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Resumo

Este trabalho versa sobre o desenvolvimento do olhar empático como parte do
processo da formação de professores para atuação como facilitadores da
aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica e qualitativa
tendo por base referencial principal os autores Carl Rogers da Psicologia
Humanista e Carl Gustav Jung da Psicologia Analítica. Pretende-se demonstrar
através da reflexão das balizas propostas que o processo da formação
empática do professor demanda um olhar para dentro antes de um olhar para o
outro reconhecendo suas próprias fragilidades pessoais para então conseguir
facilitar a autorrealização de seus alunos em todas as dimensões. A pesquisa
se utiliza da obra literária “O Velho e o Mar” de Ernest Hemingway para uma
construção metafórica do educador-pescador, aquele que busca dentro de si os
elementos para o desenvolvimento empático que poderá ser útil em uma
abordagem facilitadora de aprendizagem. Esta é uma pesquisa interdisciplinar
nas áreas de Educação, Arte e História da Cultura com enfoque na Psicologia
da Aprendizagem em uma abordagem Humanista da Educação.
Palavras-Chave: Educação Centrada no Aluno; Olhar Empático; Formação de
Professores.

Abstract

This thesis sets forth the development of an emphatic look as part of educator’s
development for acting as facilitators of the learning process. This is a
theoretical, bibliographical and qualitative research based mainly on authors
Carl Rogers of Humanistic Psychology and Carl Gustav Jung of Analytical
Psychology. The essay intends to demonstrate through reflection upon the
proposed theoretical basis that the process of developing empathy requires
educators to look at themselves before looking at others. It requires recognizing
their own weaknesses before being able to facilitate Roger’s self-actualization
of students in every dimension. This research uses the literary work of Ernst
Hemingway “The Old Man and the Sea” for constructing a metaphor of the
Fisher-Educator – the educator who searches inside him or herself for elements
that will enable the development of empathy, which will in turn enable a
learning-facilitating approach. This is an interdisciplinary research in the fields of
Education, the Arts, and History of Culture, focusing on Psychology of Learning
through a humanistic approach to education.

Key Words: Student-centered education, Emphatic look, Development of
educators
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Introdução

Diante das muitas questões que envolvem o universo dos estudos
interdisciplinares e, particularmente, das possibilidades de pesquisa do
programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, esta tese irá se desenvolver dentro de
sua linha de pesquisa em Formação do Educador para a Interdisciplinaridade,
com enfoque em Psicologia da Aprendizagem.
O intuito deste trabalho é pensar a formação empática para a atuação
docente dentro de uma abordagem humanista de educação. Para tanto os
objetivos do trabalho são discutir o desenvolvimento do olhar empático na
formação do professor como um processo que demanda o olhar para dentro de
si para poder compreender o outro, construir uma metáfora do “EducadorPescador” tendo por base a obra “O Velho e o Mar” de Ernest Hemingway e
contribuir para as pesquisas interdisciplinares do programa.
Nossa premissa é a de que os professores antes de se aventurarem no
universo da sala de aula deveriam passar por uma jornada interna de
autodescoberta que os levassem a conhecer e reconhecer suas próprias
angústias e fraquezas pessoais para assim desenvolverem um olhar empático
que, por sua vez, enriquece o processo de facilitar a aprendizagem dos alunos
e a condução dos mesmos a caminhos mais profundos do saber.
Metodologicamente esta pesquisa se desenvolverá a partir de um estudo
teórico, bibliográfico e qualitativo, tendo como arcabouço referencial autores
principalmente das áreas da psicologia, da educação e da filosofia. Cabe
destacar dois autores muito utilizados sendo eles Carl Ransom Rogers,
psicólogo norte-americano da corrente Humanista e Carl Gustav Jung,
psicólogo suíço fundador da Psicologia Analítica. Do primeiro abordaremos os
seus principais conceitos aplicados à educação, em especial as características
da tríade rogeriana formada pela Congruência, pela Empatia e pela Aceitação
Incondicional. Do segundo abordaremos o seu complexo trabalho sobre o
Inconsciente Coletivo e a Teoria dos Arquétipos. Também destacamos o

escritor norte-americano Ernest Hemingway como figura central desta
pesquisa, uma vez que seu livro “O Velho e o Mar”, será utilizado como base
para a construção de uma metáfora sobre o desenvolvimento da empatia.
Neste sentido, o primeiro capítulo irá abordar a teoria de Carl Rogers e
estará dividido em três partes. Primeiramente abordaremos a sua Psicologia
Humanista conhecida também como Terapia Centrada no Cliente. De maneira
introdutória, Rogers propõe uma abordagem de atendimento não hierarquizada
entre terapeuta e cliente, sugerindo assim um tratamento de pessoa para
pessoa. O psicólogo deve conseguir criar um ambiente de liberdade e, para
isso,

deve

ser

congruente,

possuir

um

olhar

empático

e

aceitar

incondicionalmente seu cliente, funcionando como um facilitador que permitirá
que o cliente, percorrendo seus próprios caminhos, consiga resolver suas
questões emocionais e assim caminhar para sua autorrealização.
Em um segundo momento, ainda no primeiro capítulo, apresentamos a
Abordagem Humanista de Rogers para a educação, ressaltando que esta não
se trata de uma teoria educacional. Veremos assim como os preceitos da tríade
rogeriana podem ser contextualizados na sala de aula e na relação professoraluno. A abordagem rogeriana indica que a relação entre professor e aluno
também deve ser horizontal, e que, da mesma forma, caberia ao professor o
papel de facilitador da aprendizagem. Para tanto, ele deve levar em conta que
os alunos que estão na escola são, antes de tudo, pessoas como ele próprio,
que possuem interesses, curiosidades e medos que precisam ser valorizados e
respeitados. Assim, para uma aprendizagem verdadeiramente significativa, isto
é, uma aprendizagem que de fato fará diferença na vida daquele indivíduo, o
professor facilitador deve incentivar e colaborar para que seus alunos
pesquisem, estudem e descubram, por eles próprios, aquilo que consideram
essencial para suas vidas, pois só se aprende realmente aquilo que faz sentido
para cada um.
Para encerrar o primeiro capítulo debateremos o conceito de Liberdade
tão presente na obra de Rogers somando-se a ele a voz do educador escocês
Alexander Neill.

No segundo capítulo trabalharemos alguns dos conceitos desenvolvidos
pelo psicólogo Carl Gustav Jung. Este autor é o fundador da Psicologia
Analítica originada após a ruptura com o seu antigo tutor Sigmund Freud,
fundador da Psicanálise. Mas embora Jung seja um dos mais importantes
nomes da psicologia, o autor será utilizado como um teórico interdisciplinar que
tangencia a história da cultura.
Neste capítulo abordaremos primeiramente o significado de símbolos e
signos, procurando mostrar que toda a vida humana é uma vida simbólica. Esta
introdução é importante para, posteriormente, nos debruçarmos sobre a teoria
de Jung que se apoia bastante no universo simbólico.
Na continuação do segundo capítulo faremos uma breve explicação
sobre a estrutura psíquica apresentada por Freud comparando-a com a
proposta por Jung. Em seguida apresentaremos o conceito junguiano de
Inconsciente Coletivo para, finalmente tratarmos sobre a Teoria dos Arquétipos
e as imagens arquetípicas. Resumidamente, apresentamos a ideia de Jung
sobre a Consciência, o Inconsciente Pessoal e o Inconsciente Coletivo, sendo
que este último trata-se de um inconsciente compartilhado com toda a
humanidade e resultado de heranças psíquicas ancestrais. Dentro do
inconsciente coletivo residem os Arquétipos, estruturas simbólicas originais, e
por isso presentes em todos os indivíduos, que são dotadas de energia
psíquica com a potencialidade de se manifestarem em nosso inconsciente se
um cenário favorável se apresentar.
O segundo capítulo se encerra com uma discussão sobre o uso da
metáfora no trabalho científico e a explicação do significado de alguns dos
símbolos e arquétipos mais significativos presentes no livro “O Velho e o Mar”
de Hemingway que será interpretador no último capítulo.
Finalmente, no terceiro capítulo, trabalharemos o livro de Hemingway
destacado no parágrafo anterior. Para tanto, iniciamos o capítulo com uma
introdução biográfica do autor, acreditando que ela pode ser útil para
compreendermos um pouco de seu método criativo. Nesta apresentação
descobriremos como as histórias retratadas nos livros de Hemingway são, em

grande parte, fruto de sua vivência e de suas aventuras pessoais ao longo da
vida.
Após tratarmos de sua biografia, apresentamos o seu estilo literário, em
especial sua escrita “iceberg” que não revela ao leitor a totalidade do que
poderia ter sido escrito. Para Hemingway a escrita deveria ser simples e direta,
não revelando ao leitor mais do que fosse necessário. Deste modo, ao escrever
somente o necessário, Hemingway impõe ao leitor completar a sua história à
medida que segue na leitura.
Na última parte do capítulo realizamos uma extensa análise de seu
último livro que lhe rendeu um Prêmio Nobel de Literatura, “O Velho e o Mar”.
Nesta análise procuramos interpretar simbolicamente, com a ajuda do que fora
apresentado sobre Rogers e Jung, os trechos mais relevantes da obra – a
partir de nossa perspectiva – para mostrar como a jornada do velho pescador
em busca do peixe pode ser entendida como uma viagem às suas próprias
profundezas. Assim, o velho que é sábio pelos seus muitos anos de
experiência, está conhecendo ainda mais sobre si e sobre toda a humanidade
enquanto “fisga” o grande peixe das profundezas. O processo é difícil e
doloroso e por isso o velho aprende cada vez mais sobre os sofrimentos da
condição humana. Ao voltar para a terra firme ele não apenas se tornou mais
sábio como desenvolveu ainda mais sua capacidade empática, uma vez que ao
se defrontar com os jovens pescadores, irá entendê-los e poderá apoiá-los em
seus momentos de busca pelos seus próprios grandes peixes. Propomos, no
final deste capítulo, uma metáfora sobre o professor a qual chamamos de
“Educador-Pescador”.

Capítulo 1. Carl Rogers e a Abordagem Humanista na Educação

A Psicologia Humanista nasceu nos Estados Unidos como uma terceira
via dos estudos psicológicos, contrapondo-se às duas vertentes presentes no
cenário da década de 1950, sendo elas a Psicanálise e o Behaviorismo. A
ruptura com estas duas correntes terapêuticas ocorreu porque os psicólogos
humanistas não acreditavam, como ocorre na corrente psicanalítica, que o
homem estaria fadado a ser refém e a sofrer com o domínio do inconsciente, e
tampouco acreditavam, como no caso dos behavioristas, que o homem era
resultado de condicionamentos, inexistindo assim a liberdade de escolha.
Diante destas críticas, um grupo de psicólogos se reuniu para fundar a
Associação Americana de Psicologia Humanista na década de 1960. Dentre os
nomes mais importantes estavam o de Abraham Maslow, Erich Fromm e Carl
Rogers. Estes psicólogos acreditavam na natureza essencialmente boa do ser
humano e na autorrealização, isto é, na tendência natural do indivíduo de
buscar crescimento para a realização plena do seu potencial. Com eles
nasceram novos conceitos que contribuíram para desenvolver novos campos
da Psicologia, dentre os quais cabe destacar a ideia de que a vida de cada
indivíduo

é

única

e

que

suas

experiências

pessoais

contribuem

significativamente para formar a sua personalidade. Ademais, a Psicologia
Humanista contribuiu para diminuir o preconceito com o trabalho terapêutico
comumente entendido como um processo indicado somente para pessoas com
graves distúrbios mentais. Agora, com o Humanismo, o homem pode estar no
centro de controle de seu estado de saúde mental, e não ficar dependente de
alguém que está trabalhando para curá-lo.
Mas se por um lado a Psicologia Humanista promoveu avanços
importantes para o trabalho psicológico, por outro, ela sofre muitas críticas em
relação, principalmente, à sua subjetividade. Isto ocorre porque entende-se que
o trabalho terapêutico é bem realizado quando facilita o caminho para a
autorrealização do indivíduo, mas não há uma mensuração do fenômeno, ou
seja, não é possível quantificar a evolução do indivíduo dentro de seu processo
de autorrealização, uma vez que somente ele sabe o quanto se desenvolveu.

Uma vez que estamos tratando de observações não verificáveis e não
quantificáveis, é impossível que qualquer pessoa, excluindo a própria pessoa,
determine se alguém é ou não autorealizada.
Sendo assim, a subjetividade da Psicologia Humanista impede que a
ciência se produza dentro de uma metodologia precisa e verificável, dando
espaço para críticas e questionamentos quanto à sua aplicabilidade e eficácia.
Estas críticas são apontadas mais frequentemente pelos behavioristas que se
apropriam solidamente das ciências duras e possuem suas raízes no
Positivismo. A Psicologia Humanista, em contrapartida, bebe das fontes do
Existencialismo e por isso não está tão preocupada em construir modelos
teóricos.
Nesta pesquisa aprofundaremos o estudo em Carl Rogers, um dos
nomes mais conhecidos dentre os psicólogos humanistas e veremos como é
sua abordagem tanto no trabalho terapêutico quanto na educação.

1.1 A Psicologia Humanista Rogeriana
Carl Ransom Rogers, assim como Ernest Hemingway – outro autor que
será trabalhado ao longo desta pesquisa – nasceu em Oak Park, no estado de
Illinois, no ano de 1902 e se tornou um dos mais influentes psicólogos norteamericanos do século XX. Sua abordagem centrada na pessoa fez muito
sucesso nas décadas de 1950 e 1960, ganhando expressão no cenário da
educação brasileira na década de 1970.
Mas para entendermos como Carl Rogers aplica sua abordagem
psicológica na educação, primeiramente é necessário entender como ele
desenvolve sua Psicologia Humanista.
Carl Rogers teve grande influência da filosofia existencialista, o que
significa dizer que ele não admitia as correntes teóricas que tratavam os seres
humanos como objetos. Para ele, ao contrário, os seres humanos eram
indivíduos únicos, uma vez que cada qual é resultado de um conjunto de
experiências vivenciadas ao longo de sua própria história, que lhe serve de

base para a construção de uma visão de mundo. Notamos assim, que Rogers
se aproxima de um pensamento fenomenológico, já que entende que o ser
humano se constrói a partir de suas experiências de vida e que por isso mesmo
está em constante mudança. Rogers evidencia este pensamento ao afirmar:
É nos meus clientes e em mim mesmo que descubro que a vida é
mais rica e mais fecunda quando aparece como fluxo e como
processo. Essa descoberta provoca uma fascinação e, ao mesmo
tempo, um certo temor. Quando me deixo levar pelo fluir da minha
experiência que me arrasta para a frente, para um fim de que estou
vagamente consciente, é então que me sinto melhor. Nesse flutuar ao
sabor da corrente complexa das minhas experiências, tentando
compreender a sua complexidade em permanente alteração, torna-se
evidente que não existem pontos fixos. Quando consigo abandonarme completamente a esse processo, é claro que não pode haver para
mim nenhum sistema fechado de crenças, nenhum campo imutável
de princípios a que me agarrar. A vida é orientada por uma
compreensão e por uma interpretação variáveis da minha
experiência. A vida é sempre um processo de devir (ROGERS, 2009,
p. 32).

Para Rogers, a natureza humana é positiva e os indivíduos são amáveis.
Como todos os outros animais, os seres humanos tendem a buscar
realizações, ou seja, se desenvolverem de formas simples para formas mais
complexas. Rogers acredita que as pessoas são capazes de saber o que é
melhor para suas vidas, e por isso tendem a caminhar para a autorrealização,
sempre que o ambiente for favorável para isso. Por autorrealização, Rogers
entende ser o desejo do indivíduo se desenvolver para realizar o máximo de
seus potenciais.
Assim, quando o ambiente é acolhedor e favorável, e o trabalho
terapêutico permite que o cliente se livre dos bloqueios mentais, a pessoa se
torna mais segura de si e se sente capaz de fazer escolhas e tomar os rumos
de sua própria vida. Conforme Rogers explica:

Gradualmente, minha experiência me fez concluir que o indivíduo traz
dentro de si a capacidade e a tendência, latente se não evidente,
para caminhar rumo à maturidade. Em um clima psicológico
adequado, essa tendência é liberada, tornando-se real ao invés de
potencial. Isto se mostra evidente na capacidade do indivíduo para
compreender aqueles aspectos da vida e de si mesmo que lhe estão
causando dor e insatisfação, uma compreensão que investiga, por
detrás do conhecimento consciente de si mesmo, aquelas

experiências que escondeu de si devido à sua natureza ameaçadora.
Isso se revela na tendência para reorganizar sua personalidade e sua
relação com a vida em maneiras que são tidas como mais maduras.
Seja chamando a isto uma tendência ao crescimento, uma propensão
rumo à autorealização ou uma tendência direcionada para frente, esta
constitui a mola principal da vida, e é, em última análise, a tendência
de que toda a psicoterapia depende (ROGERS, 2009, p. 40).

A Psicologia Humanista de Rogers, chamada também de Terapia
Centrada no Cliente buscava tornar o indivíduo mais consciente de si,
ampliando o domínio da consciência sobre o inconsciente. À medida que o
paciente – chamado por Rogers de “cliente” – fosse se conhecendo e se
permitindo ser quem de fato é, ele estaria caminhando para o processo de
tornar-se pessoa e assim se realizando como ser humano.
Rogers adota o termo cliente ao invés de paciente por acreditar que o
terapeuta não deve se sobrepor hierarquicamente àquela pessoa que busca
sua ajuda. Da mesma forma, a palavra paciente remete a alguém que precisa
ser cuidado e tratado, fato que Rogers discorda, pois acredita que a resolução
da crise está sempre dentro do cliente e nunca no conselho do terapeuta. Ele
acredita no potencial de todas as pessoas de percorrerem seus próprios
caminhos rumo à autorrealização. Neste aspecto, o terapeuta adquire a função
de um facilitador que auxilia o cliente na jornada de tornar-se pessoa. Rogers
enuncia essa ideia ao refletir:
Nos primeiros anos de minha carreira profissional eu me fazia a
pergunta: Como posso tratar ou curar, ou mudar essa pessoa? Agora
eu enunciaria a questão desta maneira: Como posso proporcionar
uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio
crescimento pessoal? (ROGERS, 2009, p. 36).

Aspectos importantes desta corrente psicológica se desenham na forma
como o terapeuta deve se relacionar com o cliente. Para Rogers, o processo
será mais benéfico quanto mais o cliente se sentir acolhido pelo terapeuta, isto
é, o cliente deve se sentir confortável e seguro para falar de si tal como é, e o
terapeuta, por sua vez, além de se colocar também como pessoa,
desmascarado da fantasia de terapeuta, deve ser capaz de criar um ambiente
de liberdade e aceitação para este acolhimento. Posto desta forma, o terapeuta

deve conseguir criar um clima favorável para a facilitação e isto se dará se ele
for congruente, empático e aceitar incondicionalmente seu cliente.
Se eu posso criar uma relação caracterizada da minha parte: por uma
autenticidade e transparência em que eu sou meus sentimentos reais;
por uma aceitação afetuosa e apreço pela outra pessoa como um
indivíduo separado; por uma capacidade sensível de ver seu mundo e
a ele como ele os vê; Então o outro indivíduo na relação:
experenciará e compreenderá aspectos de si mesmo que havia
anteriormente reprimido; dar-se-á conta de que está se tornando mais
integrado, mais apto a funcionar efetivamente; tornar-se-á mais
semelhante à pessoa que gostaria de ser; será mais autodiretivo e
autoconfiante; realizar-se-á mais enquanto pessoa, sendo mais único
e auto-expressivo; será mais compreensivo, mais aceitador com
relação aos outros; estará mais apto a enfrentar os problemas da vida
adequadamente e de forma mais tranquila (ROGERS, 2009, p. 43).

Vejamos com mais atenção cada uma das características apontadas por
Rogers.
A congruência é, para Rogers, a qualidade de ser aquilo que se é, sem
fingir ser outra pessoa e sem esconder o que se está sentindo. Em outras
palavras, ser congruente é ser harmônico com o que se sente e com o que se
é. Assim, Rogers entende que o terapeuta deve ser congruente e se colocar
para o cliente de uma forma verdadeira e sincera, sendo o que ele é e
expressando também o que sente a partir da conversa que tem com seu
cliente. A congruência permite que o cliente veja que está conversando com
uma outra pessoa e não com alguém que está lá para curá-lo ou com alguém
que naquela situação se encontra em uma posição superior. Poder falar
abertamente com o terapeuta e perceber que está sendo ouvido e que as
reações do terapeuta são verdadeiras é extremamente libertador para o cliente.
Nas palavras de Rogers:
Descobri que quanto mais conseguir ser genuíno na relação, mais útil
esta será. Isso significa que devo estar consciente de meus próprios
sentimentos, o mais que puder, ao invés de apresentar uma fachada
externa de uma atitude, ao mesmo tempo em que mantenho uma
outra atitude em um nível mais profundo ou inconsciente. Ser genuíno
também envolve a disposição para ser e expressar, em minhas
palavras e em meu comportamento, os vários sentimentos e atitudes
que existem em mim. É somente dessa maneira que o
relacionamento pode ter realidade, e realidade parece ser
profundamente importante como uma primeira condição. É somente
ao apresentar a realidade genuína que está em mim, que a outra
pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Descobri que
isto é verdade mesmo quando as atitudes que sinto não são atitudes

com as quais estou satisfeito, ou atitudes que parecem conducentes
a uma bola relação. Parece extremamente importante ser real
(ROGERS, 2009, p. 38).

No entanto, esta congruência deve estar apoiada em outra característica
do terapeuta, a aceitação incondicional. Uma das preocupações mais
frequentes do cliente é a de não ser aceito por falar sobre si, sobre suas ações
e pensamentos. O medo e o receio de ser julgado pode fazer com que o cliente
se feche, atrapalhando o processo terapêutico. Por isso, na terapia centrada no
cliente, o terapeuta deve aprender aceitar incondicionalmente o seu cliente da
forma como ele é. Isto não significa dizer que o terapeuta deva concordar com
tudo o que o cliente fala ou mesmo com suas opiniões e sentimentos, podendo
inclusive expressar sua oposição, mas deve ser capaz de aceitar que aqueles
pensamentos e sentimentos, vindos de outro ser humano, são tão válidos como
os seus próprios, uma vez que a condição humana é resultado das muitas
experiências vividas por cada indivíduo. Se o cliente se sente aceito pelo
terapeuta, a sensação libertadora se amplifica. Rogers explica a aceitação
incondicional da seguinte forma:
Como uma segunda condição, acho que quanto mais aceitação e
apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma
relação que ele poderá utilizar. Por aceitação, quero dizer uma
consideração afetuosa por ele enquanto uma pessoa de autovalia
incondicional – de valor, independente de sua condição, de seu
comportamento ou de seus sentimentos. Significa um respeito e
apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo de que ele
possua seus próprios sentimentos à sua maneira. Significa uma
aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas
mesmas, independente de quão negativas ou positivas elas sejam, ou
de quanto elas possam contradizer outras atitudes que ele sustinha
no passado. Essa aceitação de cada aspecto flutuante desta outra
pessoa constitui para ela uma relação de afeição e segurança, e a
segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser
um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda
(ROGERS, 2009, p. 38).

Por fim, Rogers ainda diz ser necessário que o terapeuta, para conseguir
facilitar o processo de autorrealização, deve possuir empatia. Por empatia,
Rogers entende tratar-se da qualidade de conseguir se colocar no lugar do
outro, isto é, não ouvir passivamente o que o cliente diz e interpretar a partir de
sua própria visão de mundo mas, ao contrário, procurar entender e interpretar a

partir da visão de mundo do cliente. Ser empático é conseguir reconhecer as
dores, sofrimentos, angústias e medos do cliente e a partir disso ser capaz de
transmitir a ele a segurança de que aquilo pelo que passa com o cliente faz
parte da condição humana. A empatia ocorre no momento em que o terapeuta
percebe que as dores do outro são tão válidas como as suas próprias, e que,
embora não sejam provavelmente provenientes de um mesmo motivo, causam
tanto sofrimento quanto. Segundo Rogers:
Também acho que a relação é significativa na medida em que sinto
um desejo contínuo de compreender – uma empatia sensível com
cada um dos sentimentos e comunicações do cliente como estes lhe
parecem no momento. Aceitação não significa muito até que esta
envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os
sentimentos e pensamentos que parecem tão terríveis para você, ou
tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros – é somente quando
eu os vejo como vocês os vê, e os aceito como a você, que você se
sente realmente livre para explorar todos os canto recônditos e
fendas assustadoras de sua experiência interior e frequentemente
enterrada. Essa liberdade constitui uma condição importante da
relação. Aqui está implicada uma liberdade para explorar a si próprio
tanto em níveis conscientes quanto inconscientes, o mais rápido que
se puder embarcar nesta busca perigosa. Há também uma liberdade
completa de qualquer tipo de avaliação moral ou diagnóstica, já que
todas estas avaliações são, a meu ver, sempre ameaçadoras
(ROGERS, 2009, pp. 38-39).

Estas três características somadas, a saber: a Congruência, a Aceitação
Incondicional e a Empatia, formam a tríade Rogeriana. “Quando essas
condições são alcançadas, torno-me uma companhia para o meu cliente,
acompanhando-o nessa busca assustadora de si mesmo, onde ele agora se
sente livre para ingressar” (ROGERS, 2009, p. 39). Juntas elas são
transformadoras nas relações interpessoais, seja no encontro terapêutico entre
terapeuta e cliente, seja na sala de aula na relação professor-aluno, como
veremos a seguir.

1.2 As aplicações da Abordagem Rogeriana na Educação

A abordagem humanista de Rogers para a Psicologia pode ser aplicada
em praticamente todas as esferas de relações humanas. Neste sentido, é

possível utilizar desta abordagem para relações empresarias ou em rodas de
negociações entre governos. Mas por estarmos nesta pesquisa desenvolvendo
um pensamento sobre a educação, é sobre ela em que iremos nos debruçar.
Sobre isso, Rogers escreveu:
Para mim, o interessante nesses achados de pesquisa não é
simplesmente o fato de que conferem evidência quanto à eficácia de
uma forma de psicoterapia, embora isto não deixe de forma alguma
de ser relevante. O interesse provém do fato desses achados
justificarem uma hipótese até mais abrangente com respeito a todas
as relações humanas. Há todas as razões para se supor que a
relação terapêutica constitui apenas um exemplo de relações
humanas, e que a mesma legitimidade rege todas estas relações.
Dessa forma, parece razoável levantar a hipótese de que se os pais
criarem com seu filho um clima psicológico do tipo que descrevemos,
então a criança se tornará mais autodirigida, socializada e madura. À
medida que o professor criar essa relação com a classe, o estudante
se tornará um aluno com mais auto-iniciativa, mais original, mais
auto-disciplinado, menos ansioso e direcionado pelos outros
(ROGERS, 2009, p. 42).

Carl Rogers viu na educação um campo fértil para a aplicação de sua
Abordagem Centrada na Pessoa. Para tanto, devemos considerar que as
relações pessoais básicas existentes na educação é a do professor com os
seus alunos e dos alunos com os próprios alunos.
Para entendermos a forma como o Humanismo Rogeriano pode ser
aplicado à educação, primeiramente devemos entender que os pressupostos
de sua Psicologia devem ser transpostos para o cenário da sala de aula. Desta
forma, se por um lado na terapia centrada no cliente, existe uma condição nãohierarquizada entre terapeuta-cliente, optando-se no lugar pelo tratamento de
pessoa-pessoa, na educação, o mesmo deve acontecer, de modo que embora
o professor tenha, na maioria das vezes, um tempo maior de vida e uma
dedicação mais intensa em determinados estudos, ele não deve estar
centralizado no processo de aprendizagem, comumente figurado em
abordagens tradicionais de ensino. Ao invés de ser entendido como
hierarquicamente superior em relação aos estudantes, o professor deve ser
visto como apenas mais uma pessoa que participa do processo de
aprendizagem, da mesma forma que os seus alunos.

Significa dizer, portanto, que o professor em uma abordagem centrada
no aluno, entende que todos os participantes do processo de aprendizagem
são pessoas como ele e que, inclusive, antes mesmo de serem alunos, são
pessoas com a tendência de autorrealização. Convivendo em sala de aula,
professores e alunos devem ser vistos como pessoas que possuem sonhos,
desejos, vontades, angústias, medos e sofrimentos.
Dito isto, percebemos que o que orienta a aprendizagem dentro desta
abordagem é a relação professor-aluno que se desmascara para uma relação
pessoa-pessoa. Nela, o professor não é aquele que ensina, porque considera
que, da mesma forma como no consultório terapêutico somente o cliente é
capaz de se curar de seus sofrimentos, somente o aluno é capaz de
desenvolver sua própria aprendizagem, porque ninguém melhor do que o
próprio aluno para buscar o conhecimento necessário que sacie suas
curiosidades e dúvidas sobre o mundo e o que o cerca. A figura do professor
se transforma na figura de um facilitador de aprendizagem, isto é, aquele que
ajuda, orienta e guia seus alunos para os caminhos de suas próprias
descobertas. De acordo com Mizukami (1986),
O professor em si não transmite conteúdo, dá assistência, sendo
facilitador da aprendizagem. O conteúdo advém das próprias
experiências dos alunos. A atividade é considerada um processo
natural que se realiza através da interação com o meio (...). O
professor não ensina: apenas cria condições para que os alunos
aprendam (MIZUKAMI, 1986, p. 38).

É importante notar que embora o aluno seja a figura central desta
abordagem de educação, ela só existe porque há conteúdos a serem
trabalhados, no entanto, diferente de uma abordagem tradicional, o conteúdo
não é o definidor da aula. Rogers assume que o conteúdo esvaziado de
significado jamais será aprendido e que é pouco útil uma educação que
simplesmente deposite em seus alunos altas doses de conteúdo sem que eles
próprios possam participar ativamente do processo de escolha destes
conteúdos. É comum entre a abordagem rogeriana a ideia de que “a ditadura
do conteúdo sufoca a liberdade de aprender”.

Sendo assim, Rogers se preocupa com a chamada Aprendizagem
Significativa, isto é, uma aprendizagem capaz de transformar a vida das
pessoas. Mais que isso, a aprendizagem significativa provoca mudanças de
pensamento e de comportamento e na maioria das vezes ela é resultado da
autodescoberta.
O professor facilitador que liberta e acompanha seus alunos para
buscarem os conhecimentos que satisfaçam suas curiosidades e angústias
como indivíduos, está permitindo que eles se tornem pessoas mais
autoconfiantes e caminhem para autorrealização, cumprindo assim uma
tendência natural.
Da mesma forma como o terapeuta deve se comportar dentro de seu
consultório ao atender seus clientes, é importante que o professor facilitador
carregue consigo as três características apontadas por Rogers na relação com
o outro. Como vimos em relação ao terapeuta, o professor facilitador também
deve ser congruente, empático e aceitar incondicionalmente os seus alunos.
Desta forma, o professor que adote a abordagem humanista rogeriana
precisa, primeiramente, ser aquilo que é na relação com seu aluno, o que
significa dizer que ele deve mostrar ao aluno como está se sentindo e o que de
fato está pensando sobre os trabalhos produzidos pelo mesmo. Se uma
atividade elaborada pelo aluno não for de interesse pessoal do professor, ou se
ela não estiver bem realizada, o professor deve ser congruente e mostrar sua
insatisfação ou seu tédio, não para desmotivar o estudante, mas para colocalos diante de uma situação natural da relação humana. Da mesma forma, é
importante que o professor saiba demonstrar sua alegria, seu orgulho e sua
satisfação quando estiver diante de trabalhos bem realizados e ao notar
avanços entre seus alunos.
Também conforme a Educação Centrada no Aluno, o professor precisa
olhar para seus alunos e vê-los como pessoas, o que significa admitir que há
muito mais profundidade na personalidade deles do que somente o papel social
de estudante. Sendo assim, estando em uma das mais dinâmicas atividades
humanas que é o processo de aprendizagem, o professor deve aceitar seus
alunos como eles são, dentro de suas histórias únicas de vida. O ser humano

está, para Rogers, sempre inacabado e por isso, aceitar incondicionalmente o
aluno não significa permitir que ele se comporte da forma como desejar, porque
cabe à educação orientar os estudantes a conviverem dentro de regras préestabelecidas na sociedade, mas significa aceita-los em suas diferentes
personalidades, interesses, angústias e prazeres, sem qualquer tipo de
preconceito. Quando os alunos notarem que o professor os aceita e se sentem
livres para conversar abertamente com o professor, observa-se um grande
progresso na aprendizagem dos indivíduos. Eles agora irão compartilhar mais
de seus pensamentos e sentimentos com o professor que, por sua vez, sendo
um bom facilitador, tomará essa nova postura para incentivá-los a se
desenvolver ainda mais.
Da mesma forma, é fundamental que o professor que adote uma
abordagem humanista trabalhe seu olhar e sua compreensão empática, que se
apresenta “quando o professor tem a habilidade de compreender as reações
íntimas do aluno, quando tem a percepção sensível do modo como o aluno vê
o processo de aprendizagem significativa” (ROGERS, 1978, p. 117). A empatia
é uma das ferramentas mais poderosas em educação e permite ao professor
conhecer o mundo interno dos seus alunos. Isto é importante porque os
estudantes passam por dificuldades ao aprender determinados conteúdos. As
dificuldades, por vezes, podem ser muito desestimulantes e inclusive atrapalhar
muito a obtenção daquele conhecimento. Logo, sendo o professor uma pessoa
que já passou por muitas dificuldades para aprender aquilo que sabe, ele
conhece os efeitos desestimulantes e cansativos de certos momentos do
aprender. Sendo empático ele pode se aproximar do aluno e se abrindo sobre
suas próprias dificuldades, de tal forma que o aluno sinta-se acolhido e
compreendido em seu momento frágil.
Quando o(a) professor(a) demonstra que compreende o significado,
para o aluno, das expectativas em sala de aula, a aprendizagem
melhora. (...). Assim como na psicoterapia o cliente descobre que a
empatia provê um clima de aprendizagem a respeito de si mesmo, o
estudante também percebe em sala de aula que se encontra num
clima propício à aprendizagem das matérias escolares quando diante
de um professor que o compreende (ROGERS; ROSENBERG, 2012,
p. 83).

O professor então facilita o processo, indicando caminhos, sugerindo
soluções, ensinando novos conceitos ou técnicas que capacitarão o aluno a
aprender o que se estava estudando. O professor olha para o aluno e se vê
espelhado nele quando ainda também era um estudante. Por isso, conhecer
suas próprias dificuldades e saber que elas não são tão agradáveis, permite
trabalhar empaticamente com o outro, sabendo pelo que ele está passando.
Nota-se, portanto, que dentro desta proposta, o desenvolvimento da
empatia requer um olhar para dentro antes de um olhar para o outro para que
então seja possível compreender o outro profundamente. Colocar-se no lugar
do outro e ver o mundo sob a ótica do outro é mais fácil quando já se
experimentou algo pelo qual o outro está passando. Forma-se aí um efeito de
comparação entre a experiência vivida e a experiência vivida pelo outro.
A relação de ajuda proposta por Rogers pode ser entendida como “uma
situação na qual um dos participantes procura promover numa ou noutra parte,
ou em ambas, uma maior apreciação, uma maior expressão e uma utilização
mais funcional dos recursos internos latentes do indivíduo” (ROGERS, 2009,
pp. 45-46).
Conforme Rogers explica:
Essa espécie de compreensão é nitidamente diferente da que se
verifica na compreensão avaliativa usual segundo o modelo:
‘compreendo o que há de errado com você’. Quando há empatia
sensível, ao contrário, a reação do aprendiz obedece a um padrão
que se exprimiria assim: ‘até que enfim alguém compreende o que eu
sou e o que pareço ser sem querer analisar-me ou julgar-me. Agora,
posso desabrochar, crescer e aprender’ (ROGERS, 1978, p. 117).

Creio ser interessante, neste momento, trazer para esta conceituação da
‘empatia’ dois personagens de universos distintos. Um deles é Chiron, uma
criatura fantástica da mitologia grega e o outro é Virgílio, um personagem
espectral da literatura dantesca.
Chiron, na mitologia grega era um centauro, criaturas naturalmente
bárbaras e agressivas, abandonado pelo pai Cronos e acolhido por Apolo que o
educou em filosofia, poesia, artes e música, tornando-o um sábio. Como

centauro, ele já possuía habilidades próprias da espécie como, por exemplo, a
perícia no arco e flecha. Ademais, por ser filho de um titã, ele possuía sangue
divino o que lhe fazia imortal. Sua sabedoria era admirada e muitos dos heróis
gregos o tiveram como mestre, como Aquiles, Herácles, Teseu, Jasão e Ajax.
Certa vez, quando estava com Herácles, ambos foram atacados por inimigos.
No combate, uma flecha envenenada o atingiu em uma de suas pernas
equinas, causando-lhe um ferimento terrível. Se por um lado ele era imortal,
por outro ele não tinha o dom da cicatrização e, desta forma, Chiron foi
obrigado a carregar o fardo de ter uma ferida aberta em sua perna durante toda
a sua existência, conhecendo assim o que era a dor e tendo que suportá-la da
mesma forma que os humanos o fazem ao longo de suas vidas. Foi neste
momento que Chiron sofreu como os homens e se transformou em um curador
ferido, repleto de empatia pelo sofrimento das pessoas. Em agonia eterna,
Chiron conversa com Zeus para que ele o transforme em mortal e possa
morrer, pois não aguentava mais tanto sofrimento. Zeus concede a Chiron a
mortalidade, mandando-o ao reino de Hades e, em troca, permite que o homem
comece a ser capaz de ter controle sobre o fogo. Simbolicamente, Chiron abre
mão de sua própria vida para facilitar a vida dos homens, dando-lhes luz e
calor.
O outro personagem é se encontra na literatura florentina renascentista,
mais precisamente na Divina Comédia de Dante Alighieri. Quando Dante inicia
sua epopeia pelo Inferno, ele encontra logo no Limbo uma figura espectral.
Trata-se de Virgílio, poeta romano que por ter nascido antes do nascimento de
Cristo, não teve a chance de saber o que era o pecado. Desta forma, seria
injusto que ele e seus contemporâneos fossem mandados para o Inferno.
Assim, eles se transformaram em espectros habitando o Limbo e tendo acesso
livre por todos os sofrimentos enfrentados pelos diferentes pecadores nos
ciclos do inferno dantesco. Virgílio, ao conhecer Dante, empaticamente decide
acompanha-lo pelo Inferno e, por conhecer aquele local dos sofrimentos,
apresenta a ele cada um dos lugares e de seus pecadores. Virgilio convive com
os que sofrem e empaticamente se dispõe a acompanhar Dante.
No entanto, Virgilio só foi capaz de ajudar Dante porque ele próprio já
havia vencido o seu próprio inferno. Somente assim, conhecendo e superando

a suas dores, Virgilio facilitou a busca de Dante. Para Rogers, “se desejo
facilitar o desenvolvimento pessoal dos outros em relação comigo, então devo
desenvolver-me igualmente e, embora isso seja muitas vezes penoso, é
também fecundo” (ROGERS, 2009, p. 60).
Todos somos convidados a nos defrontar com o Inferno particular e ele
costuma ser bastante assustador.

Neste encontro com o nosso mundo subterrâneo inconsciente, somos
ameaçados por dores e sofrimentos, pela experiência do próprio
vazio e da falta de sentido, do desamparo e da dependência infantil,
mas também pela vivência da destruição e da agressão quase
indomável. Aí corre o sangue; aí somos despedaçados e
esquartejados; aí somos seduzidos e violentados; aí praticam-se
incestos; aí se come e se defeca; aí emergem
lembranças
insuportavelmente vergonhosas; nos envergonhamos da nossa
própria presunção e vaidade, da nossa própria pequenez e fraqueza.
Por fim, tememos também a dissolução da personalidade e a ‘morte
do Eu’. A descida ao mundo subterrâneo anímico assemelha-se,
portanto, a uma verdadeira ‘viagem ao Inferno’. Lá ‘embaixo’, a
sombra está à espreita, a ‘Grande Mãe’ em sua natureza dupla e
insólita, o infantil e a morte. Esses aspectos escuros e assustadores
do nosso ser – os ‘guardiões do limiar’ – intimidam a maioria das
pessoas no caminho em direção a si mesmos. Em vez disso, elas
prefeririam lançar-se de imediato para ‘cima’ rumo ao céu, com a
ajuda de procedimentos impessoais, perdendo-se então a si mesmas
(MÜLLER, 2017, pp. 114-115).

Virgilio ao se colocar como um companheiro de Dante nos caminhos
de seu Inferno está agindo empaticamente e é assim como Chiron um curador
ferido e um facilitador. “Em outras palavras, minha capacidade de criar relações
que facilitem o crescimento do outro como uma pessoa independente é uma
medida do desenvolvimento que eu próprio atingi” (ROGERS, 2009, p. 66).
Nas imagens a seguir é possível ver Chiron ensinando Aquiles a utilizar
o arco e Virgílio protegendo Dante enquanto atravessam o Rio Styx no Inferno.

. Figura 1: Chiron e Aquiles1

Figura 2: Virgílio e Dante2

Uma vez trazidas estas histórias, sugiro que é o olhar empático que
permite ao professor perceber questões mais profundas dos seus alunos e que
muitas vezes não estão ligadas com o processo de aprender. Por vezes, a
dificuldade cognitiva do aluno não é decorrente do próprio conteúdo mas de
alguma situação específica pela qual ele esteja passando como indivíduo, seja
na escola, ou em sua vida familiar ou em sua vida profissional. O professor que
é reconhecido pelo aluno como congruente, empático e que o aceita
incondicionalmente, pode ser visto pelo aluno como alguém em que ele pode
confiar e abrir para ele os problemas pelos quais está passando. Neste caso,
não caberá ao professor realizar um trabalho terapêutico com o aluno, até
porque ele não está habilitado para tal prática, mas poderá, no entanto, ouvir
seu aluno e orientá-lo a buscar um profissional se este for o caso. Da mesma
forma, em casos menos dramáticos que não necessitem qualquer intervenção
terapêutica, o professor poderá ajudar seu aluno a pensar sobre a situação e
compartilhar parte de situações próprias pelas quais já passou.
1

Figura 1: A Educação de Aquiles pelo Centauro Quíron, Jean-Baptiste Regnault (1829). Dispinível em:
<http://2000ans2000images.toulouse.fr/fr/searchnotice/detail/pc170zg6d8680zy7plery7fpc0mj729gat7xmezjxnoqqr018g?search=>. Acesso em 12 de
nov. de 2019.
2
Figura 2: Dante e Virgílio. Fonte: Virgílio empurra Filippo Argenti de volta ao Rio Styx, Gustave Doré
(1890). Disponível em: <http://www.worldofdante.org/pop_up_query.php?dbid=I155&show=more>.
Acesso em 12 de nov. de 2019.

O compartilhamento das histórias de vida aproximam professores e
alunos fazendo com que todo o processo de aprendizagem acabe ganhando
muito mais força e profundidade, porque embora os papéis de professor e
aluno continuem existindo, estes, no ambiente em sala de aula, o substituíram
por um tratamento pessoal, de respeito e empatia, tendo como foco a
aprendizagem.
Em resumo, a tríade rogeriana resulta em aprendizagem significativa.
Quando um facilitador cria, mesmo em grau modesto, um clima de
sala de aula caracterizado por tudo que pode empreender de
autenticidade, apreço e empatia; quando confia na tendência
construtiva do indivíduo e do grupo; descobre, então, que inaugurou
uma revolução educacional. Ocorre uma aprendizagem de qualidade
diferente, um processo de ritmo diverso, com maior grau de
penetração. Sentimentos – positivos, negativos, difusos – tornam-se
uma parte da experiência de uma sala de aula. Aprendizagem
transforma-se em vida, e vida mais existencial. Dessa forma, o aluno,
com entusiasmo, às vezes, relutantemente, em outros casos,
comporta-se como alguém que está passando por uma
aprendizagem, por uma certa mudança (ROGERS, 1978, p. 120).

Percebe-se assim que dentro da concepção rogeriana, o papel do
professor de ensinar é importante, mas ainda mais importante é que ele saiba
criar as condições necessárias para favorecer a aprendizagem. Assim, criar um
ambiente estimulante e criativo para a aprendizagem significativa é mais
importante, na visão de Rogers, do que ministrar conteúdos. É a atmosfera
afetiva da escola que facilitará ou dificultará a aprendizagem. Caso o ambiente
seja ríspido e severo, os alunos o temerão e seus potenciais de
desenvolvimento ficarão censurados. Por outro lado se o clima da escola
estiver apoiado nos três elementos descritos por Rogers, os alunos se sentirão
livres para a autorrealização.
Para Rogers, uma relação saudável entre professor e alunos é a
principal condição para um ensino de qualidade, uma vez que ele entende que
as relações humanas são a base do funcionamento daquilo que fazemos na
vida. É necessário portanto considerar a qualidade da relação professor-aluno
dentro da abordagem Humanista.

Como vimos, Rogers propõe a Educação Centrada no Aluno e isto
significa que ele vê a educação como responsabilidade do próprio aluno.
Sendo assim, o aluno deve ser capaz de fazer escolhas e arcar com as
consequências das mesmas, gerenciando assim a própria aprendizagem. O
aluno é protagonista nesta abordagem educacional e o papel da escola não é
outro senão o de dar assistência para que os alunos se tornem
autodeterminados, independentes e responsáveis, buscando assim o seu
autodesenvolvimento. Rogers vê “a facilitação da aprendizagem como o fim da
educação, o modo pelo qual desenvolveremos o homem entregue ao estudo, o
modo pelo qual podemos aprender a viver como pessoas em processo”
(ROGERS, 1978, p. 111).
A abordagem rogeriana acredita então que mais importante do que
aprender é aprender a aprender. Somente as pessoas que aprendem a
aprender conseguem se desenvolver de maneira independente.
O único homem que se educa é aquele que aprendeu como
aprender; que aprendeu como se adaptar e mudar; que se capacitou
de que nenhum conhecimento é seguro, que somente o processo de
buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Mutabilidade,
dependência de um processo, antes que de um conhecimento
estático, eis a única coisa que tem certo sentido como objetivo da
educação, no mundo moderno (ROGERS, 1978, pp. 110-111).

Mas embora essa abordagem humanista de Rogers seja inspiradora,
sabemos das dificuldades de implantá-la. Na verdade, o próprio Carl Rogers
sabia que a transformação de uma educação tradicional, para esta outra
concepção de aprendizagem, requereria uma quebra de paradigma muito
grande no mundo da educação. Rogers reconhece as complicações de
implantação desta concepção nas escolas, porque demandaria uma mudança
completa de entendimento e comportamento da educação, por parte de
estudantes, professores, corpo diretivo escolar e famílias. Como explicar para
os pais dos alunos, por exemplo, a possibilidade de os próprios estudantes
decidirem o que consideram importante para aprender, como sugeria Rogers
em seu ensino democrático? E como convencer os próprios alunos sobre isso?
Como evitar que esta concepção não caísse numa desordem completa das
salas de aula?

Carl Rogers nos alerta que não é possível realizar essa mudança de
uma hora para a outra, e muito menos se o grupo que viverá esta concepção
de ensino já não a tiver vivenciado desde os primeiros anos escolares.
Somente assim, já contaminados por esta abordagem, os alunos de anos mais
avançados conseguiriam desenvolver-se profundamente nas aprendizagens
significativas.
Rogers comenta ainda que, se algum professor dentro de uma escola
tradicional decidir aplicar esta abordagem, ele poderá ser ridicularizado pelos
alunos e colegas de trabalho, ou, no caso de ter sua abordagem aceita pelos
estudantes, sofrerá críticas de seus colegas que seguem utilizando modelos
tradicionais de ensino, seja por inveja ou por descrença de seus métodos
inovadores. Esta situação pode ser vista nas primeiras cenas do filme
“Sociedade dos Poetas Mortos” quando o professor Keating decide romper com
as aulas tradicionais utilizadas por todos os demais professores e sugere uma
abordagem humanista para o estudo de Língua Inglesa.

1.3 A Liberdade para Aprender
Vimos que a abordagem humanista rogeriana para a psicologia e para a
educação visa facilitar a autorrealização dos indivíduos e que esta, por sua vez,
é uma tendência natural de todos os seres humanos. Vimos também que a
autorrealização, para Rogers, é a capacidade que todos os seres humanos
possuem de caminhar para o seu potencial. Para tanto, o estudante deve estar
inserido em um ambiente de liberdade e aceitação.
Na educação, Rogers propõe que os alunos sejam livres para aprender.
Para ele, a aprendizagem significativa só ocorre quando o conteúdo que está
sendo estudado pelo aluno faz sentido em sua vida e, por isso, causa-lhe
profundo interesse ou sensação de importância no que se estuda.
No entanto, partindo do pressuposto de que cada vida é única e que não
existem visões de mundo idênticas dentro de uma sala de aula, e de que cada
aluno possui um ritmo próprio de aprendizagem, como é possível garantir que o

conteúdo ensinado por um professor poderá fazer sentido no universo íntimo
de cada estudante e será aprendido dentro de um ritmo padronizado?
Uma vez que somos todos diferentes, por que é que temos que aprender
os mesmos conteúdos? Não seria mais interessante que o tempo de sala de
aula fosse utilizado para que cada estudante se aprofundasse nos
conhecimentos que lhe causam curiosidade e garantissem um verdadeiro
aprendizado que não será esquecido em questão de meses ou anos?
Estas dúvidas partem de uma reflexão do astrofísico Marcelo Gleiser ao
afirmar que “existem muitas formas de olhar para o mundo. Melhor do que
chegar a um pressuposto fim onde tudo é um, é celebrar a pluralidade do
saber, a natureza instável do conhecimento, fonte de nosso desejo de querer
sempre buscar” (GLEISER, 2019, p. 33).
Deste modo, muito mais do que professores e aprendizes que
compartilham o espaço de sala de aula, “somos criaturas em perpétua busca.
Precisamos entender por que o mundo é do jeito que é e por que agimos como
agimos. Olhamos em torno e para dentro de nós mesmos, e tentamos
identificar uma causa por trás do que ocorre” (GLEISER, 2012, p. 295).
Em última instância, Gleiser conclui:
Nós, humanos, temos uma compulsão: entender o mundo e como
fazemos parte dele como indivíduos e, coletivamente, como uma
espécie. Essa busca, ativa desde os primórdios da civilização, mostra
que não somos tão diferentes de nossos ancestrais: mudam os
métodos e as perguntas, mas não a necessidade de saber cada vez
mais, de buscar por um sentido para a existência (GLEISER, 2014, p.
287).

De acordo com Gleiser, a humanidade como um todo e cada um dos
homens em si está em busca de um sentido para a existência. Mais uma vez
reforça-se assim a ideia de que sendo a vida de cada homem única, então a
busca pelo significado também se dará, em parte, de forma individualizada. Por
este motivo, a abordagem humanista entenderá que é papel da escola não o
de aprisionar as crianças dentro de um conhecimento padronizado para todos,
mas, ao contrário, libertar os alunos para que possam buscar suas próprias

formulações de conhecimento que a elas faça sentido. Rogers responde,
assim, favoravelmente às afirmações de Gleiser:
Penso que é possível agora ver claramente por que razão não existe
filosofia, crença ou princípios que eu possa encorajar ou persuadir os
outros a terem ou a alcançarem. Não posso fazer mãos de tentar
viver segundo a minha própria interpretação da presente significação
da minha experiência, e tentar dar aos outros a permissão e a
liberdade de desenvolverem a sua própria liberdade interior para que
possam atingir uma interpretação significativa da sua própria
experiência (ROGERS, 1977, p. 39).

Carl Rogers sugerirá uma educação democrática. Neste modelo os
estudantes são livres para aprender o que lhes é de interesse e dentro de seu
ritmo natural. “Confiança na pessoa humana, eis a atitude básica de Rogers em
psicoterapia ou em educação. Trata-se de uma confiança na capacidade que a
pessoa tem de dirigir o seu próprio crescimento (...), em autodesenvolver-se”
(PUENTE, 1978, p. 68). O professor, neste caso, se transforma no professor
facilitador, como mencionado anteriormente.
Outra aplicação interessante da educação democrática é a possibilidade
de levantar temas de estudo que sejam de interesse comum de uma turma e, a
partir dele, promover votações para elencá-los na ordem em que serão
trabalhados coletivamente. Nesta abordagem, ao invés de impor um conteúdo
sobre todos os alunos, cabe ao professor atiçar a curiosidade e libertar os
estudantes na sala de aula perguntando: “O que querem aprender? (...) Sobre
o que têm curiosidade? Quais os assuntos que os preocupam? Quais os
problemas que gostariam de resolver” (ROGERS apud ZIMRING, 2010, p. 64).
Diante desta perspectiva, Carl Rogers indica então que:
a primeira implicação do domínio da educação poderia ser a de
permitir ao aluno, seja em que nível do ensino for, estabelecer um
real contato com os problemas importantes da sua existência, de
modo a distinguir os problemas e as questões que pretende resolver
(ROGERS, 2009, p. 330).

Como facilitador, o papel do professor não é o de fazer com que seus
alunos sigam os mesmos passos que ele próprio traçou ou apontar o caminho
para que os alunos simplesmente sigam. Ao contrário, o professor surge como

uma figura que entende e aceita que cada aluno irá traçar um caminho próprio
e que esta será sua realização pessoal. O professor não é um espelho a ser
copiado, mas uma pessoa capaz de, por meio do exemplo, facilitar o caminho
que o próprio aluno decidiu traçar. Este é um trabalho sutil e delicado, livre de
ameaças controladoras e determinações de pensamento. Rogers afirmava que
“se acredito na capacidade de cada um desenvolver sua potencialidade
individual, proporcionar-lhe-ei todas as oportunidades e lhe permitirei a escolha
de vias próprias e sua direção pessoal na aprendizagem” (ROGERS, 1978, p.
119).
Esta forma de educar exige uma mudança radical de postura do corpo
docente, uma vez que na liberdade para aprender “o educador deve, não
propriamente dirigir, mas criar condições que o aluno seja capaz de se guiar
por conta própria” (ARANHA, 2006, p. 246). A mudança do corpo discente
também seria radical, já que o aluno passaria a ser muito mais autônomo de
sua aprendizagem. Implicaria em “suprimir a aula expositiva e em aprender
sozinho ou em grupos de trabalho sem a autoridade do mestre, cada qual se
ocupando dos seus próprios interesses” (PUENTE, 1978, p. 7).
Exemplo favorável desta abordagem se deu na escola de Summerhill no
Reino Unido, fundada em 1921 e dirigida à época pelo educador Alexander
Neill. Para ele, assim como para Rogers, o homem possuía uma natureza boa,
amorosa e gentil, por isso, para que um indivíduo se desenvolvesse
plenamente, ele deveria estar envolto por um ambiente de acolhimento e afeto
que lhe permitisse explorar suas potencialidades e para isso, naturalmente,
precisaria de liberdade. Em resumo, “as crianças não necessitam tanto de
ensino quanto de amor e de compreensão. Necessitam de aprovação e
liberdade para serem naturalmente boas” (NEILL, 1980, p. 112). Neill está
muito mais preocupado com a autoconfiança e o desenvolvimento emocional
de seus alunos do que com o aprendizado de conteúdos que estejam
esvaziados de significado para os mesmos.
Erich Fromm, psicólogo humanista contemporâneo à Rogers explica
quais são as preocupações de Alexander Neill em educação:

Neill não tenta educar crianças para se ajustarem bem à ordem
existente mas empenha-se em educar crianças que se tornarão sêres
humanos felizes, homens e mulheres cuja noção de valores não seja
a de ter muito mas a de ser. Neill é um realista. Sabe que mesmo
quando as crianças que educa não venham a ser necessariamente
grande sucesso no sentido mundano, terão adquirido senso de
autenticidade que evitará, com eficiência, que se façam desajustadas,
ou miseráveis mendigas. O autor tomou uma decisão entre o
desenvolvimento integral humano e o êxito integral do mercado, e é
intransigentemente honesto na maneira pela qual segue a estrada
que leva ao fim escolhido (FROMM in: NEILL, 1980, p. XXII).

Neill é crítico de ambientes escolares que não permitem que o indivíduo
esteja livre para aprender o que lhe é de desejo ou que considere importante
para si. Uma sala de aula intimidadora com professores autoritários e
impositivos e com um conteúdo pré-determinado seria considerado por Neill
como o pior dos mundos para um ambiente qualificado de aprendizagem.
Conforme explica, “tôda criança aprende, porque está na natureza delas assim
proceder, embora, sob imposição, muito do aprendizado não passe de tarefa
desagradável que impede a criança de aprender o que para ela tem maior
atração, ou é mais útil” (NEILL, 1978, p. 161).
Escolas assim limitariam o potencial de desenvolvimento dos indivíduos
e os levariam a ser adultos infelizes e esvaziados de sentido. Não por acaso,
outra crítica de Neill está no caso de universidades e escolas que
“desenvolvem o intelecto ao mesmo tempo que se descuidam das emoções”
(NEILL, 1975, p. 225).
A educação sem liberdade resulta numa vida que não pode ser
integralmente vivida. Tal educação ignora quase inteiramente as
emoções da vida, e porque essas emoções são dinâmicas, a falta de
oportunidade de expressão deve resultar e resulta, em insignificância,
em fealdade, em hostilidade. Apenas a cabeça é instruída. Se as
emoções tivessem livre expansão, o intelecto saberia cuidar de si
próprio (NEILL, 1980, p. 93).

Rogers complementa a visão de Neill ao afirmar:
Acredito profundamente que o ensino tradicional constitui uma função
quase completamente fútil, desperdiçada, superestimada, no mundo
mutante de hoje. Seu maior sucesso é dar às crianças incapazes de
aprender a matéria um senso de fracasso. Também tem êxito em
persuadir os estudantes a desistirem, quando se dão conta de que a
matéria ensinada é quase completamente irrelevante para as suas

vidas. Ninguém devia tentar aprender algo do qual não vê a
relevância. Criança alguma jamais deveria experimentar o senso de
fracasso que é imposto por nosso sistema de notas, pela crítica e
pelo ridículo da parte de professores e outras pessoas pela rejeição
que se dá quando ela se mostra lenta em aprender (ROGERS, 1986,
p. 145).

Mas embora Rogers e Neill concordem que o ensino tendo por base a
liberdade dos estudantes irem em busca de suas próprias curiosidades, esta
abordagem sofre grandes críticas e contraposições de pensamentos,
principalmente de teóricos behavioristas.
Das críticas mais comuns, apresenta-se a que trata sobre a disciplina
dos estudantes. Dentro de um ensino que prega liberdade plena ao estudante,
como evitar que a sala de aula se transforme em um ambiente indisciplinado,
bagunçado e barulhento, atrapalhando assim a aprendizagem de todos os
componentes da aula? Mais do que isso, como é possível de se garantir que
em um ambiente caótico como o apresentado, o estudante de fato esteja
aprendendo alguma coisa?
Teóricos críticos ao humanismo são céticos quanto à eficácia da
abordagem para a educação. Na verdade, é admissível certa utopia nesta
abordagem, principalmente quando ela é apresentada a uma turma que nunca
a experimentou. Isto quer dizer que se o grupo de alunos já não estiver
acostumado com esse tipo de abordagem educacional desde suas primeiras
experiências escolares, dificilmente irão aceita-la ou admitirão se readaptarem
para um modelo de liberdade. Ao contrário, é mais provável que se sintam
confusos, perdidos e incomodados por serem confrontados com a possibilidade
de serem livres para uma autonomia de construção de conhecimentos. Os
alunos, nesta condição, ao invés de aprenderem e se desenvolverem,
acabarão paralisados frente a um sistema que não estão acostumados. É
exatamente por este motivo ser inviável de se introduzir um modelo como este,
em que a liberdade para aprender é ponto central no processo, em uma turma
ou escola cuja cultura tenha se construído durante vários anos dentro de uma
abordagem tradicionalista ou behaviorista de ensino.

Percebemos assim que, embora a abordagem humanista de Rogers
possa ser bastante interessante para ser aplicada na educação, ela também
possui suas limitações e, em alguns aspectos, possui certos ideais utópicos. A
aplicação do humanismo em uma escola ou em uma sala de aula
possivelmente promoverá uma formação mais livre e autônoma dos indivíduos,
mas não podemos desconsiderar o fato de que eles fazem parte de uma
sociedade que não foi formada por completo dentro destas mesmas premissas.
Deste modo, é possível que os indivíduos formados pelo Humanismo, embora
apresentem maior autonomia, também tenham dificuldades de se alocarem em
cursos superiores que demandem exames específicos de conteúdos prédeterminados. Este é, portanto, um dos principais dilemas enfrentados entre os
defensores da abordagem Humanista na educação.
No próximo capitulo abordaremos a Psicologia Analítica de Carl Gustav
Jung e entenderemos os conceitos de Inconsciente Coletivo e de Arquétipos
que serão importantes, juntos aos conceitos de Rogers, para analisarmos o
livro de Ernest Hemingway e localizarmos a figura do educador.

Capítulo 2: Jung e as profundezas do Ser
Profundeza e superfície devem misturar-se
para que surja nova vida, mas a nova vida
não nasce fora de nós, e sim dentro de nós.
O que acontece fora de nós nesses dias é a
imagem que os povos vivem nas coisas,
para deixar estas imagens a épocas
inesquecivelmente distantes, a fim de que
delas aprendam para seu próprio caminho,
assim como aprendemos para nós das
imagens que os antigos viveram das coisas
(JUNG, 2015a, p.137).

Neste capítulo serão abordados os conceitos de Símbolos, Arquétipos e
Inconsciente Coletivo, na perspectiva de Carl Gustav Jung. Embora Jung tenha
sido um importante psicólogo, e justamente por isso tenha deixado uma
extensa obra escrita, optou-se por não explicá-la inteiramente nesta tese. Isto
se dá por dois motivos: primeiramente, porque este estudo não se trata de um
trabalho de psicologia, ainda que se utilize bastante dela para traçar os
caminhos da formação e do papel do professor; segundo porque Jung será
utilizado como um teórico interdisciplinar que tangencia a história da cultura por
meio de seus estudos de simbologia.
A relevância da apresentação destes conceitos está no fato de
considerarmos que a formação empática do professor está no seu processo de
autodescoberta e, para tanto, terá de olhar para o seu interior psíquico e para o
inconsciente coletivo, onde, segundo Jung, é o lar dos arquétipos.

2.1 A Vida Simbólica
O Estudo dos símbolos faz-se necessário como forma de compreensão
da comunicação humana. Possuidor de uma racionalidade, o ser humano é
capaz de expressar suas ideias a outros utilizando-se de representações
imagéticas que demandam uma compreensão mútua de um código préestabelecido. A esses códigos damos o nome de símbolos, e estes podem se
apresentar em formas de palavras, gestos, signos, emblemas, dentre outras.
Os símbolos são traduções de ideias e estão carregados de afetividade e
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(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. XVIII).
Ademais, qualquer código simbólico está, necessariamente, dentro de
uma determinada cultura, de forma que é impossível existir comunicação
simbólica isoladamente da civilização. Por este mesmo motivo, os símbolos
são, em sua maioria, criações antigas que remontam ao passado das culturas
que os estabeleceram. “Talvez também seja isso que explica a atração e o
interesse de muitas pessoas pelo estudo de símbolos que geralmente
remontam a tradições muito antigas. Numa época, como se diz, cada vez mais
desorientada, sentem necessidade de refletir sobre as raízes” (BECKER, 2007,
p. 5).
É importante ressaltar que dentro do campo da semiótica existe uma
série de termos que podem provocar dúvidas quanto à denominação do que se
deve utilizar, como signos, emblemas, alegorias, dentre tantos outros. Neste
sentido, façamos uma breve diferenciação do que, para este estudo, nos
parece mais pertinente:
Enquanto os símbolos são desenvolvidos organicamente ao longo do
tempo, os signos se apresentam como marcas gráficas
deliberadamente escolhidas para produzir convenções. A diferença
entre as duas categorias reside sobretudo no florescimento
espontâneo da primeira e na intencionalidade da segunda. Existe
também uma terceira categoria: os emblemas, cujo modo de operar
está mais próximo ao dos signos, embora em termos de aparência se
aproximem mais dos símbolos (...). Enquanto os emblemas e os
signos podem representar entidades concretas, os símbolos aludem a
conceitos mais profundos, difíceis de traduzir em palavras. Seus
significados são construídos durante séculos, muitas vezes por
culturas diferentes (FONTANA, 2013, pp. 10-11).

O’Connell e Airey (2016) convergem com o pensamento de Fontana e
explicam que “um signo pode ser entendido como algo que representa ou
indica alguma coisa de modo mais literal. Um signo existe para transmitir
informações sobre um objeto ou ideia específica, enquanto um símbolo
geralmente ativa uma série de percepções, crenças e respostas emocionais”.
Para Kast (2013), “um signo não reproduz alguma coisa enigmática; ele
tem uma função simplesmente representativa, aponta alguma coisa”. Sendo

assim, “o signo pode ser compreendido de maneira muito mais racional. Ele
fala ao intelecto”, enquanto “o símbolo é muito mais irracional, não é totalmente
compreensível, sempre retém um excedente de significado e está bastante
ligado à emoção” (KAST, 2013, pp. 21-22).
Por este motivo, Jacobi (2016) considera que um mesmo objeto pode
ser visto como símbolo ou como signo de acordo com a pessoa que o observa,
uma vez que “depende de saber se uma pessoa tem a possibilidade e a
capacidade de ver determinado fato, por exemplo uma árvore, não só em sua
manifestação concreta como tal, mas também como expressão, como imagem
sensível de algo desconhecido” e assim conclui que “é perfeitamente normal
possível que o mesmo fato ou objeto represente para uma pessoa um símbolo,
e para outra apenas um signo” (JACOBI, 2016, p. 100).
Kast (2013) afirma que “um signo também pode assumir características
de um símbolo”. Para isso a autora utiliza como exemplo o número treze. Este
número é signo quantitativo de treze unidades, mas também pode ser
interpretado qualitativamente e assim se transformar em um símbolo do azar.
Do mesmo modo, “o termo ‘férias’, ainda que seja compreendido do mesmo
modo – tempo sem trabalho – evoca em cada pessoa dimensões diversas”
(CAZAROTTO, 2015, p. 63). Assim Kast conclui: “Signos podem, portanto,
facilmente se converter em símbolos, especialmente quando abordamos o
mundo com uma atitude simbolizante” (KAST, 2013, p. 22).
Os símbolos são, portanto, representações gráficas ou abstratas de
conceitos profundos da existência humana difíceis de serem traduzidos e que
se formam e se difundem naturalmente nas diferentes culturas dando
significado a determinadas situações da vida cotidiana e da condição humana.
Neste sentido, “simbolizar significa descobrir e trazer à luz o sentido oculto
presente na situação concreta” (KAST, 2016b, p. 58). Os símbolos estão
presentes em todas as fases da vida e atuam sobre o lado sutil do homem e
por isso são capazes de dialogar com o emocional. Os signos e emblemas, por
outro lado, são traduções geralmente gráficas, objetivas e intencionais de
ideias e pensamentos, atuando, desta forma, no lado racional do homem; “No
entanto, muita coisa também depende do observador; porque há pessoas que

se apegam sempre ao concretamente presente, aos fatos, enquanto outras
sempre colocam ênfase sobre o significado oculto das coisas e a abordam com
uma ‘atitude simbólica’” (JACOBI, 2016, p. 101).
Uma vez tendo estes termos conceituados, e apesar de o autor
reconhecer que existem outros termos utilizados dentro do campo da
semiótica, opta-se aqui, apenas como forma de tornar mais tangível a proposta
sobre a qual nos debruçamos utilizar somente o termo “símbolo”. É possível
que as ideias de signo e emblema voltem a aparecer, mas nos valemos neste
caso da mesma denominação: símbolo.
A palavra ‘símbolo’ é derivada do grego antigo symballein, que
significa agregar. Seu uso figurado originou-se no costume de
quebrar um bloco de argila para marcar o término de um contrato ou
acordo: cada parte do acordo ficaria com um dos pedaços e, assim,
quando juntassem os pedaços novamente, eles poderiam se encaixar
como um quebra-cabeças. Os pedaços, cada um identificando uma
das pessoas envolvidas, eram conhecidos como symbola. Portanto,
um símbolo não representa somente algo, mas também sugere ‘algo’
que está faltando, uma parte invisível que é necessária para alcançar
a conclusão ou a totalidade. Consciente ou inconscientemente, o
símbolo carrega o sentido de unir as coisas para criar algo maior do
que a soma das partes, como nuanças de significado que resultam
em uma ideia complexa (O’CONNELL; AIREY, 2016, p. 6).

Jacobi (2016) concorda com os autores supracitados e complementa: “o
símbolo designa algo com um sentido objetivo, visível, por trás do qual ainda se
oculta um sentido invisível e mais profundo”.
Para além destas explicações, voltemos aos primórdios da vida humana
quando, por meio das pinturas rupestres, os homens compartilhavam suas
ideias com representações das atividades cotidianas. Estas pinturas eram na
verdade símbolos, porque ao utilizá-las, aqueles homens atribuíam aos
desenhos um significado maior do que uma mera preocupação estética.
Estavam naqueles desenhos a vida cotidiana dos agrupamentos humanos,
suas crenças, seus hábitos alimentares, suas organizações de caça, ou seja,
as pinturas rupestres não eram apenas desenhos, senão signos culturais de
uma coletividade cronologicamente primitiva.
Sem pretender analisar questões de ‘origem’, consignaremos que a
maioria dos autores está de conformidade em situar o princípio do
pensar simbolista numa época anterior à história, nos fins do

paleolítico, ainda que haja indícios primários (empoar os cadáveres
com ocre vermelho) muito anteriores. O conhecimento atual sobre o
pensamento primitivo e as deduções que podem ser estabelecidas
com validade sobre a arte e os utensílios do homem daquele tempo
justificam a hipótese, mas especialmente os diversos estudos
realizados sobre gravações epigráficas. As constelações, os animais
e as plantas, as pedras e os elementos da paisagem foram os
mestres da humanidade primitiva (...). Esse processo de ordenar os
seres do mundo natural segundo suas qualidades e penetrar por
analogia no mundo das ações e dos fatos espirituais e morais é o
mesmo que depois se observará, nos alvores da história, na transição
do pictograma aos ideogramas, e nas origens da arte (CIRLOT, 2005,
p. 12).

A comunicação humana foi se aprimorando com o passar dos séculos, e
o homem foi capaz de codificar suas ideias complexas e abstratas em
estruturas materiais. Essa organização se deu com a nomeação das coisas e a
utilização das palavras faladas e escritas. Desta forma, o homem não mais
precisou continuar desenhando um determinado animal para representá-lo,
pois passou a chamá-lo pelo nome que aquele agrupamento humano definiu.
As palavras são, portanto, um imenso código em rede, compartilhado por um
agrupamento humano que o reconhece e o decodifica para compartilhar as
ideias que residem na mente de cada um e que graças à consciência pode ser
transmitido de uma pessoa para outra. Com isso, podemos compreender que
“nem todas as imagens são símbolos, longe disso, e os símbolos não são
necessariamente imagens. Uma palavra, uma ideia, um gesto podem ter esta
carga” (HUMBERT, 1985, p. 46).
Naturalmente, as palavras também são signos culturais, uma vez que
dependem do reconhecimento mútuo do código utilizado na comunicação, isto
é, o idioma utilizado deve ser conhecido pelas partes que se comunicam. Desta
forma, será impossível, por exemplo para um chinês compreender a palavra
“cachorro”, a não ser que ele conheça o seu significado no idioma português.
No entanto, se a ele for desenhado um cachorro, ele conseguirá reconhecer
aquela imagem, da mesma forma que um indivíduo de qualquer outra
nacionalidade, desde que, logicamente, este indivíduo esteja familiarizado ou
ao menos já tenha tido contato com as características físicas de um cachorro.
Mas se por um lado os vocábulos podem se propagar com as vozes e se
materializar com a escrita, por outro podem aludir a objetos e emoções que não

estão presentes necessariamente naquilo que foi falado ou escrito. A palavra
“casa”, por exemplo, pode despertar uma série de conceitos, ideias e emoções
para as diferentes pessoas, como a mera estrutura física da casa, a ideia de
um apartamento como habitação, a sensação de segurança do lugar em que
se vive, e até o conceito de “lar” e do conforto que ele pode proporcionar. “Dito
de outra forma, uma palavra pode gerar associações inúmeras e complexas,
mesmo que seu significado básico seja claro. Essa é a essência do
simbolismo” (FONTANA, 2013, p. 8).
Quando lemos, percebemos nossa atenção movendo-se em duas
direções ao mesmo tempo. Uma direção é para fora ou centrífuga,
em que continuamos a ir para fora de nossa leitura, das palavras
individuais às coisas que elas significam, ou, na prática, a nossa
memória da associação convencional entre elas. A outra direção é
para dentro ou centrípeta, na qual tentamos desenvolver, a partir das
palavras, um sentido do padrão verbal mais amplo que elas
compõem. Em ambos os casos, lidamos com símbolos, mas, quando
atrelamos um sentido externo a uma palavra, temos, além de um
símbolo verbal, a coisa representada ou simbolizada por ele (...). Os
símbolos assim entendidos podem ser chamados aqui de signos,
unidades verbais que, convencionalmente ou arbitrariamente,
representam coisas que estão fora do lugar onde ocorrem e nos
remetem a elas (FRYE, 2013, p. 190).

Vale notar que ao contrário dos desenhos que representam algo do
mundo físico e que podem ser compreendidos por qualquer pessoa vidente
familiarizada com o que foi representado, as palavras exigem um conhecimento
cultural específico idiomático para serem decodificadas. Se ao invés da palavra
falada nos depararmos com a palavra escrita, então dependeremos do
conhecimento também do alfabeto utilizado, da utilização das letras e da sua
pronúncia fonética, além, naturalmente, do que cada palavra significa para o
idioma em questão. Somente assim será possível compreender a ideia
transmitida pelo escritor.
Algo interessante sobre a simbologia, sendo ela uma expressão cultural,
é o fato de que todos os seres humanos nascem dentro de uma cultura préestabelecida e, por isso mesmo, o aprendizado de muitos símbolos utilizados
no dia-a-dia acontecem de forma sutil e na maioria das vezes, imperceptível.
Tendo nascido dentro de uma cultura, a pessoa já começa a adquirir os
códigos simbólicos da mesma e passa a utilizá-los sem a exigência de

racionalizá-los. É o caso por exemplo do uso das mãos para expressar certas
ideias, como o polegar levantado em sinal de aprovação ou o dedo médio em
riste como forma de ofensa em muitas culturas ocidentais. Outro exemplo é a
utilização das cores nas situações diárias, como o enlutamento que em países
ocidentais geralmente é representado pela cor preta enquanto que em alguns
países orientais, é representado pela cor branca. Nota-se, portanto, que esta é
uma determinação cultural da qual o indivíduo faz parte e não questiona seus
motivos. É “graças ao símbolo, que o situa numa imensa rede de relações, o
homem não se sente um estranho no universo” (CHEVALIER;GHEERBRANT,
2016, p. XXVIII).
Pode-se ainda levantar outro exemplo. Se uma pessoa decidir comprar
uma cartolina branca, ela estará levando para casa nada mais do que um
pedaço de papel de pouco valor. Entretanto, suponha que nesta cartolina ela
decida fazer alguns rabiscos coloridos e que ela preencha toda a cartolina da
seguinte maneira no formato paisagem: treze listras horizontais e paralelas
revezando-se em vermelho e branco e um retângulo azul marinho no canto
superior esquerdo, preenchido com cinquentas pequenas estrelas brancas
organizadas. Realizado este trabalho, a pessoa não mais terá somente uma
cartolina em branco, senão um emblema. As cores e formas organizadas desta
maneira passam a significar algo maior do que tão somente a folha branca
agora pintada. A pessoa tem em mãos uma representação da bandeira
estadunidense, que, por sua vez, simboliza toda a nação daquele país, isto é,
ela conseguiu materializar uma ideia de nação, a partir da representação da
bandeira da mesma. Imaginemos agora, que esta mesma pessoa que tem em
mãos esta cartolina com a bandeira norte-americana, saia à rua e em meio a
alguma manifestação ela decida jogar esta cartolina ao chão, embeba-la em
álcool e riscar um fósforo sobre ela fazendo-a incendiar. Neste momento
percebe-se novamente a utilização de simbolismos. Um elemento natural como
o fogo, conhecido por seu poder de destruição e calor, carrega consigo uma
ideia de força. Na situação exposta acima, observa-se a interação de dois
símbolos que retratam um significado ideológico. A cartolina pintada com as
cores da bandeira dos Estados Unidos sendo queimada pelo fogo atado sobre

ela traduz a ideia de ódio ou a raiva contra a nação norte-americana, suas
ideias, ou algum de seus representantes formais.
Os símbolos fazem parte do cotidiano humano em todas as culturas e os
utilizamos inconscientemente em nossas atividades, embora, em momentos
específicos, possamos utilizá-los conscientemente e propositalmente como
forma de transmitir uma mensagem objetiva. Os símbolos habitam um universo
mental sobre o qual não temos absoluto controle e nem acesso. Como explica
Humbert (1985), “o símbolo caracteriza-se com efeito por uma certa relação
com o desconhecido. A vivência psíquica que o acompanha não é o
esclarecimento produzido pela relação de fatores já conhecidos mas cujas
ligações não eram percebidas”. Fontana (2010) complementa esta afirmação
ao apontar que “de acordo com o psicólogo e psicoterapeuta suíço Carl Jung,
símbolos são gerados a partir do inconsciente como expressão espontânea de
algum profundo poder interior do qual estamos a par, mas não conseguimos
expressar com palavras.” (FONTANA, 2010, p. 10).
Portanto, certas ações humanas podem fazer uso de símbolos sem que
estes sejam percebidos. “O símbolo exprime o mundo percebido e vivido tal
como o sujeito o experimenta, não em função de razão crítica e no nível de sua
consciência, mas em função de todo o seu psiquismo, afetivo e representativo,
principalmente no nível do inconsciente” (CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016,
p. XXVII). No caso da literatura, por exemplo, será que o autor está sempre
respaldado pelo consciente na escolha das palavras utilizadas em sua
produção escrita, ou será que por vezes as palavras que lhe vêm à cabeça são
impulsionadas pelo inconsciente como metáforas do que se busca comunicar?
Para O’Connell e Airey (2016), “a habilidade de dar significado aos
signos e símbolos conduziu à possibilidade de comunicação e reflexão e
possibilitou que os seres humanos repassassem suas histórias, mitologias e
pontos de vista através de contos, da arte e da palavra escrita”. Não fossem os
símbolos tão relevantes na produção escrita por meio do uso de metáforas,
jamais consideraríamos grandiosas as obras de Homero, Dante e Cervantes,
dentre tantos outros clássicos da literatura mundial que servem de base
estrutural da cultura ocidental. “Os símbolos são o coração da identidade

cultural, passando informações sobre todos os aspectos da vida” (O’CONNELL;
AIREY, 2016, p. 8). Por isso, “quem penetrar no sentido dos símbolos de uma
pessoa ou de um povo conhecerá a fundo essa pessoa ou esse povo”
(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. XXX).
Ao longo do dia e da noite, em nossa linguagem, nossos gestos ou
nossos sonhos, quer percebamos isso ou não, cada um de nós utiliza
os símbolos. Eles dão forma aos desejos, incitam a
empreendimentos, modelam comportamentos, provocam êxitos ou
derrotas. Sua formação, seu agenciamento e sua interpretação são
do interesse de diversas disciplinas: a História das Civilizações, a
Lingüística, a Antropologia Cultural, a Crítica de Arte, a Psicologia, a
Medicina (...). Recentes trabalhos, cada vez mais numerosos,
esclarecem as estruturas do imaginário e a função simbolizante da
imaginação. Hoje, já não se pode deixar de reconhecer realidades tão
atuantes. Todas as ciências do homem e todas as artes, bem como
as técnicas que delas procedem, deparam-se com símbolos em seu
caminho. Devem conjugar esforços para decifrar enigmas que esses
símbolos propõem; associam-se para mobilizar a energia condensada
que neles se encerra. Seria dizer pouco que vivemos num mundo de
símbolos
–
um
mundo
de
símbolos
vive
em
nós
(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. XII).

Kast (2016a) afirma que “símbolos são objetos do mundo perceptivo.
Este, porém, é apenas seu aspecto mais aparente. Eles contêm referências a
coisas mais profundas, a coisas ainda não reconhecidas, ainda inconscientes
ou simplesmente esquecidas. Numa postura simbolizante nós expressamos
que os mundos interior e exterior são dois aspectos da mesma experiência”. O
estudo dos símbolos, portanto, exige o entendimento de duas realidades
distintas que se confundem no espaço-tempo. Se por um lado a parte física do
símbolo se apresenta ao homem no mundo material e portanto está localizado
em determinado lugar dentro de um momento cronológico, por outro, a parte
imaterial do símbolo dialoga com o seu interior individual, deslocando-se assim
de lugar e de tempo. A compreensão do símbolo dialoga com o psiquismo do
homem e convida que este mergulhe no seu interior e busque por raízes
culturais antigas para compreendê-lo por completo, embora sempre correndo o
risco de que isto não ocorra. “Cada símbolo tem um sentido absolutamente
complexo que não se pode jamais esgotar (...). Fica sempre um resto, não
conhecido, do qual ainda se poderão deduzir algumas coisas” (VON FRANZ,
2018, p. 27).

Esta busca pela compreensão não se limita a um tempo cronológico.
Entregar-se ao universo do simbólico é permitir-se experimentar um tempo
atemporal, em que o ritmo não é ditado por horas, minutos ou segundos, mas
por impressões, reflexões e questionamentos. Este tempo kairológico
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individual e reflexivo é o ideal para a busca do entendimento do simbólico e
para tanto, devemos nos apoiar no campo da psicologia para seguir
desenvolvendo este conceito.
Poder-se-ia dizer que a primeira função do símbolo é de ordem
exploratória.
Como
inteligência
indagadora
projetada
no
desconhecido, o símbolo investiga e tende a exprimir o sentido da
aventura espiritual dos homens, lançados através do espaço-tempo.
Permite, de fato, que se capte, de certo modo, uma relação em que a
razão não pode definir por conhecer um dos termos e desconhecer o
outro. Estende o campo da consciência para um domínio onde a
medida exata é impossível, e no qual o ingresso implica uma parcela
de aventura e desafio (CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. XXVI).

Adentrando no universo da psicologia, observa-se um profundo interesse
pelos símbolos para a interpretação de sonhos. Para além daquilo que é
percebido pelo homem em sua vida consciente, muitos estímulos e mensagens
são captadas e armazenadas em sua dimensão inconsciente. Na atividade
onírica, os “sonhos são expressões de caráter simbólico como tantas outras
que se apresentam ao ego para ser compreendidas e cumprir as funções que o
símbolo desempenha na vida psíquica” (PENNA, 2014, p.112). Em outras
palavras “o sonho funciona como um regulador do equilíbrio psíquico. Pode-se
afirmar que seu significado principal é estabelecer uma relação entre a vida
consciente e a inconsciente” (GRINBERG, 2017, p. 146).
Jung afirma que “os sonhos servem a um propósito de compensação.
Tal suposição significa que o sonho é um fenômeno psíquico normal, que
transmite à consciência reações inconscientes ou impulsos espontâneos”
(JUNG, 2008, p. 82). A natureza dos sonhos também é formada por linguagem
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Kairológico: Palavra que se origina do deus grego Kairós que na mitologia era filho caçula de Zeus,
representado como um jovem alado muito veloz e com uma franja na testa. Para detê-lo, a única forma
seria segurá-lo pela franja, ou seja, encará-lo de frente. Para os gregos antigos, o tempo kairológico fazia
frente ao tempo cronológico, este angustiante pela certeza da finitude. O tempo de Kairós é o tempo
interior e individual, o tempo oportuno, o tempo ideal para as realizações, tendo posteriormente
ganhado também o significado de tempo de Deus para o cristianismo. “Este bom momento existe
também em mudanças psicológicas, no desenvolvimento da alma” (KAST, 2016a, p. 137).

simbólica e esses são mensagens codificadas enviadas do inconsciente para a
consciência. É no inconsciente onde se localizam as “formas dinâmicas que
dão origem aos símbolos, segundo a consideração de Jung, para quem o
inconsciente é ‘a matriz do espírito humano e de suas invenções’” (CIRLOT,
2005, p. 20). Se por um lado existe uma parte consciente na linguagem
simbólica, por outro, existe outra parte menos explícita, mas tão importante
quanto: “o lado que se relaciona com nosso mundo interior espiritual e
psicológico. Nesse mundo interior, um símbolo pode representar um profundo
conhecimento intuitivo que desafia a expressão direta” (FONTANA, 2010, p. 9).
Mas embora parte da existência simbólica se dê em uma dimensão
inconsciente, “trazer um símbolo inconsciente à consciência não esclarece
esse símbolo ou o esvazia de seus conteúdos” (JUNG, 2014a, p. 37). É por
este motivo que Chevalier e Gheerbrant (2016) são contundentes ao afirmar
que “resistir aos símbolos é como amputar uma parte de si mesmo,
empobrecer a natureza inteira e fugir, sob pretexto de realismo, do mais
autêntico dos convites para uma vida integral”.
Profundamente interessado no estudo dos sonhos, Jung explica:
Os sonhos contêm imagens e associações de pensamentos que não
criamos através da intenção inconsciente. Eles aparecem de modo
espontâneo, sem nossa intervenção e revelam uma atividade
psíquica alheia à nossa vontade arbitrária. O sonho é, portanto, um
produto natural e altamente objetivo da psique, do qual podemos
esperar indicações ou pelo menos pistas de certas tendências
básicas do processo psíquico. Este último, como qualquer outro
processo vital, não consiste numa simples sequência causal, sendo
também um processo de orientação teleológica. Assim, podemos
esperar que os sonhos nos forneçam certos indícios sobre a
causalidade objetiva e sobre as tendências objetivas, pois são
verdadeiros autorretratos do processo psíquico em curso (JUNG,
2015b, p.19).

No mundo dos sonhos e dentro deste universo de símbolos, existe um
tipo bastante específico e que nos será de grande importância para este
trabalho. Como apontado anteriormente, os símbolos são criações culturais e
por isso só podem ser decodificados dentro de cada sociedade. Entretanto,
existem algumas figuras simbólicas que se repetem sistematicamente em todas
as sociedades de todas as épocas da existência humana. Muitos destes
símbolos “surgiram espontaneamente do inconsciente, impulsionados por

intuições profundas alojadas nos recantos mais obscuros da mente. Em geral,
esses símbolos despertam resposta emocional imediata, inclusive em pessoas
para quem eles não são familiares – como se reativassem uma memória
perdida” (FONTANA, 2013, p. 11).
Essas figuras que podem sofrer algumas pequenas modificações de
forma em cada cultura, carregam significados semelhantes, fazendo com que
toda a humanidade esteja enredada. A elas dão-se o nome de Imagens
Arquetípicas, e estas, por sua vez, foram intensamente estudadas pelo
psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Mas para adentrarmos no conceito destas
imagens arquetípicas e descobrirmos sua localização psicológica, será
necessário, primeiramente, explorarmos outro conceito também junguiano: o
inconsciente coletivo.

2.2 O Inconsciente Coletivo
A Psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud no século XIX foi o
primeiro campo de estudo a investigar a mente humana e a propor a existência
de duas dimensões psíquicas, a saber, a Consciência e a Inconsciência, sendo
esta muito maior que aquela. Metaforicamente, é possível dizer que “a
dimensão consciente é como uma ilha cercada por água, sendo a água a
dimensão inconsciente que é muito, muito maior do que a parte consciente”
(MIDDELKOOP, 1996, p. 18).
Freud também sugeriu a divisão do aparelho psíquico em três partes: o
Id (ou isso), o Superego (ou o supereu) e o Ego (ou o eu).
O Id seria uma parte completamente inconsciente da psique e é
dominado pelos desejos e pela busca constante da satisfação das vontades.
Vale ressaltar que dentro da teoria psicanalítica freudiana, o conceito de libido,
a energia sexual, é fundamental e, portanto, o Id está sempre buscando
satisfazer seus impulsos libidinosos. O Id pode ser entendido como a figura da
criança que faz aquilo que lhe proporciona prazer sem se preocupar com as
imposições sociais. Nas palavras de Freud:

Chamamos de isso a mais antiga dessas províncias ou instâncias
psíquicas; seu conteúdo é tudo aquilo que é herdado, trazido com o
nascimento, estabelecido constitucionalmente; sobretudo, portanto,
os impulsos que provêm da organização física, impulsos que aqui
encontram uma primeira expressão psíquica cujas formas nos são
desconhecidas (FREUD, 2015, 48).

O Superego, por sua vez, é uma construção promovida pela cultura na
vida psíquica de cada indivíduo que determina os valores e comportamentos a
serem seguidos pela pessoa. O Superego é construído durante a formação do
indivíduo por meio da educação familiar, escolar e social e serve como freio
contra as ações divergentes à vontade coletiva. Sendo assim, o Superego
adquire a figura do pai que não deixa que a criança realize ações que firam
valores locais. A cultura local determina o Superego e este, por sua vez,
protege o indivíduo de ser humilhado ou morto por não seguir o comportamento
coletivo desejado. Percebe-se assim que enquanto o Id busca fazer aquilo que
gosta, o Superego busca fazer aquilo que é o certo dentro de uma ética social
específica. Desta forma, Freud (2015) explica: “como precipitado do longo
período de infância durante o qual o ser humano em desenvolvimento vive na
dependência de seus pais, forma-se no seu eu uma instância especial em que
essa influência parental tem continuidade. Ela recebeu o nome de supereu”.
Os pormenores da relação entre eu e supereu se tornam inteiramente
compreensíveis pela referência à relação da criança com seus pais.
Naturalmente, na influência parental não agem apenas a índole
pessoal dos pais, mas também a influência da tradição familiar, racial
e popular por eles reproduzida, bem como as exigências do
respectivo meio social por eles representadas. Da mesma forma, no
curso do desenvolvimento individual o supereu acolhe contribuições
da parte de posteriores continuadores e substitutos dos pais, como
educadores, modelos públicos e ideais respeitados na sociedade
(FREUD, 2015, pp. 50-51).

Por fim, o Ego é a parcela plenamente consciente do aparelho psíquico.
Ele encontra-se em constante conflito uma vez que sofre pressões do Id e do
Superego a todo o momento. Como consciência, cabe ao Ego decidir se
atenderá aos anseios do Id ou se obedecerá as ordens do Superego. O Ego
precisa encontrar o equilíbrio entre Id e Superego, uma vez que se levar em
consideração somente uma das instâncias em todas as situações, a pessoa

inevitavelmente irá sofrer. A angústia humana nasceria exatamente nesta crise
psíquica, uma vez que estamos fadados a não poder realizar aquilo que tanto
desejamos nas profundezas inconscientes por medo de sofrer possíveis
consequências ou para não desagradar as outras pessoas. “Assim, uma ação
do eu é correta quando satisfaz ao mesmo tempo as exigências do isso, do
supereu

e

da

realidade,

ou

seja,

quando

consegue

conciliar

suas

reivindicações entre si” (FREUD, 2015, p. 50).
Finalmente:
Vê-se que o isso e o supereu, apesar de sua diferença fundamental,
apresentam a coincidência de representar as influências do passado:
o isso, as do passado herdado, e o supereu, no essencial, as
influências do passado tomadas de outras pessoas, enquanto o eu é
determinado principalmente por aquilo que ele próprio vivenciou, ou
seja, por coisas acidentais e atuais (FREUD, 2015, p. 51).

De forma resumida, portanto “o id é o grande reservatório da libido.
Quanto ao ego, ele compreende o subconsciente, o pré-consciente e o
consciente; o superego é a forma interiorizada das proibições e dos preceitos
morais; ele é, para Freud, um produto da cultura” (HELL, 1989, p. 101).
Sigmund Freud revolucionou a Medicina ao propor a existência de uma
vida psíquica e embora tenha sido inicialmente repudiado pelos intelectuais e
pela comunidade médica de sua época, sua teoria ganhou importância e gerou
um número significativo de pesquisadores deste novo campo de estudo. Dentre
eles encontra-se Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que embora inicialmente
tenha

formado

seu

arcabouço

teórico

com

a

psicanálise

freudiana,

posteriormente rompeu com o mestre por discordar de alguns pontos
essências, dentre os quais o entendimento da libido e a dimensão do
inconsciente. Se antes a admiração de Freud por Jung o levou a chama-lo de
“Príncipe Herdeiro da Psicanálise”, a partir de 1913 com o rompimento dos
dois, Jung “tornara-se, segundo Freud, o ‘brutal e hipócrita Jung’, um
provocador interesseiro que usara a associação com Freud para seus próprios
fins, avaliação compartilhada pelos que fechavam fileiras ao redor do mestre”
(LACHMAN, 2012, p. 117).

Na concepção freudiana, o inconsciente pode ser entendido como o não
consciente, isto é, “aquilo que é reprimido, ou seja, aquilo que foi excluído por
ser proibido e censurado pelo consciente (...). Para Jung, ao contrário, o
inconsciente é uma fonte de conteúdo que nunca se cala. Ele tem uma
criatividade e um saber, e é ele quem cria o consciente” (THIBAUDIER, 2014,
p. 36). Deste modo, “Jung ampliou e aprofundou o conceito de Freud do
inconsciente” (HOPCKE, 2012, p. 24), lançando-se assim para a criação de
uma nova corrente teórica conhecida como Psicologia Analítica ou Arquetípica,
e inaugurando conceitos, dentre os quais o Inconsciente Coletivo, os
Arquétipos e as Imagens Arquetípicas.
Jung acreditava que a psique humana – a soma da atividade mental
consciente com a inconsciente – tinha uma estrutura real e
discernível. Consciência compreende os pensamentos e ações sob o
controle da vontade. Ela se sobrepõe à ‘pré-consciência’, as
faculdades mentais e memórias que podem ser facilmente acessadas
pela consciência, e à ‘inconsciência individual’, um vasto reservatório
de memórias individuais (percepções, experiências e desejos
reprimidos) ao qual nós temos acesso ocasionalmente, conforme elas
vêm à superfície da consciência por meio dos sonhos e de flashes
repentinos de rememoração. Enterrado ainda mais profundamente na
psique humana, na visão de Jung, está o ‘inconsciente coletivo’, o
lugar daqueles padrões instintivos de pensamento e de
comportamento moldados através dos milênios da experiência
humana sob a forma do que nós agora reconhecemos como emoções
e valores. Essas imagens primordiais não podem ser trazidas para a
consciência: elas devem somente ser examinadas sob a forma
simbólica, personalizadas como homens e mulheres, ou como
imagens projetadas por nossas mentes sobre o mundo externo. Jung
denominou esses símbolos primordiais de ‘arquétipos’ e os
considerou a herança comum da humanidade (FONTANA, 2010, p.
14).

Verificando a afirmação acima, percebe-se, portanto que o pensamento
junguiano aponta para o caminho de que cada ser humano possui dentro de si
uma dimensão consciente e outra inconsciente, como proposto por Freud.
Entretanto, ao analisarmos a dimensão inconsciente desta psique, observa-se
a existência de uma dimensão individual, composta pelas memórias do
indivíduo e portanto referente somente à sua própria existência no mundo, ou
como explica Thibaudier (2014) “é a camada mais superficial do inconsciente, é
a de mais fácil acesso para a consciência e para o ego (...) constituída de todos
os conteúdos que têm uma ligação com a vida pessoal”, mas também a
existência de uma dimensão coletiva, chamada de inconsciente coletivo, onde

encontra-se toda a herança psicológica da humanidade, que é compartilhada
por todos os seres humanos do mundo de todas as épocas e que “manifesta as
disposições mais radicalmente estruturais e as possibilidades funcionais de
expressão e de reação comuns ao espírito humano” (GAILLARD, 2003, p .55).
Jung explicará em diversas obras sua distinção entre o inconsciente
pessoal e o inconsciente coletivo, dentre as quais, aqui, destacam-se duas.
Primeiramente ele afirma:
Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é
indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal.
Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não
tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata.
Esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo.
Eu optei pelo termo ‘coletivo’ pelo fato de o inconsciente não ser de
natureza individual, mas universal; isto é, 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 (JUNG,
2014b, p. 12).

Em outro momento Jung explica:
Temos que distinguir o inconsciente pessoal do inconsciente
impessoal ou suprapessoal. Chamamos este último de inconsciente
coletivo, porque é desligado do inconsciente pessoal e por ser
totalmente universal; e também porque seus conteúdos podem ser
encontrados em toda parte, o que obviamente não é o caso dos
conteúdos pessoais (JUNG, 2015c, p. 40).

O inconsciente coletivo abarca tudo aquilo que é comum à humanidade
e se mantém presente da mesma forma que a herança genética. Esta camada
“está enraizada no corpo e corresponde à esfera instintiva, ou seja, a mais
arcaica do individuo, aquilo que desde sempre fez com que o homem fosse
homem. Ela conserva, em si, a memória ancestral da evolução” (THIBAUDIER,
2014, pp. 37-38), ou, nas palavras de Machon (2012), trata-se de “um depósito
comum à humanidade (...) de temas centrais da vida ou de fenômenos
psíquicos”. “O inconsciente coletivo (...) é o depósito de toda experiência
humana, remontando aos seus primórdios mais obscuros” (JUNG apud
JACOBI, 2016, p. 48). Ele é o lugar de encontro de toda humanidade, como
explica Jung:

A camada mais profunda que conseguimos atingir na mente do
inconsciente é aquela em que o homem ‘perde’ a sua individualidade
particular, mas onde sua mente se alarga mergulhando na mente da
humanidade – não a consciência, mas o inconsciente, onde somos
todos iguais. Como o corpo tem sua conformação anatômica com
dois olhos, duas orelhas, um nariz e assim por diante, e apenas
ligeiras diferenças individuais, o mesmo se dá com a mente em sua
conformação básica. A esse nível coletivo não somos mais entidades
separadas, somos um (JUNG, 2017, p. 38).

Jung (2008) explica que “essa psique, infinitamente antiga, é a base da
nossa mente, assim como a estrutura do nosso corpo se fundamenta no molde
anatômico dos mamíferos em geral”. Sendo assim é possível “verificar as
analogias existentes entre as imagens oníricas do homem moderno e as
expressões da mente primitiva, as suas ‘imagens coletivas’ e os seus motivos
mitológicos” (JUNG, 2008, p. 82).
Para entender a atuação do inconsciente coletivo, tomemos como
exemplo o medo do escuro. Logicamente uma pessoa poder ter medo do
escuro por ter passado por alguma experiência traumática em algum momento
de sua vida e que pode ou não estar presente em sua memória. Neste sentido,
o medo do escuro seria explicado objetivamente como resultado de um fato
individual e isolado. Entretanto, nota-se que em qualquer sociedade existem
muitas pessoas que têm medo do escuro e que não necessariamente
passaram por uma experiência individual traumática que as levasse a adquirir
este medo. Assim, o que explicaria o medo do escuro em uma época da
história como a que vivemos, em que com facilidade podemos gerar luz e pôr
fim à escuridão?
Para isso devemos olhar para o passado e imaginar como deveria ser
intensa e amedrontadora a experiência noturna de nossos antepassados mais
primitivos. Aqueles homens e mulheres que ainda não haviam dominado o fogo
e que logicamente não dispunham de conhecimento científico para gerar luz
tendo que conviver com a angústia e o pavor de ter de adormecer enquanto
ouviam os uivos e rugidos das feras prontas a devorá-los. Esta experiência
contínua e altamente traumática imprimiu nas mentes inconscientes daqueles
seres humanos um medo profundo de existir na escuridão e as novas crianças
que vinham ao mundo já nasciam com este medo impresso em sua vida

psíquica, como uma cicatriz instintiva, que, como observamos, já não é
individual, e sim coletiva. Tamanho o trauma experimentado pelos primitivos,
que este medo continua presente até os dias de hoje em muitas pessoas de
todo o mundo. “A conformação mental do primitivo exprime a estrutura básica
da mente humana, aquela camada psíquica que para nós é o inconsciente
coletivo (...) que é o mesmo em todos nós e, devido a tal igualdade básica, não
se podem fazer distinções nas experiências que se dão nesse nível” (JUNG,
2017, pp. 38-39). Desta maneira, “com respeito à relação do pensamento do
homem atual com o primitivo, é hipótese dominante que as diferenças afetam
somente a consciência mas que o inconsciente pouco foi transformado desde
os últimos tempos paleolíticos” (CIRLOT, 2005, p. 21). O inconsciente humano
é compartilhado e transmitido hereditariamente de geração para geração dando
à todos os seres humanos uma identidade psíquica parcialmente comum. É
este inconsciente que chamamos de coletivo.
A mente humana é misteriosa, um universo em expansão e sem
fronteiras dentro de nós. A memória e os pensamentos conscientes
dão uma ideia de onde começa a mente, mas seus limites
permanecem desconhecidos. Ademais da capacidade de evocar
pensamentos, construímos nossa existência pelo armazenamento
das experiências vividas – um repertório se estende para muito além
da consciência. Em níveis ainda mais profundos, a mente abrange o
que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875 – 1961) chamou de
‘inconsciente coletivo’ – dimensão psicológica hereditária, da mesma
forma que o corpo herda suas características físicas. As camadas
mais profundas do ser estão associadas à alma ou ao espírito,
definidos pelas grandes tradições espirituais como uma essência
eterna, algo inefável que transcende o mundo material dos sentidos
(FONTANA, 2013, p. 12).

A camada coletiva do inconsciente humano possui uma atuação
profunda na vida psíquica do ser. Para entender esta força, é fundamental
frisar que este inconsciente foi construído ao longo de milhares de anos, fruto
de um acúmulo coletivo de experiências e percepções. Assim, “se perde de
vista o fato de que o inconsciente coletivo é de natureza completamente
diferente, por conter em si todos os conteúdos da experiência psíquica da
humanidade, tanto os mais valiosos como os mais inúteis, os mais belos e os
mais feios” (JACOBI, 2016, pp. 75-76). Ademais, esta camada inconsciente “se

enriquece e se diversifica com todas as contribuições étnicas e pessoais”
(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. XXX).
Analisando a dimensão inconsciente do ser humano, a partir de uma
perspectiva junguiana, veremos que ela trabalha por meio de mensagens
simbólicas. Essas mensagens são impulsionadas do inconsciente para o
consciente, geralmente na forma de sonhos e a psicologia analítica se debruça
sobre estes com o intuito de decodificá-los. A linguagem dos sonhos é sempre
simbólica e pode resultar em intensos movimentos psíquicos, inclusive com
somatização.
Para descobrir os fatores geradores de angústia em seus pacientes,
Jung desenvolveu uma técnica de análise baseada em livre associação de
palavras. Para tanto, os pacientes de Jung eram conectados a cabos que iriam
medir a variação de pulsação e impulsos elétricos cerebrais, bem como tinham
o tempo de resposta cronometrado. Jung então orientava seus pacientes a
falarem a primeira palavra que lhes viessem à mente a partir de uma palavra
que ele próprio falaria dentro de um conjunto previamente selecionado. Cada
palavra dita por Jung deveria ser imediatamente respondida com uma palavraresposta do paciente. Com esta técnica, Jung foi capaz de perceber que
determinadas palavras ditas por ele resultavam nos pacientes tempos maiores
de resposta do que outras, bem como provocavam no organismo uma
aceleração cardíaca, aumento de impulsos elétricos, variações na respiração e
agitação. Diante desta condição apresentada pelo paciente, Jung concluía que
aquela palavra, de alguma maneira, estava associada ao sofrimento do
paciente, fazendo parte de um complexo. Sua técnica o levou a escrever que
“ao estudar os fenômenos de associação, indiquei que existem certos
agrupamentos de elementos psíquicos em torno de conteúdos emocionais que
denominamos complexos” (JUNG, 2013, p. 21). Posteriormente, caberia ao
terapeuta e ao paciente investigarem e elaborarem este complexo para sanar o
sofrimento deste.
Os complexos são agrupamentos de imagens afins que se
conservam juntas por meio de um tom emocional comum. Jung
descobriu a presença de complexos emocionalmente harmonizados
quando notou a regularidade nas associações dos indivíduos a
respostas omitidas ou retardadas, no experimento da associação de
palavras. Verificou que, em cada indivíduo, a tendência dessas

associações era a de se aglomerarem em torno de certos temas,
como as associações com a mãe – um ‘complexo materno’. O termo
complexo passou, desde muito tempo, para o uso cultural geral, de
um modo mais ou menos vago e impreciso. Os complexos são o
conteúdo básico do inconsciente pessoal (HALL, 2007, p. 14).

Se na dimensão do inconsciente individual habitam os complexos, o
inconsciente coletivo, por outro lado, é o reino dos instintos e dos arquétipos,
como veremos em breve.

Nas palavras de Jung, “os conteúdos do

inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade
emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos
do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos” (JUNG,
2014b, p. 12). Jung sinaliza que os seres humanos, não sendo diferentes de
qualquer outra criatura do reino animal, possuem características idênticas a
toda a sua espécie e, sendo assim, possuem também um instinto semelhante
compartilhado por todos os indivíduos. Da mesma forma que um passarinho
como o João de Barro sabe construir sua casa instintivamente, uma vez que
não foi ensinado a fazê-lo, o ser humano já carrega dentro de si certas regras
gerais de sobrevivência que lhe orientam a vida. “Desta maneira, o indivíduo
está preso ao passado, não somente ao passado de sua infância, mas
também, o que é ainda mais importante, ao passado da espécie, e, antes
disso, à longa cadeia da evolução orgânica” (HALL; NORDBY, 2014, p. 31).
Por este motivo, “nunca devemos esquecer nossos pressupostos históricos”
(JUNG; WILHEIM, 2013, p. 61).
Nas palavras de Jung apresentadas por Stein (2006):
O homem ‘possui’ muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou
dos antepassados. Não nasceu tabula rasa, apenas nasceu
inconsciente. Traz consigo sistemas organizados e que estão prontos
a funcionar numa forma especificamente humana; e isto se deve a
milhões de anos de desenvolvimento humano. Da mesma forma
como os instintos dos pássaros de migração e construção do ninho
nunca foram aprendidos ou adquiridos individualmente, também o
homem traz do berço o plano básico de sua natureza, não apenas de
sua natureza individual, mas de sua natureza coletiva. Esses
sistemas herdados correspondem às situações humanas que
existiram desde os primórdios: juventude e velhice, nascimento e
morte, filhos, pais e mães, uniões, etc. Apenas a consciência
individual experimenta essas coisas pela primeira vez, mas não o
sistema corporal e o inconsciente. Para esses só interessa o
funcionamento habitual dos instintos que já foram pré-formados de
longa data (JUNG apud STEIN, 2006, p. 84).

Mas além destes instintos, como já foi dito, o inconsciente coletivo
também serve como um ”reservatório de imagens latentes, em geral
denominadas “imagens primordiais” por Jung (...). O Homem herda tais
imagens do passado ancestral, passado que inclui todos os antecessores
humanos, bem como antecessores pré-humanos ou animais” (HALL; NORDBY,
2014, p. 32). Estas imagens ou “símbolos originados no inconsciente coletivo
têm apelo universal e duradouro, por isso funcionam como portais para
dimensões mais profundas do ser humano” (FONTANA, 2013, p. 12).
É importante ressaltar, como explicam Hall e Nordby (2014), que essas
“imagens étnicas não são herdadas no sentido de uma pessoa lembrar-se
delas conscientemente, ou de ter visões como as dos antepassados. São antes
predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo
tal como os antepassados”.
Cabe aqui apontar que para Jung, a busca do entendimento tanto de
inconsciente individual quanto coletivo tem como motivação auxiliar o homem
moderno a “superar sua solidão e sua confusão, possibilitando sua inserção na
grande corrente da vida e auxiliando-o a alcançar, pelo saber e pela vontade,
uma inteireza, que religue seu lado claro da consciência com seu inconsciente
escuro” (JACOBI, 2013, p. 86).
Profundamente preocupado com a conexão da vida psíquica do
indivíduo do presente com a de seus antepassados, Jung alerta para os
perigos causados pelas promessas da modernidade. Em um mundo de
constante progresso tendemos a nos desestabilizar porque as raízes profundas
que nos conectam com os antigos ficam menos estreitas. Parte do sofrimento
do homem de hoje é causado, portanto, por um distanciamento despercebido
das causas do passado que, todavia não foram solucionadas. Sobre este mal
estar civilizatório Jung escreve:
Tanto nossa alma quanto nosso corpo são compostos de elementos
que já existiam na linhagem dos antepassados. O ‘novo’ na alma
individual é uma recombinação, variável ao infinito, de componentes
extremamente antigos. Nosso corpo e nossa alma têm um caráter
eminentemente histórico e não encontram no ‘realmente-novo-queacaba-de-aparecer’ lugar conveniente, isto é, os traços ancestrais só

se encontram parcialmente realizados. Estamos longe de ter
liquidado a Idade Média, a Antiguidade, o primitivismo e de ter
respondido às exigências de nossa psique a respeito deles.
Entrementes, somos lançados num jato de progresso que nos
empurra para o futuro, com uma violência tanto mais selvagem
quanto mais nos arranca de nossas raízes. Entretanto, se o antigo
irrompe, é frequentemente anulado e é impossível deter o movimento
para a frente. Mas é precisamente a perda de relação com o
passado, a perda das raízes, que cria um tal ‘mal-estar na civilização’,
a pressa que nos faz viver mais no futuro, com suas promessas
quiméricas de idade de ouro, do que no presente, que o futuro da
evolução
histórica
ainda
não
atingiu.
Precipitamo-nos
desenfreadamente para o novo, impelidos por um sentimento
crescente de mal-estar, de descontentamento, de agitação. Não
vivemos mais do que possuímos, porém de promessas; não vemos
mais a luz do dia presente, porém perscrutamos a sombra do futuro,
esperando a verdadeira alvorada. Não queremos compreender que o
melhor é sempre compensando pelo pior. A esperança de uma
liberdade maior é anulada pela escravidão do Estado, sem falar dos
terríveis perigos aos quais nos expõem as brilhantes descobertas da
ciência. Quanto menos compreendemos o que nossos pais e avós
procuraram, tanto menos compreendemos a nós mesmos, e
contribuímos com todas as forças para arrancar o indivíduo de seus
instintos e de suas raízes (JUNG, 2016, p. 236).

Nota-se com isso a importância que Jung atribui à cultura e à não
ruptura com o passado. Conhecer as nossas profundezas psíquicas, sob a
ótica junguiana, implica em descobrir a nossa ligação umbilical com toda a
história da humanidade, seus avanços e temores. Herdamos dos antigos toda a
estrutura do pensamento, bem como o funcionamento de nossa vida
inconsciente. Debruçados sobre o inconsciente coletivo enxergamos as
imagens primordiais que a todo momento saltam para se ativarem na vida
presente. A estas imagens primordiais, a psicologia analítica dará o nome mais
utilizado e conhecido de imagens arquetípicas e estas são fruto da existência
dos arquétipos compartilhados por todos os seres humanos no inconsciente
coletivo. Não por acaso, “a abordagem da psicologia arquetípica foi também
chamada de ‘terapia focada na imagem’, pois entende a imagem como dado
psicológico primário (...). Para Jung, a atividade fundamental que caracteriza a
psique, ou alma, é imaginar” (BARCELLOS, 2012, p. 87). Vejamos então um
pouco mais sobre a teoria junguiana sobre os arquétipos.

2.3 A Teoria dos Arquétipos e as Imagens Arquetípicas
Durante o período em que se dedicou ao estudo na psicologia, Jung
atendeu uma série de pacientes e teve a oportunidade de visitar muitos países
conhecendo diferentes culturas do mundo. Jung era um entusiasta da
Arqueologia (e da Antropologia, evidentemente), de tal sorte que o
conhecimento que acumulou não foi somente relativo às questões da mente,
como também às particularidades culturais de diferentes povos. Dentro de suas
pesquisas, Jung dedicou boa parte de seu tempo para os estudos mitológicos,
alquímicos e religiosos.
Estes estudos o levaram a perceber que muitas histórias mitológicas,
bem como contos de fadas ou expressões artísticas de diferentes culturas,
possuem similaridades umas com as outras, ainda que nunca tenham tido
algum contato aparente. Mais além, enquanto atendia seus pacientes,
“chamou-lhe a atenção encontrar figuras, situações e cenas que não só se
repetem em vários sonhadores, mas também são encontradas nos contos de
fadas, mitos e narrativas pertencentes a diferentes culturas” (HUMBERT, 1985,
p. 96). Estas “ideias míticas existem no mundo inteiro na mitologia, nos contos
de fadas e nos sonhos, visões e fantasias das pessoas normais e mentalmente
doentes” (DUNNE, 2012, p. 96).
Seu vasto conhecimento de mitologia, material antropológico,
sistemas religiosos e arte antiga lhe permitiu ver que os símbolos e
figuras que aparecem continuamente em muitos sonhos de seus
pacientes eram idênticos aos símbolos e figuras que tinham
aparecido e reaparecido durante milhares de anos em mitos e
religiões de todo o mundo. Além disso, Jung foi muitas vezes incapaz
de remontar o aparecimento de trais símbolos nos sonhos de seus
pacientes às experiências das vidas individuais dos pacientes
(HOPCKE, 2012, p. 24).

Aprofundando-se nesse campo, Jung propôs a existência de um
conteúdo simbólico compartilhado pela humanidade que habita o universo do
inconsciente coletivo. Sob esta perspectiva, “a existência de uma base psíquica
comum a todos os seres humanos, permite compreender por que em lugares e
épocas distantes aparecem temas idênticos (...) seja nos sonhos de pessoas

normais, seja em delírios de loucos” (SILVEIRA, 1997, p. 69). Nasceu assim a
teoria dos arquétipos.
À medida que Jung ia penetrando cada vez mais profundamente nas
fontes do material inconsciente – primordialmente sonhos e fantasias
– apresentadas por seus pacientes e descobertas em seu próprio
trabalho introspectivo, ele foi levado a teorizar a respeito de algumas
estruturas gerais da mente humana, estruturas que pertencem a
todos os seres humanos, não só a ele ou ao paciente que tem diante
dele. À camada mais profunda da psique humana deu o nome de
‘inconsciente coletivo’ e concebeu o seu conteúdo como uma
combinação de padrões e forças universalmente predominantes,
chamadas ‘arquétipos’ e ‘instintos’. Em sua concepção, nada existe
de individual ou único nos seres humanos nesse nível. Todos temos
os mesmos arquétipos e instintos. (STEIN, 2006, 83-84).

A palavra Arquétipo deriva da Arché grega, a mesma que forma a
palavra Arqueologia. Para os filósofos gregos pré-socráticos, a Arché seria o
elemento que estaria presente em todas as estruturas orgânicas e inorgânicas
do universo, como se cada objeto fosse um pequeno fragmento de algo antes
absoluto. Descobrir a Arché seria, portanto, descobrir a origem das coisas.
Assim, Arqueologia é o estudo da origem, do mesmo modo que o Arquétipo
seria o “Tipo Original” ou primeiro modelo. Sobre a etimologia da palavra
Arquétipo, Schmitt explica:
A primeira parte, ‘arque’, significa ‘início, origem, causa e princípio’,
mas representa também ‘posição de um líder, soberania e governo’
(portanto, uma espécie de ‘dominante’); a segunda parte, ‘tipo’,
significa ‘batida e o que é produzido por ela, o cunhar de moedas,
forma, imagem, cópia, protótipo, modelo, ordem e norma’ (...) no
sentido figurado, mais moderno, ‘amostra, forma básica, figura
primordial’ (a forma que se encontra na ‘base’ de uma série de
indivíduos ‘semelhantes’, humanos, animais ou vegetais) (SCHMITT
apud JACOBI, 2016, p. 63).

Para a psicologia analítica deve-se compreender este Tipo Original
como uma ideia essencial presente no inconsciente humano desde o seu
passado mais remoto. Ora, partindo do pressuposto de que a humanidade
possui um passado comum e, portanto, a mesma ancestralidade, os arquétipos
são aquelas estruturas simbólicas que se formaram no alvorecer da
humanidade e que pela força que possuem atuam sobre a mente humana até
os tempos atuais e seguirão atuando até o fim dos tempos. Os arquétipos são

passados de geração para geração como uma herança humana coletiva e
adquirem formas diversas nas diferentes épocas e lugares, sem perder,
contudo, seu mesmo potencial representativo. Em outras palavras, “essas
‘imagens primordiais’ (...) repousam num princípio de forma que sempre foi
inerente à psique; elas são ‘herdadas’ apenas no sentido de que a estrutura da
psique, tal como é, presentifica uma herança universalmente humana”
(JACOBI, 2016, p. 59), que por sua vez resultam do “depósito das impressões
superpostas deixadas por certas vivências fundamentais, comuns a todos os
seres humanos, repetidas incontavelmente através de milênios (...) tais como
emoções e fantasias suscitadas por fenômenos da natureza” (SILVEIRA, 1997,
p. 68).
Vejamos alguns entendimentos e definições de arquétipo a partir de
Jung e demais estudiosos.
Jung (2015b) afirma que o arquétipo é “uma imagem histórica que se
propagou universalmente e irrompe de novo na existência através de uma
função psíquica natural”. Para ele, “as imagens primordiais são as formas mais
antigas e universais da imaginação humana. São simultaneamente sentimento
e pensamento” (JUNG, 2015c, p. 40). Sobre esta afirmação Hall e Nordby
(2014 discutem que se “primordial significa ‘primeiro’ ou ‘original’; por
conseguinte, uma imagem primordial diz respeito ao desenvolvimento mais
primitivo da psique. (HALL; NORDBY, 2014, p. 32).
Sobre os arquétipos Jung escreverá também:
Os maiores e melhores pensamentos da humanidade são moldados
sobre imagens primordiais (...). Suponho que sejam sedimentos de
experiências constantemente revividas pela humanidade (...). Uma
das experiências mais comuns e ao mesmo tempo mais
impressionantes é o trajeto que o sol parece percorrer todos os dias.
Enquanto o encaramos como esse processo físico conhecido, o
nosso inconsciente nada nos revela a respeito. No entanto,
encontramos o mito heroico do sol nas suas mais variadas versões. É
este mito e não o processo físico que configura o arquétipo solar. O
mesmo podemos dizer das fases da lua. O arquétipo é uma espécie
de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas;
se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece, portanto, que
aquilo que impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia da
fantasia subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível
supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela
repetição e reações subjetivas (...). Ao que parece, os arquétipos não
são apenas impregnações de experiências típicas, incessantemente

repetidas, mas também se comportam empiricamente como forças ou
tendências à repetição das mesmas experiências. Cada vez que um
arquétipo aparece em sonho, na fantasia ou na vida, ele traz consigo
uma ‘influência’ específica ou uma força que lhe confere um efeito
numinoso e fascinante ou que impele à ação (JUNG, 2015c, pp. 4445).

Stein (2006) explica que “para Jung, o arquétipo é uma fonte primária de
energia e padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos
psíquicos, os quais atraem energia, estruturam-se e levam, em última instância,
à criação de civilização e cultura”.
Chevalier e Gheerbrant (2016) complementam Stein ao afirmarem que
“para Jung, os arquétipos seriam como protótipos de conjuntos simbólicos, tão
profundamente gravados no inconsciente, que dele constituiriam uma forma de
estrutura”.
Os arquétipos são agrupamentos associativos e diferem dos signos
por serem variáveis complexas. Dentro do complexo frequentemente
está um grande número de associações específicas aprendidas que
são comunicáveis porque um grande número de pessoas em uma
dada cultura estão, por acaso, familiarizadas com elas (...). Alguns
arquétipos estão tão profundamente enraizados na associação
convencional que dificilmente são capazes de evitar sugerir essa
associação, como a figura geométrica da cruz inevitavelmente sugere
a morte de Cristo (FRYE, 2016, p. 225).

No entendimento de Dunne (2012), “o padrão arquetípico é para o
inconsciente o que o padrão biológico é para o corpo. Juntos, os arquétipos
constituem a estrutura do inconsciente coletivo”. Neste sentido, explica
Campbell (2008) os arquétipos “evoluíram como parte da mente humana, da
mesma forma que a mão ou o olho. Como a mão e olho, quase todos nós
compartilhamos essas estruturas”.
Já Silveira (1997) aponta que os “arquétipos são possibilidades
herdadas para representar imagens similares, são formas instintivas de
imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes
tomam forma”.
Da mesma forma, “os arquétipos são entendidos como efeitos do
inconsciente coletivo, como padrões fundamentais da vida, que atuam em todo

o indivíduo e por ele são sonhados, descritos e moldados; são a precondição
da história da civilização” (KAST, 2019, p. 31). Assim, estas imagens
primordiais “representam formas que se tornaram ideias bem universais e
atemporais” (JUNG, 2006, p. 15).
Por fim, Jacobi (2016) destaca que “a origem de um arquétipo
permanece obscura, e sua essência, insondável; pois ele reside nesse
misterioso reino de sombras, no inconsciente coletivo, ao qual nunca teremos
acesso direto”.
Desta forma, só é possível adquirir algum conhecimento indireto sobre o
inconsciente coletivo, de sua essência e de sua atividade “por meio de nosso
encontro com os arquétipos, isto é, com suas manifestações na psique”
(JACOBI, 2016, p. 44). Mas esse encontro, todavia, não se dá com uma figura
específica. O arquétipo é por si só irrepresentável e se manifesta na mente de
cada pessoa por meio de imagens que não necessariamente são idênticas.
Essas imagens são chamadas de imagens arquetípicas.
É fundamental compreender que dentro desta teoria, Jung distingue os
arquétipos das imagens arquetípicas. Isto porque “os arquétipos em si não são
passíveis de formulação, não os conhecemos, não são representáveis, e sim,
existem enquanto fatores atuantes” (JUNG, 2015d, p. 74). Os arquétipos são
essas estruturas ou formas que acomodam as imagens arquetípicas, isto é, os
arquétipos são a ideia numinosa. “Seja qual for sua origem, o arquétipo
funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica” (SILVEIRA,
1997, p. 69).
Como Jung escreveu (...), o arquétipo tem um aspecto emocional ou
sempre tem um efeito sobre o sentimento. Podemos precisa-lo ao
sugerir que todo arquétipo envia à consciência uma carga de
sentimento de diferentes tipos, agindo ainda sobre a função
sentimento em geral, tanto ao compeli-la como ao inibi-la por meio do
temor ao numinoso, um medo sagrado, um momento reflexivo de
cautela (VON FRANZ; HILLMAN, 2016, p. 199).

As imagens arquetípicas, por outro lado, são as representações
imagéticas dos arquétipos e se dão em incontáveis possibilidades. Deste
modo, quando aquela energia psíquica “em estado potencial, se atualiza, toma

forma, então teremos a imagem arquetípica. Não poderemos denominar essa
imagem de arquétipo, pois o arquétipo é unicamente uma virtualidade”
(SILVEIRA, 1997, p. 69). Deve-se distinguir, portanto, “o arquétipo como
conceito e as imagens arquetípicas, que são as manifestações concretas do
arquétipo para um indivíduo ou comunidade específicos. (...) A imagem
arquetípica não é o arquétipo que, em si, é irrepresentável” (SAIANI, 2000, p.
50).
Os arquétipos são, portanto, representados por imagens específicas.
Thibaudier (2014) explica que “essas imagens são impessoais, uma vez que
não têm nenhuma ligação com nossa vida pessoal, e universais, porque tais
motivos se encontram em todo lugar no mundo e em todas as épocas”. Como
vimos, os arquétipos não se localizam, portanto, no inconsciente individual,
uma vez que eles não possuem uma ligação exclusiva com um único indivíduo.
Daí o entendimento da presença dos mesmos em um inconsciente
compartilhado, ou coletivo. “Os arquétipos como formas, são meras
possibilidades de imagens. Aquilo que é conscientemente experimentado – e
então imaginado – é informado inconscientemente pelos arquétipos” (ADAMS
in: YOUNG-EISENDRATH e DAWSON, 2011, pp. 172-173). Contudo, essa
imagens “ao mesmo tempo que têm a mesma significação de fundo (...)
apresentam modificações em função do local, da cultura ou da época em que
aparecem” (THIBAUDIER, 2014, p. 38).
As muitas formas que os arquétipos adquirem em diferentes lugares e
épocas decorre do fato de que “a linguagem do inconsciente é simbólica” (REIS
in: LOTFI; MACDONALD, 2017, p. 47). Assim sendo, “os símbolos são, por
excelência, a linguagem do arquétipo. As imagens simbólicas são autênticas
transformadoras de energia psíquica porque uma imagem simbólica evoca a
totalidade do arquétipo que ela reflete” (SALMAN in: YOUNG-EISENDRATH e
DAWSON, 2011, p.130). Logo, se a linguagem do inconsciente é simbólica,
então as imagens arquetípicas são os símbolos dos arquétipos.
O arquétipo, em si, é uma forma vazia. Podemos perceber somente
as produções às quais ele dá origem, em determinadas
circunstâncias. São as representações ou as imagens arquetípicas.
Essas produções arquetípicas se representam sob a forma de
‘motivos’ que encontramos em mitos, contos e obras artísticas, bem
como nos sonhos de todos ou nos delírios dos psicóticos. Como

exemplos de arquétipos, podemos citar a grande Mãe, o Velho Sábio,
o Herói, o Andrógino, o Puer Aeternus, Deus etc. (THIBAUDIER,
2014, p. 38).

Se pelo lado do inconsciente a forma arquetípica disponibilizada é vazia,
funcionando apenas como estrutura, “do lado consciente, ela é imediatamente
preenchida pelo material de representação que lhe é próximo ou semelhante, e
assim torna-se perceptível” (JUNG apud JACOBI, 2016, p. 92). É neste sentido
que o arquétipo, como mensagem do inconsciente-consciente adquire formato
simbólico para aquele que o vivencia. O apontamento de Jung esclarece a
maleabilidade formal do arquétipo que serve como um molde ou forma que se
encaixa no contexto existencial de cada ser humano, sem contanto perder seu
significado universalizante.
Logo, se tomarmos como exemplo a ideia de ‘sabedoria’, a figura do
idoso surgirá como uma imagem primordial.

O velho sábio e conselheiro,

sendo um arquétipo, se manifesta nas diferentes culturas assumindo diferentes
formas, podendo variar desde a imagem do avô, como a de um xamã em uma
sociedade tribal. Ele aparece também na literatura e nos contos de fadas e
mitos, como no caso do mago Merlin conselheiro do Rei Arthur, o Velho do
Restelo que orienta Vasco da Gama nos Lusíadas, Gandalf na obra de R.R.
Tolkien, Yoda nos filmes da franquia Guerra nas Estrelas, e mais
recentemente, Alvo Dumbledore nas histórias de Harry Potter. Em comum,
todos estes personagens cumprem a função de orientar, guiar e aconselhar
seus pupilos durante o percurso da jornada do herói que, por sua vez, também
é um arquétipo. Mas o que faz com que estas figuras ganhem tanta importância
dentro de cada ser humano está no fato de que cada indivíduo experimenta e
vivencia uma vida de arquétipos, porque, em última instância, vivenciamos em
nossa vida individual a história de toda a espécie humana. As pessoas
precisam percorrer sua própria jornada do herói e recebem conselhos de
velhos sábios em suas vidas. Da mesma forma, “há uma tendência humana
universal, por exemplo, para formar uma imagem de mãe, mas cada indivíduo
forma uma certa imagem materna, com base nesse arquétipo humano
universal” (HALL, 2007, pp. 14-15).

Sendo assim, “o que define alguns mitos e lendas como arquétipos é a
permanência duradoura na mente e a facilidade de serem identificados com
experiências fundamentais da existência humana” (FONTANA, 2013, p. 14).

As imagens arquetípicas são o conteúdo básico da psique objetiva.
Os próprios arquétipos não são diretamente observáveis mas, à
semelhança de um campo magnético, são discerníveis por sua
influência sobre o conteúdo visível da mente, as imagens arquetípicas
e os complexos personificados ou mentalmente representados. O
arquétipo é, em si mesmo, uma tendência para estruturar as imagens
de nossa experiência de maneira particular, mas o arquétipo não é a
própria imagem (...). Todos nascemos com uma tendência para
formar certas imagens, mas não com as próprias imagens (...). As
imagens arquetípicas são imagens profundas e fundamentais, que se
formam pela ação dos arquétipos sobre a experiência que vai se
acumulando na psique individual. (...) As imagens arquetípicas que
são significativas para um grande número de pessoas, durante um
longo período de tempo, tendem a se inserir culturalmente no
consciente coletivo. Exemplos de forma cultural são as imagens do
rei, da rainha, a Virgem Maria e figuras religiosas como Jesus ou
Buda. Muitas figuras e situações coletivas comportam imagens
arquetípicas, sem que as pessoas se apercebam ordinariamente da
projeção. Fortes reações emocionais após o assassinato ou morte de
uma figura pública, como um presidente, um rei, um astro de cinema
ou um líder religioso, mostram que, para muitas pessoas, essa figura
possuía uma projeção arquetípica (HALL, 2007, pp. 14-15).

A teoria dos arquétipos de Carl Gustav Jung se desdobra para uma
realidade em que a vida dos seres humanos só se completa coletivamente em
um inconsciente profundo. Os arquétipos por meios de suas representações
imagéticas traduzem essências da psique humana que nos acompanham
desde tempos muito anteriores ao nascimento de cada um de nós como
indivíduos e nos transportam para épocas míticas. A vida arquetípica une os
indivíduos das diferentes culturas, sob determinado aspecto, à possibilidade de
uma mesma experiência de vida psíquica revelando do inconsciente coletivo,
personagens que, embora tenham composições estéticas distintas, carregam
em si, idênticas significações.
Vejamos agora os principais arquétipos estudados por Jung e demais
pesquisadores da psicologia analítica, bem como representações simbólicas
encontradas no livro ‘O Velho e o Mar’ de Ernest Hemingway para,
posteriormente, traçarmos caminhos de análise simbólica sobre o livro.

2.4 Símbolos e Arquétipos em ‘O Velho e o Mar’
Dentre os muitos arquétipos estudados por Jung, alguns deles são
passíveis de serem analisados com maior atenção devido à sua importância
para a obra do autor, bem como para o significado que possuem para a vida
dos indivíduos. Os arquétipos mais conhecidos são: a Persona, a Sombra,
Animus, Anima, o Self, dentre outros. Para esta pesquisa, no entanto, iremos
nos ater primordialmente ao arquétipo do Velho Sábio, perpassando também o
arquétipo da Criança. É importante esclarecer, todavia, que embora estes
arquétipos tenham sido selecionados para maior explicação, o universo
arquetípico é gigantesco e possivelmente muitos deles nem mesmo foram
ainda reconhecidos ou compreendidos para serem descritos.
Para além dos arquétipos junguianos, tratemos também algumas figuras
simbólicas apresentadas na obra de Hemingway. Procuramos aqui apresentar
aquelas que serão mais fundamentais para a interpretação do livro dentro da
proposta a que nos dispusemos sem, contanto, dar por encerrada qualquer
outra possibilidade de interpretação simbólica.
Acredita-se ser imprescindível discutir aqui as seguintes imagens
simbólicas: O Mar; O Peixe; A Pesca; O Tubarão; e O Barco; O Leão.

O Ancião ou Velho Sábio
A figura do velho é central para esta pesquisa. O ser humano idoso é a
materialização da passagem do tempo. Sabemos que a passagem do tempo é
real – embora em certa medida também o tenhamos criado como forma de
organização da vida – porque observamos que os organismos da natureza
nascem e perecem. No caso dos seres humanos, a dramaticidade é maior,
uma vez que temos consciência desta passagem do tempo e, fatalmente, de
nossa condição finita.
Deixando de lado as questões referentes ao assombro que as
sociedades ocidentais possuem do processo de envelhecimento, foquemos no

significado que a imagem do ancião possui dentro da estrutura do inconsciente
coletivo.
Figura 3: O Velho Pescador4, de Pablo Picasso

O velho – e utilizarei esta terminologia não de forma pejorativa mas
acompanhando a denominação do arquétipo “Velho Sábio” – é comumente
associado à ideia da sabedoria e isto não ocorre por acaso. Vale lembrar que
desde tempos antigos, o velho é o ser reflexivo, vivido e repleto de
experiências. Ele é aquele que já viu muito do mundo e experimentou as
diferentes emoções que ele oferece a alma humana. “Se a velhice é um sinal
de sabedoria e de virtude (...), se trata de uma prefiguração da longevidade, um
longo acúmulo de experiência e de reflexão, que é apenas uma imagem
imperfeita da imortalidade” (CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. 934).
Os sábios da antiguidade, os primeiros filósofos, os xamãs, os líderes
religiosos e muitos outros personagens que apontam para a característica da
sabedoria são, em sua maioria, representados como pessoas idosas. São
homens e mulheres com rugas nos rostos, marcas do tempo, mãos e pés
calejados, o corpo coberto de manchas, olhos profundos e caídos aparentando
4

Figura 3: O Velho Pescador, Pablo Picasso (1895). Disponível em <http://www.ekdergi.com/theimmigrant-and-the-melancholic-pablo-picassos-blue-period/>. Acesso em 12 de nov. de 2019.

cansaço, barbas e cabelos longos e brancos, postura curvada e com
dificuldade no caminhar. É uma figura dotada de certo misticismo, ao mesmo
tempo em que carrega uma energia empática e compreensiva. Muitas vezes é
o velho que “nos contos de fadas levanta a pergunta Quem, Por quê, De onde,
Para onde, para assim abrir o caminho para a autodeterminação e evocação
das forças morais” (JUNG apud MACHON, 2016, p. 75).
O velho sábio representa aquela inteligência condutora e
organizadora do Si-mesmo que governa o nosso organismo. Via de
regra, essa inteligência atua silenciosamente e às escondidas, e nós
não a percebemos. Contudo, nas situações perigosas, sua influência
reguladora pode tornar-se mais claramente perceptível; por exemplo,
nas fantasias e pressentimentos que se impõem a nós, nos humores
e desejos inexplicáveis ou mesmo nos sonhos, onde ela aparece
representada por uma pessoa com conhecimentos superiores, anciã
e sábia, que surge de repente para desaparecer em seguida
(MÜLLER, 2017, p. 82).

Cada cultura e, dentro de cada cultura cada pessoa, irá se apropriar
inconscientemente destas imagens arquetípicas quando estiver diante dos
dilemas que envolvam este arquétipo, tanto para o bem quanto para o mal. O
Velho Sábio aparece nos sonhos, contos de fadas e histórias mitológicas e
religiosas nas imagens de “médico, mágico, sacerdote, professor, avô, mestre
ou qualquer outra pessoa de autoridade; em seu aspecto negativo, é o feiticeiro
mau, espírito mau ou envenenador (como correspondência negativa ao
curandeiro)” (MACHON, 2016, p. 75).
No universo dos arquétipos dentro da concepção da psicologia analítica,
o velho não aparece por acaso, mas sim como a “personificação do saber
ancestral da humanidade ou inconsciente coletivo (...) que tem lugar quando a
consciência experimenta uma carga excessiva de conteúdos do inconsciente,
esclarecidos, compreendidos e assimilados” (CIRLOT, 2005, p. 75). Da mesma
forma, Machon (2016) aponta que o Velho Sábio “se apresenta em situações
desesperadas sem saída em que precisamos de conhecimento, sabedoria,
reflexão, conselho, determinação, planos etc”. Neste sentido, este é o arquétipo
que nos convida à reflexão para nos tornarmos mais sábios. Em determinadas
situações críticas da vida ele costuma aparecer para nos ensinar uma nova

maneira de lidar com a realidade, tal qual era a figura do Mago Merlin nas
lendas arturianas.

O Mar
Nas mais diferentes culturas, a água e, em específico, o mar é símbolo
das forças inconscientes. Para a psicologia analítica, sonhos que envolvem as
águas marítimas são, em sua maioria, conexões diretas à vida inconsciente. “A
água é o símbolo mais comum do inconsciente (...). Psicologicamente a água
significa o espírito que se tornou inconsciente (...). A descida às profundezas
sempre parece preceder a subida” (JUNG, 2014b, p. 27).
Sob as águas superficiais iluminadas pelo Sol, as ocultas montanhas
e vales do fundo do oceano formam a região menos conhecida do
mar. Essas águas profundas e escuras, com todos os seus mistérios
e problemas insondados, cobrem uma considerável parte da Terra.
Em conjunto, os oceanos estendem-se por cerca de três quartos da
superfície do globo. Se subtrairmos as águas rasas das plataformas
continentais e os esparsos bancos e baixios, onde pelo menos uns
poucos raios de luz solar chegam ao fundo, ainda resta
aproximadamente metade da superfície da terra coberta por água,
com quilômetros de profundidade, e imensa escuridão total desde a
formação do mundo (CARSON, 2010, p. 59).

O mar, como uma força natural, tem uma grande importância para vida,
afinal, foi da água que todas as criaturas surgiram e é feita de água boa parte
de suas composições orgânicas. Para a humanidade, muitos alimentos vieram
da água. Os peixes e crustáceos são uma importante fonte alimentar e
econômica até hoje para muitos povos insulares e costeiros. Ademais, grandes
movimentos humanos de povoamento e descobertas exigiram enfrentar os
mares e suas criaturas misteriosas. As navegações ibéricas do século XVI e
suas preocupações com os seres terríveis do além-mar, e muito anteriores a
elas, as descobertas vikings no Mar do Norte; as canoas de navegação das
tribos polinésias das Ilhas Trobriand durante o ritual do Kula descrito por
Malinowski em “Argonautas do Pacífico Ocidental” e também as Argos
utilizadas pelos gregos antigos no mar Egeu; a gigantesca imigração
intercontinental do início do século XX e o transporte de soldados aliados para
as praias da Normandia; O mar sempre precisou ser enfrentado e vencê-lo foi

primordial para o desenvolvimento da espécie humana. Curiosamente, a
tecnologia desenvolvida por nós, seres humanos, nos permite hoje viajarmos
para lugares distantes do espaço, sendo que em pouco tempo chegaremos a
Marte. Entretanto, até agora, não fomos capazes de criar um submarino
suficientemente resistente às pressões subaquáticas que nos permita encostar
no terreno dos mares mais profundos. Da mesma forma não estamos aptos a
visitar o nosso inconsciente mais profundo, uma vez que a pressão seria
insuportável. Lá vivem seres que não devem ser descobertos. Segundo Becker
(2007), o mar é “símbolo inesgotável da força vital, mas também do abismo que
tudo engole (...). Como reservatório de incalculáveis tesouros inexplorados e
figuras ocultas no escuro, também é símbolo do inconsciente”.
Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele:
lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos.
Águas em movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as
possibilidades ainda informes as realidades configuradas, uma
situação de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de
indecisão, e que pode se concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é
ao mesmo tempo a imagem da vida e a imagem da morte. (...). Mas
surgiam monstros das profundezas: a imagem do subconsciente,
fonte também das correntes que podiam ser mortais ou vivificadoras
(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, pp. 592-593).

Desta forma, o mar “afeta a humanidade de duas formas contraditórias:
por um lado, é essencial para a vida e para o cultivo, e por outro é responsável
por enchentes, dilúvios e tsunamis catastróficos” (FONTANA, 2013, p. 70).
Sobre isto, vale lembrar que a forma como nos relacionamos com o nosso
inconsciente individual possui uma relação semelhante à forma como nos
relacionamos com o mar. “Segundo Jung, a ilha é o refúgio contra o assalto
ameaçador do mar do inconsciente, quer dizer, a síntese de consciência e
vontade” (CIRLOT, 2005, p. 307). Sendo a consciência uma ilha banhada pelo
mar do inconsciente, ela estará sempre sujeita às mudanças do mar – próprias
de sua natureza instável e inconstante – que hora será violento e agitado, e
hora será pacifico e tranquilo. As marés avançam e retraem sobre a ilha. Diante
disso, o indivíduo que vive em sua ilha e observa o avanço do mar poderá
entrar em pânico ou ficar muito ansioso ao perceber que não tem controle
sobre o mar, ou, por outro lado, pode tranquilizar-se aceitando a natureza
marítima, reconhecendo sua inevitável instabilidade e dando-se conta de que

jamais será estática. Desta forma, pode ver a água como aquela que banha a
costa para fertilizar um terreno onde novas vidas poderão florescer. O
inconsciente, desta forma, deixa de ser ameaça de destruição e se transforma
em fonte de vida nova. Mas assim como uma pessoa deve ter cuidado e
respeito pelo mar, para não invadir suas águas para além de seus limites,
também deve se atentar as pressões contidas no inconsciente. É assim que
veremos em breve a relação do velho Santiago com o mar. Ao se referir ao mar
como “La mar”, o velho mostra sua compreensão sobre os aspectos positivos
do mar e por ele tem carinho, uma vez que sabe que o mar não é ameaça,
diferentemente de outros pescadores que temem o mar e o veem como
inimigo, chamando-o de “El mar”.
Vejamos agora como alguns simbologistas descrevem a representação
do mar e do oceano enquanto figuras simbólicas.
Inicialmente, Becker (2007) explica que “a psicanálise vê na água
principalmente um símbolo do feminino e das forças do inconsciente”.
O’Connell e Airey (2016) concordam ao afirmarem que “como símbolo
psicológico [a água] está ligada ao inconsciente, à alma, aos sentimentos e ao
fluxo da vida”. Fontana (2013) completa comentando que “o mar traz à mente
ideias de liberdade absoluta e aventura, mas também de profundidade
insondável (o inconsciente). Sua imensidão pode ser, ao mesmo tempo,
aterradora e reconfortante”. Cirlot (2005) por sua vez, aponta que “o oceano é
assimilado também ao inconsciente coletivo, do qual surge o sol do espírito”.
São tais as correspondências entre o oceano e as nossas
profundezas psíquicas que ambos podem ser formas visíveis e
invisíveis da mesma realidade (...). As suas regiões mais abissais são
largamente impenetráveis. Os 'fósseis vivos' do mar, como as
energias arcaicas da psique, mantiveram-se em grande parte
imutáveis ao longo de milhões de anos, emboscados na gelada
escuridão das águas profundas. Ecossistemas inteiros, intocados
pela luz do sol, florescem no mar assim como as redes de
experiência acumulada florescem na psique, enriquecendo as águas
independentemente do nosso conhecimento acerca da sua existência
(RONNBERG, 2012, p. 36).

O mar é, portanto, “dotado de qualidades maternais e revigorantes,
nutrindo aqueles que vivem de seus frutos. Porém, os mares também são
imprevisíveis,

representando

perigo

repentino,

monstros

à

espreita,

tempestades e o submundo” (O’CONNELL; AIREY, 2016, p. 196). Desta forma,
“assim como o oceano pode engolir todos os nossos navios titânicos e grandes
aviões, também os nossos pequenos vasos de consciência humana estão
sujeitos à submersão pelas águas mais profundas da psique" (RONNBERG,
2012, p. 36).

A Criança / O Menino
A Criança é um arquétipo dentro da teoria junguiana. “Esse arquétipo
representa o início da existência, tanto da infância quanto da humanidade e do
ser individual em seu desenvolvimento individual” (MOCHON, 2016, p. 74). A
criança é “símbolo do futuro, em contraposição ao ancião que significa o
passado, mas também símbolo da etapa em que o ancião se transforma e
adquire uma nova simplicidade” (CIRLOT, 2005, p. 378). Não por acaso “esse
arquétipo representa o desdobramento da personalidade e o caminho que leva
à unificação dos opostos” (MOCHON, 2016, p. 75).
Psicologicamente, o menino é o filho da alma, o produto da coniunctio
entre o inconsciente e o consciente; sonha-se com esse menino
quando uma grande metamorfose espiritual vai produzir-se sob signo
favorável. O menino místico que resolve enigmas e ensina a
sabedoria é uma figura arquetípica que leva essa mesma significação
ao plano do mítico, que dizer, do geral coletivo. É um aspecto do
menino heroico que livra o mundo de monstros” (CIRLOT, 2005, p.
378).

Nesta oposição, a imagem da criança ganha notória importância no
universo da memória. Mochon (2016) explica que a relevância deste símbolo
“se expressa sobretudo na lembrança das origens (inconscientes) da
consciência, em seu vínculo atual e significativo com o inconsciente”
principalmente quando esse vínculo está ameaçado e o consciente se impõe
unilateralmente”.

O Peixe
O peixe, por viver na água, é naturalmente um animal que simboliza o
conteúdo do inconsciente. Conforme Cirlot (2005), “o peixe é um ser psíquico,
um ‘movimento penetrante’, dotado de poder ascensional no inferior, quer
dizer, no inconsciente”. Do mesmo modo, Ronnenberg (2012) pontua que “do
nosso ponto de vista psicológico moderno, um peixe é o conteúdo vivo do seu
meio fluido, a psique inconsciente, a natureza invisível daquilo que é tornado
tangível pela sua imagem simbólica”. Ademais, “muitas culturas veem o peixe
como um símbolo de fecundidade e das propriedades revigorantes da água. O
peixe representa vida nas profundezas e assim significa inspiração e
criatividade” (FONTANA, 2010, p. 146).
De natureza ambígua, o peixe se liga, antes de tudo, ao oceano,
lugar de todas as fascinações e de todos os terrores, imagem da mãe
e da deusa-mãe primitiva em seu aspecto generoso e criador (origem
da vida) e, ao mesmo tempo, terrível (oceano devorador). Porque o
mar é um lugar selvagem e inumano, onde a lógica não vale. Por
isso, as divindades marinhas conservarão sempre um caráter arcaico.
Saindo dessa água enigmática, fascinante e simultaneamente
terrificante, o peixe, principalmente se pertencer ao mar indômito,
torna-se eco desse terror antepassado, que roça o desconhecido.
Assim, o homem povoou o oceano com monstros e criaturas
fantásticas (RONECKER, 1997, p. 198).

Desta maneira, se o inconsciente pode ser simbolizado pelas águas
marítimas, então os peixes são elementos que indicam vida interior e
simbolizam as criaturas que habitam o nosso universo inconsciente.

A Pesca
A pescaria com vara ou rede possui uma mesma ideia de fisgar ou
capturar uma criatura das águas. Pescar implica em jogar a linha ou a rede nas
águas, na incerteza de se obter ou não êxito na captura. O máximo que se
pode ter é uma intuição ou algum empirismo de pescas anteriores, mas ainda
assim, não há garantia de sucesso. O astrofísico e filósofo Marcelo Gleiser
explica que pescar é um empreendimento sem fim, isto porque “não vemos o
que acontece embaixo d’água. Para o pescador, esse é o mundo do

desconhecido. Sabemos que cada experiência é diferente, que até mesmo um
mestre pode se surpreender” (GLEISER, 2017, p. 150).
Como já vimos, as águas marinhas ou as “águas escuras aludem a
conhecimentos esotéricos profundos e as criaturas do mar refletem a
habilidade de penetrar nas profundezas da sabedoria” (FONTANA, 2013, p.
70). Assim, se considerarmos a pescaria de forma simbólica, podemos
entender que ela, psicologicamente, “pode ser interpretada como expressão de
uma discussão ativa com o subconsciente” (BECKER, 2007, p. 234).
Pescar, no sentido psicanalítico, é também proceder a uma espécie
de anamnese, extrair dos elementos do inconsciente, não através de
uma exploração dirigida e racional, mas deixando jogar as forças
espontâneas e colhendo seus resultados fortuitos. O inconsciente é
aqui comparado à extensão de água, rio, lago, mar, onde estão
encerradas as riquezas que a anamnese e a análise trarão à
superfície, como o pescador de peixes, com sua rede
(CHEVALIER;GHEERBRANT, 2016, p. 714).

Cirlot (2005) está de acordo com esta interpretação simbólica e explica
que o “ato de pescar equivale à extração dos conteúdos profundos do
inconsciente, dos ‘tesouros difíceis de obter’ de que falam as lendas, quer
dizer, da sabedoria”. Isto porque “a água, símbolo do espírito ainda
inconsciente, encerra o conteúdo da alma, que o pescador se esforça para
trazer à superfície, e que deverá alimentá-lo” (CHEVALIER;GHEERBRANT,
2016, pp. 21-22). “Desta forma, sendo o peixe um animal psíquico que vive nas
águas. O pescador é o homem capaz, como o médico, de atuar sobre as
próprias fontes da vida, pelo conhecimento que possui das mesmas” (CIRLOT,
2005, p. 460).

O Tubarão
O tubarão é um dos animais mais temidos dos oceanos. Seus dentes
são capazes de destruir quase tudo e a velocidade que alcança nadando o faz
ser um predador certeiro dos mares. “O simbolismo negativo do tubarão vem
evidentemente de sua boca, que o torna um predador terrível; por isso, pode
encarnar o mar terrificante, o oceano devorador” (RONECKER, 1997, p. 205)

Fontana (2013) sugere que ele é “símbolo de selvageria e do medo
universal do perigo escondido”. Aqui, vale ressaltar que sendo uma espécie
unicamente de água salgada e sendo o mar um símbolo do inconsciente, então
esta criatura pode representar, metaforicamente, os assombros misteriosos e
escondidos que habitam o nosso inconsciente.

O Barco
O barco, para a maioria dos autores, é um símbolo que sugere jornada.
Isto se dá, naturalmente, pelo fato de que o barco é um meio de transporte
como o automóvel, o trem ou o avião. O que o diferencia dos demais,
entretanto, é que o barco transporta sobre uma superfície instável, capaz de
sofrer grandes mudanças em poucos minutos. Nesta lógica, “um navio no mar
simboliza a humanidade vulnerável em busca de seu destino no vasto
universo” (FONTANA, 2013, p. 136). “Navios a vela, barcos e canoas são todos
usados para simbolizar a jornada pela vida” (O’CONNELL; AIREY, 2016, p. 88).
O barco personifica a viagem da vida, ou um círculo completo. E em
quase todo o lado, o barco significou a última viagem, de reunião da
pessoa com as águas do início, da passagem para a 'costa mais
distante'. É frequentemente uma viagem solitária, nem sempre
desolada (RONNBER, 2012, p. 450).

Se fizermos a associação de que o mar simboliza o inconsciente, logo,
aquilo que está em sua superfície revela-se como consciência. A terra é
consciência, mas, em sua ausência, o barco que flutua nas águas marítimas
preenche esse papel.

O Leão
A figura do leão possui muitas representações. Primeiramente, como
animal, o leão é conhecido por ser o “rei da selva”. Esta denominação se dá
pelo fato de o leão ser um predador leal, isto é, ele não caça outro animal sem
ter sido visto por ele. Em última instância, isto significa dizer que a nobreza do
leão é resultado da possibilidade que ele dá à sua preza de conseguir tentar

escapar. O leão “simboliza a luta contínua, a luz solar, a manhã, a dignidade
real e a vitória” (CIRLOT, 2005, p. 337).
Do mesmo modo admiramos a força do leão. Sua aparência
majestosa, seu olhar intenso, seu rugido estrondoso fazem dele o ‘rei
dos animais’. Em virtude desse ‘aspecto nobre’, de sua juba
semelhante aos raios de sol e de sua pele amarelo-ouro, o leão
muitas vezes foi associado ao Sol e a figuras divinas, o que, por sua
vez, criou um estreito relacionamento com o herói, cujo símbolo
fundamental também é o Sol (MÜLLER, 2017, pp 76-77).

O leão, além de ser símbolo de realezas, também é símbolo da
juventude e do sol. Isto faz com que ele esteja carregado com um poder
simbólico de liberdade e aventura. “Devido à sua juba, pele dourada e porte de
realeza, o leão é um antigo símbolo solar e personificação do poder terreno”
(O’CONNELL; AIREY, 2016, p. 178).

Mas “se é encarnação do poder, da

sabedoria e da justiça, seu excesso de orgulho torna-o autoritário e tirânico”
(RONECKER, 1997, p. 242).
Uma vez apontados e explicados alguns dos símbolos que estarão
presentes na obra de Hemingway a ser analisada, vale fazer uma breve
reflexão sobre a utilização da metáfora no trabalho científico, explicando a sua
importância para a interpretação à qual nos propusemos.

2.5 A metáfora na comunicação científica
Se por um lado, nesta pesquisa, temos como preocupação trabalhar a
interpretação simbólica do livro de Hemingway, por outro, também procura-se
construir metáforas que aproximem a história do livro às questões de sala de
aula, em especial a formação do professor e a relação professor-aluno. Para
tanto, utilizaremos os conceitos já apresentados nas páginas anteriores dos
autores Carl Rogers e Carl Gustav Jung para fazer esta aproximação
metafórica com a obra “O Velho e o Mar” de Hemingway.
Como forma de diferenciar o símbolo e a metáfora nesta pesquisa, vale
dizer que os símbolos estão presentes na história de Hemingway. O peixe, o
velho e a pesca fazem parte da história e podem simbolizar outras coisas além

do seu próprio significado primário. A metáfora, por outro lado é resultado de
uma construção interpretativa que tem por objetivo aproximar o lúdico do real.
As metáforas são ferramentas eficazes e de múltiplas utilidades. Ao
partir de elementos já conhecidos, nos ajudam a examinar realidades,
conceitos e teorias novas de uma maneira prática. Também nos
servem para abordar experiências traumáticas nas quais a linguagem
literal se revela impotente. São vigorosos atalhos que a mente usa
para assimilar situações complexas em que a literalidade acaba
sendo tediosa, limitada e confusa (REBÓN, 2019).

A metáfora é fruto da criatividade humana e da capacidade dos homens
de fazer comparações. Elas podem ser muito úteis para facilitar a compreensão
de um fenômeno abstrato e por isso são tão importantes. As metáforas,
ironicamente, acabam adquirindo um poder de precisão no que se objetiva
dizer quando são bem utilizadas. Logo, “um dos fatores fundamentais para
explicar a funcionalidade da metáfora na comunicação humana é a
concretização do pensamento abstrato” (RODRIGUES, p. 337).
Etimologicamente, a palavra metáfora vem do grego e pode ser
entendida como “transferência”, ou seja, utiliza-se uma característica de um
objeto para transferir um sentido do mesmo a outro. Desta forma, não podemos
tratá-las somente como “simples elementos de enfeite linguístico sem nenhuma
pretensão comunicativa. Mas, configuram-se como poderosos instrumentos
cognitivos e assumem importantes tarefas nos nossos sistemas perceptuais”
(ANDRADE, 2011, p. 71).
As metáforas são, portanto, muito comuns na comunicação humana. No
cotidiano dos indivíduos elas estão sempre presentes e é uma figura de
linguagem bastante utilizada também na literatura. As fábulas contadas às
crianças para que aprendam valores morais de sua cultura, histórias
mitológicas de diferentes povos, passagens bíblicas e mesmo textos científicos
estão carregados de metáforas.
Andrade (2011) conclui então que:
As metáforas constituem as linguagens e o pensamento humanos.
Estão envolvidas nas operações cognitivas com funções as mais
diversas. Por meio delas, entre outros casos, podemos entender um
dado fenômeno em termos de outro (não na sua comparação mútua)

e humanizar criações abstratas do nosso espírito a fim da
possibilidade de operarmos com esses conceitos de forma mais
próxima e pessoal. Elas estão presentes em todos os discursos que
permeiam nossas atividades, sejam da vida profissional ou do
cotidiano ordinário (ANDRADE, 2011, p. 70).

Na escrita acadêmica, entretanto, parecia

ainda haver alguma

resistência quanto à sua utilização por ela não ser objetiva, como a ciência se
propõe a ser, muito embora mesmo as ciências duras façam uso delas para
explicar, por exemplo, conceitos muito complexos da Física para o público
geral. O físico britânico Stephen Hawking, por exemplo, escreveu muitos de
seus livros com as complexas teorias astronômicas utilizando-se de metáforas
para se fazer compreender. Assim, com “o aparecimento de outras
perspectivas, com a aceitação da imaginação e da criatividade na atividade
científica (...) veio colocar a linguagem da ciência noutros moldes”
(CONTENÇAS, 1999, p. 10).
Estas novas correntes, reforçadas pelo estudo da história e da
sociologia da ciência, levaram ao reconhecimento da existência e da
importância da metáfora na ciência. A esta passa a ser atribuído um
papel não só na comunicação, mas também no contexto da
descoberta e elaboração científicas (CONTENÇAS, 1999, p. 10).

As metáforas dão ao investigador uma visão dos fenómenos e conceitos
que lhe permitem ‘olhar’ numa certa direção e é nesse sentido que elas
sugerem estratégias investigativas, favorecendo a continuação do trabalho
científico. Uma boa metáfora em ciência será aquela capaz de sugerir novas
hipóteses de investigação (CONTENÇAS, 1999, p. 10).
Em outras palavras, para se entender certas abstrações do discurso
científico, o uso das metáforas pode se demonstrar “uma estratégia eficaz,
porque elas podem desencadear o pensamento humano para ver uma
construção abstrata como tratável e controlável pela mente humana” (TURNER
apud RODRIGUES).

Contenças (1999) sugere ainda que:
O conhecimento científico não é independente da linguagem em que
é apresentado. As palavras não são neutras em relação aos factos,
mas fazem uma seleção do que é considerado importante e ajudam a
‘dar forma’ àquilo que aceitamos dos objetos científicos. Atender à
linguagem é entender à ciência não só como prática comunicativa,
mas também como prática cognitiva (CONTENÇAS, 1999, p. 9).

Desta forma, o uso da metáfora nesta pesquisa não pretende
transformá-la em uma elaboração cognitiva esvaziada de seriedade científica
ou provocar o tradicionalismo positivista na ciência. Ao contrário, a metáfora é
utilizada aqui apenas como mais um recurso de linguagem que pode facilitar a
comunicação entre autor e leitor, talvez pela dificuldade natural de se trazer
aspectos abstratos do tema para a materialidade objetiva.
Desta forma, nas próximas páginas, os personagens e objetos que
formam a obra de Hemingway a ser analisada serão transformados em
símbolos e estes, por sua vez, servirão como elementos para construções
metafóricas sobre algumas ideias da educação, usando por base os conceitos
de Rogers e Jung.

Capítulo 3: O Educador-Pescador: A Sabedoria e o Inconsciente na
construção da Empatia
“Se eu viver até ficar velho, o que quero ser é um
homem velho e sábio que não chateie as pessoas”
(HEMINGWAY apud HOTCHNER, 2008, p. 145).

Neste capítulo realizaremos uma construção metafórica da figura do
professor a partir do livro “O Velho e o Mar” de Ernest Hemingway. Para tanto,
utilizaremos a obra em sua versão traduzida para o português por Fernando de
Castro Ferro, presente na 87ª edição da editora Bertrand Brasil de 2015. Esta
versão foi escolhida por entendermos que sua tradução está bastante precisa
em relação à obra original em inglês, mantendo o estilo literário de Hemingway,
além de ser uma versão de fácil acesso para o público em geral. Ela também
foi eleita por conter as belas ilustrações de C.F. Tunnicliffe e Raymond
Sheppard que nos serão úteis para a interpretação de algumas partes do livro.
Partindo do entendimento de que já no nome do livro estão presentes
duas figuras carregadas de significado simbólico, sendo uma delas, inclusive,
um arquétipo junguiano, procura-se desenvolver um pensamento de que por
meio da jornada percorrida pelo velho em sua tentativa de pescar o grande
peixe das águas profundas do mar, seria possível interpretar como a jornada
que todos nós realizamos em nossas vidas na busca do sentido ou da essência
do ser quando visitamos nosso universo inconsciente, e a jornada que, em
nosso entendimento, o professor deveria percorrer ao longo de sua formação
docente, em especial para um exercício consciente de olhar empático em sala
de aula. Essa visita ao inconsciente não é uma jornada fácil. “Sentimos medo
da descida às profundezas da própria personalidade. É que nos deparamos lá
embaixo com o escuro, com a sombra, com o humano demasiadamente
humano e com os aspectos instintivos e naturais do ser” (MÜLLER, 2017, p.
114). São nessas profundezas psíquicas onde nadam os nossos espadartes e
tubarões.
Na história, o velho pescador Santiago que está há dezenas de dias sem
conseguir pescar nenhum peixe nos mares de Havana, decide se lançar a
águas mais distantes na esperança de capturar um grande peixe. Este velho,

que ao mesmo tempo cumpre a jornada do Herói, executa uma função
arquetípica dupla no livro.
Jung concebe o mito do herói como uma das expressões simbólicas
universais mais adequadas para dar conta do processo de
individuação. Em definitivo, o herói se entrega a uma aventura
fascinante e tremenda, adentra nas obscuridades e incertezas de
suas próprias trevas, enfrenta potências numinosas com as quais luta
e se reconcilia, criando-se, assim, uma personalidade mais ampla. A
princípio, o herói conta apenas consigo mesmo, com a débil
consciência individual, mas com a consecução de sua aventura se
torna cada vez mais com maior evidência a presença de um guia, de
um ‘espírito superior’, de um daimon, que constitui uma consciência
mais alta, uma consciência capaz de se antecipar à imediatez dos
fatos de captar o sentido constelado em um determinado momento
(NANTE, 2018, p. 41).

A jornada do herói percorre o rumo da sabedoria. O velho já é sábio,
mas ficará ainda mais, graças à sabedoria que já possui. Para tanto, já não
adianta mais pescar nas águas rasas, uma vez que tudo que havia por lá para
ser revelado já o foi. É necessário ir mais longe e mais fundo.
Diante do cenário apresentado, podemos imaginar que a formação do
professor para uma atuação empática deveria se dar com um processo
semelhante, isto é, para ser capaz de olhar empaticamente para seus alunos e
acolhê-los em suas dificuldades, o professor deve antes reconhecer suas
próprias dificuldades como o humano que é e assim perceber conscientemente
que os alunos são pessoas como ele e não somente alunos aprendendo
conteúdos. A sabedoria do professor, neste caso, não se evidencia em seu
conhecimento acumulado, mas na forma como se utiliza do conhecimento no
trato com as pessoas e na apresentação dos mesmos para que os seus
interlocutores

também

aprendam

caminhos

mais

nítidos

para

o

autodesenvolvimento.
A este professor que aprende a olhar sistematicamente para dentro de si
e fisga de suas experiências pessoais e emocionais – e do conteúdo existente
no inconsciente coletivo – elementos que o permitem se tornar mais consciente
de sua ação docente para acolher empaticamente seus alunos e encaminhálos à autorrealização dentro de uma perspectiva facilitadora de aprendizagem,

chamaremos

aqui

de

educador-pescador,

o

qual

abordaremos

mais

profundamente ao final deste capítulo.
Entendemos também que o educador-pescador não está jamais
finalizado, uma vez que está constantemente pescando esses conteúdos
dentro de si, isto é, se coloca numa posição permanente de autodescoberta – e
assim de descoberta da humanidade. Naturalmente, embora não exista uma
idade para se iniciar esta atividade, entendemos que quanto mais prolongada
for a experiência de autodescoberta, mais este indivíduo obterá uma sabedoria
reconhecida pelos demais, aproximando-se assim ao arquétipo do Velho Sábio
junguiano.
Enquanto o velho nos ensina sobre a conquista da sabedoria que é
diretamente dependente da experiência, o mar nos serve metaforicamente
como a representação do inconsciente. As águas escuras e geladas das
profundezas do ser não são agradáveis. Nelas habitam seres desconhecidos,
criaturas assustadoras, animais nunca vistos. No entanto, é neste mesmo
ambiente onde vivem os espadartes, peixes nobres, fortes e valiosos. Para
aqueles que anseiam pescar um espadarte, não resta outra alternativa senão
aventurar-se e arriscar-se nestas águas tenebrosas repletas de tubarões.
A experiência conta muito nestas horas. É necessário ter as mãos
calejadas e feridas de pescarias anteriores. É preciso ter paciência para ver a
linha de pesca desaparecer na escuridão do mar e permanecer em silêncio até
que o anzol se prenda ao peixe. Neste momento cria-se a tensão. A linha fina
mas resistente conecta o barco da superfície ao peixe das profundezas. Esta é
a luta pelo entendimento, o momento em que a consciência fisga do
inconsciente uma grande revelação. Se as mãos forem resistentes, se a
habilidade assim o permitir, e se a experiência for suficiente, o peixe será
fisgado. Para aqueles mais sortudos, o grande peixe, a grande revelação, o
maior significado.
“O Velho e o Mar” é capaz de provocar muitas reflexões interpretativas.
Por este motivo, esta obra foi escolhida para pensarmos a formação de
professores. O professor para poder ensinar, precisa primeiramente aprender.
Sua tarefa não é fácil uma vez que sua jornada é constante. Ele não pode

permanecer nas águas rasas, deve ir fundo, cada vez mais fundo, em busca de
entendimento. Quanto mais calejadas estiverem suas mãos, mais apto ele
estará para pescar peixes maiores. Mas sua jornada é dupla, uma vez que ele
leva consigo jovens pescadores inexperientes. Ele é capitão de um navio de
pesca, que com atenção, guia seus marinheiros em suas primeiras pescarias.
Só o faz porque sabe como se faz. Conhece os riscos e as glórias de se pescar
longe da costa.
Nas próximas linhas, iniciaremos o capítulo com uma explicação sobre o
estilo literário hemingwayniano, apresentando alguns fatos biográficos do autor
e, em seguida, continuaremos com a construção metafórica tentando mostrar
reflexões que podem ser feitas sobre a formação do professor, o papel do
professor e a relação professor-aluno a partir deste conto de Hemingway. Para
isso, serão apresentadas citações do livro seguidas de comentários como
forma de interpretação do texto, bem como algumas ilustrações presentes na
obra.

3.1 Hemingway: Um velho no mar
“Ernest Miller Hemingway nasceu em 21 de julho de 1899 em Oak Park,
no Estado de Illinois, cidade de pouco mais de 60.000 habitantes; naquela
época deviam ser muito menos” (CARPEAUX, 1971, p. 15). Próxima a
Chicago, Oak Park foi o berço também de Carl Rogers, autor trabalhado no
primeiro capítulo desta pesquisa.
A infância de Hemingway foi marcada por uma série de acontecimentos.
Ainda criança, ele já se interessava pela pescaria, hábito que realizava nos rios
de Ilionis e que, posteriormente, seriam contados no livro “As Aventuras de
Nick Adams”. A literatura também foi uma companhia constante ao longo de
sua juventude, principalmente após ingressar em uma carreira de jornalismo.
Talvez por causa de sua vista curta, Ernest aproveitava todas as
oportunidades para ficar lendo. Avançou das histórias moralistas,
mais frequentemente bem-escritas, em revistas populares para
rapazes (...) para obras como Ivanhoé, de sir Walter Scott (...), Contos
de Natal para crianças, de Charles Dickens, e Robinson Crusoé, de
Daniel Defoe. Mais tarde, leu O emblema vermelho da coragem, de
Stephen Crane, Livros da Selva, de Rudyard Kipling, e,

repetidamente, Vida no Mississípi, de Mark Twain. De Twain, Ernest
colheu um pouco de fraseado (...), um estilo de humor (...), e
aprendeu que, com o domínio da técnica, a coragem pode ser
adquirida (GRIFFIN, 1987, p. 26).

As primeiras influências literárias serviriam para Hemingway dar início
aos seus escritos com as obras “As Torrentes da Primavera” e seu primeiro
grande livro “O Sol também se levanta”, em meados dos anos de 1920, após
ter conhecido a tauromaquia espanhola. Nesta época, Hemingway já havia
saído dos Estados Unidos e se aventurava em solo Europeu. Viveu em Paris,
tendo convivido com intelectuais americanos e europeus, como Scott
Fitzgerald, Ezra Pound, John dos Passos, Salvador Dali, Pablo Picasso, Luis
Buñuel e Gertrude Stein. Hemingway lembraria dos seus anos na capital
francesa na obra “Paris é uma Festa”.
A chamada “Geração Perdida” americana é refletida também nos
personagens do autor. Em meio à devastação da Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) e a angústia constante pela busca de sentido no início do século,
enquanto os personagens de Scott Fitzgerald, seu contemporâneo, são dândis
participando de festanças em mansões repletas de bebidas e que praticamente
ignoraram a condição do mundo em que se encontram, comportamento este
que talvez seja uma simples fuga da realidade, “os americanos sem raízes de
Hemingway estão dentro do ciclone com alma e corpo, e tudo aquilo que lhe
sabem opor é tratar de esquiar bem, de disparar bem nos leões, de orientar
bem as relações entre homem e mulher, entre homem e homem” (CALVINO,
2007, p. 239). Um comportamento que contempla “técnicas e virtudes que
certamente ainda valerão naquele mundo melhor, em que, contudo, eles não
acreditam” (CALVINO, 2007, p. 240).
Hemingway foi voluntariamente para a Primeira Guerra Mundial, tendo
sido motorista de caminhão da Cruz Vermelha. Em um ataque sofrido, quase
teve sua perna amputada pela explosão de uma granada e ficou internado em
um hospital de campanha. O evento o levou a escrever “Adeus às Armas” e
serviu para dar maior visibilidade ao seu trabalho. No mesmo ano da
publicação, em 1929, Hemingway recebeu a notícia do suicídio de seu pai, fato

que o marcou pelo resto da vida, ainda mais após ter recebido de sua mãe, por
correio, a pistola que havia sido utilizado por ele no ato.
Na década de 1930, Hemingway estava de volta aos Estados Unidos.
Vivia no extremo sul da Florida, em Key West. Voltara para a Europa no fim da
mesma década para acompanhar e cobrir a Guerra Civil Espanhola como
correspondente internacional. A Espanha foi um dos países mais admirados
pelo escritor. Em terras espanholas, Hemingway conheceu a tourada e ficou
fascinado com a bravura dos toureiros em desafiarem a morte. Também foi na
Espanha que Hemingway viu o avanço dos nacionalismos europeus e
participou ativamente para avisar o mundo sobre a guerra na Espanha. Do
evento, ele escreveria “Por quem os sinos dobram”, obra aclamada pela crítica
mundial, além de um livreto intitulado “A Quinta Coluna”.
Nota-se que “sua obra se desenvolve, basicamente, ao redor de um
certo número de aventuras que, somadas, fizeram de sua vida uma aventura
que se renovava sem cessar” (NEPOMUCENO, 1991, p. 155), assim, “nenhum
de seus romances é propriamente autobiográfico, mas todos eles são frutos de
experiências e situações vividas” (CARPEAUX, 1971, p. 15). “Cada experiência
importante de Hemingway – inevitavelmente levada mais tarde aos seus livros
– foi, de algum modo, vivida intensamente. E, mais que isso, foram sempre
experiências revividas na memória (NEPOMUCENO, 1991, p. 155).
O seu trabalho refletia de modo perene o temperamento de sua
época. Em The Sun Also Rises, ele capturou o mal-estar da chamada
‘geração perdida’ do período pós-guerra; em A Farewell to Arms
(1929), as experiências da Primeira Guerra Mundial que
desencadearam um clima de desilusão e deslocamento; em To Have
and Have Not (1937), as injustiças e angústias da Grande Depressão;
em For Whom the Bell Tolls (1940), a complicada tragédia da Guerra
Civil Espanhola; e em The Old Man and the Sea (1952), a dignidade e
a benevolência de um pescador cubano lutando arduamente contra
forças naturais brutas enquanto sonhava com Joe DiMaggio.
Hemingway sempre acompanhou seu tempo, e seu trabalho, tanto
em conteúdo quanto em estilo, constitui uma crônica do século XX”
(SPANIER; TROGDON, 2015, p. XIII).

De volta a Key West, Hemingway praticava grandes pescarias em altomar acompanhado de amigos em um de seus barcos. “Navegando entre a
Flórida e Cuba, Hemingway dedica-se à pesca dos grandes peixes do mar do

Caribe” (CARPEAUX, 1971, p. 38). Dois barcos se destacam nessas pescarias
de Hemingway. O primeiro deles foi o Anita e o segundo e mais importante foi o
Pilar. Hemingway teve sempre a companhia de grandes navegantes e para
capitanear o Anita e o Pilar, ele contou com os nomes de dois pescadores
cubanos: Carlos Gutiérrez e de Gregorio Fuentes. Ainda hoje os dois rivalizam
sobre quem haveria inspirado Hemingway para a criação do personagem
Santiago no livro O Velho e o Mar.
Assim Hemingway conheceu Carlos Gutiérrez:
Joe Russell, apelidado Josie Grunts (...) converteu-se no mestre de
navegação e comércio de resgate e no fiel acompanhante que se
dava ao prazer de ser fotografado ao lado de seu melhor aluno:
Ernest Hemingway. Não satisfeito em tê-lo como cliente em seu
balcão de Duval Street, Key West, o mítico Sloppy Joe’s onde eram
violadas todas as convenções da Lei Seca, convenceu-o da
magnificência da pesca das agulhas (os peixes-espadas) na altura
das costas cubanas, e pôs sua lancha Anita à disposição do escritor
(...). Foi ele que o apresentou a um enigmático pescador de Havana
chamado Carlos Gutiérrez, primeiro patrão do Pilar (FUENTES, 1986,
p. 93).

E assim Hemingway conheceu Gregorio Fuentes:

No ano de 1928, Hemingway conheceu um personagem importante
de sua vida (...). Um mau tempo dos bons obrigou o Anita a buscar
abrigo em Dry Tortugas. Em algum lugar do improvisado refúgio,
outro veleiro também aguardava o fim da tormenta. O capitão do
veleiro, um pescador chamado Gregorio Fuentes, observava
impassível a manobra do Anita (...). Tinha o porte e a estampa de um
velho lobo-do-mar. Ofereceu vinho e cebolas para Hemingway e seus
amigos. Seis anos mais tarde, Fuentes se converteu ‘no pilar do
Pilar’, como Hemingway disse uma vez (FUENTES, 1986, p. 98).

“A verdade é que Carlos Gutiérrez foi amigo de Hemingway, tão amigo
quanto Gregorio” (FUENTES, 1986, p. 124), mas a definição de quem inspirou
Hemingway a criar o personagem do velho pescador permanecerá um mistério,
embora é bastante provável que o personagem em questão não tenha sido
inspirado em uma única pessoa.
Da mesma forma que Gutierrez e Fuentes foram importantes para a
construção de um ideal de pescador reflexivo, muitos outros pescadores de
Havana e de Cojímar também o foram.
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Depois que ele comprou o Pilar em 1935, em seu fascínio pela
Corrente do Golfo e seus grandes habitantes, Hemingway estudou
tubarões e marlins com o cuidado e o zelo de um naturalista. A partir
de 1928, ele frequentemente pescava com Carlos Gutierrez, um
pescador comercial de Cojimar, a pequena cidade pitoresca a dez
quilômetros a leste de Havana - e a casa de Santiago, sua figura
central em O Velho e o Mar (LYONS, 2000, p. XXIII, tradução nossa).

Navegando no Golfo do México embarcado no Pilar, Hemingway
cruzava frequentemente da Florida para Cuba, devido à proximidade dos dois
lugares. Quando visitou Havana, gostou tanto da cidade e de suas
proximidades que fez da ilha sua nova residência.
O Nobel de Literatura Colombiano, Gabriel García Márquez fala à
respeito dos tempos em que Ernest Hemingway viveu em Cuba:
Hemingway morou em Cuba vinte e dois anos, no total. Numa crônica
publicada em 1949, ele mesmo tratou de responder à pergunta sobre
por que viveu ali tanto tempo, e se extraviou numa enumeração
dispersa e até contraditória. Falou da acariciadora e fresca brisa
matinal nos dias de calor, falou da possibilidade de criar galos de
briga, das lagartixas que viviam na parreira, nos dezoito tipos de
mangas de seu quintal, do clube junto da estrada onde podia-se
apostar forte no tiro aos pombos, e falou uma vez mais da corrente do
Golfo que estava a apenas quarenta e cinco minutos de sua casa, e
onde podia-se fazer a melhor e mais abundante pesca que tinha visto
na vida. Mas, no meio de tantas justificações mais alusivas que
qualquer outra coisa, intercalou um parágrafo revelador. ‘A gente vive
nesta ilha’, escreveu, ‘porque... pode-se tampar com um papel a
campainha do telefone para evitar qualquer chamada, e porque no
frescor da manhã trabalha-se melhor e com mais comodidade que em
qualquer outro lugar’. No final deste parágrafo, que tanto pode ter
sido escrito por distração como por galanteria, acrescentou: ‘Mas isto
é um segredo profissional’. Não necessitava fazer a advertência, pois
já quase ninguém ignora que o lugar onde se escreve é um dos
mistérios da criação literária (GARCÍA MÁRQUEZ in: FUENTES,
1986, p. 19).

Em Cuba, Hemingway alternava os momentos de trabalho matutinos
com os momentos de descontração nas pescarias no Golfo e nos bares de
Havana, em especial o Floridita e o Bodeguita del Medio onde tomava
quantidades consideráveis de Mojitos e Daiquiris, misturando-se com os locais.
5

“After he bought the Pilar in 1935, in his fascination with the Gulf Stream and its great
denizens, Hemingway studied sharks and marlin with the care and zeal of a naturalist.
Beginning in 1928, he often fished with Carlos Gutierrez, a commercial fisherman from Cojimar,
the small picturesque town ten miles east of Havana – and the home of Santiago, his central
figure in The Old Man and the Sea” (LYONS, 2000, p. XXIII).

“Hemingway sempre foi homem de natureza livre e sempre gostou de homens
simples, primitivos; havia nele próprio, algo de um primitivo” (CARPEAUX,
1971, p. 40).
Um dos filhos do autor, Gregory Hemingway, lembra os tempos em que
acompanhava o pai nas pescarias em alto mar:
A maioria das vezes em que íamos pescar com arpões,
ancorávamos junto a um recife perto da praia. Mas, às vezes,
saíamos para pescar marlin e, se não tínhamos sorte de manhã,
almoçávamos a bordo do Pilar e íamos depois para um recife
exatamente na orla do Gulf Stream, a bem dois quilômetros da praia
(...) onde a profundidade do lado do mar aumentava bruscamente
para mais de mil metros. Eu ouvia falar muito nos monstros marinhos
lá existentes.
Papai me repreendeu severamente quando soube que eu tinha
guardado os peixes mortos no cinto, e que fora o cheiro do sangue
deles que atraíra os tubarões das profundezas do Gulf Stream.
Tivéramos sorte. Papai adorava esse tipo de situação perigosa –
contanto que a gente conseguisse escapar. Com freqüência,
aproveitava fatos reais como este nas suas obras. (...). Papai alterava
quase sempre a situação um pouco, e a melhorava ligeiramente, mas
em geral utilizava material calcado em coisas que haviam realmente
acontecido (HEMINGWAY, 1976, pp. 94-96).

Durante os anos em que residiu em Cuba alternando com os Estados
Unidos, Hemingway realizou uma série de viagens ao continente Africano onde
participava de grandes caçadas em safaris, abatendo um número sem fim de
diferentes espécies animais. O continente africano também ficou marcado na
literatura do autor com a obra “As Verdes Colinas da África”, embora o conto
“As Neves do Kilimanjaro” seja, possivelmente, mais impactante. Foi também
na África, mais precisamente no Congo Belga onde Hemingway sobreviveu a
duas quedas de avião, uma seguida da outra, em 1952.
As caçadas e as pescarias eram para Hemingway uma experiência
intensa. Nelas, o autor encontrava inspiração para suas histórias e colocava à
prova sua convicção de que a vida era essa constante batalha de forças
humanas e naturais, como já havia visto nas touradas espanholas.
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Hemingway adorava a experiência visceral da pesca, desde planejar
uma viagem, uma campanha, uma expedição, organizar seus
6

“Hemingway loved the visceral experience of fishing, from planning a trip, a campaign, an
expedition, to arranging his gear and equipment, to the chase itself and the natural world in

equipamentos, até a perseguição em si e o mundo natural em que
acontecia. Ele era fascinado com a tecnologia e a mecânica da pesca
- desde coletar e manipular iscas para a pesca da truta até as hastes
e molinetes que usava para o marlim. Ele adorava sentar-se
preguiçosamente em uma doca, amava a dor em seus braços e a
satisfação de uma coisa bem feita. O naturalista nele amava a
necessidade de entender uma pedreira misteriosa e seu mundo
submerso. Ele amava, em suas palavras, o "grande prazer de estar
no mar, na desconhecida e repentina brutalidade de um grande
peixe". Isso era brincadeira de homem e (...) ele claramente adorava
a competição, contra outros, contra si mesmo, contra o peixe. Ele
adorava o descanso que trazia do peso da escrita e da complexidade
das relações humanas. Eu às vezes acho que ele pescava porque ele
adorava escrever sobre isso - e ele escreveu sobre isso
soberbamente bem (LYONS, 2000, p. XXVI, tradução nossa).

Com pouco mais de cinquenta anos, Hemingway estava frustrado e sua
produção havia ficado menos espontânea. O filho Gregory conta que “houve
apenas um breve período em que uma jovem fidalga italiana visitou o seu sítio
em Cuba e um caso platônico entre ambos fez correr de novo o seu fluxo
criador” (HEMINGWAY, 1976, p. 20). O Velho e o Mar, bem como partes da
inacabada As Ilhas da Corrente, remontam a esta fase da vida do autor.
As pescarias em mar aberto motivaram Hemingway a escrever sua obra
mais lida. Na verdade, como explica Fuentes, “não houve muita ficção no
grande peixe de Santiago. (...). Os pescadores de Cojímar contaram a Ernest,
com riqueza de detalhes, a história de um castero que lutou quinze horas até
ser içado a bordo” (FUENTES, 1986, p. 116). Peixes-espada gigantes são
comuns em determinadas épocas do ano no Golfo do México e a amizade de
Hemingway com os pescadores locais do Cojímar o permitiam recolher muitas
histórias da pesca cotidiana. Pelo seu interesse no assunto, “é lógico que
Hemingway escutava a história com atenção, e expressara sua admiração pela
dignidade de semelhante espécie” (FUENTES, 1986, p. 116)
which it took place. He was fascinated with the technology and mechanics of fishing – from
collecting and rigging bait for trout fishing to the advance rods and reels he used for marlin. He
loved to sit lazily on a dock and to troll for big game, and he loved the ache in his arms and the
satisfaction of a thing well done. The naturalist in him loved the need to understand a
mysterious quarry and its watery world. He loved, in his words, the ‘great pleasure of being on
the sea, in the unknown wild suddenness of a great fish’. This was man’s play, fishing, and he
enjoyed it for the sheer love of the game and he clearly loved it for the competition, against
others, against oneself, against the fish. He loved the respite it brought from the weight of
writing and the complexity of human relations. I sometimes think he fished because he loved to
write about it – and he wrote about it superbly well” (LYONS, 2000, p. XXVI).

O Velho e o Mar foi publicado em 1952 e atingiu o auge de sua
maturidade literária. Bernard Berenson escreveu: “Nenhum verdadeiro artista
simboliza ou alegoriza – e Hemingway é um verdadeiro artista –, mas toda e
qualquer obra de arte autêntica simboliza e alegoriza. Assim sucede com esta
breve, mas não pequena obra-prima” (BERENSON apud BAKER, 1971, pp.
574-575).
O romance foi publicado pela revista Life em um único volume. Os
números da época foram impressionantes: “(...) em 48 horas vendeu 5.318.650
exemplares. Em três semanas de outubro logo após o lançamento, o livro
vendeu 59 mil exemplares. Nessas três semanas, ele recebeu a média de 89
apaixonadas cartas de leitores por dia” (NEPOMUCENO, 1991, p. 148).
Com o Velho e o Mar, Hemingway mostrou a potência de seu estilo
literário de escrever somente o necessário. Sua obra foi tão apreciada pela
comunidade internacional que o levou ao coroamento de toda sua obra com a
premiação do Nobel de Literatura em 1954, do qual “Ernest escusou-se por não
comparecer (...) apresentando como motivo da sua ausência os ferimentos,
ainda não curados, dos desastres de avião que sofrera” (HOTCHNER, 1967, p.
163).
O documento datado de 28 de outubro de 1954 e sempre citado
como a suprema conquista do escritor, reza: ‘Ao poderoso mestre de
um estilo moderno na arte de ficção, mestria novamente demonstrada
em O velho e o mar... Suas obras anteriores revelaram sinais de
brutalidade, cinismo e insensibilidade, que podem ser considerados
incompatíveis com o Prêmio Nobel, que é destinado a obras de
tendência idealista. Mas, por outro lado, Hemingway também possui
uma força heroica que é o elemento básico de sua consciência de
vida, de uma vida viril de perigos e aventuras, com uma admiração
natural de cada indivíduo que luta pela boa causa, num mundo de
realidades assombradas pela violência heroica, perigos e aventuras,
violência pela morte’ (CARPEAUX, 1971, pp. 60-61).

O sucesso do livro resultou em um filme lançado em 1958, dirigido por
John Sturgese tendo Spencer Tracy como protagonista. Foi o próprio autor
quem preparou o script e acompanhou as filmagens no litoral peruano. Os
peixes eram pescados por Hemingway, mas nunca na hora certa para as
câmeras. O resultado foi a substituição de um espadarte real por um de
borracha colocado dentro de um tanque d’água. O filme não alcançou o mesmo

sucesso do livro e durante sua exibição “Ernest permaneceu sentado,
entorpecido, durante todo esse filme. ‘Spencer Tracy parecia um ator gordo,
muito rico, fazendo o papel de um pescador’ – foi o seu último comentário”
(HOTCHNER, 1967, p. 36).
Os últimos anos de Hemingway foram marcados por um agravamento do
comportamento alcoólatra do autor, pelas constantes dores resultantes dos
acidentes aéreos e por uma visível dificuldade na produção de novas obras
literárias. Hemingway era um perfeccionista em sua produção e não conseguia
aceitar nada que estivesse fora dos seus níveis de exigência como escritor.
Alguns consideram que no fim da vida, Hemingway estava sofrendo de
demência, outros dizem que ele havia mergulhado em uma depressão
profunda, e também alguns apontam que a decadência do autor fora completa,
abrangendo desde a produção literária que jamais seria a mesma após a
entrega do Prêmio Nobel, a decadência física que o impedia de se aventurar
como o fizera ao longo de toda a vida, até a impotência sexual que o afetara
profundamente por sempre ter se colocado – na vida e nos livros – como um
homem viril.
Fato é que em 1961, aos 61 anos de idade, Hemingway atentou contra
si com um fuzil de caça, em sua casa em Ketchum no estado americano de
Idaho, materializando um final trágico que se esperaria de quase todos os seus
personagens literários.
“Ernest Hemingway faleceu em 1961, mas, como ocorre com todos os
homens verdadeiramente famosos, permaneceu vivo na imaginação do
público” (GRIFFIN, 1987, p. 14). Ele foi, em resumo, “um rapaz do Médio
Oeste, arrebatado pelo sucesso e arrancado de todas as suas raízes, e que
passou o resto da vida tentando reencontrar um pouco do seu velho sentimento
de terra firme” (MAILLER in: HEMINGWAY, 1976, p. 13).
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Sua conquista de fato o coloca entre os escritores mais importantes
do século XX. Sua influência sobre outros escritores, em todos os
7

“His achievement does in fact rank him amongst the most important writers of the twentieth
century. His influence on other writers, in every country where his books are read, is
incalculable. The Hemingway style of narration, crisp, staccato, with its cinematic eye focused
clearly on the object and the action, is that of an inspired reporter: the selection of relevant
detail is that of a skilled artist. His range of subject-matter is not wide, in that he returns again

países onde seus livros são lidos, é incalculável. O estilo de narração
de Hemingway, nítido, staccato, com seu olho cinematográfico focado
claramente no objeto e na ação, é o de um repórter inspirado: a
seleção de detalhes relevantes é a de um artista habilidoso. Sua
gama de assuntos não é ampla, na medida em que ele retorna de
novo e de novo ao mesmo tipo de material. Mas ele o explorou de
forma honesta e completa, tomando para esse tema algumas das
suas experiências centrais e a geração seguinte, criadas em uma era
de guerra e violência devastadoras, onde até sobreviver é um
milagre, e para o qual muitas pessoas os valores tradicionais são
interrompidos e o significado da existência obscurecido. Para esse
tipo de mundo, Hemingway trouxe sua própria visão, formada por sua
própria experiência; e ele, no processo, forjou suas próprias
ferramentas para escrever sobre isso, ou, nas palavras da citação do
Prêmio Nobel, ele alcançou um "domínio poderoso de formação de
estilo da arte da narração moderna" (SANDERSON, 1961, pp. 3-4,
tradução nossa).

Talvez por essa constante busca pelo seu lugar – e principalmente pelo
seu lugar interior – Hemingway tenha sido o escritor que foi. Gabriel Garcia
Márquez assim o descreveu: “O Hemingway nosso: um homem acossado pela
incerteza e brevidade da vida, que nunca teve mais do que um convidado na
mesa, e que conseguiu decifrar como poucos na história humana os mistérios
práticos do ofício mais solitário do mundo” (GARCÍA MÁRQUEZ in: FUENTES,
1986, p. 22).

3.2 O Estilo Literário Hemingwayniano
Ernest Hemingway deixou sua marca como escritor não apenas por
meio de suas histórias, mas também por seu estilo próprio. A produção criativa
de Hemingway era cuidadosa, pensada e demandava um grande esforço de
busca pelas palavras certas.
Como explica, “não há lei que determine o modo de escrever. Às vezes,
isso acontece facilmente, e de uma maneira perfeita. Em outras vezes, é como
perfurar uma rocha e então dinamitá-la com explosivos” (HEMINGWAY apud
and again to the same kind of material. But he has explored it honestly and thoroughly, taking
for this themes some of the central experiences of his own and the succeeding generation, bred
in an age of devastating war and violence, where even to survive is something of a miracle, and
in which for many people the traditional values are disrupted and the meaning of existence
obscured. To this kind of world Hemingway has brought his own vision, formed by his own
experience; and he has in the process forged his own tools for writing about it, or, in the words
of the Nobel Prize citation, he has achieved a ‘powerful style-forming mastery of the art of
modern narration’” (SANDERSON, 1961, pp. 3-4).

HOTCHNER, 2008, p. 33). Um dos filhos do autor, Gregory Hemingway,
confirma dizendo que o pai “costumava dizer que imaginava mentalmente o
efeito de uma frase antes de escrevê-la. Experimentava-a de várias maneiras
até que uma delas lhe ‘parecesse melhor’” (HEMINGWAY, 1976, pp. 19-20).
Para Hemingway, a escrita deveria ser concisa e objetiva, oferecendo ao
leitor nada mais do que o necessário para a compreensão do que está escrito,
mas ainda assim permitindo-lhe e, mais que isso, exigindo-lhe a necessidade
de completar a história por si só. Isto ocorre porque Hemingway não entrega ao
leitor nada além do imprescindível. Ele inclusive afirma que “o teste de
qualquer livro é a quantidade de coisas boas que você pode jogar fora”
(HEMINGWAY apud HOTCHNER, 2008, p. 23). Sua descrição de lugares e
personagens se dá de forma concreta e pouco explora o caráter subjetivo dos
mesmos.
Na concepção de Hemingway, para se alcançar uma grande obra
literária é preciso escrever bem, “isto é, escrever ‘num estilo simples’ sem ser
simplista, compreendendo a complicação das coisas para poder dizê-las com
simplicidade” (BEIGUELMAN-MESSINA, 1993, p. 156). Em outras palavras,
“Hemingway escreve seco, quase nunca exagera, não incha, tem os pés no
chão (...), se atém às coisas” (CALVINO, 2007, 0. 237).
Hemingway criou assim um estilo literário que ficou conhecido como
“iceberg”, que consiste em, assim como o bloco gigantesco de gelo que está
muito mais submerso nas águas marítimas do que visível aos olhos da
superfície, entregar ao leitor apenas uma pequena parte do todo que se tem
para falar.
8

O estilo de Hemingway é caracterizado por dois aspectos. No
conceito - digamos assim - pela célebre "teoria do iceberg", que deve
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“El estilo Hemingway se caracteriza todo por dos aspectos. En lo conceptual -digámoslo asípor la célebre "teoría del iceberg", que viene a formularse más o menos como que un texto
literario ha de ser como un iceberg y no dejar asomar más de un tercio de su cuerpo, pues los
dos tercios restantes han de contar con la imaginación del lector para manifestarse. Dicho de
otro modo: lo que asoma, además de mostrarse eficientemente -y por eso mismo-, debe sugerir
lo que hay debajo. En cuanto a lo práctico, hablamos de esa manera de contar o describir en la
que los detalles se igualan y un tenedor es tan importante como una mirada; en apariencia,
todos los elementos parecen manifestarse con el mismo grado de importancia, pero es
justamente la masa literaria obtenida por esa igualdad lo que crea la magia expresiva y el

ser formulado mais ou menos como um texto literário precisa ser, isto
é como um iceberg e não deixar aparecer mais de um terço de seu
corpo, porque os dois terços restantes devem contar com a
imaginação do leitor para se manifestarem. Em outras palavras: o que
aparece, além de se mostrar eficiente - e por essa mesma razão deveria sugerir o que está abaixo. Quanto à prática, falamos sobre o
modo de dizer ou descrever em que os detalhes são equalizados: um
garfo passa a ser tão importante quanto um olhar; na aparência,
todos os elementos parecem se manifestar com o mesmo grau de
importância, mas é precisamente a massa literária obtida por essa
igualdade que cria a magia expressiva e o grau de sugestão exigido.
Quanto aos diálogos, a técnica é a mesma, mas em um fraseado ágil
e curto normalmente. O resultado é arrebatador: ver como flui lendo o
que está escondido sob a superfície desta história aparentemente
simples (...) torna-se uma arte que gratifica a imaginação, tanto
quanto a inteligência... esse é Hemingway e essa é sua importância
(GUELBENZU, 2003, tradução nossa).

As obras de Hemingway possuem um caráter altamente autobiográfico.
Embora o autor nunca se coloque como o personagem da história, seus
escritos traduzem episódios marcantes que vivenciou. Neste sentido, “a ficção
consiste em inventar a partir do conhecimento que se tem. Se a sua invenção é
bem-sucedida, ela se torna mais verdadeira do que se você tentar lembrar
daquilo que conhece” (HEMINGWAY apud HOTCHNER, 2008, p. 23). Concluise assim que “a efetividade desse empreendimento requer que as sensações
descritas pelo escritor sejam percebidas como verdadeiras pelo leitor, o que só
é possível se o que estiver sendo narrado ‘acontecer’ com o escritor (...)”
(BEIGUELMAN-MESSINA, 1993, p. 156).
Sendo assim, ao ler “Adeus às armas”, nos deparamos com os
personagens da história, mas na verdade estamos diante de um jovem
Hemingway que partiu para a primeira guerra mundial como motorista de
caminhão da Cruz Vermelha. O mesmo ocorre com “Por quem os sinos
dobram”, desta vez uma obra escrita a partir de suas experiências na Guerra
Civil Espanhola. Com “O Velho e o Mar” não é diferente. Neste último,
Hemingway nos convida a vivenciar a experiência da pesca de espadartes na
costa cubana do Golfo do México onde ele por tantas vezes, à bordo do Pilar,
grado de sugerencia exigido. En cuanto a los diálogos, la técnica es la misma, pero en un
fraseo ágil y corto por lo general. El resultado es arrebatador: ver al leer cómo fluye lo que está
oculto bajo la superficie de ese relato de sencilla apariencia, ver cómo la insinuación se
convierte en un arte que gratifica la imaginación tanto como la inteligencia... ése es Hemingway
y ésa es su importância” (GUELBENZU, 2003).

desafiava as criaturas marítimas gigantes. Para Hemingway, um romance deve
ser criado “a partir daquilo que conhece, de todas as coisas que aprendeu até
hoje – então escreve-as, como se estivesse contando histórias para si mesmo
ou para seus filhos” (HEMINGWAY apud HOTCHNER, 2008, p. 26).
9

Entender isso é entender a essência da arte de Hemingway e
também da controvérsia que ela suscitou. Ele escreve sobre o que
ele sabe, a partir de sua própria experiência, para ser verdade; e ele
escreve sobre isso da maneira mais honesta, direta e
inequivocamente possível (SANDERSON, 1961, p. 2, tradução
nossa).

Ademais do estilo, Hemingway possuía suas excentricidades como
artista. Em Cuba, tinha o hábito de se levantar ainda de madrugada e
começava a escrever, redigindo ou datilografando, sempre de pé envolto por
uma decoração de cabeças de animais que ele mesmo havia abatido.
Gosto de escrever em pé, para diminuir a velha barriga e porque se
sente uma maior vitalidade quando se está apoiado sobre os pés.
Alguma vez alguém já conseguiu aguentar dez rounds apoiado sobre
a bunda? Escrevo descrições à mão, pois isso é mais difícil para mim,
e você fica mais perto do papel quando está escrevendo à mão, mas
uso a máquina de escrever para os diálogos porque as pessoas falam
da maneira que uma máquina de escrever funciona” (HEMINGWAY
apud HOTCHNER, 2008, p. 26).

Seu trabalho se estendia até poucas horas antes do meio-dia, quando
então interrompia a escrita já sabendo como se daria a continuação da história,
para continua-la no dia seguinte. “Em Cuba, Hemingway trabalhava feliz na
torre branca de sua casa, escrevendo trechos de prosa a lápis, e usando uma
máquina de escrever portátil para escrever diálogos” (MACHLIN, 1967, p. 209).
Tendo escrito desde a madrugada até por volta do meio-dia, Hemingway
parava. “Quando terminava, colocava um pedaço de minério de cobre sobre as
laudas escritas e ia para a piscina ou para a quadra de tênis, ou mudava de
roupa e ia de automóvel até Cojímar, onde ancorava o Pilar” (FUENTES, 1986,
p. 71).
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“To understand this is to understand the essence of Hemingway’s art, and also of the
controversy which it has aroused. He writes of what he knows, from his own experience, to be
true; and he writes of it as honestly, directly, and unambiguously as he can.” (SANDERSON,
1961, p. 2).

Gosto de começar cedo, antes que as pessoas e os acontecimentos
me tirem do foco, e começo por reler e editar tudo que escrevi até
então. Desse modo, percorro o livro que estou escrevendo várias
centenas de vezes. Então, prossigo, sem enrolação, amassando
papéis, num ritmo cadenciado, pois sempre paro em um ponto em
que sei precisamente o que acontecerá na sequência. Portanto, não
tenho necessidade de acelerar o ritmo, diariamente. A maioria dos
escritores descarta a parte mais difícil, porém mais importante, de seu
trabalho: editar o texto, refinando-o mais e mais, até que ele adquira
uma lâmina como a do estoque de um toureiro, a espada matadora.
Certa vez, meu filho Patrick me trouxe uma história e pediu que eu a
editasse para ele. Eu a li e com cuidado alterei uma palavra. ‘Mas
papai’, disse Mousy, ‘você mudou apenas uma palavra’. Respondi:
‘Se é a palavra certa, isso significa muita coisa’ (HEMINGWAY apud
HOTCHNER, 2008, p. 30).

Vale também explorar o conteúdo das histórias de Hemingway que, em
sua maioria, tratam dos grandes temas da humanidade, como o amor, a morte,
a guerra e o sofrimento. “Não há temas contemporâneos. Os temas

sempre foram o amor, a ausência deste, a morte e a fuga ocasional e
temporária dela, a que damos o nome de vida, a imortalidade ou a
ausência de mortalidade da alma (...)” (HEMINGWAY apud HOTCHNER,
2008, p.31). Suas obras possuem certo conteúdo aventureiro, refletindo a
própria vida do autor e por vezes servindo de base para a história, e também
costumam colocar as personagens à prova diante das batalhas existentes na
vida, revelando a constante luta entre a vida e a morte, seja em um ambiente
de guerra ou na natureza selvagem. “O modo como posiciona as angústias e o
próprio caráter de suas personagens desloca-se do plano de conflitos de
indivíduos em busca de sua essência para o do homem que vive em uma
sociedade” (BEIGUELMAN-MESSINA, 1993, p. 163).
Ítalo Calvino avalia que:
O herói de Hemingway que identificar-se com as ações que executa,
ser ele mesmo na soma de seus gestos, na adesão a uma técnica
manual ou pelo menos prática, trata de não ter outro problema, outro
empenho além de saber fazer bem uma coisa: pescar bem, caçar,
explodir uma ponte, assistir a uma corrida como deve ser, inclusive
fazer amor bem. Mas ao redor, sempre existe algo de que quer fugir,
um sentido de inutilidade de tudo, de desespero, de derrota, de morte
(CALVINO, 2007, p. 237).

Para Hemingway, “todas as histórias terminam em morte, e não há um
contador de histórias verdadeiro que possa impedi-lo de passar por essa

experiência” (HEMINGWAY apud HOTCHNER, 2008, p. 149). Comumente, a
dor emerge da sensação de desesperança das personagens por não terem
logrado êxito em uma empreitada ou por se verem fatalmente abatidas ou
solitárias. Não por acaso, Hemingway é ao lado de Francis Scott Fitzgerald, o
principal representante da literatura americana da Geração Perdida.
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Essas preocupações sempre serão encontradas na escrita de
Hemingway, desenvolvidas e manipuladas de novas maneiras, à
medida que ele explora seu significado e busca algum tipo de
acomodação com elas. O "herói de Hemingway", o "código de
Hemingway", a "atitude de Hemingway", todos têm suas origens aqui:
ao examinarmos o corpus de seu trabalho, vamos encontrá-los
emergindo. O herói é um homem consciente do fato de que a mentira
não é, por culpa sua, menos perfeita do que ele esperava ou ousava
esperar. O pessimismo não aliviado, no entanto, não é uma resposta
à situação humana: é uma negação da vida. O código prescreve a
atitude de coragem, honestidade e sentimento generoso que permitirá
ao herói, apesar das pressões sobre ele, passar pela vida
decentemente e honrosamente, deixando tão pouca confusão atrás
dele quanto ele puder (SANDERSON, 1961, p. 5, tradução nossa).

Ernest Hemingway influenciou muitos escritores do século XX e continua
sendo nome imprescindível entre os maiores literários americanos de todos os
tempos. Um de seus grandes admiradores é o escritor peruano e Nobel de

Literatura, Mario Vargas Llosa, que explica assim o estilo e a
metodologia narrativa de Hemingway:
Eliminar tudo o que fosse supérfluo, ser preciso, transparente, claro,
neutro, e preferir sempre a frase simples e direta à barroca e
empolada. Tudo isso é provavelmente verdade, mas não é suficiente,
já que o detalhe central e fundamental de sua técnica, a evasão, o
dado escondido que da ausência e das trevas impregna
poderosamente o relato e o satura de sugestões e mistério, talvez
tenha sido inventado por ele mesmo, no dia em que decidiu suprimir o
fato principal do conto que escrevia: que, no final da história, o
personagem se matava. Nenhum dos escritores da sua geração –
uma geração de gigantes, como Faulkner, Dos Passos, Scott
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“These preoccupations will always be found in Hemingway’s writing, developed and rehandled in new ways as he explores their meaning and seeks some kind of accommodation
with them. The ‘Hemingway hero’, the ‘Hemingway code’, the ‘Hemingway attitude’, all have
their origins here: as we examine the corpus of his work we shall find them emerging. The hero
is a man conscious of the fact that lie turns out, through no fault of his ow, to be less perfect
than he had expected or dared to hope. Unrelieved pessimism, however, is no answer to the
human predicament: it is a denial of life. The code prescribes the attitude of courage, honesty,
and generous feeling which will enable the hero, despite the pressures upon him, to get
through life decently and honourably, leaving as little mess behind him as he may”
(SANDERSON, 1961, p. 5).

Fitzgerald – usou como ele essa omissão loquaz, o dado escondido,
obrigando o leitor a participar ativamente com sua imaginação para
completar o relato, para arredondá-lo (VARGAS LLOSA, 2015).

Uma vez passando por estas características de método e conteúdo das
obras de Hemingway, entremos agora no conteúdo profundo deste capítulo.
Trataremos nas próximas páginas a análise do livro “O Velho e o Mar” e
faremos interpretações metafóricas a partir dos conceitos de Jung da
Psicologia Analítica e de Carl Rogers da Abordagem Humanista para a
Educação.

3.3 O Velho e o Mar: Interpretações Analíticas
Neste momento será trabalhado o conteúdo literário presente no livro “O
Velho e o Mar”, de Ernest Hemingway. A proposta aqui é a de, por meio da
história contada, interpretar a pescaria travada pelo velho como uma metáfora
para a formação empática do educador-pescador. Partimos da premissa de
que quanto mais uma pessoa descobre sobre si, mais também descobre sobre
a espécie humana, ampliando-se as possibilidades de desenvolvimento da
empatia. Neste sentido, procuramos resgatar os conceitos de Rogers e Jung já
trabalhados nesta pesquisa para construir esta interpretação.
Admitimos que nesta metáfora: 1. O mar simboliza o inconsciente; 2. O
velho simboliza a sabedoria; 3. O peixe é símbolo do conteúdo psíquico. 4. A
sabedoria não é sinônimo de conhecimento e nunca está acabada; 5. O velho é
sábio porque entende o seu profundo e consequentemente o profundo da
humanidade.
“O Velho e o Mar” pode ser analisado desde o seu título. Para nós ele é
bastante importante e possui uma grande representação do que iremos tratar
nas próximas linhas. Se levarmos em consideração as representações
simbólicas apresentadas no segundo capítulo, então veremos que o “Velho e o
Mar” pode ser entendido como uma metáfora sobre a Sabedoria e o
Inconsciente. O velho é arquétipo da sabedoria por já ter vivenciado muitas
situações ao longo de sua vida e delas ter tirado algumas conclusões e

ensinamentos. O mar é símbolo do inconsciente, porque da mesma forma que
não conseguimos enxergar o que está submerso nas profundezas marítimas,
tampouco enxergamos com nitidez o que se encontra nas profundezas da
nossa vida psíquica. Mas estas criaturas do mar podem ser trazidas à
superfície por meio da pescaria, do mesmo modo como as mensagens do
inconsciente podem ser reveladas por meio de um trabalho de autodescoberta.
Essa investigação interna, que pode ou não ser mediada por um programa
terapêutico, promove o encontro da nossa consciência com o nosso
inconsciente, ampliando-a. À medida que descobrimos e aceitamos o que se
encontra em nosso inconsciente, mais promovemos o desenvolvimento da
empatia por meio de reflexões sobre nós e o mundo. Assim, “O Velho e o Mar”
se transforma nesta tese em uma obra de investigação metafórica. Não temos
a intenção e nem a presunção de encerrar as interpretações desse texto, e
tampouco queremos afirmar aqui que o autor o escreveu pensando nesta
simbologia.
O livro nos apresenta uma primeira ilustração que representa a
personagem principal do livro, o velho pescador Santiago desta forma:
Figura 4: Ilustração de abertura de “O Velho e o Mar”11
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Página de Título de “O Velho e o Mar”, Raymond Sheppard (1953). Disponível em: <
http://raymondsheppard.blogspot.com/2014/04/raymond-sheppard-c-f-tunnicliffe-and.html>. Acesso
em 12 de nov. de 2019.

A história de “O Velho e o Mar” começa com a apresentação da
personagem central da história. Trata-se de Santiago, um pescador que
embora não tenha sua idade exata revelada, é descrito como um homem muito
velho e que está sem conseguir fisgar um peixe há 84 dias. Hemingway nos
descreve Santiago logo nas primeiras linhas dos parágrafos iniciais da seguinte
forma:
Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco, na Gulf Stream
(...). O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do
pescoço vincada de profundas rugas. As manchas escuras que os
raios do sol produzem sempre, nos mares tropicais, enchiam-lhe o
rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam
cobertas de cicatrizes fundas, causadas pela fricção das linhas
ásperas enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma
destas cicatrizes era recente. Tudo o que nele existia era velho, com
exceção dos olhos que eram da cor do mar, alegres e indomáveis
(HEMINGWAY, 2015, pp. 13-14).

Santiago é descrito como tendo um aspecto sofrido pela profissão de
pescador. Seu corpo é marcado por antigas cicatrizes das linhas de pesca e
pelas manchas solares, e ainda que seja magro e velho, parece manter alguma
força física. Seus olhos são vivos, remetendo assim a alguma ideia de
juventude. O velho Santiago pode ser entendido assim como uma imagem
arquetípica do arquétipo do Velho Sábio descrito por Jung.
A introdução da personagem segue com a apresentação de Manolin, um
menino que demonstra ter grande carinho por Santiago. “O velho ensinara o
garoto a pescar e por isso ele o adorava” (HEMINGWAY, 2015, p. 14). Manolin
é a única companhia de Santiago e a relação dos dois parece ser bastante
carinhosa, tal qual a relação de um avô com o neto, embora eles não possuam
nenhuma ligação consanguínea. No diálogo abaixo, o garoto evidencia que o
velho é o principal responsável por introduzi-lo na pescaria:
- Que idade eu tinha quando você me levou no barco pela primeira
vez? (Manolin)
- Cinco anos e você por pouco não morreu porque icei o peixe antes
da hora e ele ia dando cabo do barco (Santiago) (HEMINGWAY, 2015,
p. 16).

Dentro da metáfora que se propôs construir nesta pesquisa, podemos
entender que o velho é o responsável pela primeira lição de pescaria. É o velho
quem acompanhou o garoto em sua primeira pesca, e portanto foi ele quem lhe
deu a oportunidade de pescar seus primeiros peixes. O velho cumpre o papel
de professor. Lembramos aqui que a figura do mar remete ao inconsciente,
enquanto que os peixes remetem aos seres ou imagens que habitam esse
inconsciente. O velho é o precursor da sabedoria do garoto. Empaticamente ele
introduz o menino na busca pela descoberta e pelo conhecimento, o que está
diretamente relacionado com a autodescoberta dos limites pessoais e
habilidades, e o velho assim o faz pela empatia que sente pelo jovem pescador.
Essa busca que anos antes o próprio Santiago realizou fez dele uma
pessoa serena e humilde. O velho pescador “era demasiado simples para
compreender quando alcançara a humildade. Mas sabia que a alcançara e
sabia que não era nenhuma vergonha nem apresentava nenhuma perda do
verdadeiro orgulho” (HEMINGWAY, 2015, p. 17). Essa postura serena de
Santiago é resultado de sua sabedoria sobre a vida, que resulta, por sua vez,
da própria auto-investigação.
O insucesso de Santiago na captura de grandes peixes por um longo
período de 84 dias o fez tomar a decisão de ir pescar em águas mais profundas
do alto mar. No dia que antecede sua partida, ele o garoto conversam:
- Para que lado vai? - perguntou o garoto.
- Para o largo, e voltarei para junto da costa quando o vento mudar.
Quero sair antes do amanhecer.
(...)
- Mas se sente suficientemente forte para aguentar um peixe dos
grandes?
- Sim. E conheço as manhas de todos eles (HEMINGWAY, 2015,
p.17).

Neste diálogo, algumas considerações devem ser colocadas. A primeira
delas diz respeito à resposta de Santiago sobre o local que irá pescar. Ao se
referir “ao largo”, Santiago aponta que irá em direção a alto mar – ou em nossa
metáfora – às profundezas do inconsciente, distante da ilha segura. Também

informa que voltará à costa, ou a terra firme – e portanto à consciência – com a
mudança do vento. Santiago sairá antes de amanhecer, isto é, antes da
revelação da luz, ainda na escuridão da madrugada. O escuro serve como
metáfora para o inconsciente, uma vez que também sugere o desconhecido.
Um segundo ponto a ser notado está na resposta de Santiago sobre se
sentir forte para aguentar um peixe grande. Sua resposta afirmativa
acompanhada do elemento da experiência de vida demonstra que se sente
pronto para capturar qualquer peixe, porque passou a vida pescando. Foram as
experiências que já teve na vida que lhe habilitam para tal. Assim, uma nova
visita ao inconsciente profundo não o amedronta, porque já possui um bom
conhecimento sobre as criaturas que habitam aquela região.
O cenário inicial da história é a praia dos pescadores e Santiago está
retirando de seu pequeno barco as ferramentas de pesca. O garoto então
decide ajuda-lo. Já é possível notar algum grau de empatia no garoto,
provavelmente resultado da convivência com o velho. Santiago é uma figura
influente para Manolin, e o garoto se sente feliz em poder ajuda-lo. Juntos eles
pegam o material e levam para a casa em que o velho mora. “O velho pôs o
mastro às costas e o garoto pegou a caixa de madeira que continha os rolos da
dura linha entrelaçada, o gancho e o arpão”. (HEMINGWAY, 2015, p. 19). Uma
vez mais a passagem literária é complementada com uma ilustração:
Figura 5: Santiago carrega o mastro12

12

Figura 6: Cristo carrega sua Cruz13

Figura 5: Santiago carrega o mastro às cotas com Manolin, CF Tunnicliffe (1953). Disponível em:
https://br.pinterest.com/pin/508625351645452135/. Acesso em: 12 de nov. de 2019.
13
Figura 6: Cristo carregando a cruz, El Greco (1580). Disponível em:
https://www.wikiwand.com/pt/Jesus_carregando_a_cruz. Acesso em 12 de nov. de 2019.

A descrição da cena e a ilustração remetem à ideia de sacrifício.
Santiago é um pescador pobre e que leva uma vida de dificuldades. Embora
seja bastante provável que não tenha sido a intenção de Hemingway, é
possível construir algumas aproximações entre a história de Santiago e a vida
de Cristo. Durante o trajeto da Via Dolorosa, Cristo, aquele que convida os
discípulos a serem “pescadores de homens”, carrega a cruz em que será
crucificado. É o sacrifício de Cristo que leva ao verdadeiro entendimento e que
livra o homem do pecado levando-o à nova vida. Na ilustração acima, Santiago
carrega o mastro e a vela nos ombros tendo o menino por companhia. Sua
postura é curvada e seu rosto está cansado. Santiago está vivenciando sua
própria caminhada de sofrimento que precede uma transformação.
Quando os dois chegam à casa do velho,
Dentro só havia uma cama, uma mesa, uma cadeira e um canto no
chão sujo, onde se podia cozinhar a carvão. Nas paredes castanhas
do duro guano viam-se uma imagem colorida do Sagrado Coração de
Jesus e uma outra da Virgem de Cobre. Ambas eram relíquias de sua
mulher. Em tempos, houvera na parede uma fotografia da esposa,
mas ele a tinha tirado porque sentia muito só ao olhá-la todos os dias;
agora estava escondida numa prateleira, debaixo de sua camisa
lavada (HEMINGWAY, 2015, p. 19).

Uma vez mais, nos valemos da aproximação com o catolicismo para
outra reflexão sobre a vida de Santiago. A imagem de Cristo que o velho tem
na parede de sua casa é a que retrata “O Sagrado Coração de Jesus”. Existem
diferentes representações iconográficas desta imagem, mas de modo geral,
trata-se de uma figura em que Cristo é apresentado tendo seu coração
iluminado bem ao centro do peito. Uma de suas mãos – geralmente a esquerda
– costuma estar apontando para o próprio coração, enquanto a outra mão, na
maior parte das imagens aponta para o alto.
Das muitas opções da iconografia cristã que Hemingway poderia ter
pendurado na parede da casa de Santiago, porque haveria ele escolhido uma
imagem do Sagrado Coração de Jesus? Sabemos que Hemingway escrevia
com o seu estilo ‘iceberg’, e portanto é bastante provável que esta seja apenas
a parte aparente que ele desejava que o leitor visse. Interpretando esta
passagem, podemos deduzir ideias muito mais importantes do que meramente

entender que Santiago era um católico fiel ou que aquele que segue o coração
de Cristo alcançará o Reino eterno. Esta imagem específica de Cristo não foi
escolhida por acaso. A mão apontando para o centro do peito é um convite
para visitarmos o nosso próprio coração, isto é, para que nós olhemos para
aquilo que existe dentro de nós. Olhar para as profundezas de nosso ser nos
causa revelações importantes, o que nos leva à outra mão de Cristo que
aponta para o céu. De outra forma, podemos supor que aquele que se debruça
sobre sua vida inconsciente poderá descobrir segredos que expandirão sua
consciência sobre si.
A outra imagem pendurada na parede de Santiago é a da Virgem de
Cobre. A Nossa Senhora de Cobre é a Santa Padroeira de Cuba. Ela teria
aparecido para pescadores perdidos no golfo. Após saírem para pescar, nada
encontraram e acabaram se distanciando tanto da ilha que após uma
tempestade se perderam. Teriam então puxado uma das redes e pescado uma
imagem da Virgem. Ela então apareceu para os pescadores com roupas
completamente secas e pôs fim á tempestade orientando o caminho de volta
para a Cuba. Não é por acaso que o velho adora a Santa. Na verdade, é
bastante comum que pescadores e navegantes sejam devotos de santos e
santas ligados aos mares e rios.
Seguindo na história, o garoto mais uma vez apresenta um olhar
empático em relação ao velho e demonstra preocupação com ele e com sua
casa. Sabendo de sua solidão, das necessidades que possui e das dificuldades
para obtê-las, Manolin procura minimizar o esforço de Santiago ao pensar:
‘Onde você poderia lavar-se?’, pensou o garoto. O depósito de água
da aldeia ficava lá para baixo, duas ruas além, indo pela estrada.
‘Preciso trazer-lhe água para a cabana, sabão e uma toalha nova’,
continuou a pensar o garoto. ‘Por que será que nunca penso nessas
coisas? Tenho de arranjar outra camisa para ele, um casaco para o
inverno e uns sapatos, além de outro cobertor’ (HEMINGWAY, 2015,
p. 24).

Ainda na casa do velho, os dois conversam sobre a pescaria, e Santiago
se recorda dos tempos em que era um garoto e estava na costa africana:
“Quando eu tinha a sua idade, meu garoto, andava na proa de um navio que

fazia carreira para a África e foi lá que vi leões nas praias, à noitinha”.
(HEMINGWAY, 2015, p. 25).
Os leões aparecem na obra incialmente apenas como uma lembrança
do velho, mas o encerramento do livro resgata os sonhos com os leões,
mostrando que eles são figuras simbólicas importantes para a interpretação do
livro. Por ora, cabe refletir que os leões são considerados os reis da selva,
fortes e nobres. A nobreza dos leões, que também são animais simbolicamente
solares, e, portanto luminosos, será percebida na jornada de Santiago em sua
futura pescaria.
A conversa segue, e Manolin demonstra sua admiração pelo velho
Santiago:
- E o melhor pescador é você. (Manolin)
- Não. Conheço outros melhores. (Santiago)
- Qué vá! — exclamou o garoto. – Existem muitos pescadores bons e
alguns mesmo ótimos. Mas como você não há nenhum.
- Obrigado. Gosto de ouvir você dizer isso e espero que não me
apareça pela frente nenhum peixe grande demais para desmenti-lo.
- Não existe nenhum peixe grande o bastante para isso, se você
ainda é tão forte como diz.
- Pode ser que eu não esteja tão forte como penso - admitiu o velho -,
mas conheço todos os truques e não me falta decisão.
- Agora devia ir deitar para estar descansado amanhã de manhã.
Vou levar estas coisas para a Esplanada.
- Então, boa-noite. Irei acordá-lo de manhã.
- Você é o meu despertador - disse o garoto.
- E o meu é à idade - replicou o velho. - Por que será os velhos
acordam sempre tão cedo? Será para terem um dia mais comprido?
(HEMINGWAY, 2015, pp. 26 – 27).

Neste diálogo entre o velho e o garoto, Santiago recebe os elogios de
Manolin. Santiago é um herói e um exemplo para Manolin. O garoto admira o
velho e deseja ser um pescador tão bom como ele. A admiração que o garoto
tem pelo velho não é muito diferente do que ocorre comumente em algumas
relações de professor-aluno. Os professores, por vezes, servem de inspiração
e exemplo, são admirados pelo conhecimento que possuem, e alguns por sua

sabedoria, fato que provoca uma aproximação entre mestre e estudantes,
movidos pela empatia de tentarem compreender o que se passa no outro.
Em meio à madrugada, Santiago sairá para o mar em busca do grande
peixe e será no meio dessa escuridão que o velho caminhará até a casa do
garoto para acordá-lo. A escuridão representa o inconsciente desconhecido e o
despertador é aquele que nos trás à consciência. Simbolicamente, o velho é
aquele que desperta o menino, aquele que ilumina e que esclarece, que tira o
garoto do sono inconsciente e o impulsiona para a vida consciente, cumprindo
novamente, a figura do professor. A fala do garoto ao afirmar que o velho é o
seu despertador revela, nesta abordagem, a importância do mesmo na vida do
garoto, posto que é ele quem o ajuda a revelar o desconhecido. Da mesma
forma, a resposta do velho ao afirmar que o seu despertador é a idade,
também nos leva à ideia de que foram as suas muitas experiências de vida que
lhe permitiram aprender a despertar-se.
Uma vez tendo acordado o garoto durante a madrugada, os dois
seguem com as tralhas de pescaria em direção à praia. Com eles, muitos
outros pescadores seguem para seus barcos para vencerem o mar antes do
amanhecer. Tendo colocado o equipamento no barco e deslizado o mesmo
para a água, os dois se despedem:
- Boa sorte, meu velho.
Boa sorte – respondeu o velho. Encaixou os remos nos suportes e
começou a remar para fora do porto, envolto em escuridão.
(...) Às vezes ouviam-se vozes num barco. Mas na maior parte deles
reinava silêncio (...). O velho sabia que ia muito para o largo; deixou o
aroma da terra para trás e continuou a remar em direção ao
agradável aroma da madrugada do oceano (HEMINGWAY, 2015,
p.31).

Nesta passagem revela-se a jornada para o inconsciente. A dicotomia de
luz e sombra funciona como um paralelismo de consciência e inconsciência. Da
mesma forma, como vimos no capítulo anterior, o mar é símbolo do
inconsciente. Assim, a jornada iniciada por Santiago tem como destino, sob
uma perspectiva da psicologia analítica, indubitavelmente, o seu inconsciente.
Ele parte para uma pescaria noturna em alto mar. Vale notar, porém, que esta

viagem não lhe assusta; ao contrário, ela é agradável. Ele conhece aquelas
águas e por isso não se apavora ao navegá-las, mesmo sabendo da
necessidade de ir pescar em águas mais e mais fundas.
A história segue para um dos momentos de reflexão do velho. Ele olha
para as aves do céu e se pergunta sobre a fragilidade delas diante das forças
do mar. Em seguida, ele demonstra seu carinho com as águas ao se referir ao
mar como sendo feminino e não masculino, conforme se observa abaixo:
As aves têm uma vida mais dura do que a nossa, excetuando as aves
de rapina e as mais fortes. Por que existiriam aves tão delicadas e tão
frágeis, como as andorinhas-do-mar, se o mar pode ser tão violento e
cruel? O mar é generoso e belo. Mas pode tornar-se tão cruel e tão
rapidamente, que aves assim, que voam mergulhando no mar e
caçando com as suas fracas e tristes vozes, são demasiado frágeis
para enfrentá-lo.
(...)
O velho pensava sempre no mar como sendo la mar, que é como lhe
chamam em espanhol quando verdadeiramente o querem bem. (...)
Alguns dos pescadores mais novos (...) ao falarem do mar dizem el
mar, que é masculino. Falam do mar como de um adversário, de um
lugar ou mesmo de um inimigo (...). Entretanto, o pescador pensava
sempre no mar no feminino e como se fosse uma coisa que
concedesse ou negasse grandes favores; mas se o mar praticasse
selvagerias ou crueldades era só porque não podia evita-lo. “A lua
afeta o mar tal como afeta as mulheres”, refletiu o velho.
(HEMINGWAY, 2015, p. 32)

Nos dois parágrafos supracitados, existem alguns pontos a considerar.
O primeiro deles diz respeito à percepção de Santiago sobre a natureza do mar
que ora é “generoso e belo” e ora é “violento e cruel”. Diante desta força que se
transforma, os menos acostumados a conviver com o mar podem se
desesperar na travessia marítima. Não nos esqueçamos mais uma vez de
nosso entendimento do mar como inconsciente. O mar possui características
transitórias ao longo dos dias. É possível reparar em sua mudança de
coloração, sendo por vezes mais esverdeado, outras azulado ou acinzentado.
Também ele se amansa e se agita, gerando ondas de diferentes tamanhos. E
também se modifica nas marés, avançando e retraindo sobre a praia. Assim é
a nossa vida inconsciente, que sofre variações de cores e temperamentos ao
longo os dias, sendo que algumas vezes estamos mais animados e outras
entristecidos, tranquilos ou irritadiços. E assim como o mar avança sobre a

praia dependendo da maré, também o inconsciente avança sobre a nossa ilha
de consciência, nos deixando por vezes reféns de suas vontades.
Talvez essa dificuldade de compreender o inconsciente seja responsável
pelo segundo ponto relevante. O velho nos diz que aqueles que são
inexperientes fogem do mar porque o temem. Já o velho o quer bem, e isto
ocorre porque ele sabe dos elementos preciosos que podem se encontrados
dentro dele. À medida que se pesca algo novo, a experiência da pesca se
solidifica e o pescador torna-se mais sábio nessa atividade. Saber-se mais
sábio é perceber-se ignorante perante a imensidão do desconhecido. Ao notarse minúsculo diante da natureza marítima, o homem aprende que assim como
ele, qualquer outro indivíduo também é insignificante perto do mar e este
entendimento pode se revelar como uma fonte importante para a formação
empática.
Por fim, o velho opta por chamar o mar com um artigo feminino “La Mar”
e não no seu artigo masculino comumente usado “El Mar”. O velho explica que
daquela forma o fazem os pescadores que tem carinho pelo mar. Amam o mar
como amam as mulheres. Já os jovens pescadores encaram o mar como um
adversário ou um inimigo a ser vencido. Os jovens ainda estão aprendendo e
este é um processo que carrega consigo certo sofrimento.
Santiago segue remando para alto mar e o dia começa a amanhecer.
Estava remando num ritmo muito regular e mantendo sem grande
esforço uma boa velocidade média. A superfície do oceano estava
lisa, à exceção de remoinhos ocasionais da corrente, o que permitia
que esta realizasse um terço do trabalho dele. Quando começou a
amanhecer, verificou que já estava mais longe do que esperava.
“Andei experimentando os poços mais fundos durante uma semana e
não consegui nada”, pensou. “Hoje vou tentar mais para o largo, por
onde andam os cardumes de peixes menores, e pode ser que
encontre um grande entre eles” (HEMINGWAY, 2015, pp. 32-33).

Se a escuridão é para nós um sinal do inconsciente misterioso, a luz e a
claridade do amanhecer tornam-se o entendimento consciente. O mar está
calmo e tranquilo, assim como a mente contemplativa do velho que já está
acostumado a navegar em seu próprio inconsciente. Assim, lúcido ele conclui
que é necessário ir um pouco mais distante e mais fundo, ultrapassar as águas

dos cardumes já explorados do inconsciente e com a sua experiência, tentar
fisgar algo maior. Quanto mais profundo ele vai, mais ele descobre sobre as
profundezas da natureza humana, seus medos, temores e angústias.

Olhava para baixo, para água, examinava as linhas
desapareciam perpendicularmente na escuridão do oceano.

que

(...)
A água adquirira um tom azulado tão escuro que era quase purpúreo.
Quando olhou para as profundezas do mar, o velho pescador viu o
tom vermelho do costado do barco distorcido ao sabor das ondas e o
estranho reflexo agora produzido pelo mar. Examinou as linhas para
estar certo de que caíam na vertical para as trevas do mar.
(HEMINGWAY, 2015, pp. 35 / 38).

Neste momento, a pescaria de Santiago começa. Ele mergulha as linhas
no mar e elas se perdem na escuridão das profundezas. A água da superfície
reflete a imagem do barco e definitivamente, agora, o raso está ligado ao
profundo. Esta passagem é muito rica em símbolos. A linha de pesca é
responsável por unir a consciência localizada no barco à inconsciência da
escuridão marítima. Uma única e fina linha que faz com que barco e mar sejam
nesta lógica um único organismo. Em suas duas dimensões, consciente e
inconsciente, o velho se encontra tentando fisgar uma mensagem do profundo.
O velho olha para o mar e o que vê é a imagem de si próprio. O reflexo da
água é mais um sinal de que o que está na superfície e no profundo são as
duas faces de uma mesma realidade. Mas é um “estranho reflexo” porque o
constante balanço das águas afeta nitidez e esconde o que está submerso.
Mas, enquanto o velho olhava, uma pequena albacora saltou no ar,
deu uma reviravolta e tornou a mergulhar de cabeça, brilhando ao sol
com suas escamas prateadas. Depois de ter mergulhado, apareceu
uma outra e mais outra e depois muitas mais que saltavam em todas
as direções, agitando a água e dando grandes saltos atrás de um
cardume de peixes que agora se tornava visível (HEMINGWAY, 2015,
p. 41)

Eis que aparecem as primeiras revelações e mensagens do inconsciente.
Estas ainda são os peixes comuns e em grandes quantidades. O velho já os
conhece muito bem. Não existe desafio em revela-los porque eles já foram

muito pescados por Santiago ao longo de toda sua vida como pescador. Mas é
essa agitação inicial da investigação inconsciente que aos poucos ganha ritmo
e intensidade até se tornar mais profunda. O conhecimento de se pescar
peixes pequenos funciona como uma base para se conseguir pescar os peixes
grandes, do mesmo modo como para o construtivismo de Piaget, todo
conhecimento novo se sobrepõe a um conhecimento anterior.
Agora só devo pensar numa coisa, aquilo para o que nasci. É capaz
de haver um, dos grandes, naquele cardume. Até agora consegui
apanhar um peixe extraviado, uma criança de peito. O cardume está
se afastando muito depressa. Tudo que vem hoje à superfície viaja
com uma grande rapidez e sempre para noroeste (HEMINGWAY,
2015, p. 43).

O velho pescador sabe qual é a razão de sua existência. É com
confiança que ele afirma que só deve pensar naquilo para o que ele nasceu,
isto é, para a pesca. Ele é um pescador, um revelador das criaturas submersas.
O velho ao longo de toda sua vida trouxe à superfície os seres escondidos. Ele
possui muita experiência nessa atividade e por isso se desaponta inicialmente
por ter pescado somente um peixe pequeno. Ele nota também que na pescaria
em que se encontra, todas as criaturas que vão à superfície, viajam com
grande rapidez. Metaforicamente, essas criaturas são os lampejos da razão e
os insights que o velho tem sobre cada novo pensamento. O dia da pescaria é
um dia muito propício para a autorreflexão e, consequentemente, para a
autodescoberta.

O mar estava muito escuro (...) e o velho só via os prismas muito
profundos na água azul e as linhas a cair verticalmente para o fundo
do mar, que naquela zona tinha mais de uma milha de profundidade
(...). Neste momento, quando examinava as linhas, viu uma das varas
verdes dobrar-se violentamente. (HEMINGWAY, 2015, pp. 43-44).
(...)
Pronto – disse o velho. – Pronto. (...) — Assim tão longe de terra, e
neste mês, deve ser enorme. Coma a isca, peixe! Coma. Coma, por
favor. São tão frescas e você está aí tão fundo, a cento e cinquenta
metros, nessa água fria da escuridão. Dê uma volta no escuro e
depois venha comer a isca toda. (HEMINGWAY, 2015, pp. 44-45).
(...)
Ficou à espera, com a linha segura entre o polegar e o dedo indicador,
observando aquela linha e também as outras ao mesmo tempo, pois

o peixe podia ter nadado por outro nível, mais acima ou mais abaixo.
Depois, tornou a sentir o mesmo puxão delicado (HEMINGWAY, 2015,
p. 45)

Novamente o mar se apresenta escurecido, isto é, por não estar
cristalino e nítido, torna-se impossível saber o que está submerso. As linhas de
pesca conectam o velho embarcado a um profundo desconhecido. O velho em
seu barco na superfície das águas é, como vimos, uma representação de uma
pequena esfera consciente que se conecta com a imensidão inconsciente do
oceano. A linha de pesca é o que permite a conexão consciência-inconsciência
e estando ela bastante profunda, pode acabar fisgando um grande peixe. O
velho está pescando no inconsciente coletivo e assim, sem saber, descobre
mais sobre a humanidade.
O velho Santiago então anima-se com a possibilidade de pescar um
grande peixe – ou, no nosso caso metafórico, de trazer à tona um grande
entendimento até então enterrado no inconsciente. Santiago sabe inclusive do
tamanho do peixe, porque deduz após sua vasta experiência de pesca, que por
estar distante da terra e em uma escuridão tão profunda, ele deve ser
gigantesco. Mas ainda assim, Santiago demonstra paciência para que ele se
manifeste. Uma vez fisgado, o velho administra com cuidado a linha para que o
peixe não escape. Esta mesma paciência de Santiago é necessária para
compreender as mensagens que recebemos do inconsciente. Algumas delas
são agradáveis e simples de serem decodificadas, outras são assustadoras e
exigem maior esforço e coragem para decifrar sua complexidade. Na educação,
esta paciência também deve estar presente.
Uma vez iniciada a batalha contra o peixe, o velho permite que o peixe
se manifeste livremente, nadando ainda mais para o fundo. Do mesmo modo,
deixar que a psique se manifeste livremente sem uma intervenção direta da
consciência, pode favorecer um maior entendimento da mesma.
Estava radiante com aquela pressão suave na linha e, passados
poucos segundos, sentiu um esticão violento e incrivelmente forte.
Era o peso do peixe, e deixou a linha correr para baixo, para baixo,
para baixo, desenrolando os dois primeiros rolos de reserva. À
medida que ia descendo, deslizando ligeiramente pelos seus dedos,

podia ainda perceber o grande peso, embora a pressão no polegar e
no indicador fosse quase imperceptível. (HEMINGWAY, 2015, p. 46).
(...)
Venha à tona sem grandes dificuldades e deixe-me agarrá-lo com o
arpão. (HEMINGWAY, 2015, p. 47)

A vontade do velho, no entanto, é impossível de ser realizada. Por mais
que ele deseje que o peixe seja facilmente fisgado, isso é impossível de
acontecer, mesmo que ele já seja um pescador muito experiente, sabe que não
deve ter pressa. Da mesma forma que um peixe daquele porte seria
dificilmente fisgado, também os segredos do inconsciente demandam tempo,
paciência e esforço para serem revelados.
Mas mesmo com a experiência do velho pescador, sua primeira tentativa
de utilizar a força para fisgar o peixe foi frustrante:
-Agora! – Exclamou em voz alta, agarrando a linha com as duas
mãos e começado a puxar com força. (...). Não aconteceu nada. O
peixe deslocou-se lentamente e o pescador não conseguiu içá-lo nem
um centímetro. A linha era forte e feita especialmente para suportar o
peso de peixes grandes. O velho passou-a pelas costas e aguentou o
peso do peixe, esticando-a tanto, que começara a escorrer-lhe gotas
de água pelas costas abaixo (...). O peixe avançava regularmente e
foram-se afastando devagar sobre a água calma do mar.
(HEMINGWAY, 2015, p. 47).

Se nessa história percebemos que a força do velho é pouco útil para o
sucesso da pesca, por outro lado, sua resistência e paciência são
fundamentais para lograr êxito, como no processo de ensino-aprendizagem. Ao
passar a linha por detrás das costas, todo o corpo do velho se colocou
dedicado na captura do peixe. O mesmo se dá no processo de investigação
interna. Por vezes, no ímpeto de encerrarmos um sofrimento natural de um
processo de autodescoberta, tentamos acelerar conclusões ou desistir da
investigação, o que em última instância poderá gerar ainda mais sofrimento. No
entanto, em qualquer processo terapêutico, de aprendizagem ou de
investigação interna, a paciência é uma importante aliada. A pressão e a
pressa para aprender prejudica o desenvolvimento natural e pode atrofiar o
prazer da realização.

Sobre isso, vale comentar sobre as representações do tempo para os
gregos antigos. Entre eles, havia duas figuras mitológicas utilizadas para se
referir ao tempo: Cronos e Kairós. Cronos era para eles o tempo coletivo.
Todos estamos submissos ao tempo cronológico e ele se expressa na
marcação dos relógios, nas folhas do calendário, nas transformações das
estações do ano. O tempo cronológico recebe esse nome devido ao titã Cronos,
que enquanto era o rei dos titãs temia ser destronado pelos filhos e, portanto,
os devorava assim que nasciam. Sempre que nos sentimos sob pressão em
relação ao tempo, é Cronos se manifestando, esperando para nos devorar.
A outra figura temporal era Kairós, o filho caçula de Zeus, após este ter
escapado do apetite de Cronos. Kairós era um rapaz jovem, calvo e alado. Em
sua cabeça havia somente um pequeno tufo de cabelo. Passava seus dias
voando em alta velocidade e dificilmente alguém conseguia lhe parar. Para
fazê-lo só havia uma forma, conseguir agarrar o tufo de cabelo de Kairós e
assim, encará-lo de frente. Para os gregos, o tempo kairológico era o tempo
individual, o tempo interno que nos permite entrar em um estado de solitude e
contemplação. É um tempo raro e de difícil acesso, mas que quando adquirido
promove um intenso bem estar e desenvolvimento.
Cronos e Kairós são tempos conflitantes. Quanto mais nos deixamos
levar pelo tempo cronológico, mais distante estamos de conseguir agarrar
Kairós. Quanto mais nos aproximamos do tempo kairológico, mais achamos
ridícula e sem sentido ditadura de Cronos.
Digamos, portanto, que na sua maior pescaria, o velho Santiago passará
dias e noites em uma constante batalha com o espadarte, mas sua luta é tão
intensa e profunda, que ele mal percebe o tempo cronológico passar. Isto
ocorre porque ele está mergulhado no tempo kairológico. Dentro de si, a fúria
de Cronos não existe porque somente lhe interessa revelar o que está
submerso. É neste processo de profunda e intensa busca que se revelará uma
grande mensagem que jamais poderia ser entendida por Cronos, somente por
Kairós. Cronos e Kairós também podem ser utilizados para se pensar a
educação.

O tempo cronológico é aquele em que todos os estudantes estão
inseridos coletivamente e que, numa sala de aula, corresponde ao tempo em
minutos da aula. O tempo kairológico, por sua vez, é o tempo individual de
cada aluno. É um tempo próprio para elaborar aquilo que foi ensinado. Na
educação tradicional, o conteúdo é ensinado pelo professor dentro de um ritmo,
e os alunos devem aprender aquele conteúdo em um determinado espaço de
tempo, posto que o professor deve seguir com a matéria do curso. Assim,
Cronos se sobressai sobre Kairós. Em uma educação humanista, por outro
lado, o aluno é aquele que fará despertar suas curiosidades, podendo
desenvolver um estudo que não é determinado pelo tempo cronológico, mas
sim, pelo tempo kairológico. O professor não é pressionado pelo tempo e pela
obrigação da avaliação e, em seu lugar, dedica ao aluno sua função de
facilitador da aprendizagem.
A história continua, agora com Santiago tendo que aguentar a força do
peixe:
- Gostaria de ter o garoto aqui comigo – falou o velho em voz alta. –
Estou sendo rebocado por um peixe e sou eu o poste ao qual está
preso o reboque. Podia puxar mais a linha. Mas ela podia partir-se.
Preciso aguentar enquanto puder e dar-lhe linha quando for preciso.
Graças a Deus que está avançando direito em vez de ir para o fundo.
“Que fazer se ele for para o fundo é que não sei. O que hei de fazer
se ele mergulhar ou partir disparado não sei. Mas farei alguma coisa.
Há uma porção de coisas que posso fazer” (HEMINGWAY, 2015,
p.49).

Neste ponto, dividimos a análise em duas partes. A primeira parte trata
sobre o desejo do velho de ter o garoto com ele. Como mencionamos
anteriormente, podemos interpretar o garoto como o passado do velho, com
toda sua força e vigor. Se no lugar do velho, quem estivesse lutando contra o
peixe fosse o garoto, talvez a batalha não fosse tão cansativa. No entanto, e aí
se encontra a segunda parte da interpretação, o velho sabe que não pode
tensionar demais a linha de pesca, porque ela poderia partir e o peixe iria
embora. Desta forma, a inexperiência do garoto em relação a essa pesca o
levaria a utilizar a força, causando o rompimento da linha. Mas o velho, embora
com o vigor físico inferior ao do garoto, só consegue sustentar a força do peixe,
porque sabe que em algum momento a criatura irá se cansar e será mais fácil

de içá-la. Assim, é a experiência da pesca que o faz ser paciente e
compreender a situação pela qual está passando. Isto se evidencia no
pensamento do velho quando ele se concentra e procura manter o foco: “Pense
constantemente no peixe. Pense no que está fazendo. Você não deve distrairse nem um minuto” (HEMINGWAY, 2015, p. 51). O velho sabe das suas
limitações. Ele sabe que não é possível que o peixe vá mais fundo, porque não
teria linha. Cabe a ele então, somente seguir sereno administrando a situação
e entendendo que tudo é uma questão de tempo.
Da mesma forma, existe um limite para a investigação do inconsciente.
Não é tudo que podemos revelar porque o próprio organismo não nos permitiria.
Cabe aqui uma comparação com as descobertas dos espaços pelos homens.
Se por um lado já chegamos ao espaço, à lua, e muitos projetos se apresentam
para levar o homem à Marte nos próximos anos, por outro, ainda estamos
muito distantes de conseguir levar o homem aos abismos mais profundos do
oceano. A conquista das profundezas marítimas é um desafio devido à pressão
que nelas se apresentam. E assim também são as profundezas psíquicas. Não
é possível atingi-las com facilidade, porque a própria natureza não nos permite
fazê-lo.
Santiago agora percebe que está distante da ilha:
Mais adiante olhou para trás e verificou que já não via terra. “Não faz
diferença”, pensou. “Para voltar posso sempre guiar-me pelo
resplendor de Havana” (HEMINGWAY, 2015, p. 50).

Embora a distância seja grande, o velho sabe como voltar pra casa.
Havana é a terra firme, é a solidez. Da mesma forma, ele já percorreu muitas
vezes os caminhos que conectam o inconsciente e o consciente. Ele sabe
como voltar para a terra firme da consciência. Podemos imaginar nesta
metáfora que o professor é a ilha do aluno, isto é, o lugar seguro do
conhecimento enquanto o aluno ainda está aprendendo a pescar.
A sua longa vida como pescador lhe rendeu muitos peixes, mas agora
Santiago está vivendo seu maior desafio. Em um momento ele pensa no peixe
que está nas profundezas:

“A sua escolha inicial fora se esconder nas águas escuras e
profundas, para além de todos os laços, armadilhas e traições. A
minha escolha fora ir procurá-lo onde jamais alguém ousara ir”. Sim,
onde jamais alguém ousara ir. E agora estavam ligados um ao outro
(HEMINGWAY, 2015, p.53).

O peixe está escondido nas águas escuras. Na verdade, ele sempre
esteve lá, habitando essas águas com muitos outros peixes. Até então, o velho
nunca havia conseguido captura-lo, mas eis que num determinado dia, lança
suas linhas e o apanha. Ele sabe que está distante de casa e que poucos
pescadores chegaram até onde ele chegou para fisgar o peixe gigante, até por
isso o velho parece se sentir só em tantos momentos. Ele sabe que este
processo causa dores e sofrimentos, por isso reflete: “Talvez eu não devesse
ter escolhido a vida de pescador”, pensou o velho. “Mas foi para isso que nasci”
(HEMINGWAY, 2015, p. 54). O velho reafirma seu sentido de existência. Para
ele é bastante claro que nasceu para pescar, apesar das dores que esta
atividade causa. Ser pescador é estar sempre atrás do grande peixe e Santiago
é um pescador. Ele nasceu para compreender a essência de sua existência. E
o educador, para que nasceu? O educador é aquele que olha para dentro de si
e vê a fragilidade de se saber humano e emerge com o propósito de
empaticamente facilitar o processo de busca dos seus alunos pelos próprios
conhecimentos, porque sabe do penoso que é este processo, dando
continuidade e sentido para o projeto de humanidade.
Da mesma forma como Santiago, nós também estamos constantemente
na busca pelo sentido. Isto quer dizer que somos pescadores à medida que
tentamos encontrar dentro de nossa própria essência, o sentido de nossa vida.
A liberdade para aprender proposta por Rogers e Neil, colabora para ensinar as
pessoas a buscarem os seus próprios sentidos e essências.
Em suas profissões, professores são pescadores de conhecimentos, e
também tanto de seus alunos quanto de si mesmos. A atividade docente requer
um número sem fim de conhecimentos mas talvez, o mais importante deles,
seja o autoconhecimento. A jornada do professor deveria começar não na sala
de aula, mas dentro de si. Ao investigar seu mundo interior, o professor
desenvolve o olhar empático porque descobre quais são suas dores e

dificuldades e passa a compreender no outro, e no caso em seus alunos, dores
e dificuldades semelhantes. Isto significa dizer que ele estará mais apto a
ajudar no desenvolvimento dos outros e também trabalhar o seu próprio
desenvolvimento.
A batalha de Santiago contra o peixe continua, e mesmo ele com toda
sua experiência sofre no processo. Em determinado momento, um esticão do
peixe acaba ferindo a mão do velho e ele se questiona “Como é que eu deixei
que o peixe me cortasse a mão com aquele esticão súbito?” (HEMINGWAY,
2015, p.59). Com isso percebemos que sempre há mais a aprender. Não existe
alguém que tenha esgotado os saberes. O corte na mão do velho irá cicatrizar
e esta será mais uma marca do conhecimento. Numa próxima situação, a mão
calejada estará mais resistente para uma nova pescaria. O mesmo ocorre com
os erros que cometemos no processo de aprender. Aprendemos com os erros
embora sejam dolorosos e frustrantes.
A longa batalha continua e até agora o peixe ainda não se mostrou ao
velho. Então ele conclui: “Por isso é melhor continuar a pensar que não virá
para cima tão depressa”. (HEMINGWAY, 2015, p. 63). Ele sabe que não será
bom acelerar o processo. O peixe aparecerá no momento certo, no tempo em
que ele tiver que aparecer. Essa mesma preocupação deve ser direcionada
para o processo de autodescoberta. Tudo tem um tempo de ocorrência,
elaboração e resolução.
Uma das conclusões mais interessantes que o velho Santiago tira de
seu momento contemplativo é que “no mar alto, nunca se está completamente
só”. (HEMINGWAY, 2015, p. 63). Naturalmente, o velho se refere a quantidade
de seres que vivem submersos, mas façamos novamente a construção
metafórica dos últimos parágrafos. Sendo o mar um símbolo do inconsciente,
então todos estão nos seus processos de capturas de peixes da vida psíquica.
Não estaríamos, portanto sós, porque todos compartilham as mesmas dores da
pesca e assim identificam-se. Mas no caso da frase supracitada, o mar alto é
um mar ainda mais distante da costa. Lembremos aqui da divisão proposta por
Jung entre Consciente, Inconsciente Individual e Inconsciente Coletivo. Este
alto mar é aquele em que todos nós pescamos. Ele é um mar distante e

profundo, repleto de mistérios. O mar alto é, assim, o Inconsciente Coletivo e
exatamente por isso é que nele não se está completamente só. Ele é o
inconsciente compartilhado por toda a humanidade e lar dos arquétipos.
Observando o céu, o velho reflete: “Quando há um ciclone, veem-se
sempre sinais no céu alguns dias antes, se se estiver no mar, naturalmente.
Em terra firme não os sabem prever porque não conhecem os sinais”
(HEMINGWAY, 2015, p. 63). Em terra firme não é possível ver os sinais, é
preciso lançar-se ao mar. Somente aqueles que se aventuram no mar são
capazes de vê-los. Isto quer dizer que no caso dos ciclones, que são uma
ameaça, aqueles que visitam o inconsciente e percebem os sinais, conseguem
prevê-los com maior antecedência do que aqueles que permanecem em terra
firme. Visitar o inconsciente para compreender os sofrimentos e angústias
escondidos, permite tranquilizar-se mais facilmente e aprender a lidar com a
situação de uma forma mais serena. Aventurar-se em novos conhecimentos
expande a visão e permite ver o que os outros não veem. O professor leva em
seu barco os seus alunos para verem ciclones e aprenderem a lidar com eles.
Assim, quando estiverem em terras firmes ou se lançarem sozinhos ao mar,
conseguirão prever e agir de forma mais segura com ciclones que venham a
aparecer.
Após muito empenho de Santiago, o peixe finalmente cansou e começou
a emergir.
Está subindo! — exclamou o velho. (...) A linha começou a erguer-se
lenta e cautelosamente, e pouco depois a superfície do oceano
agitou-se à proa do barco e o peixe apareceu. Apareceu à tona
d’água e parecia nunca acabar. (HEMINGWAY, 2015, p. 64).
(...)
“É um peixe enorme e tenho de dominá-lo. Não deixar que
compreenda a força que possui, nem o que poderia fazer se
aumentasse a velocidade.” (HEMINGWAY, 2015, p. 65).
(...)
O velho já tinha visto muitos peixes grandes. Tinha visto muitos que
pesavam mais de trezentos quilos e já pescara dois desses, mas
nunca sozinho. Agora, só e tão longe da terra, ia defrontar-se com o
maior peixe que lhe fora dado ver em toda vida. (HEMINGWAY, 2015,
p. 66).

O peixe finalmente começa a se revelar para o velho e este fica bastante
espantado com o seu tamanho. Ele nunca havia visto um peixe tão grande.
Sozinho e longe de Cuba, cabe somente a ele concluir a pesca. A aparição do
grande peixe é uma reafirmação de que ele nasceu para ser um pescador.
Durante toda sua vida ele pescou e adquiriu experiência com esse hábito.
Agora, fisgar o grande peixe só é possível graças aos seus muitos anos
pescando. Simbolicamente, o grande peixe é uma mensagem importantíssima
para o velho, talvez a mais importante de toda sua história e a mais profunda
de sua essência.
O peixe então dá um salto para fora da água e o velho pode observá-lo
pela primeira vez. “Por que teria saltado? Quase que diria que veio à tona
d’água só para mostrar-me como é grande” (HEMINGWAY, 2015, p. 66).
Embora o peixe já tenha mostrado seu tamanho, ainda falta conseguir fisga-lo
e prendê-lo ao barco, isto é, em nossa metáfora, o vislumbre do insight se
apresentou, entretanto, faz-se necessário agora elaborá-lo, compreendê-lo e
torná-lo consciente. Por enquanto, é o peixe que ainda está no domínio e sua
captura demanda ainda algum percurso na escuridão: “O peixe nadava
lentamente, arrastando o barco pelas águas escuras do mar. O mar começara
a agitar-se com o vento que vinha do nascente”. (HEMINGWAY, 2015, p. 66).
Na imensidão do mar, o velho sozinho em seu barco começa a pensar
sobre a condição humana. Ele se compara a outros animais e conclui:
O homem não vale lá muito comparado aos grandes pássaros e
animais. Eu por mim gostaria muito mais de ser aquele peixe lá
embaixo na escuridão do mar.
- Exceto se aparecerem tubarões – disse em voz alta – Se
aparecerem tubarões que Nosso Senhor tenha piedade dele e de
mim. (HEMINGWAY, 2015, p. 70).

Aqui aparece outro animal-símbolo importante do livro para nossa
interpretação. Os tubarões são símbolos do perigo escondido e isto se dá
porque ao navegarmos na superfície das águas marítimas não sabemos o que
se encontra mais ao fundo. Devido a sua condição de predador e seus dentes
assustadores, o tubarão nos causa medo. Ele é, portanto, dentro da metáfora,

aqueles assombros temidos que habitam nosso inconsciente. Aqueles que
existem – e que às vezes até sabemos que de fato existem – mas que não
desejamos encontrar. Ocorre que não há muito que possa ser feito. Aquele que
decide se arriscar na pescaria dos grandes peixes do mar, sempre poderá
acabar se deparando com um tubarão. O inconsciente guarda muitos mistérios
e segredos, alguns deles são fantásticos e nos trazem compreensão, outros
são desagradáveis e assustadores e podem nos paralisar. Mas mesmo um
tubarão, com o equipamento correto, também pode ser fisgado.
Santiago continuou refletindo: “Estou aprendendo o que devo fazer”,
pensou (HEMINGWAY, 2015, p. 74). A sabedoria do velho está no fato de que
mesmo sabendo-se experiente, entende que ainda há o que ser aprendido e
ele demonstra ter o mesmo assombro paralisante diante das novas
descobertas. Ser sábio é, antes, reconhecer-se ignorante. Por isso, por maior
que seja a vontade do velho de encerrar logo a batalha com o peixe, ele
continua paciente e entendendo o tempo próprio daquela pescaria. “Como tudo
isto seria simples se pudesse esticar mais a linha, pensou ele. “Mas qualquer
pequeno puxão podia parti-la. Preciso aconchegar a pressão da linha ao meu
corpo e estar pronto, a qualquer momento, a dar linha com as duas mãos”
(HEMINGWAY, 2015, p. 77). Todo seu corpo se coloca na causa da pesca e
ele consegue algum momento de descanso. “Agora, meu velho, deite para
dormir um pouco, enquanto o peixe está calmo e descansando” (HEMINGWAY,
2015, p. 80). Qualquer investigação do inconsciente demanda muita energia do
corpo. O trabalho cerebral utilizado nos estudos, nas leituras densas e nas
associações é prazeroso mas também é desgastante e por exigir muito do
corpo, chega um momento em que o repouso faz-se necessário para recompor
as energias.
Santiago então adormece e começa a sonhar com os leões da época em
que fazia expedições na costa da África:
Mais tarde começou a sonhar com as extensas praias amarelas e viu
o primeiro leão sair da floresta na escuridão da noite; depois
apareceram os outros leões, e o velho apoiou o queixo na madeira da
proa do navio que estava ancorado ao largo, na brisa da noite, e ali
ficou a espera de ver mais leões, sentindo-se feliz e confortado
(HEMINGWAY, 2015, p. 81).

Anteriormente no livro, Santiago já havia também se questionado: “Por
que é que os leões serão sempre a parte mais importante dos meus sonhos e a
recordação que parece ter ficado mais profunda em minha memória?”
(HEMINGWAY, 2015, p. 68).
Simbolicamente, como vimos, os leões representam a nobreza, a honra
e a realeza. A luta travada entre Santiago e o espadarte é uma luta leal. O
velho respeita o peixe e reconhece sua força; O leão também simboliza a
juventude e nesse sentido, sonhar com os leões significa retomar a lembranças
dos tempos em que o vigor jovem o ajudava nas pescarias. Mas dentro de
nossa interpretação, a simbologia do leão como a força solar nos apresenta
uma alternativa mais interessante. O sol é o elemento que rompe a escuridão.
Ele afasta as trevas e ilumina o que antes era difícil de enxergar. Deste modo,
quando Santiago sonha com os leões no momento em que está sendo
arrastado pelo peixe das profundezas na escuridão marítima, ele está na
verdade desejando iluminar, esclarecer e compreender. O leão é a luz da
consciência e também nos remete à ideia do alvorecer do conhecimento.
Enquanto ele representa o consciente, uma vez que é uma criatura que vive na
terra firme e possui sua simbologia solar, o peixe é representação do
inconsciente porque vive nas águas escuras e desconhecidas.
O sono do velho é então brutalmente interrompido e ele coloca-se em
alerta:
Acordou com uma sacudida do pulso direito que bateu no rosto e com
a linha queimando-lhe a mão direita (...). Nesse momento o peixe
saltou, abrindo uma enorme caverna no oceano, e depois tornou a
cair pesadamente. Depois saltou outra vez e outra vez ainda
(HEMINGWAY, 2015, p. 81)
(...)
“Era disto que estávamos à espera, pensou. “Vamos ao trabalho,
então”. (...) Não podia ver o peixe saltando e só ouvia o oceano
abrindo-se com o estrondo das pesadas ondas ao cair. A velocidade
da linha cortava-lhe as mãos, ferindo-o bastante, mas já sabia que
isso ia acontecer e procurou conservar a linha nas partes calejadas
da mão, não permitindo que corresse pela palma ou pelos dedos.
(HEMINGWAY, 2015, p. 82)

Aqui percebemos o papel fundamental da experiência. Neste trecho do
livro, a sabedoria do velho é materializada nas mãos calejadas por uma vida
inteira dedicada à pescaria. São somente essas mãos que já sofreram muitos e
muitos cortes que são capazes de sustentar durante tanto tempo a batalha com
o espadarte. Não fossem elas, o velho jamais conseguiria fisgar um peixe tão
grande. Uma vez mais a experiência vence a força. O velho tem as mãos
cortadas e já sabia que isso aconteceria, mas mesmo assim sabe onde
posicionar a linha para evitar sofrimentos maiores. Na história de Santiago, a
sabedoria é traduzida em experiência e, como ele próprio afirma, “- A dor não
tem importância para um homem” (HEMINGWAY, 2015, p. 83). Assim, em
nossa interpretação podemos deduzir que para aquele que busca a
autodescoberta, a dor resultante da exploração das profundezas é suportável e,
também, superável. Ademais, quanto mais uma pessoa estiver acostumada a
fazer o percurso de idas e vindas da autoinvestigação e ganhando experiência
nesta jornada, mais sábia ela se tornará sobre si – e também sobre os demais
por meio do desenvolvimento empático.
Novamente o velho reflete sobre a dor. Agora, ele se mostra preocupado
com o cansaço e a dor que o peixe deve estar sentindo. Por mais que ele
esteja ansioso para pesca-lo, ele também sente compaixão e respeito pelo
espadarte demonstrando empatia por ele. Em muitos momentos o velho trata o
peixe como o seu igual e admira sua força. Então pensa: “Preciso evitar que a
dor dele aumente” (...) “A minha, não importa. A minha, eu posso suportar. Mas
a dor dele pode enlouquecê-lo.” (HEMINGWAY, 2015, p. 87). Aqui continuamos
com nossa interpretação. O velho está com as mãos cortadas e doloridas. Elas
fazem parte de seu corpo físico. Mas a sua preocupação se volta para a dor do
peixe, e neste caso, com uma dor profunda e não física. Se o peixe habita o
mar do inconsciente, então esta dor é psíquica, daí a preocupação de
enlouquecer. Uma dor física parece ser para o velho mais facilmente suportável
do que uma dor psíquica, posto que esta possivelmente possui consequências
mais graves para a situação retratada. Pelo temor que tem de enlouquecer, o
velho não quer que o peixe enlouqueça.
Algumas páginas à frente na história, Santiago fala para si mesmo:

Sim, você pode. Pode aguentar durante toda a vida.”(...) “Você está
me matando, peixe”, pensou o velho pescador. “Mas tem o direito de
fazê-lo. Nunca vi nada mais bonito, mais sereno ou mais nobre do
que você, meu irmão. (...) Já agora, velho Santiago, você está ficando
com a cabeça muito confusa. Você precisa conservar-se lúcido.
Conserve-se lúcido e aprenda a sofrer como um homem”
(HEMINGWAY, 2015, p. 91).

Santiago, por tudo isso, sente-se exausto e reconhece: “Nunca estive
assim tão cansado em toda a minha vida”, pensou o velho (...). O mar estava
agora muito mais agitado (HEMINGWAY, 2015, p. 88). Esse é o cansaço
natural de alguém que se lançou ao mar. Santiago é um explorador das
profundezas e o processo de fisgar o grande peixe torna o seu mar agitado.
Esse é também o desgaste de quem explora o próprio ser, de quem se lança
às suas próprias profundezas em busca de respostas da essência. Um antigo e
conhecido provérbio inglês diz que "mar calmo não faz bom marinheiro”, e
nesse sentido, é o mar revolto que testa as habilidades dos marinheiros e
pescadores. Cada tormento do mar é um novo ensinamento para o marinheiro
que ao longo das jornadas torna-se mais experiente, habilidoso e, naturalmente,
sábio. Deste modo, aquele que adquire experiência no mar como marujo passa,
com o tempo, a capitanear. Sendo assim, Santiago não tem medo de se perder
no mar, conforme afirma: “Um homem nunca se perde no mar e a minha ilha é
grande” (HEMINGWAY, 2015, p. 88). Sendo sua ilha grande, ele sempre terá
facilidade em encontra-la e aportar. Conforme os primados de Jung, à medida
que investigamos e exploramos o nosso próprio inconsciente, podemos nos
tornar mais capazes para expandir nossa ilha da consciência, transformando
parte daquilo que antes era líquido e incompreensível em terreno sólido e
iluminado.
Quando o peixe emerge e o velho pode finalmente domá-lo, ele se
espanta com o seu tamanho: “Não! exclamou o velho. — Não é possível que
tenha esse tamanho todo” (HEMINGWAY, 2015, p. 88). O tamanho do peixe
mostra a grandeza de sua pecaria. Ele fisgou o maior de todos os peixes de
sua vida como pescador e somente a experiência de anos de pesca lhe
proporcionou isso. Se não tivesse sido um pescador por toda a vida, ele não
teria as habilidades, técnicas e os calos necessários para essa investida. A

pesca do grande peixe é, metaforicamente, o encontro com a grande revelação
que estava submersa. Dentro desta análise, consideramos que a grande
revelação é o propósito ou o sentido que orienta a vida de cada pessoa, mas
que é bastante difícil de ser encontrado.
Agora que o peixe já estava na superfície, faltava o golpe final para
conseguir captura-lo. O velho puxou-o firme junto ao barco e apanhou o arpão
que havia trazido consigo para finalmente apunhala-lo.
“Vou tentar outra vez”. Esqueceu a dor e reuniu as poucas forças que
lhe restavam, apelando para o seu orgulho, que já o deixara havia
horas. Pôs toda a sua alma no puxão e na agonia do peixe, que veio
para junto do barco, nadando suavemente com o seu estoque quase
tocando a madeira da embarcação, e começou a passar na água,
longo, profundo, largo, prateado, com manchas purpúreas,
interminável. (HEMINGWAY, 2015, p.92).
(...)
O velho sentia-se tonto e agoniado, e não podia ver bem. (...) quando
recuperou a vista completamente, verificou que o peixe estava
flutuando sobre o dorso, a barriga prateada virada para cima
(HEMINGWAY, 2015, p.95).

Olhando para a pesca exitosa, o velho amarra o peixe ao longo do barco,
ocupando toda sua lateral. Barco, peixe e pescador são agora como uma só
criatura. Aquilo que antes era das profundezas navega junto à superfície. E o
velho, tomando um momento de descanso diz: “Que a minha cabeça se
conserve lúcida — murmurou, encostando-se à madeira da proa. – Eu sou um
velho muito cansado” (HEMINGWAY, 2015, p.95). Mas admirado com a beleza
do peixe e com a vitória leal sobre o adversário conclui: “Quero vê-lo bem”,
pensou o velho, “e tocá-lo e senti-lo. É a minha única fortuna” (HEMINGWAY,
2015, p. 95). Tamanha é a importância reconhecida no peixe, que Santiago
afirma ser ele sua única fortuna. Para um pescador pobre, a captura de um
peixe tão grande lhe renderia um bom dinheiro, mas evidentemente não é
sobre esta fortuna a qual Santiago se refere. Esta fortuna é mais próxima a
glória ou ao orgulho do êxito. Na maior de suas batalhas e tendo sido testado
ao limite, o velho saiu vencedor.
Agora com o peixe, bastava retornar para Havana e para isso, “não
precisava de uma bússola para lhe indicar o sudoeste. Só precisava sentir os

ventos alísios e o enfunar da vela” (HEMINGWAY, 2015, p. 97), porque como
já vimos, o velho já navegou muito por essas águas e sabe o caminho de volta.
Mas enquanto navegava retornando para a ilha, os primeiros tubarões
apareceram seduzidos pelo rastro de sangue deixado pelo peixe, decorrente da
ferida mortal provocada pelo arpão utilizado por Santiago.
Já havia decorrido uma hora quando o primeiro tubarão o atacou. O
esqualo não viera por acaso. Viera das profundezas da água, quando
a nuvem escura de sangue se esgalhara pelo mar que tinha uma
milha de profundidade. (HEMINGWAY, 2015, p. 99).
(...)
Acertou-o, empunhando o arpão com aquelas duas mãos em carne
viva e pondo nele todas as forças que conseguiu reunir. Acertou-o,
sem grande esperança, mas com firme decisão. (...) O tubarão
permaneceu imóvel à tona d’água durante alguns minutos e o velho
fixava-o com o olhar. Depois se voltou de lado e começou a
submergir no mar, lentamente. (HEMINGWAY, 2015, pp. 100-102).

Despertamos das profundezas as coisas boas e ruins, espadartes e
tubarões. Toda investigação interna revela partes do ser, que possui partes
belas e terríveis. É necessário estar preparado para se deparar com os
tubarões quando se mergulha nas profundezas.
Na pescaria da sala de aula, o professor ajuda os estudantes a fisgarem
os seus próprios peixes, mas sempre é possível que os tubarões emerjam. O
professor facilita o processo e ampara o aluno em sua luta de aprender.
O velho para se livrar dos tubarões, começa a lutar incansavelmente
contra eles, um após o outro. Lutar contra os próprios temores permite superálos e manda-los novamente para as profundezas, quem sabe mortos, para que
não mais voltem a assombrar.
Percebendo que o peixe havia sido dilacerado por um tubarão e que
agora espalhava ainda mais sangue pela água, o velho se coloca entre a
desilusão e a esperança:
“Era bom demais para durar. Gostaria que, afinal, houvesse sido tudo
um sonho e que nunca tivesse pescado o peixe e que estivesse
agora na minha cama deitado em cima dos meus velhos jornais”.Mas o homem não foi feito para a derrota – disse em voz alta.—Um

homem pode ser destruído, mas nunca derrotado
2015, p. 102).

(HEMINGWAY,

A alegria de Santiago deu espaço para um arrependimento decorrente
da frustração de ver o peixe destruído. Após tanta batalha para pesca-lo, o
velho se vê agora em meio aos tubarões famintos. Ele está em diálogo consigo
mesmo nos pensamentos, ora como alguém que se sente derrotado, ora como
buscando uma esperança interna. É neste momento que uma das mais
célebres frases de toda obra de Hemingway aparece: “Um homem pode ser
destruído, mas nunca derrotado”. Esta frase resume a essência de seus livros.
Suas personagens são sempre colocadas à prova e a batalha é sempre
destrutiva. Mas embora estejam tomadas pela exaustão, pelas feridas e pelo
abatimento físico e emocional, permanecem firmes sem se entregar para a
derrota. Para o leitor, entretanto, a continuação da história tende a gerar
inicialmente um sentimento de indignação, injustiça e revolta, como veremos. O
velho continuará lutando com alguma esperança por seu peixe já devorado,
usando e perdendo o arpão, os remos e até mesmo o leme do barco. Santiago
assume que naquele momento, tudo o que pode fazer é pensar: “Mas eu
preciso pensar, refletiu o velho. “É tudo o que me resta. Pensar” (HEMINGWAY,
2015, p. 103). Este pensar de Santiago, em nossa metáfora pode ser entendido
como o momento de elaboração do conhecimento. A investigação interna
requer a elaboração do que se descobre e o aprender é um exercício constante
de elaboração.
Santiago reflete agora sobre a esperança e o pecado:
“É uma estupidez não ter esperança”, pensou. “Além disso acho que
é um pecado perder a esperança. (...). não compreendo bem o que
são os pecados.”. “Não os compreendo nem sei bem se acredito
neles. Talvez fosse um pecado ter matado o peixe. Suponho que sim,
embora a carne fosse para me conservar a vida e para alimentar
muita gente. Mas então tudo é pecado. Não pense no pecado, meu
velho. É demasiado tarde para isso e há pessoas cujo ofício é esse.
Deixe que sejam eles a pensar nos pecados. Você nasceu para ser
um pescador, tal como o peixe nasceu para ser peixe. S. Pedro era
pescador, assim como o era o pai do grande DiMaggio.”. Mas o velho
gostava de pensar em todas as coisas que o cercavam e, como não
tinha nada para ler e nem sequer possuía um aparelho de rádio,
pensava muito e continuava a pensar nos pecados (HEMINGWAY,
2015, p.104)

O pensamento de Santiago caminha novamente para uma reafirmação
de seu propósito existencial. Ele nasceu para ser um pescador. Do mesmo
modo, os clérigos nasceram para serem clérigos e é deles a função de pensar
sobre os pecados. Neste trecho, Santiago apresenta novamente seu lado
religioso, valorizando o trabalho do pescador ao lembrar que São Pedro era
pescador, bem como o pai de um de seus heróis do esporte, o jogador de
baseball, Joe DiMaggio. A pesca é uma atividade tão intensa na vida do velho
que ele conclui: “Tudo mata tudo de uma maneira ou de outra. Pescar mata-me
como me faz viver. O garoto é que me mantém na vida” (HEMINGWAY, 2015,
p.105). Assim, Santiago sabe do desgaste causado pela busca profunda, mas
sabe também que é graças à ela que se mantém vivo, da mesma forma que o
garoto. Santigo refere-se a Manolin, no entanto, dentro desta interpretação, é
possível imaginar a figura da criança interna de Santiago. É por ele ainda
preservar o arquétipo da criança que ele possui o vigor da pescaria e a força
para viver.
Por um momento Santiago demonstra arrependimento por ter ido tão
distante em busca do peixe: “- Não devia ter vindo tanto para o largo, peixe —
falou o velho.” (HEMINGWAY, 2015, p. 108). No entanto, ter feito essa busca
foi fundamental para sua vida. Santiago ainda não compreendeu, mas ir para o
largo foi o que lhe permitiu desenvolver sua consciência sobre si. Por mais
dolorido que tenha sido o processo, essa pescaria ficará gravada em sua
história como uma profunda autodescoberta. As descobertas do velho servirão
para ensinar os pescadores mais novos.
A validação da sabedoria do velho se encontra na capacidade de
adquirir sempre novos saberes. Mesmo experiente, adquire um novo
aprendizado. Isto é ser sábio. E mesmo na mais importante pescaria de sua
vida, ele continua aprendendo e admite seus erros, sem, contudo, desistir da
pesca.
- Devia ter trazido uma pedra. “Sim, você devia ter trazido muitas
coisas”, pensou. “Mas não as trouxe, velho. Agora não é o momento
de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que fazer com
aquilo que tem.” (HEMINGWAY, 2015, p. 109).

É um ensinamento importante a todos os educadores que se dedicam a
aprofundar a cada dia seus conhecimentos, correndo o sedutor risco de se
tornarem petulantes por acharem que sabem tudo o que poderiam saber.
A sequência dos acontecimentos se dão no momento em que novos
tubarões aparecem para devorar o peixe e o velho continua lutando contra eles.
“Em que é que poderei pensar agora?” perguntou-se. “Em nada. Não
tenho de pensar em nada e sim esperar pelos próximos tubarões”.
(...). “Sou muito velho para conseguir, com marteladas, matar um
tubarão. Mas continuarei a lutar enquanto tiver os dois remos, o
martelo e o leme”. (...) Os tubarões não voltaram a atacar até o pôr do
sol. (HEMINGWAY, 2015, p. 110).
(...)
“Não esperava mesmo conseguir mata-los”, pensou. (...) O sol
descera no horizonte enquanto ele lutava com os dois tubarões.
(HEMINGWAY, 2015, p. 112).
(...)
“Gostaria de poder ver o brilho das luzes. (...). o que é que um
homem pode fazer contra eles no escuro e sem armas?”
(HEMINGWAY, 2015, p. 114).
(...)
Mas pela meia-noite teve de lutar e desta vez sabia que a luta era
inútil. Vieram todos juntos e o velho só conseguia distinguir as
barbatanas na água e a fosforescência que produziam quando se
atiravam ao peixe. (...) Era o último tubarão do compacto grupo que
desfechara aquele ataque. Afastaram-se todos, pois já não havia
mais nada para comer. (HEMINGWAY, 2015, pp. 115-116).

Santiago não foi capaz de matar todos os tubarões, mas muitos deles
ele conseguiu espantar. Nesta metáfora, se os tubarões são os medos
inconscientes, então encarando-os é possível superá-los, embora, assim como
ocorreu com o velho, alguns deles nunca morrem e sempre podem voltar à
superfície em algum momento da vida. A questão está em aprender como lidar
com eles.
Na passagem destacada existe ainda um desejo de voltar a ver o brilho
da luz, isto é, retornar ao conhecido. A volta do velho para a ilha é cercada de
tubarões e isto ocorre porque ele foi a fundo em sua investigação. Ao retornar
para a superfície, vêm com eles todas as criaturas que lá habitam. A escuridão,
no entanto, está próxima do fim e o amanhecer do velho lhe levará novamente

à terra firme, agora mais sábio e experiente. Daí a importância do professor
mergulhar nas suas próprias profundezas. Ele se torna mais conhecedor de si
e experiente. A sabedoria adquirida por ele será útil como ferramenta para
facilitar a busca pelo conhecimento por parte de seus alunos.
Os tubarões seguiram devorando o peixe, até que só lhe restou a
ossada. O velho não teria mais carne para vender e assim, aparentemente, a
pescaria e a batalha do velho, bem como todo o seu sofrimento e suas dores
parecem ter sido em vão. Isto nos provoca uma sensação de angustia e
injustiça tão grande, posto que o livro nos induz a criar uma empatia com o
velho, que mal conseguimos enxergar qualquer aspecto positivo. Mas o velho
está vivo e levando a carcaça do peixe para a ilha.
O velho pescador já ultrapassara todas as forças e conduzia a
embarcação para o posto de abrigo instintivamente, da melhor
maneira que lhe era possível. (...) “É um bom barco”, pensou. “É
muito resistente e não ficou avariado com nada, exceto no leme,
naturalmente. Isso pode ser facilmente consertado”. (HEMINGWAY,
2015, p. 116)

O barco é forte e resistente, assim como o corpo de Santiago. Nas
águas do inconsciente, somente o barco era o lugar seguro do velho. O barco
era seu microespaço conhecido, enquanto todo o resto era uma imensidão de
incertezas, como em um processo de aprender algo novo. “O oceano é muito
grande e o barco muito pequeno e difícil de se encontrar” (HEMINGWAY, 2015,
p. 121). O barco aguentou todos os desafios que lhe foram impostos e mesmo
desparamentado conduziu o velho em segurança para a ilha.
Agora sabia que já se encontrava na corrente que conduzia à terra
firme e podia ver as luzes das praias ao longo da costa. Sabia onde
se encontrava, e chegar à sua praia era agora fácil. (HEMINGWAY,
2015, p. 116)

Agora o velho está em segurança. O mar se acalmou e a correnteza o
leva de volta à ilha. As luzes quebram a escuridão em que ele se encontrava e
ele poderá descansar. O cansativo processo de autodescoberta é constante,
mas o velho superou uma de suas principais explorações. Ele está de volta ao
lugar seguro de sua consciência, tendo-a expandido consideravelmente, isto é,

aprendendo muito mais sobre si. Mas algumas ideias ainda precisam de
elaboração. O velho pensa:
“Eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que
me venceu?”, pensou ele. — Nada – disse em voz alta. – Fui longe
demais. (HEMINGWAY, 2015, p. 117)

Mas o velho não foi derrotado. Mesmo sem a carne do peixe, sobrou o
esqueleto, a estrutura, a cicatriz do aprendido e do descoberto. Da mesma
forma que o velho tinha nas mãos as cicatrizes das pescarias anteriores que
lhe foram fundamentais para pescar o maior dos peixes, a espinha do peixe é
aqui a metáfora de uma cicatriz psíquica de seu esforço pela revelação. Ela é a
marca da luta vencida, que embora devastadora, gerou um gigantesco
autoconhecimento. As mãos calejadas proporcionaram a captura do peixe, do
mesmo modo que o sofrimento de se aprender um conhecimento anterior
proporciona a possibilidade de se ampliar a aprendizagem para novos e
maiores conhecimentos. No caso do velho Santiago, quanto mais experiência
ele obteve, mais sábio foi se tornando.
O velho finalmente aportou.
Desarmou o mastro e enrolou a vela, amarrando-a. Colocou o mastro
às costas e começou a subir a rampa que ia dar na aldeia. Foi então
que conheceu como era profundo o seu cansaço. Parou a meio
caminho durante instantes e viu no reflexo das luzes da rua a grande
cauda do peixe, erguendo-se bem mais alto do que a popa da
embarcação. Viu a linha branca da espinha dorsal, despojada da
carne, a escura massa da cabeça com a espada projetando-se na
escuridão e o grande vazio provocado pela falta da rica carne do
peixe. Recomeçou a andar e, no topo da rampa, caiu no chão e ficou
deitado durante alguns momentos com o mastro aos ombros.
(HEMINGWAY, 2015, p.118)

Santiago, como vimos, passa por todo o percurso da jornada do herói.
Mas no trecho supracitado existe uma descrição quase sacra que se aproxima
com a via dolorosa de Cristo. O velho coloca o mastro às costas, como Cristo
também carregou sua cruz. O mesmo se dá quando o velho cai no chão com o
mastro aos ombros, lembrando as quedas de Cristo enquanto subia para o
Calvário.

E da mesma forma como a morte de Cristo é seguida por sua
ressurreição, também o velho terá agora uma vida nova. Não será mais rico ou
deixará de pescar para sobreviver, mas agora o fará certo de seu propósito.
O importante não era levar o peixe para se vender a carne em Havana,
mas sim captura-lo para provar-se capaz de ainda pescar. Era o desafio que
serviu como renovação da certeza e reafirmação de seu propósito.
Na sala de aula, o professor desmotivado e que já não vê sentido em
seu trabalho, pode ser surpreendido fisgando um novo aluno interessado e
curioso, e isto pode ser o suficiente para motivá-lo e renovar suas certezas de
sua escolha de ser professor.
O velho se levanta e caminha até sua cabana onde se deita e dorme
profundamente. O garoto então vê o barco aportado e vai visita-lo.
O garoto viu que o velho respirava, observou-lhe então as mãos e
começou a chorar. Saiu para a rua sem fazer o menor ruído e
afastou-se para ir buscar café. Durante todo o caminho não parou de
chorar. Muitos dos pescadores da aldeia estavam em volta da
embarcação do velho Santiago e olhavam para o que estava
amarrado ao costado do barco; um deles estava com água até os
joelhos medindo o esqueleto com um pedaço de linha. (HEMINGWAY,
2015, p. 119).

O garoto vê Santiago e observa seu corpo machucado. Quando sai para
lhe buscar café vê muitos pescadores admirados em volta do barco do velho e
da espinha do peixe gigante. A pescaria causou admiração e respeito.
Metaforicamente, a pesca do velho gerou autoconhecimento e este por sua vez
gerou sabedoria que pode servir como ensinamentos para outras pessoas.
Outros pescadores desejam pescar os grandes peixes e verão no velho uma
oportunidade para aprender as técnicas e os descobrir os locais para isso, e o
velho, por sua vez, será empático com os jovens pescadores.
Os estudantes costumam se espelhar em seus professores e estes, por
sua vez, servem como referência de vida para muitos deles. Geralmente, a
relação professor-aluno é construída sobre pilares de empatia e admiração
mútua. O aluno vê em seu professor um conhecimento que deseja obter para
chegar onde o professor chegou; e o professor vê em seu aluno um caminho

que ele mesmo já percorreu e empaticamente deseja ajudar. Quando falamos
em formação humana, a vivência de cada pessoa conta muito e o professor,
como profissional e como pessoa, já obteve muitas experiências que podem
ser compartilhadas ou utilizadas para facilitar a aprendizagem de seus alunos.
Desta forma, quando nos referimos à história de Hemingway como uma
jornada de autodescoberta, o que fazemos é sugerir que para que o professor
se torne um facilitador de conhecimentos para os seus alunos, que ele se
permita realizar essa jornada interna ao seu próprio inconsciente, como forma
de se formar professor, e isto é imprescindível para aprimorar o olhar empático
em uma época de tantas angústias e neuroses entre os estudantes.
Quando o aluno pode falar abertamente ao professor sobre os seus
problemas e se sente acolhido, todo o processo de aprendizagem se fortalece,
em parte porque o aluno se motiva a estudar (e isto também se dá pela
vontade de agradar quem lhe quer bem e consequentemente evitar a
frustração do mesmo), e em parte porque ele percebe a oportunidade de se
tornar aquilo que ele próprio deseja, de realizar o seu potencial de
autorrealização. Nas palavras de Carl Rogers, uma aceitação como esta faz
com que o aluno mude a percepção que tem de si e, por sua vez “torna-se
mais semelhante à pessoa que deseja ser. Ele se valoriza mais. Mostra-se
mais autoconfiante e autodirigido. Apresenta uma melhor compreensão de si
mesmo” (ROGERS, 2009, p. 41).
Voltando à história, Manolin agora conversa com Santiago, como em um
diálogo de aluno e mestre.
– Agora, voltaremos a pescar juntos. [disse o garoto].
– A sua família não vai gostar. [disse o velho].
– Não me importo. Ontem apanhei dois. Mas agora iremos pescar
juntos, pois ainda tenho muito que aprender. [disse o garoto]
– Temos de arranjar uma lança boa e tê-la sempre a bordo. Pode-se
fazer uma lâmina com qualquer chapa de aço de um velho Ford.
Podemos afiá-la em Guanabacoa. Precisa ser muito aguçada e
temperada para não quebrar. A minha faca partiu-se. [disse o velho]
(HEMINGWAY, 2015, p. 122)
(...)
– E você, meu velho, procure curar as mãos. [disse o garoto]

– Eu sei como curá-las. [disse o velho]
(...)
– Preciso curá-lo quanto antes, pois ainda tenho muito que aprender
e você pode me ensinar. Sofreu muito? [disse o garoto]
– Bastante – respondeu o velho. (HEMINGWAY, 2015, p.123)

Nos diálogos, o menino reconhece que ele ainda tem que aprender com
o velho. O menino sabe que a sabedoria do velho é resultado dos seus anos de
experiência na pesca e por isso mesmo reconhece a sua importância e o seu
valor. O velho, por sua vez, ensina para o menino o que acabara de aprender,
ter uma lança a bordo, pois perdera a sua na luta com os tubarões. A formação
do professor se completa. A busca pelo autoconhecimento gerou aprendizado
no velho que se transformou em sabedoria. Agora, tendo conhecido suas dores,
ele está capacitado a ajudar o menino na sua própria busca do aprender, para
que ele, futuramente, esteja capacitado de sozinho partir para sua própria
pescaria para sua busca individual pelo maior de seus peixes das profundezas.
E quem sabe, no futuro, o próprio garoto possa se transformar em um
experiente pescador que ajudará empaticamente novos pescadores em suas
primeiras idas ao mar.
Enquanto Santiago continua deitado se recuperado, alguns turistas
chegam à praia onde está aportado o barco do velho.
Nessa tarde havia um grupo de turistas americanos na Esplanada.
Quando olharam para a praia e para a água, entre as latas de cerveja
vazias e barracudas mortas, uma mulher viu uma espinha branca
muito comprida com uma cauda enorme numa das pontas, flutuando
na maré, enquanto o vento do nascente soprava fortemente e agitava
o mar à entrada da pequena baía.
– O que é aquilo? – perguntou ela ao garçom
– Tiburón - respondeu-lhe o garçom, tentando explicar, em espanhol,
o que sucedera. – Tubarões.
– Não sabia que os tubarões tinham caudas tão belas e tão bemformadas – comentou a mulher.
– Eu também não – replicou o companheiro. (HEMINGWAY, 2015, p.
123).

A mulher e o companheiro nunca se arriscaram a ir para as profundezas
pescar, por isso mesmo são incapazes de reconhecer o que é um espadarte e
o que é um tubarão. Metaforicamente, são ignorantes de si mesmos.
O livro, então, se encerra assim:
Lá em cima, na cabana, o velho estava dormindo de novo, com o
rosto escondido no monte de jornais que lhe servia de almofada. O
garoto estava sentado a seu lado, observando-o. O velho sonhava
com leões. (HEMINGWAY, 2015, p. 124).

O velho volta a sonhar com os leões, que como já vimos, simbolizam a
nobreza e a iluminação. Terminando desta forma, a história mostra que a
batalha de Santiago foi nobre e que, por isso mesmo, o peixe em si era
somente a materialização daquilo que ele conquistou. Mais do que a carne do
peixe, Santiago precisava provar para si próprio de que ele era um pescador.
Estar tantos dias sem pescar e conseguir após este período capturar um
espadarte é a confirmação de que o propósito de sua vida era a pescaria. Para
tanto, ele foi longe e fundo, chegando a águas também habitadas por tubarões.
E mesmo após tantos dias lutando contra a força do peixe e contra a violência
dos tubarões, Santiago retorna à terra firme em segurança e com a prova da
conquista. Ele não foi derrotado e quem lhe diz isso é o seu próprio
inconsciente no sonho com os leões. Ele iluminou uma vasta área de
escuridão.

3.4 O Educador-Pescador
Uma vez que concluímos a interpretação do livro de Hemingway, cabenos agora utilizá-la para propor uma forma de pensar a formação do professor.
Em nossa análise, vimos que o velho Santiago pode ser o arquétipo do Velho
Sábio, dentro da teoria junguiana. No entanto, vimos também que Santiago
está em constante construção de sua sabedoria, de tal modo que a pesca que
realiza torna-se uma das mais importantes de sua vida, do mesmo modo que
sem ter tido todas as experiências anteriores de pesca, provavelmente não
seria capaz de concretizá-la. De modo metafórico, vimos que graças às dores

antigas é que Santiago foi capaz de suportar as novas dores e, se não fossem
elas, Santiago seria incapaz de ensinar o garoto Manolín a também se tornar
um pescador.
Outro ponto importante a ser destacado na relação do velho e do menino
é o cuidado que um possui com o outro. Em ambos destaca-se a qualidade da
empatia, fato que nos mostra, em primeiro plano, que esta qualidade não é
necessariamente um ensinamento. Ao contrário, embora a empatia possa ser
trabalhada na educação, ela é antes uma qualidade presente em qualquer
pessoa, idosa ou jovem, que pode desenvolvê-la a partir de um colocar-se no
lugar do outro. Vale ressaltar, no entanto, que ainda que sejamos capazes de
imaginar como o outro se sente, só conseguimos fazê-lo porque comparamos
consciente

ou

inconscientemente

com

alguma

situação

–

e

não

necessariamente idêntica – que nós mesmos já tenhamos passado em algum
momento da vida e que, de alguma forma, se aproxima da sensação que
sentimos no momento vivido.
Deste modo, o desenvolvimento desta qualidade passa primeiramente
em um saber olhar-se e identificar suas experiências de vida dentro das mais
diferentes emoções e sentimentos experimentados para, então, dar-se conta
da situação pela qual o outro está passando e, se for o caso, atuar de algum
modo. É assim um buscar nas suas próprias profundezas para entender o outro
dentro de suas profundezas, livre de julgamentos que o colocariam em uma
posição egocêntrica. É olhar pela perspectiva do outro a situação pela qual ele
próprio está vivendo.
Propomos assim que este olhar empático, que faz parte da tríade
rogeriana,

deve

servir-se

das

experiências

pessoais

conscientes

e

inconscientes – inclusive do inconsciente coletivo – de quem o utiliza. Vamos
além ao propor que maior será a capacidade empática de alguém quanto mais
esta pessoa mergulhar nas suas próprias profundezas e se dispuser a
reconhecer todas as suas dores como dores humanas coletivas.
Na história de Hemingway, Santiago é um homem simples, mas que nos
parece ser possuidor de grande sabedoria. Esse saber do velho não é
proveniente de anos de estudo, posto que provavelmente Santiago seja

iletrado, mas se apresenta em suas reflexões a partir de cada situação que
acontece ou que ele se lembra em sua vida. Cada novo acontecimento, uma
nova reflexão. Ocorre, entretanto, que suas palavras de maior sabedoria são
seguidas dos momentos de maiores sofrimentos enquanto pesca o grande
peixe das profundezas. E como “um homem pode ser destruído, mas não
derrotado”, Santiago continua firme em sua busca.
Quando aportar na ilha, o velho Santiago voltará com uma bagagem de
vida muito maior do que quando entrou no mar. E em cada nova pescaria que
se proponha a fazer, isto é, em cada vez que decida novamente entrar no mar,
mais experiente e sábio ficará se sua dedicação estiver em interpretar a
condição humana como costuma fazer.
Graças a essa capacidade de observação de sua condição como pobre
e velho pescador, bem como a observação dos demais, é que Santiago pode
ser um facilitador para os outros pescadores, como no caso de Manolín. A
empatia com que olhará para os pescadores mais jovens é que permitirá que
ele compreenda a etapa de vida e de profissão em que cada um deles está
passando, servindo como um orientador, como um conselheiro ou um
professor.
Do mesmo modo que Santiago é ciente de seu papel e sabe que nasceu
para ser um pescador, também a figura de professor aqui proposta é
consciente de sua atuação. Nesta lógica, entende-se que a formação do
professor deve abarcar também o olhar para dentro como forma de aprender
mais sobre si e aprimorar o olhar empático. Uma vez tendo esta perspectiva, o
educador parte agora para levar seus alunos para suas primeiras viagens
marítimas.
O educador aqui proposto é assim um facilitador. Como tal, deveria
saber – e isto inclusive deveria ser parte fundamental de sua formação inicial –
que não há maior descoberta do que a autodescoberta. Mas para ser um
facilitador, ele deve antes ter percorrido esses mares. Ele precisa se
autodescobrir para então facilitar a autodescoberta e é a partir daí que se dá a
formação empática do professor.

Por este motivo, a leitura desta obra de Hemingway que possui ricas
simbologias a serem interpretadas – e neste caso o foram a partir das teorias
de Carl Rogers e Carl Gustav Jung – serviu de inspiração para a construção de
uma metáfora sobre a formação do professor que, especificamente, se vale do
olhar empático para atuar como um facilitador de aprendizagem. Chamamos a
esta metáfora de “Educador-Pescador” e a definimos assim:
O Educador-Pescador é aquele que fisga de suas próprias profundezas
as experiências pessoais e emocionais resultantes de sua existência individual,
bem como, inconscientemente, conteúdos dinâmicos do inconsciente coletivo.
Deste modo, o educador-pescador está em um processo constante de
aquisição de sabedoria sobre si e sobre a humanidade ao revelar os elementos
existentes em seu interior. Assim, sabendo de suas dores humanas e das
dificuldades para a obtenção do conhecimento, é capaz de desenvolver o olhar
empático para atuar com cada um dos seus alunos em suas particularidades
dentro de uma perspectiva facilitadora da aprendizagem.
A construção deste termo metafórico procura finalizar esta pesquisa
tendo o olhar no fato de que cada vez mais crianças e jovens desenvolvem
distúrbios neuróticos decorrentes da forma de vida que estamos levando nos
grandes centros urbanos. Deste modo, a figura de um professor com
qualidades empáticas, preocupado em compreender o que se passa no
profundo de cada um de seus alunos é de extrema importância não apenas
para a formação de indivíduos que adquirem conhecimentos e sejam
conscientes de suas responsabilidades, mas, principalmente, para a educação
de pessoas que estarão capacitadas a lidarem com as suas próprias questões
pessoais e com a condição humana em um século tão desafiador para a
sanidade mental.

Considerações Finais

Esta pesquisa procurou demonstrar a importância do desenvolvimento
do olhar empático para a prática docente. A formação de professores requer
uma série de conhecimentos pedagógicos e outros específicos daquilo que irá
se ensinar. Deste modo, tão importante quanto dominar um conteúdo a ser
ensinado, é saber como se dão os processos mentais da aprendizagem.
Partimos da premissa de uma abordagem Humanista para a educação
e, deste modo, entendemos que o papel do professor é o de facilitar a
aprendizagem do aluno. Para tanto, este professor deve possuir a tríade
rogeriana, composta pela congruência, pela aceitação incondicional e pela
empatia.
Para isso, a pesquisa se apoiou em três principais autores, sendo dois
deles da área de Psicologia, Carl Rogers e Carl Gustav Jung e o terceiro o
romancista Ernest Hemingway.
De Carl Rogers trabalharam-se os conceitos de sua Psicologia
Humanista aplicada à Educação. Levantaram-se apontamentos do autor sobre
a Terapia Centrada no Cliente e a Educação Centrada no Aluno, de tal forma
que as conclusões definidas pelo autor são de que em um ambiente de
liberdade promovido pelo terapeuta ou pelo educador, em que existe uma
relação horizontal de pessoa para pessoa e em que terapeuta e professor
sejam congruentes, empáticos e aceitem incondicionalmente seus clientes e
alunos, então haverá espaço para o desenvolvimento da autorrealização, isto
é, o processo de os indivíduos caminharem para o melhor do que podem ser.
Esta busca pela autorrealização, entendida por Rogers como parte da natureza
humana, pode ser facilitada pelo terapeuta e pelo professor, colaborando assim
para que o individuo seja mais autônomo, autoconfiante, responsável e feliz.
Destacamos o olhar empático como aspecto central para a elaboração deste
trabalho entendendo que ele é composto por dois momentos, o de olhar para
dentro de si na condição de pessoa-professor e o de olhar para o outro na
condição de pessoa-aluno.

De Carl Gustav Jung foram trabalhados os conceitos de Inconsciente
Coletivo e da Teoria dos Arquétipos. Vimos, primeiramente, como se deu o
nascimento da psicologia e, para tanto, nos debruçamos na psicanálise
freudiana como forma de diferenciá-la da Psicologia Analítica de Jung.
Segundo o autor, existe uma dimensão psíquica nos indivíduos que é
compartilhada, chamada de Inconsciente Coletivo. Nele estão armazenadas
todas as experiências ancestrais da humanidade e, assim como herdamos dos
antepassados

certas

características

genéticas,

também

herdamos

características psicológicas. No Inconsciente Coletivo residem os Arquétipos,
figuras simbólicas antigas carregadas de energia que podem se manifestar na
mente

dos

indivíduos

em

determinados

momentos

da

vida.

São

potencialidades que servem de ferramenta para interpretações profundas do
ser e que, geralmente, solucionam complexos psíquicos.
Os estudos sobre Rogers e Jung foram importantes para formar um
arcabouço teórico capaz de interpretar metaforicamente o livro de Ernest
Hemingway. No último dos capítulos, realizamos uma introdução à biografia do
autor norte-americano, bem como procuramos esclarecer algumas questões
sobre o seu processo criativo e estilo literário. Consideramos essas duas
etapas importantes, uma vez que elas também puderam ajudar a decodificar a
obra escolhida que fora analisada.
Escolhemos o livro “O Velho e o Mar” e destacamos os trechos mais
emblemáticos para serem analisados e interpretados com base nos conceitos
de Jung e Rogers apresentados inicialmente. Aproveitamos a obra de
Hemingway para também propor a metáfora do Educador-Pescador, sendo
este aquele que fisga de suas próprias profundezas as experiências pessoais e
emocionais

resultantes

de

sua

existência

individual,

bem

como,

inconscientemente, conteúdos dinâmicos do inconsciente coletivo. Como forma
de desenvolver seu olhar empático para atuar com cada um dos seus alunos
dentro de suas particularidades em uma perspectiva facilitadora da
aprendizagem.
Esta pesquisa colabora com a produção científica interdisciplinar nos
campos da Educação, Arte e História da Cultura, trazendo como complemento

o campo da Psicologia. A partir do estudo desenvolvido, abrem-se novas
possibilidades de pesquisa voltadas para a possibilidade de se criar um
programa de formação de professores que incentive e facilite o olhar para
dentro

como

forma

de

desenvolver

o

olhar

empático

e

fortalecer

emocionalmente os educadores que atuam em sala de aula.
Existe aqui, deste modo, a intencionalidade de desenvolver em um
estágio pós-doutoral, uma nova produção científica que investigue a condição
emocional de educadores com o intuito de verificar necessidades e viabilidades
para a construção de projetos que permitam o desenvolvimento empático para
uma formação humanista de educadores.
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