira como ele diz as coisas, sem rodeios. Eu já
sabia, pelo seu cabelo dourado, que não era ajudante de jardinagem.” E aproximou-se dele e o beijou.

O pai e a mãe do rapaz foram convidados para o casamento e compareceram; estavam
muito alegres porque já tinham perdido a esperança de rever o filho querido.

Quando todos os convidados estavam sentado à mesa do banquete de casamento, a música
começou a tocar, e as grandes portas se abriram, deixando entrar um rei esplêndido, acompanhado por
grande comitiva.

Dirigiu-se ao rapaz e o abraçou. O convidado disse: “Eu sou João de Ferro, que um feitiço
transformou num Homem Natural. Quebraste o encantamento. A partir de agora, todos os tesouros que
tenho são teus.”

(Segundo a tradução inglesa de Robert Bly da história de Jacob e Wilhelm Grimms, em Grimms
Märchen – Zurique, Manesse Verlag, 1946).   
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