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Este estudo estabelece um diálogo entre a Psicologia Analítica e o

ensino–aprendizagem de Inglês. O problema recai sobre um ensino que

privilegia a racionalização, destruindo a criação, faltando equilíbrio

entre razão e sensibilidade. A Psicologia Analítica e a Antropologia do

Imaginário recuperam a sensibilidade por meio da função mediadora

do símbolo e, conseqüentemente, do mito, trazendo para o homem o

sentido de sua existência. Assim, observamos a trajetória do ciclo

arturiano, base mítica em questão, sua ressonância na cultura e língua

britânica. Acredita-se que tal sensibilização permite ao aluno entender a

constituição dessa cultura e seus desdobramentos na língua, tornando

seu aprendizado mais prazeroso e sua produção lingüística mais rica.
Foto: CMezzoblue
<http://www.flickr.com/photos/mezzoblue/93353699/>

12.Psicologia Analítica e Antropologia  15.10.06  22:38  Page 11912.Psicologia Analítica e Antropologia  15.10.06  22:38  Page 118



Hermes 11 - 121

míticos e arquetipais captados através dos arranjos narrativos das suas imagens e
símbolos na busca dinâmica de sentidos para a existência”.

Proponho, então, observar a trajetória dos mitos que envolvem o ciclo arturiano, pos-
sível base mítica da cultura britânica, e identificar as características dessa trajetória2.
A seguir, observo esta característica em alguns momentos da cultura – como, por
exemplo, o tempo que é cíclico, a polidez britânica, o contato direto com o under-
ground. Na sala de aula, proponho considerar o uso da língua nesta perspectiva,
ajudando o aluno a interagir com sua produção lingüística por meio de um olhar
mais sensível, como por exemplo, observando o recorrente uso de adjetivos e advér-
bios ou o reconhecimento de um sujeito mais heróico ou mais lunar – indicando
que a língua, assim como a cultura, adquire características extremamente proces-
suais. O caminho seguido em direção a uma educação de sensibilidade é pelo mito
– que irá apontar características atuais da cultura britânica. Ao dialogar com a cul-
tura cuja língua será aprendida, via mitologia, o aluno poderá produzir uma língua
mais rica, mais poética e, portanto, mais significativa para ele.

Assim considerando, os mitos fazem parte da vivência humana – o que envolve a
imaginação, as imagens criadas e que, se recuperadas, podem ajudar-nos na busca
da alma, desse sentido maior a que me refiro. Ao mesmo tempo, considerando a
cultura como “o universo da criação, apropriação, transmissão e interpretação dos
bens simbólicos” (Ferreira Santos, 2004) e, portanto, direcionado à sensibilidade, é
dialogando com as culturas3, com suas semelhanças e diferenças que o indivíduo se
re-humaniza (Morin, 1979). Portanto, não se trata de uma aprendizagem sob os
moldes mecanicistas de outrora, mas sim de pensar esse ensino como um “projeto
de vida cuja proposta é gestar” (Ferreira Santos, 2004, p.41). Nesse caminho, assim
como no ciclo arturiano, o gamo procura sua deusa para encontrar sua completu-
de, mergulhando em águas profundas, maravilhando-se com o fundo do oceano,
encontrando caminhos para responder às suas perguntas e, por fim, ressurgir reno-
vado. É um verdadeiro processo de gestação, em cujo útero a vida é alimentada,
num diálogo constante do mundo externo com o interno.

Acredito, assim, estar incentivando uma prática pedagógica mais voltada à sensibi-
lidade humana, o que não significa abandonar a razão, mas sim, sensibilizá-la, o que
implica em viver a imaginação. Conseqüentemente, espera-se que neste outro con-
texto de ensino-aprendizagem o aluno possa ser mais motivado e, assim, comuni-
car-se melhor em língua estrangeira. Acredito também que, como educadora, esse
trabalho possa me ajudar a colocar-me na posição de “mestre aprendiz”, termo uti-
lizado por FREITAS (1990, p.74) e que redefine o papel do mestre como sendo aque-
le que também aprende com suas experiências de aluno, “aquele que sabe e que
não sabe, aquele que sabe que não sabe; como alguém que não sabe que sabe;
como alguém que sabe que sabe e como alguém que não sabe que não sabe”.

Acrescento, também, que este caminho é condizente com nosso processo de indi-
viduação, definido por JUNG (1992, p.166) como sendo “a harmonização do cons-
ciente com o nosso próprio centro interior ( o núcleo psíquico ou self)”. Pelo fato
de a individuação pressupor sempre uma relação com o outro, ou a realização do
vir-a-ser do sujeito, cujo objetivo é a integração dos conteúdos conscientes e
inconscientes, a posição de mestre-aprendiz permite-nos compreender melhor esse

O caminho
seguido em direção

a uma educação
de sensibilidade 

é pelo mito
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a falta de um ensino 
que dê mais atenção 

à sensibilidade humana

O presente estudo visa estabelecer um diálogo entre a hermenêutica simbólica (nas
vertentes antropológica e junguiana) e o ensino – aprendizagem de língua estran-
geira. Como problema de pesquisa, aponto um ensino que privilegia a racionaliza-
ção em detrimento da poesia. Segundo MORIN (2001, p.157), “o processo de racio-
nalização que se instaura na sociedade como um todo leva o sujeito a um “pensa-
mento simplificador e, o conhecimento, à quantificação”. Tal postura racionalista
também se aplica à escola que, de acordo com PAULA CARVALHO (1985, apud
PORTO, 1999, p.92), tem agido como “aparelho de reprodução de ordens, para exercer
as funções clássicas da educação nas sociedades modernas: sócio-cultural, política
e econômica”. Como conseqüência, MORIN (2000) aponta que o sistema educacional
baseado excessivamente na razão, “dissolve tudo o que é subjetivo, afetivo, livre e
criador“. Percebo, pois, a falta de um ensino que dê mais atenção à sensibilidade
humana, ou seja, que permita recuperarmos a imaginação e a poesia da palavra.
Busco, portanto, sentir o canto sensível da alma.

Para acompanhar minha busca pelo sentir, utilizo a Antropologia do Imaginário,
bem como a Hermenêutica Simbólica – que recolocam o homem no mundo
enquanto homo symbolicus1, isto é, no campo da mediação simbólica. Tais teorias
recuperam a função mediadora do símbolo entre o que está instituído, patente, e o
latente – o sensível. Isso significa trazer para o homem o sentido de sua existência,
já que, segundo Durand (2001), antes de o homem pensar, ele sente. É nesse jogo
de troca entre o subjetivo – o desejo e as necessidades de o homem se expressar no
mundo – e o meio cósmico-social – que se constrói o ser humano, caracterizando
o “Trajeto Antropológico”, ou seja, esta incessante troca, que explica o dinamismo
da existência humana, recuperando, sobretudo, seu sentido. Neste ponto é que
ocorre o diálogo com a Psicologia Analítica de Jung, que recupera a relação
homem-símbolo, trazendo à tona a importância do equilíbrio psíquico no dinamis-
mo da vida humana.

O símbolo, segundo Jung (1992) é um termo, um nome ou uma imagem que nos
pode ser familiar e cujas conotações estão além de seu significado convencional e
evidente. Muitas vezes, implica algo desconhecido para nós. A própria palavra ou a
imagem é simbólica “quando implica alguma coisa além do seu significado mani-
festo e imediato” (JUNG, 1992, p. 20). Jung ressalta que as palavras ou imagens pos-
suem um aspecto “inconsciente” muito mais abrangente – aspecto este que nunca é
definido ou explicado precisamente. Por existirem várias coisas que estão além da
compreensão humana é que utilizamos termos simbólicos para representar conceitos
que dificilmente conseguimos definir ou compreender.

Outro ponto importante a destacar é esse homo symbolicus com seu imaginário, que
cria a cultura. Segundo Ferreira Santos (2004) “é pela cultura que se atualiza a
humanidade em nós”. A cultura irá reviver, sobretudo, o mito, material de base para
o significado de nossas vidas. Reconhecer tais mitos e vivenciá-los permite-nos
enxergar o mundo à nossa volta e conhecermos a nós mesmos e ao Outro com quem
convivemos. A hermenêutica simbólica é um mergulho no sentido da vida, na alma,
ajudando-nos na conscientização de nossas atitudes e encaminhando as respectivas
mudanças. Ferreira Santos (2004) ainda acrescenta que dentre as várias escolas her-
menêuticas, a “mitohermenêutica é o trabalho filosófico de interpretação simbólica de
cunho antropológico que visa compreender as obras da cultura a partir dos traços
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embora
a guerra acontecesse,

o respeito cavalheiresco
ainda existia

Outro aspecto que muito me intrigava era referente à economia de água – que para
nós, ocidentais da América Latina, apesar das últimas campanhas de conscientiza-
ção, é uma questão que ainda está longe de receber, por parte da população e das
autoridades governamentais, a devida atenção. Tais características sempre me fas-
cinaram e eu nem sabia por quê. Penso então: que mitos envolvem tal cultura?
Parece-me que é o espírito do local (genius locci), o gentleman – e eu nem sabia
que isso poderia mobilizar tanto uma pessoa.

Segundo Matthews (1997), a figura do genius locci é um dos alicerces das mitolo-
gias ancestrais. Representa os espíritos da Natureza como deuses e deusas de rios,
florestas etc. O outro alicerce está na Ancestralidade – que não se refere simples-
mente aos antepassados, mas principalmente aos ancestrais arquetípicos.
Corroborando com esta afirmação, Ferreira Santos (2004) aponta que a ancestrali-
dade é a tradição viva que configura sentido e significado no seio de nossa própria
comunidade – entendendo-se por tradição o seu sentido mais nobre aliado ao pan-
teão de deuses e deusas que persistem e que, se vivenciados, nos ajudam na cons-
tituição de nossa identidade.

Ériu é uma das deusas celtas que representam o espírito do local, pois foi quem deu
nome à Irlanda. Representa a soberania das terras da Irlanda – o que é fundamental
para a preservação das tradições celtas. O respeito ao corpo sagrado da mãe-terra
é, portanto, fundamental. Como nos mostra Quintino (2002), poluir um rio, matar
animais indiscriminadamente, era o mesmo que mutilar uma deusa. Portanto, deu-
ses, natureza e religião conviviam em total harmonia. Até mesmo na guerra existia
um certo respeito. Por exemplo, a história que nos remete à conquista da Irlanda,
território conhecido como Erin, mostra muito bem essa característica. Squire (2003),
analisando a mitologia celta, conta-nos que a conquista da Irlanda se deu inicial-
mente pelo povo da deusa Dana – os Tuathá Dé Danann, deuses do sol. A seguir,
vieram outros povos, curiosamente, advindos do submundo, os chamados milésios,
que queriam tomá-la. Então, ambos os povos se encontraram e conversaram – o
que era essencial antes de a guerra ser deflagrada. O povo da deusa Dana queixou-
se de ter sido apanhado de surpresa e os milésios concordaram que invadir um país
sem avisar primeiro estava contra as cortesias da guerra cavalheiresca. Nessa luta,
deuses de ambos os lados morreram.

Derrotados, os Tuathá retiraram-se para debaixo da terra, deixando a superfície para
seus conquistadores. No entanto, Milé – o rei dos milésios, morreu, e seus dois filhos
brigaram pela posse da Irlanda – que foi dividida em duas partes iguais. Um deles
morreu e o outro reinou sozinho – o que nos remete às famosas lutas entre o Norte
e Sul da Irlanda tão conhecidas nos dias de hoje. Isso tudo para mostrar que, embora
a guerra acontecesse, o respeito cavalheiresco ainda existia, bem como em toda
batalha, o nome de Ériu era evocado. Além disso, a constante luta entre sol e as tre-
vas, e o bem e o mal, indicavam não uma luta por um poder único ou um deus
monoteísta, mas para o diálogo entre os opostos que equilibrava a Terra. Outro
exemplo é referente ao tempo, que é cíclico. Ilustrando, no ciclo arturiano, Alvarenga
(1997, p.50) mostra que Arthur representa a passagem do patriarcado para a dinâ-
mica do coração, deixando de agir como herói que cumpre seu dever para ser o herói
que ouve o coração. Nesse processo, consciente e inconsciente travam batalhas e
diálogos – caracterizando um tempo cíclico no processo de individuação de Arthur.
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processo de individuação. Se o símbolo possui a dupla função – de forma (sendo,
portanto, arquetípico) e de sentido (cultural) ele pode ser entendido como o relato
do mito, manifestando-se semelhantemente em culturas diversas e possuindo signi-
ficados diferentes, e dos mais ricos. É nesse momento que a mitologia entra em sin-
tonia com o universo, trazendo à tona as experiências humanas. Segundo CAMPBELL
(2002), “o mito é a própria experiência de se estar vivo”. Procuremos, pois, o equi-
líbrio humano por meio desta viagem mítica, num processo em que buscamos o
sentir da alma.

Por falar em alma e, portanto, de sensibilidade, busco ainda suporte em Hillman,
que parte de Jung para falar de alma. Jung aponta que a alma é profunda, que diz
respeito às nossas reações interiores. HILLMAN (1998) aponta que a alma é múlti-
pla, metafórica, sendo construída num processo chamado soul–making – constru-
ção da alma, ou seja, por meio do relacionar-se com o Outro e com o mundo para
crescer. Ou segundo Jung, para nos individuarmos. Logo, alma está relacionada a
uma atitude que busca conhecer os opostos do ser humano, suas relações com o
mundo, ou seja, é aquilo que transforma um evento em experiência significativa
para o indivíduo.

No ensino da língua inglesa, esse caminho nos permite, em primeiro lugar, ir em
direção à criatividade, pelo fato de enriquecer a imaginação. Ao imaginarmos, cria-
mos; e, ao trazermos o imaginável para o papel ou para a fala, produzimos uma lín-
gua repleta de significados para nós. Como diz BACHELARD (2001, p.20) ”as ima-
gens amadas são a origem de nossos devaneios”. É por meio da imaginação que
fazemos vir à tona nossos mais profundos sentimentos. A imagem é dinâmica, pro-
funda e é ela quem faz surgir a palavra viva. Penso que no ensino de inglês – assim
como na educação, de um modo geral, é necessário devolver à palavra a poesia que
lhe é devida; é necessária uma língua que sente. Para isso, o mergulho no mito, que
expressa uma cultura, pois é por meio do mito que encontramos os mais profundos
significados da vida. Quando nos reportamos à língua inglesa, é nessa relação sim-
bólica, prenha de sentidos múltiplos, que o aluno passa a perceber o valor da pala-
vra para ele. Recuperemos, pois, a poesia da palavra. Portanto, neste quadro con-
ceitual, meu olhar se debruça para a cultura britânica.

MITO E CULTURA
A investigação a que me proponho teve como ponto de partida, minhas recorda-
ções das viagens que realizei à Inglaterra. Em primeiro lugar, a polidez britânica:
Please e Thank you (com a entonação ligeiramente elevada) preenchiam cada sen-
tença emitida pelos ingleses. Quando queria informação, por exemplo, direções, o
inglês mostrava-se extremamente solícito, além de as informações fornecidas
serem fortemente precisas4. Outra característica impressionante era o inúmero uso
de advérbios de modo e de intensidade e o uso de adjetivos. Eram raros os momen-
tos em que ouvia um único adjetivo para designar um substantivo. Os advérbios, por
sua vez, eram usados em uma intensidade enorme. Isso ocorria muito em palestras
que ouvia na universidade em que fiquei e quando o inglês descrevia uma pessoa
ou um local. Percebia uma descrição eminentemente processual, detalhista e intensa,
como se o inglês estivesse colocando sua alma em palavras. Era uma reverência ao
como, indicando que não interessava chegar ao produto final se não houvesse um
caminho a ser percorrido.

nos permite, 
em primeiro lugar, 

ir em direção 
à criatividade
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sensibilidade mística 
e dramática, 

inclusive na língua

equilíbrio das forças interiores, era necessário que o homem mergulhasse nos seus
mais profundos abismos. Enfatizando a importância da água nessa cultura, na tradi-
ção irlandesa, a fonte de conhecimento e inspiração é sempre uma nascente.

Em relação à língua, a própria mítica nos mostra tais aspectos místicos e dramáti-
cos. Oghma, originário dos Tuathá Dè Danann, deus da comunicação, hábil artesão
da palavra e da escrita, também é um feroz guerreiro. Ogma é responsável pela cria-
ção do alfabeto Ogam – que foi o cursivo nativo da Irlanda e depois se difundiu
para a Grã-Bretanha. Sua origem ainda é obscura. Algumas autoridades o conside-
ram bem antigo, enquanto outras acreditam que seja pós-cristão, podendo até te
sido baseado no alfabeto romano. De acordo com Squire (2003) e Quintino ( 2002),
cada uma das letras do alfabeto está associada a uma árvore específica. Além disso,
segundo Quintino (2002, p. 84), os caracteres Ogam recebem seu nome conforme o
som e a matéria – sendo, portanto, resultado de associações profundas e mágicas.
É utilizado pelos druidas e poetas e seu uso é restrito a aplicações rituais.
Geralmente registram fronteiras territoriais, linhagens em túmulos de reis – o que,
para os celtas, muito significava: de um lado, as fronteiras demarcavam uma terra
viva, poderosa, a que uma determinada tribo se associava. De outro, marcava a
importância da ancestralidade. O Ogam também aparece nos oráculos e em encan-
tamentos de proteção. Portanto, a poesia tinha um grau muito elevado para os cel-
tas – de tal maneira que até o rei tinha que ser, acima de tudo, um grande aprecia-
dor e respeitador da poesia.

Observamos, portanto que a cultura celta apresenta uma sensibilidade mística e
dramática, inclusive na língua. Isso significa uma tentativa de buscar um caminho
cujo herói é muito mais lunar. São características muito interessantes de serem
observadas na cultura britânica. Vejamos:

O UNDERGROUND BRITÂNICO
Fazendo uma analogia do mito do submundo e sua atualização na cultura, men-
ciono o underground britânico, na figura dos pubs. Os pubs ou são subterrâneos ou
super retirados do centro das cidades. Localizam-se mais nas cidades do interior,
possuem uma arquitetura rústica – à base de madeira velha e vidro; portas arcadas
lembrando palácios e castelos. Vendem cerveja – à base de cevada pura. Em alguns,
é permitido até levar crianças – caracterizando ambientes familiares. Um site espe-
cífico para os pubs ingleses <http://www.britannia.com/travel/pubs.html> descreve-
os da seguinte maneira: “é uma mistura de atmosfera, atitude e emoção que, juntos,
mostram um sentimento que geralmente não se encontra nos bares americanos”
(it's a mixture of atmosphere, attitude and emotion that blends together for a fee-
ling that is generally not found in most American bars). Esta frase é muito signifi-
cativa para que possamos ter uma idéia de como é um pub, pois para categorizá-lo
em bom ou ruim, é necessário observar os critérios que envolvem não somente a
cerveja verdadeira, como também a clientela, a decoração, música, atendimento –
que parece não privilegiar um único elemento em detrimento do todo. A partir
desse conjunto, atribuem-se estrelas (de uma a cinco – como no Brasil). Lembro que
na mitologia celta, um bom cavaleiro tinha de ser guerreiro, lidar bem com as
mulheres, ser poeta, ou seja, não poderia ter um único atributo.

Os castelos dos reis – por exemplo, Camelot, do Rei Arthur, além de serem grandes
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um rei deveria [...] 
provar sua comunhão 

com a Grande Mãe

Para tornar-se rei, Arthur deveria passar pelos rituais propostos pela Grande Deusa,
pois um rei deveria ser experiente, guerreiro, culto, respeitar a mulheres ser poeta e
jurar respeito à Grande Mãe – ou, melhor ainda, provar sua comunhão com a Grande
Mãe. Assim sendo, o ritual de iniciação de Arthur é realizado no início da primavera,
e, portanto, configurando o festival de Beltaine na cultura celta, ou seja, o encontro
do guerreiro com sua alma. Esse encontro envolve símbolos dos mais diversos, den-
tre eles o mais importante, o gamo – que, segundo Alvarenga (1997, p.68), repre-
senta a juventude, o sangue novo do renascimento e a transformação. Nesse ritual,
Arthur e Morgana estão mascarados e inconscientes – ela toda pintada, na figura da
Grande Deusa, e ele, na forma de gamo, acabam copulando sem se reconhecerem.
As características do gamo são, fundamentalmente, a beleza, rapidez e, sobretudo,
suas galhagens secas que voltam a crescer. São símbolos que retratam a transfor-
mação. Em linguagem simbólica, temos o self se aproximando da alma ao mergulhar
na sacralidade da terra, ou seja, em Morgana, e, portanto, sinalizando uma origem
comum, já que são filhos da mesma mãe. Só que, para ambos, esse processo é trau-
mático, visto que são irmãos – incesto que torna o processo de individuação de
ambos extremamente doloroso. Além disso, futuramente, Morgana dá à luz ao filho
de Arthur – sem que este saiba da existência desse filho. Mordred é seu nome e é
com ele que Arthur trava a batalha final que culmina na morte de Mordred e nas
marcadas feridas de Arthur, que ao final da batalha é levado por Morgana para a Ilha
de Avalon – aguardando o chamado das terras da Bretanha para voltar.

Morgana, ou Morríghan na mitologia celta, é uma deusa tríplice. A donzela – jovem
desejável; a mãe – a que gera e nutre, a Soberania da Terra; e a anciã, que se apro-
xima dos mistérios da morte – lembrando que morte e vida possuem o mesmo peso,
o mesmo valor na mitologia celta. Desse modo, Arthur é visto como irmão e aman-
te da deusa Tríplice. É somente compreendendo os mistérios de Morgana que Arthur
poderia transformar-se. O aspecto acima mencionado mostra como ambos enfren-
tam o tempo num percurso cíclico, cujos obstáculos servem para mostrar o proces-
so de individuação de ambos; o processo de nascimento, vida e morte – que carac-
teriza todo o ciclo arturiano, nesta busca conhecida como a busca pelo Santo Graal.

Segundo Quintino (2002), o nome Graal vem do francês arcaico e significa bandeja,
prato. Neste símbolo subjaz a idéia de círculo, capaz de abarcar a vida em seu per-
curso circular do nascimento à morte. Para os celtas, o símbolo era o caldeirão –
chamado de Caldeirão do Renascimento, da Inspiração, da Fertilidade e da
Abundância – que se torna o objetivo maior da busca interior de Arthur e seus cava-
leiros. A saída para as jornadas era em grupo, mas a busca era sempre individual.
Isso significa que a perda do Graal representa a falta de harmonia com o Todo, e,
portanto, com o seu próprio ser. Para recuperar o Graal, o herói deveria conciliar o
caminho do guerreiro, do amante, do poeta e do rei.

Observamos, assim que a junção dos opostos – e não sua separação – retrata a estru-
tura mística e dramática do ciclo arturiano. Tanto que as lutas de Arthur são trava-
das com representantes do submundo – ou seja, Awn, o Elísio celta, ou na mitologia
grega, Hades. É nesses momentos que Arthur mergulha para dialogar com seu inte-
rior. Segundo Squire (2003, p. 52), esse Elísio fica embaixo da Terra, encontrando
águas profundas, estando ligado à vastidão, escuridão e nascimentos monstruosos,
sendo a própria antítese de tudo que simbolizava a terra, céu e sol. Por assim ser, para
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significa uma outra perspectiva de sensibilidade muito maior. Tentamos, pois, recu-
perar a poesia da palavra.

Sugiro, então, pensarmos na língua sob o mito de Ogma: respeitando-a, sem enxer-
gar nela o certo ou errado, mas sim seus mistérios, sua sensibilidade, seu canto per-
dido, trabalhando com a construção simbólica do ser e, portanto, apostando nas
culturas. Dessa forma, o aluno pode transitar na sua cultura e na cultura do outro
sem tomar para si valores que lhe são passados como sendo absolutos. Quando o
aluno diz: I am é porque ele se relaciona com seu campo simbólico, que faz parte
da cultura cuja língua ele está estudando, e assim, ele percebe esse I am nele pró-
prio. Não é simplesmente um ato locutório consciente, mas um sentir de dentro
para fora; uma atitude, conforme comentamos no início. Segundo Alvarenga
(1997), se o símbolo só está na consciência, eu não sou. Então, o aluno só pode ser
se ele se reconhecer dentro da cultura com a qual tem contato. O advérbio de modo
refere-se ao modo como a ação está sendo realizada; ele nos fornece a idéia de con-
tinuidade do processo e, portanto, de uma criação contínua – que é algo eminen-
temente, feminino. O mesmo ocorre com o adjetivo. Usar adjetivos é mergulhar no
sujeito ou no objeto que está sendo descrito; é uma preocupação com as virtudes
desse objeto ou sujeito. Logo, o que é importante ressaltar é que no bojo desta
estruturação simbólica da língua, vive um complexo cultural que nos ajuda a com-
preender a organização semântica e sintática dessa língua.

Assim pensando, também considero o grupo como sendo um local onde o indivíduo
inevitavelmente vive – seja na escola, na família ou no trabalho – e, portanto,
aprende e recebe influências desse grupo para o seu próprio desenvolvimento
humano. O grupo elabora símbolos e é fundamental identificá-los na perspectiva da
psicologia analítica e da antropologia do imaginário (acima descritas), ou seja, ado-
tando uma posição fenomenológica; tentando observar o fenômeno como ele é,
sem fazer juízo de valor. O grupo é um centro, onde todos podem compartilhar
valores, sentimentos e emoções. No contexto de ensino-aprendizagem, considero o
grupo extremamente importante no processo de individuação do aluno e do pro-
fessor, porque são nessas relações que ambos se constroem como seres humanos.
No convívio grupal é que as diferenças aparecem, sendo portanto, nesse momento
que podemos lidar com elas. Como apontamos anteriormente, a alma é construída
com o outro. Logo, para que possamos ir em busca do sentir da alma, tentamos,
com esse trabalho sensualizar o pensamento e, conseqüentemente, a língua – que,
uma sua vez sensualizada, pode tornar-se o fio condutor dessa relação simbólica.
Portanto, o que nos cabe, como professores, é levar um pouco de alma para um
ensino racionalizado.

Como conseqüência, acredito que podemos pensar na motivação do aluno como
estando intimamente ligada a tais aspectos mítico-culturais. É importante que o
aluno comece a conhecer esses traços simbólico-míticos da cultura a ser estudada,
de modo que ele possa perceber como tais traços refletem sua trajetória de apren-
diz. Relembrando o processo de individuação de Jung, consideramos que um con-
tato cultural mais ancestral permite ao aluno sentir a cultura que está sendo
apreendida, buscando sentido para seu aprendizado, ou seja, contribuindo para seu
processo de individuação, cujo objetivo principal é o devir da personalidade. Isto
significa que tal contexto de aprendizagem parece-nos favorecer tal processo, pois

um pouco de alma 
para um ensino
racionalizado
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e recuperadas 
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professor e aluno

fortalezas, ficavam no alto das montanhas, sendo sempre envoltos em brumas – o
que lhe fornecia um caráter extremamente místico, dramático – já que as brumas
caracterizam um encontro com as forças da natureza, ou se preferirmos, um encon-
tro do inconsciente com o consciente. Lembro também que as brumas – ou hoje em
dia conhecidas como o fog inglês – acabam fornecendo um aspecto visivelmente
melancólico à cultura britânica. Aspecto esse que, ao ser analisado juntamente com
o ato de ir a um pub ao cair da tarde, no underground, onde se bebe a bebida dos
deuses – cerveja – e se espera encontrar a amada ou amado – apresenta uma cul-
tura com características visivelmente e sensitivamente de mergulho, não heróicas.
O entorno que envolve os bares de SP é totalmente diferente: no meio das ruas mais
movimentadas e barulhentas, com músicas tecno, bebidas da moda, cuja busca pela
amada ou amado parece retratar uma busca por um Lancelote “sarado” (como no
filme Lancelote, com Richard Gere) ou uma Guinevere do tipo “super top model”.
Acredito que nesse momento, a contribuição da Psicologia Analítica está na aber-
tura de diálogo com a cultura britânica e com a cultura brasileira. Descobrir uma
cultura cuja língua está sendo aprendida significa também reconhecer tais aspec-
tos na sua própria cultura.

O ENSINO DA LÍNGUA
Fazendo um contraponto com a língua inglesa, parece-me intrigante que os aspec-
tos culturais observados ressoam nessa língua: uso excessivo de advérbios e adjeti-
vos, indicadores de polidez – sensibilidade que deve, no mínimo, ser mostrada ao
aluno por meio da cultura da língua a ser aprendida. Dessa forma, o aluno vai para
sua aventura de aprendiz-herói cujo retorno possa permitir a ele um contato maior
com sua própria cultura e, assim, fazendo desse retorno algo significativo para ele.
Seria muito mais fácil mandar o aluno à uma jornada de um ano ou mais no exte-
rior e aprender a língua para fins instrumentais. Mas como fica seu contato com
aquela cultura desconhecida? Ao aprender uma língua desconectada da cultura a
que esta língua pertence, o aluno entra em um terreno completamente desconhe-
cido, árduo, e volta sem conhecer a beleza e a sensibilidade que essa língua possui
– o que é muito triste, porque esse aluno também não explora a beleza de sua pró-
pria alma de aprendiz.

Na prática da sala de aula, a Psicologia Analítica de Jung, juntamente com a
Antropologia do Imaginário, permitem-me observar como os alunos interagem com
essa literatura arturiana e que símbolos afloram nessa interação. Vivenciar os mitos,
por meio de um mitodrama (a ser desenvolvido numa próxima etapa do trabalho)
envolve ativar a imaginação, cujas imagens criadas e recuperadas podem ajudar pro-
fessor e aluno na busca desse sentido maior a que me refiro. A partir dessa sensibi-
lização, posso observar como o aluno dialoga com a sua produção escrita, ou seja, se
ele usa adjetivos e advérbios de modo mais recorrente e como o usa, tornando-se
mais consciente da importância de identificar, por exemplo, um sujeito mais heróico
ou mais lunar em seu texto. Essa é uma tentativa de recuperar a sensibilidade místi-
ca e dramática da cultura e percebê-la no uso da língua. Logo, nesse caminho, apon-
to dois aspectos que se articulam: 1) a sensibilidade mística e dramática na língua,
herdada da cultura; 2) a maneira como essa língua é ministrada, ou seja, o registro
de sensibilidade do professor também pode ser mudado. Trata-se, portanto, de o
aluno dialogar com a língua observando seu caminho, a paisagem ao seu redor.
Acredito que quando se descreve o caminho, o aluno se situa nesse percurso, o que
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permite ao aluno perceber sua relação simbólica com essa cultura, dado o arcabou-
ço mítico a ele apresentado. E, como conseqüência, possibilitando a ele também
reconhecer sua própria cultura. Nesse reconhecimento simbólico contínuo, o indi-
víduo se transforma e estrutura sua personalidade. Ainda segundo JUNG (1948, p.
611), “um homem cujo coração não tenha sido mudado, jamais mudará o coração
do outro”.

Acredito, portanto, na importância de colocar esse aluno em contato com tais
aspectos culturais que podem tornar a língua mais gostosa, mais bonita e mais pra-
zerosa. Reconhecendo-nos no mito, mergulhamos nos mais belos e misteriosos
aspectos da existência humana.

Notas

1. O termo é definido por Durand, G. (1993:55). “O homo sapiens é, afinal, um animal symbolicum. As coisas só
existem pela figura que o pensamento objetificante lhes dá, são eminentemente símbolos dado que só se
agüentam na coerência da percepção, da concepção, do juízo ou do raciocínio, pelo sentido que os impregna.”

2. A análise da cultura britânica será feita por meio das Estruturas de Sensibilidade, propostas por Gilbert
Durand (2001). Até o momento, a presente análise leva-nos a perceber uma cultura com características de
sensibilidade mística: retorno à amada, um herói lunar; dramática, por exemplo, o tempo cíclico, caracteri-
zando um herói em busca da conciliação do guerreiro com a pureza do coração.

3. Segundo Ferreira Santos (2004), “a armadilha da noção de cultura ainda está na habitual homogeneização
que fazemos a todos os integrantes e componentes de uma mesma tradição cultural, ignorando as diferenças
existentes no seio desta mesma cultura. Por isso, pensamos culturas, comunicando as diferenças, seja no diálo-
go intercultural, seja na resistência cultural, as culturas se aprendem”.

4. Vá sempre em frente. Na segunda esquina você verá um prédio vermelho com uma estátua de bronze. Vire
nesta esquina, ande dois quarteirões. No meio do segundo quarteirão você verá o banco.
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