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Editorial
Na IDentidades dete ano, cujo tema é Máscaras do Tempo, os
autores estão na senda de Gilles Deleuze para quem “a interpretação é
arte de romper as máscaras, e de descobrir quem se mascara e porque,
e com que sentido se conserva uma máscara remodelando-a”. Esta
afirmação às páginas iniciais de Nietzsche e a filosofia está em plena
conversabilidade com os artigos desta edição.
No que concerne à abertura para o inusitado, o mundo das máscaras
repercute nas palavras, nas pinturas, nas fotografias. Tudo a dizer
dos mascaramentos na (ou da) vida que parecem meditar de maneira
definitiva na poesia, no mito, nos rituais, nos costumes, nas tradições.
Tudo experiência humana venturosa que recupera o ser histórico do
homem, no tempo e no espaço, representativo de múltiplas dimensões
e vertentes toadas da juventude sempiterna do outrora, do sagrado, do
profano, dos mistérios.
O leitor gostará de se entretecer de invenções que realinham
avessos, deflagram alteridades e auroras. Apreciará as máscaras em
seus aspectos mais concretos, apesar dos significados simbólicos e
ritualísticos, e em suas alusões metafóricas, descobrindo o que existe
realmente de maravilhoso nelas.
Esta edição, com intuito de proporcionar a interação dos leitores
nos entrelugares da cultura onde rituais ancestrais ainda se mantêm
vivos, divulga a artesania das Máscaras Transmontanas e os Caretos,
os tradicionais mascarados do Nordeste Transmontano. Em toda a
região de Trás-os-Montes há Caretos, todavia, os de Podence, que se
distinguem dos restantes pelo chocalho, foram classificados pela
UNESCO Patrimônio Imaterial da Humanidade.
À exceção de Mercedes Vázquez Saavedra, natural de Sarria (Lugo/
Galiza), que fala e escreve em galego e, por vezes, o mistura com o
português arraiano (da raia, galego-portuguesa), e dos portugueses
Carlos Ferreira (mirandês nascido em Sendim), Isidro Rodrigues (de
Bragança), Risoleta Pinto (de Elvas) e Eurico Ribeiro (de Almada), os
demais autores escrevem conforme o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa.
Bem hajam as máscaras que nos investem de personas no tempo de
nossa existência. Desvendá-las é um exercício hermenêutico a clarear
o ontológico que dialoga com a arte, com a literatura, com a educação,
com a psicologia, com a política, com a ecossociologia. Vamos ao reconto
dessas máscaras do tempo.
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TERRA DE MIRANDA

Rituais com máscara, máscaras e universalidade
— reflexões Lana Caprina
Carlos Ferreira — Escultor de Máscaras

Por um lado, enquanto artesão de
máscaras transmontanas e, por outro,
enquanto homem letrado e académico,
sobretudo durante os longos períodos
em que estou na minha oficina a sós com
o cheiro da madeira, tendo como única
companhia, a friúra do aço das goivas,
das enxós e formões, a respeito das
máscaras que esculpo, são inúmeras as
perguntas que me assaltam, são variadas
as leituras que faço para conseguir
respostas, são imensas as reflexões
cruzadas em que cogito. As notas soltas
que aqui deixo, mais não são que um
pequeno resumo dessas reflexões que
gosto de adjetivar de lana caprina por
não serem produzidas, estruturadas e
fundamentadas pelo modus operandi
estritamente académico.
Sobre a temática das máscaras
e ritos de mascarados, da avultada
bibliografia que tenho lido, a que mais
me impressionou e me fez soar todas
as campainhas, porque ecuménica, foi a
publicação do fotógrafo francês Charles
Fréger, Wilder Mann ou la Figure du
Sauvage, edição da Thames & Hudson
(Londres, 2012).
Este fotógrafo viajou dois invernos
por 19 países europeus, incluindo
Portugal, para fotografar o que ele
apelidou “Europa tribal”. Por todo o
velho continente europeu, encontrou,
ainda vivos, imensos rituais pagãos de
mascarados, sobretudo, segundo ele,

Carlos Ferreira. Foto: Luís Borges
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relacionados ao solstício de inverno e
à renovação da primavera. Com este
trabalho, Charles Fréger mostrou que,
quando se sabe procurar e depois ler
nas suas camadas civilizacionais mais
profundas, a Europa ainda não perdeu
por completo a sua umbilical ligação com
as tradições ancestrais que marcavam o
compassar anual e cíclico dos ritmos da
natureza primordial.
As fotos e as anotações de Fréger
foram, por várias vezes e em várias
línguas, publicadas na revista National
Geographic, atestando que os rituais,
trajes e máscaras que documentou estão
ainda vivos em praticamente todos os
países e que tanto variam entre países,
como entre regiões do mesmo país, como
até de uma aldeia contígua para outra
aldeia contígua. Mas, a mensagem que
transportam e vinculam é exatamente
a mesma: a crença em uma fertilidade
oculta e necessária para que as espécies
e o mundo se renovem e não morram.
Quase em jeito Lapaliciano, retirei
dessa leitura remates fundadores. Quais
sejam:
a) a universalidade da máscara: onde
há homem há máscara;
b) a abrangência da iconografia da
máscara: por todo o lado, a máscara
cristaliza em si tudo o que nos
rodeia;
c) a essência da máscara: os ritos
de
mascarados
estão
todos
primordialmente ligados à coisa
mais essencial e fundadora, o fulcro
da vida e da incessante renovação
das estações e das espécies — a
fertilidade;
d) a interrogação sobre os seus remotos
primórdios: a origem das máscaras

e)

f)

e dos ritos de mascarados ancora e
fundeia nas ancestrais sociedades
caçadoras recoletoras pré-neolíticas;
a evolução e manutenção: o desen
vol
vimento destes rituais e das
suas máscaras vai paulatinamente
incor
po
rando a cultura de cada
período civilizacional, assim como a
perspetiva de cada artesão que nela
inocula o seu tempo;
do seu faseamento evolutivo no
nosso território: tal como as rochas
sedimentares, os rituais e respetivas
máscaras estratificam-se e evoluem
ao longo de [4] extensas camadas
milenares civilizacionais que a seguir destaco.

[1] sociedades caçadoras recoletoras
pré-neolíticas nómadas, [2] sociedades
Agro Pastoris Neolíticas pré-Romanas ou
castrejas, [2] sociedades Agrárias pósNeolíticas de influência latina, [3] sociedades Camponesas Medievais ou das
aldeias cristãs pós reconquista, [4] sociedades Industriais Contemporâneas.
De forma muito simplista dizer que
em [1] o mascarado do ritual personifica
o “Caçador Nómada” que pretende a
todo o custo dissimular-se, abeirar-se
da presa e do transcendente; em [2] e
[3] o mascarado do ritual personifica
o “Feiticeiro e o Pastor” com a sua tez
queimada pelo sol, pelo frio, pela ronha
acumulada, vestido sempre como um
maltrapilho, com os seus medos e a sua
solidão, com as suas lutas contínuas
com o macho alfa do rebanho, com os
animais selvagens predadores, com
outros ladrões de gado, com as forças
da natureza, com as forças ocultas e
os medos, com o ambiente hostil e
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da Península foi o país onde os Zoelas,
tribos Celtas do povo Astur, exerceram
a sua influência e apascentaram os seus
rebanhos em regime comunitário. Esta
primórdia região, do ponto de vista
geográfico, circunscrevia-se dentro de
um perímetro delimitado a Este pela
Serra de La Culebra que fecha contra o
rio Esla quando entronca no Douro em
Aliste (Espanha), a Norte pela Serra de
Montezinho, a Oeste pelas Serras de
Nogueira, Bornes e Reboredo e a Sul pelo
vale encaixado do Douro Internacional.
A partir da Idade Média o velho
território Zoela míngua e passa a
constituir uma região administrativa,
formando-se a Terra de Miranda que
engloba no seu seio a área que ocupa
atualmente três concelhos portugueses:
Miranda do Douro, Mogadouro e
Vimioso, as localidades de Fornos e
Lagoaça no norte do concelho de Freixo
de Espada à Cinta e o antigo concelho de
Outeiro, integrado agora no concelho de
Bragança.
A História, singularidade e origi
nalidade geográfica da Terra de Miranda
permitiram a manutenção, a emergência
e o desenvolvimento de uma cultura
e etnografia exclusivas dentro do
contexto português, ibérico, europeu e
global. Destacamos nomeadamente a
língua (lhéngua) mirandesa (lei 7/99 de
29 de janeiro), os pauliteiros e o gaiteiro
tocador de fraitas e gaita de foles, a
capa de honras e as festas solsticiais
de mascarados que mais não são que
antigas tradições comunitárias pagãs
que sobreviveram à cristianização e se
integraram no Calendário hagiológico
alusivo aos santos para poderem
sobreviver.

competidor onde vive, nomeadamente
com a classe ascendente de proprietário
de terras, onde ele precisa apascentar
os rebanhos! As lutas simuladas dos
caretos, os gritos, as ameaças que
fazem com o cajado, único utensílio que
possuiu para se defender, mais não são
que uma encenação da vida quotidiana
do pastor.
Em [4] o mascarado do ritual
personifica o “Camponês” cristianizado,
único guardião de uma herança
civilizacional longa e ancestral, ao
mesmo tempo caçador, pastor e
cultivador da terra, velho feiticeiro
que fala e percebe a natureza na sua
plenitude, velho habitante da sociedade
cristã aldeã pós Reconquista onde
as relações sociais foram espessas e
complexas, onde a competição pela terra
e pelo poder se adensaram, onde uma
cultura milenar ligada ao conhecimento
da mãe natureza atingiu o seu auge
e o seu fim de linha, esfumando-se
agora, esvaindo-se e desaparecendo,
completamente fagocitada e aniquilada
pela cultura industrial urbana global.
Esse imenso saber acumulado ao longo
de milénios pelo contacto com a natureza
está, hoje em dia, apropriado pelas
universidades e pelos estudiosos das
várias ciências da terra, da antropologia,
da agronomia, da biologia e da química,
enriquecendo
despudoradamente
grandes multinacionais e matando
irremediavelmente a natureza mãe.
Por causa disto urge, portanto, aqui
deixar em evidência, e mantê-lo vivaz,
o reduto de memória e ancestralidade
da Terra de Miranda cujo primordial
território era todo o levante do Nordeste
Transmontano. Antes da romanização
6

cortiça, tecido, fibras vegetais ou
simplesmente recorrendo à pintura ou
enfarruscamento do rosto. E, quando
assim é, apenas a resiliente tradição oral
e a contumácia força anual comunitária,
que transporta e mantem a tradição
viva, podem assegurar a perenização e
transmissão dos rituais, assim como a
tradição artesã que anualmente elabora,
reinventa e, sobretudo, fixa a tipologia
das máscaras.
Sendo assim, durante o decorrer
de cada ritual com máscara, a janela
do tempo, todos os anos se abre e
escancara sobre as tradições dos tempos
primordiais da nossa ancestralidade
civilizacional. Nos momentos em que
assistimos aos rituais com máscara,
podemos viajar pelo passado que nos
fabricou e, durante aquele dia, é-nos
permitido lançar o nosso olhar sobre
os milénios passados que construíram
a nossa antropologia cultural! Aquela
visão tão lata do tempo nada mais é que
a visão real e presente sobre a nossa
própria fábrica.
Pelas razões elencadas, estes rituais
com máscara devem ser classificados
património UNESCO imaterial da
humanidade, porque constituem os
rituais espontâneos que se têm mantido
vivos sem interrupção com mais
longa duração, desde os tempos mais
longínquos da existência do Homem.
Pessoalmente gosto de afirmar, como
o fiz em Terra de Miranda — Geografia
e Toponímia (2013), que o ancestral
microtopónimo mirandês pré-romano
Ourrieta está para a estruturação do
território geográfico tal como os rituais
de mascarados estão para a estruturação
social e antropológica do Homem.

Os variados registos antigos
relativos a este território, em cada
momento do Friso Histórico, atestam a
vetusta ancestralidade que esta Terra
sempre encarnou. Comummente, a ideia
de ancestralidade, associa-se a atraso
civilizacional, primitivismo, mas eu
associo tão simplesmente a um imenso
Repósito de Memória Humana. Aplicando
uma linguagem clínica atual, poderíamos
qualificar este território como uma
“Terra sem doença de alzheimer” onde
um simples escrutínio da paisagem e da
antropologia cultural ainda nos permite
leituras acessíveis e muito aprofundadas
das várias camadas civilizacionais que
culminam no paleolítico.
Quanto aos rituais com máscara
da Terra de Miranda, refiro-me às
alusivas a rituais com máscaras na
Terra de Miranda, ou mesmo em todo
o Trás-os-Montes, longínquos registos
e notícias autóctones que o friso do
tempo nos deixou, não estão ainda
de todo identificadas dentro deste
território. Encontramos, plasmadas nas
gravuras das rochas do vale do Côa
(património UNESCO da humanidade),
notícias sobre o homem da Idade do
Ferro, nomeadamente as alusivas aos
“Homens Pássaro”, mas, neste caso,
os investigadores e especialistas têm
muitas dúvidas e são muito prudentes
quanto à interpretação que é, por vezes,
feita e que pugna estarmos em presença
de guerreiros que arvoravam capacetes
com cornos ou mesmo máscaras.
É, também, verdade que as máscaras
utilizadas nos rituais são sempre
elaboradas recorrendo a materiais
que se degradam muito rapidamente:
madeira, pele de animais ou couro,
7

Carlos Ferreira, Chocaleiro Bemposta. Foto: Aníbal Gonçalves
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rituais de mascarados estende-se do dia
13 de dezembro até ao dia 06 de janeiro,
portanto, todos os rituais de mascarados
se encontram circunscritos às ancestrais
celebrações ligadas ao solstício de
inverno. Sabendo que, ancestralmente,
o dia do solstício era festejado no dia
25 de dezembro, antes e depois desta
data, obtemos duas séries de tantos
dias como meses tem o ano, doze: uma
primeira série de doze dias que decorre
entre o dia 13 e o dia 24 de dezembro
— “A Prece”; e uma segunda série de
doze dias que decorre entre o dia 26 de
dezembro e o dia 06 de janeiro — “O
Agradecimento”.
Na Terra de Miranda, os dias
entre estas duas datas eram dias
sagrados e todas as ocorrências a eles
ligadas, sacralizadas. Por exemplo, as
ocorrências meteorológicas nesses
dias eram consideradas como sinais
que deviam valer para fazer a previsão
meteorológica do ano inteiro, onde
cada dia tinha valor de um mês. Eram
sobretudo os pastores que mais se davam
a este tipo de previsões, chamando
Primeiras Cabanhuolas (conforme livro
meu supracitado) à primeira série de
doze dias onde as festas eram uma
“Prece” para que o SOL voltasse, e as
Segundas Cabanhuolas à segunda série
de doze dias onde as festas serviam de
“Agradecimento” pelo Sol ter voltado.
No dia de Natal (25/12), não havia
Cabanhuolas, porque estas ficam paradas
a descansar. Durante o período de dias
referido, eram e são ainda celebrados
imensos festejos sempre aquecidos
com fogueiras colossais acendidas no
centro da aldeia, refeições comunitárias
descumunais e imensos rituais com

São os primeiros templos cristãos
medievais românicos com as suas
cachorradas exteriores a versarem
abundantemente a temática da máscara,
assim como os altares medievais
de madeira entalhada e pintada,
nomeadamente os “altares das almas”,
onde todos os medos se plasmam, que
exibem os mais antigos conjuntos de
máscaras ancestrais, mas que ainda não
estão sistematicamente inventariados,
porém, constituem os mais vastos e
diversificados testemunhos da tradição
da máscara nesta região.
Neste ano de 2019, ainda se mantêm
vivos na Terra de Miranda nove rituais de
mascarados. No concelho de Miranda do
Douro são três: “Bielho i Galdrapa” em
São Pedro da Silva (13/12); “Carocho —
Fiesta de las Morcielhas” em Constantim”
(27 e 28/12); “Bielha” em Vila Chã
da Braciosa (01/01). No concelho de
Mogadouro são seis: “Careto e Belha”
em Valverde (25/12); “Belhos, Soldado e
Sécia” em Bruçó” (25/12); “Chocalheiro
ou Belho” em Vale de Porco (25/12,
01/01 e 06/01); “Chocalheiro Manso
e Chocalheiro Brabo” em Bemposta
(26/12 e 01/01); “Farandulo” em Tó
(01/01); “Mascarão e Mascarinha”
em Vilarinhos dos Galegos (06/01).
De muitos outros rituais nos chegou
notícia da sua existência através de um
opúsculo escrito por Joaquim Rodrigues
dos Santos Júnior (1940): “O ‘Careto’
de Valverde, o ‘Chocalheiro’ de Vale de
Porco e as suas máscaras de pau.” (Porto:
Imprensa Portuguesa. Extracto das Actas
do Congresso Nacional de Ciências da
População. Vol II: 1-19).
Se prestarmos fina atenção, o friso
temporal em que se desenrolam todos os
9

máscaras sagradas, tudo “oferendas”
em honra do deus de quem toda a vida e
fertilidade na Terra depende: o Sol.
Na sua órbita anual elíptica, o
planeta Terra afasta-se paulatinamente
do sol até ao dia do solstício de inverno:
com esse gradual, mas consistente
afastamento, as temperaturas descem
até ao negativo, os dias são minúsculos
e escuros, enquanto as longas noites
ocupam a imensa parte de leão do
ciclo quotidiano de 24 horas. Durante
essas longas noites, todos os perigos
podem acontecer: ataques de animais
selvagens, roubos e extravio de gado,
vinganças silenciosas, sublevação das
forças do mal…
No raciocínio coerente e lógico do
tempo do Homem ancestral, cogitava-se
que a única fonte de energia de toda a
vida na Terra, o Sol, estaria insatisfeito e
zangado com o homem, por isso, se iria
para sempre embora e abandonaria os
homens ao frio e à escuridão. Os festejos
e as oferendas haviam de convencer o
Sol a voltar novamente para a companhia
dos homens. E a grande magia, acontece
todos os anos: a meio das celebrações,
no dia de Natal, tudo se inverte, os dias
crescem um salto de pardal e a magia
funciona sempre, todos os anos, e, mais
uma vez, o Sol volta para a companhia
dos homens.
Existe mesmo um tema icónico do
reportório tradicional dos gaiteiros da
Terra de Miranda que é a “Alvorada”, que
nunca deixa de ser tocado no momento
do nascer do sol, aquando de cada ritual
de mascarados. E o homem da Terra
de Miranda, prático e objetivo, até aos
dias de hoje, não precisou mudar um
milímetro que fosse a estes rituais ao
formato mágico da sua receita composta
por “Prece” e “Agradecimento”, porque

sempre funcionou e continua a funcionar
em uma perfeição plena e esplendorosa.
É verdade que para poder acalmar
o ímpeto da aproximação crescente
e abrasadora da amizade do Sol, pelo
solstício de verão, é necessário inverter
todos os vapores das solenidades e
festejos, por isso, entre o dia 13 de junho
(Santo António) e o dia 24 de junho
(São João) havia, também, doze dias
de fogueiras e festejos, mas, essas são
outras contas do rosário a que não são
para este artigo chamadas. O que quero,
entretanto, salientar são as máscaras da
Terra de Miranda.
As personagens feitas Chocalheiros,
Carochos, Farandulos, Velhos e Velhas,
Galdrapas, Sécias, Caretos e outras
Filandorras, para mim (que mais não
quero ser que artesão de máscaras),
todas elas consubstanciam tão só as
personagens centrais de cada contígua
civilização ancestral: Caçadores nómadas
ancestrais, Feiticeiros e Pastores,
Camponeses. Todos eles totalmente
subjugados à bondade aleatória do
grande deus, senhor de toda a energia
e de toda a fertilidade existente no
nosso planeta: o Sol. É ele o responsável
pelo calor e pelo frio, pela chuva, pelas
trevas e pela luz, pelas cores, pelos dias
e pelas noites, pelas estações do ano,
pela abundância da caça e da pesca,
pelo pasto que farta os rebanhos, pelo
frutificar das culturas e colheitas, pelas
florestas que encerram os medos e as
feras, que abastecem em lenha, em
raízes e frutos silvestres, pelos rios,
regatos e fontes, pelo mar, pelo fogo,
pelo céu e pela Terra…
É mais que verdade que, com o decorrer dos séculos e milénios, toda a
narrativa referente aos deuses e religiões se foi espessando, densificando,
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transformando, opacizando, interpenetrando e complicando, e a mesma coisa
aconteceu com as máscaras e respetivos
rituais que, para se manterem vivos, foram obrigadas a aprender a ser “esponjas” dos costumes de cada tempo. Como
diria o poeta: chegará um tempo que de
tanto te teres transfigurado já eu não te
reconhecerei…
Na Terra de Miranda, existem dois
rituais solsticiais com máscara que
não usam máscara enquanto utensílio
sobreposto à cara: o Farandulo de Tó
(concelho de Mogadouro) e a Bielha de
Vila Chã da Braciosa (concelho de Miranda
do Douro). Estas duas figuras saem à rua
no dia 1º de janeiro e as personagens
têm o rosto enfarruscado com carvão:
esse ato é a sua máscara. O facto de não
existir máscara-utensílio pode levar-nos
a conjeturar que o ritual será mais antigo,
dada a maior facilidade na elaboração
do disfarce, mas, este pensamento não
nos deixa ir mais além que a conjetura...
Que eu conheça, e conheço pouco, são
estes os únicos rituais portugueses
em que as personagens usam saia que,
talvez pelo facto da Terra de Miranda
ser uma Terra de muitos dançadores
ancestrais com saia, os pauliteiros,
esta forte singularidade, não tenha, até
agora, sido suficientemente escrutinada
e sublinhada, sabido o facto de a saia ser
vestida por muitos homens em contexto
etnográfico e, portanto, muito comum
dentro deste território.
A Bielha de Vila Chã da Braciosa, dado
o seu contexto coreográfico no ritual,
muito me induz a fazer paralelismos
com a Filandorra, figura que é recorrente
em muitos e variadíssimos rituais do
contexto europeu e, dado o trabalho que
muitas vezes executa durante o ritual, o
trabalho da lã e da confeção dos tecidos,

apesar de ser sempre encarnada por um
homem, se nos afigura como podendo
personificar a mulher do Pastor. É,
também, fundamento sublinhar que a
Bielha de Vila Chã da Braciosa, durante
toda a duração do ritual, dançar
continuamente o lhaço dos pauliteiros
— La Bicha. Ora, em língua mirandesa,
La Bicha significa tão simplesmente
serpente. Trata-se de uma dança que se
executa em um deambular serpentinoide
que parece querer imitar a deslocação
rastejante da serpente. Constatamos,
portanto, que apesar da serpente não
estar inscrita na máscara, ela está
inscrita no ritual. E relativamente a todos
os outros rituais que usam máscaraobjeto, no que entendo, podemos ler
nelas aspetos fundadores e primordiais
apesar de inscritos com tinta indelével
diferente em cada uma das máscaras.
A esmagadora maioria das máscaras
é esculpida na madeira verde das árvores
autóctones, que seca depois da máscara
esculpida, sendo a lenha mais apropriada
para a sua confeção, a madeira mais
leve, dado o tempo de duração do ritual
ser, por vezes, muito longo e, portanto,
o peso e incómodo que induz na cara do
mascarado. As madeiras de crescimento
rápido, além de serem muito leves, são
mais moles e fáceis de trabalhar, além de
terem grande porosidade que se traduz
em uma grande capacidade de absorção
do suor do mascarado durante o ritual
que, frequentemente, é submetido a
exercício físico intenso e extenuante. O
amieiro (Alnus glutinosa), os vários tipos
de choupo (Populus nigra e Populus
alba), e, também, a nogueira (Juglans
regia), o olmo ou negrilho (Ulmus), o
castanheiro (Castanea sativa), a cerejeira
(Prunus avium) e a cortiça (Quercus
suber) constituem o grosso das árvores
11

Bielha de Vila Chã da Braciosa. Foto: Elisa Alves
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Chocalheiro de Bemposta é a que eu mais
gosto de esculpir, porque, pessoalmente,
a considero a mais fantástica máscara do
continente europeu por ser a que nos
oferece a leitura mais complexa, dado
o número mais elevado de ícones que
leva esculpidos em alto-relevo e depois
pintados a vermelho, dependendo das
versões: dois cornos, uma serpente,
uma salamandra, duas maçãs, duas
laranjas, dentes de javali laterais ao
nariz, “falo-língua” que pende ou sai
ereto da boca, dois testículos no queixo,
uma boca carnuda vaginal, um tufo de
pelos ou cabelo que lhe pende em jeito
de barbicha e vários tufos de pelos
implantados na cabeça, nas sobrancelhas
e contorno dos olhos, na cana do nariz e
no bigode.
Enquanto a salamandra é um animal
que tem forte simbolismo mágico na
tradição ancestral europeia e que,
apesar de se parecer nas suas feições
com um lagarto, ela é considerada pela
cultura popular ancestral meio dragão
e metade serpente. Transporta consigo
uma enorme conotação com a pureza e
de grande resistência ao fogo, existindo
mesmo a crença popular antiga que,
lançada ao fogo, a salamandra não arde
e sai dele sempre ilesa.
Já a serpente constituiu, como
sabemos, a mais forte referência
universal alusiva à fertilidade. No velho
testamento, a serpente é animal que
fala com Adão e Eva, sabe tanto como
deus acerca da árvore da vida e prova
que deus mente ao garantir a Adão e Eva
que, contrariamente à ameaça que deus
lhe havia feito, eles não morreram ao
comer a fruta da árvore da vida, por isso,
aqui, a serpente é símbolo da sabedoria.
Pelo facto das serpentes-macho terem
dois pénis independentes e a cada um

mais utilizadas na confeção da máscara.
A única máscara em cortiça é a do
Bielho de São Pedro da Silva (concelho
de Miranda do Douro) que tem um
formato que se aproxima de uns óculos,
dado o dia 13 de dezembro ser o dia que
celebra Santa Luzia, a santa do calendário
cristão que intercede no céu em favor
de todos os sofrimentos e doenças dos
olhos. A máscara está pejada de várias
sementes e líquenes da floresta como
que assegurando um repositório da
continuidade eterna da Silva — palavra
latina para designar floresta.
A única máscara elaborada em couro
velho é a do Carocho de Constantim
(Miranda do Douro), mas, temos notícias
trazidas por Sebastião Pessanha em livro
intitutlado Mascarados e Máscaras
Populares de Trás-os-Montes, publicado
pela Livraria Ferin (Lisboa, 1960),
referindo que aquela máscara era
comummente elaborada em madeira. A
Mascarinha de Vilarinhos dos Galegos é
elaborada com linha branca em croché
tricotado à mão. As restantes máscaras
são em madeira que, tradicionalmente,
total ou parcialmente se pintam, predo
minando o fundo preto ou vermelho.
Têm fundo predominante preto: a Bielha
de Vila Chã da Braciosa, o Careto de
Valverde, o Farandulo de Tó, o Carocho
de Constantim e o Chocalheiro de
Bemposta. O Chocalheiro ou Belho de
Vale de Porco tem fundo vermelho
predominante.
A máscara do Careto de Valverde
arvora uma serpente entrelaçada
por entre os cornos de um carneiro e
deixa pender da boca um “falo-língua”
vermelho. A máscara do Chocalheiro de
Vale de Porco encimam-na dois cornos
e tem esculpido em alto relevo uma
salamandra e uma serpente. A máscara do
13

deles estar associado um testículo que
produz sémen de forma autónoma,
personificam, por essa razão — quer
nas civilizações ancestrais europeias,
quer nas civilizações clássicas grega e
latina, quer na Ásia e na Índia, quer nas
sociedades americanas pré-colombianas
e na África ou mesmo nos arquipélagos
do Pacífico Sul — o símbolo universal
e absoluto da fertilidade. A serpente
todos os anos renova a sua pele e é, por
isso, símbolo universal da regeneração
e da imortalidade. Apenas com o novo
testamento ela começa a ser associada
ao demónio e ao mal.
Os cornos das máscaras representam
os cornos dos animais com quem o
caçador e o pastor tinham de debaterse. Alguns investigadores aludem aos
cornos do diabo, referindo ao mesmo
tempo que estes rituais com máscara
são pré-romanos, pré-cristãos, tempos
em que o diabo ainda nem sequer
tinha sido criado, ou mesmo difundido
pelos medos veiculados pelo catecismo
cristão que castigava o mal com as
profundezas e augúrios do inferno, reino
onde o demónio era o deus do mal que
escrutinava e infligia castigos eternos.
Não é, portanto, de admirar, que o grosso
das máscaras estejam pejadas de altos
e baixos relevos praticamente todos
alusivos à exaltação da fertilidade:
cornos-falo, línguas-falo, narizes-falo,
serpentes, bocas carnudas vaginais,
testículos no queixo.
De fato esta é uma temática que é
imensamente complexa e simplificá-la
não é tarefa fácil e não tenho a certeza
de que tenha conseguido elucidá-la.
Atendendo a esta leitura universal
da evolução paulatina e complexa da
civilização Humana, que saiu da Etiópia
para povoar todo o planeta Terra,

atendendo ao tentame de interpretação
abrangente e ecuménica dos ícones,
é inconteste perceber que a máscara,
aqui ou noutro lugar, mais não é que
objeto que sacraliza e transcende
quem a porta, conferindo-lhe dotes e
poderes que iniciam, que forçam o Sol e
todos os deuses a voltar para junto dos
homens, obrigando-os a fertilizar todos
os entes daquele novo ciclo anual, que
renasce das trevas de forma mágica e
esplendorosa a seguir ao dia do solstício,
só depois de executados todos os rituais
a ele dedicados.
Também, estes rituais e as respetivas
máscaras são identidade ancestral que
conferem orgulho e diferenciação às
comunidades que os celebram e, quando
assim é, a sua sobrevivência é mais
consentânea com a dignidade humana.
E muitos pensarão que as máscaras da
minha terra valem apenas pelas máscaras
da minha terra, mas, sabiamente, diz
o povo: “quem viu a sua aldeia, viu o
mundo todo.”. Comungando da mesma
ideia do povo, diz o ecuménico poeta
Alberto Caeiro, em 1914, que “Da minha
aldeia vejo quanto da terra se pode ver
do Universo.../ Por isso a minha aldeia é
tão grande como outra terra qualquer,/
Porque eu sou do tamanho do que vejo/
E não do tamanho da minha altura...”.
Também está do mesmo acordo o
poeta Antônio Gedeão quando escreve,
em 1958, que “Minha aldeia é todo o
mundo./ Todo o mundo me pertence./
Aqui me encontro e confundo/ com
gente de todo o mundo/ que a todo o
mundo pertence.”. Por fim, referiro-me
ao grande poeta Transmontano Miguel
Torga que, em 1969, afirma que “O
universal é o local sem paredes”.
14

Chocalheiro Bemposta. Foto: Carlos Ferreira
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AVELEDA
Festa dos Caretos no tempo
Isidro Carlos Pereira Rodrigues – Professor de Filosofia e Mestre em Ciências da Educação

Em dezembro de 1976, Carlos
Guerreiro, Domingos Morais e Eduardo
Pais Mamede deslocaram-se à aldeia
de Aveleda, no Concelho de Bragança
(Portugal), para registar a Festa dos
Caretos como um querer exorcizar o
reflexo ancestral do que vai ficando
perdido, mas, que ainda, corajosamente,
resiste.
Na bagagem, o livro do etnólogo
português, Benjamim Pereira (Máscaras
Portuguesas), uma máquina fotográfica
e um gravador emprestado por um

amigo, Francisco D`Orey. O que viveram
naquelas duas semanas marcou-os
indelevelmente e foi decisivo para
muito do que fizeram e do que são
hoje. Trinta anos depois, em dezembro
de 2006, olharam para os registos que
tinham feito e tiveram pena de os ter
fechados. Decidiram, então, compilar em
um CD áudio, com gravações de 1976,
todos os documentos que possuíam
e disponibilizá-los a todos os que os
quisessem conhecer. Os primeiros
destinatários são as pessoas de Aveleda

Mário Albano Fernandes, Gaiteiro
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e os mordomos da festa, grupo de jovens
rapazes, da altura, ao qual dedicam esse
trabalho pela hospitalidade excecional
que tiveram. Foi nas nossas mãos que
colocaram esta documentação que,
agora, compartilho de modo a descrever
a festa e mostrar alguns desses registos
fotográficos.
Nas ruas lamacentas desta aldeia
portuguesa — profundamente rural e
interiorizada, carente de infra-estruturas
básicas, que aconselhavam, devido
às chuvas dos dias anteriores, a usar
galochas —, sentia-se a alegria vibrante
da Passacalle e de outras melodias
musicais que, na sua original gaita-defoles, ainda com o fole feito com a bolsa
extraída da pele de cabra ou cabrito, o
gaiteiro Mário Albano Fernandes, natural
de Laviados, mas residente em Aveleda

desde os nove anos de idade, tão bem
tocava.
O acompanhamento do tambor pelo
“tio Padeiro”, a estridente gritaria, algazarra e os estrídulos “hi! gu! gus!” dos
caretos, animavam as várias rondas (voltas pela aldeia que são anúncio ou convite feito a todos aqueles que queiram
participar na festa), a alvorada e um dos
momentos altos da festa — a recitação
das comédias.
Inserida nas tradicionais festas de
inverno que se realizam em vários locais
do Nordeste Transmontano, faz parte
dos mais arcaizantes rituais de iniciação
ou de “passagem da imaturidade para
a idade espiritual do adulto”, como
designa Mircea Eliade.
No dia 1º de novembro, dia de
Todos-os-Santos, os rapazes “caretos”

Recitação das comédias
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reúnem-se com o objetivo de ir a um
terreno baldio cortar lenha: “grossos
troncos de carvalho e de outras árvores
de pau rijo para que faça boa brasa.”,
conforme assinala António Pinelo Tiza,
no livro Inverno Mágico, Ritos e Mistérios
Transmontanos, datado de 2004 e
publicado pelas Edições Ésquilo (Lisboa).
A lenha cortada é, posteriormente,
carregada e transportada até ao largo
da aldeia, onde é leiloada e vendida
na presença da população interessada,
sendo entregue a quem oferecer mais
por ela. O preço da sua venda reverte
totalmente para a organização da festa,
ou seja, para ajudar no pagamento das
despesas que os rapazes com ela terão.
Os “caretos mordomos”, espécie
de sacerdotes do ritual (expressão
utilizada por Tiza), compram a carne,
tradicionalmente vitela, o vinho e
outras bebidas. Todos os géneros

alimentícios
são
comprados
em
abundância e contratam uma cozinheira
para
confecionar
as
refeições.
Antigamente eram os próprios caretos
que matavam a vitela no dia anterior
ao Natal e preparavam as refeições.
Os “Picos”, caretos mais novos, que
entram pela primeira vez na festa e que,
verdadeiramente, simbolizam os ritos
de passagem, fazem as tarefas mais
pesadas a mando dos mordomos ou dos
rapazes mais velhos. É na Casa do Padre
(antiga residência paroquial) que se
reúnem para tomar decisões, ensaiar as
comédias, guardar os fatos, as máscaras
e outros adereços e para comerem as
refeições.
Na véspera de Natal, 24 de
dezembro, após a consoada com as
respetivas famílias, os rapazes reúnemse e ensaiam as quadras das comédias
que irão recitar no dia seguinte. No

Ao fundo, acompanhamento do tambor pelo “tio Padeiro”. À frente, careto com máscara
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“[...] os rapazes com cerca de
quinze anos e mais, até se casarem
[...] andam pelas ruas em saltos
e correrias de toda a ordem e da
maior agilidade, brandindo um
pau e amedrontando a garotada
miúda que ora os persegue e vaia,
ora foge apavorada na sua frente.”
(Sebastião Pessanha)

dia de Natal, 25 de dezembro, ocorre
a alvorada, por volta das sete horas da
manhã, da qual participam todos. Como
diz Tiza, “O jovem iniciado deve erguerse de imediato sob pena de uma severa
punição” que pode ser, por exemplo, o
pagamento de multas. Segue-se a missa,
momento importante de religação dos
vivos e dos mortos, do profano e do
sagrado, do cristão e do pagão, na qual o
grupo de rapazes tem um local especial
que lhe é reservado junto ao altar-mor.
Logo após a missa, o povo sai da igreja
ao som da gaita-de-foles e do bombo
ou caixa e aguarda num largo principal
(Largo lombo das Eiras, também
designado Machinal, ou na entrada da
aldeia, junto à fonte) o aparecimento
dos caretos a fim de cumprir o momento
seguinte: a recitação dascomédias.
Os caretos surgem com máscaras
de lata, latão velho ou de zinco. Outrora
eram de madeira, plástico ou outro

material que desse para tapar a cara.
As máscaras, feitas pelos rapazes,
são pintadas predominantemente de
vermelho, preto e branco e algumas
adornadas com vários adereços como
cornos e barbas de lã espessas ou pêlo
hirsuto de vários animais que ajudam a
simular figuras grotescas e diabólicas.
Como refere Sebastião Pessanha,
em Mascarados e Máscaras Populares
de Trás-os-Montes, obra com desenhos
de Mily Possoz e publicada em Lisboa
(Livraria Ferin, 1960, p. 45): “[...] as
máscaras em Aveleda são falhas de
modelação, histriónicas, simplesmente
grotescas, representam as mais diversas
feições, talhadas cada uma ao sabor
do gosto e da fantasia do improvisado
artista [...] mesmo quando pretendem
representar figuras diabólicas quase
inspiram simpatia.”. O nariz, geralmente,
é bastante saliente e pontiagudo.
Envergam um fato revestido de franjas de
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tecido coloridas e alguns usam, também
como ornamento, chocalhos de vacas
que trazem a tiracolo. Nas mãos, seguram
um pau de cepa de urze, popularmente
designado de “saramoco”. Nas mãos,
também, seguram uma bexiga de porco
que durante a época das matanças do
porco, insuflam de ar e penduram para
secar até ao dia em que a usam para bater,
sem magoar, nas raparigas solteiras.
Com o porte ameaçador de quem
não tem medo de nada, fugindo às
normas sociais e morais instituídas,
dispõem-se em duas filas deixando
espaço entre elas para o careto que,
com a cara descoberta, ladeado por
outros dois caretos mascarados, recita
as comédias que são quadras satíricas
de crítica social sobre os casos insólitos,
inusitados e, até mesmo, chocantes
que ocorreram no último ano na aldeia,
uma súmula de todos os atos que

fogem das regras institucionalizadas.
São recitadas com a liberdade que não
seria tolerada noutras circunstâncias,
porque ali, naquele momento, como
atesta Tiza, são transformados em
seres superiores, mágicos e proféticos,
diabos e sacerdotes ao mesmo tempo.
Denunciam abertamente a todos os
factos que fugiram à regra social. As
críticas são momentos de autocrítica,
têm como objetivo manter a coesão
social que, através da confissão pública,
o mal fica sanado. E bem frisa Benjamim
Pereira, em Máscaras Portuguesas (1973),
que o retorno à norma foi atingido por
meio do mascarado.
Atualmente, as comédias são escritas
por alguém, não necessariamente careto,
mas com uma veia poética. Embora
mantendo algum tom jocoso, já não são
tão cáusticas e severas como o eram
outrora, que, no entanto, ninguém deve

Ronda
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Ronda
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Careto 1976

levar a mal, aviso feito, normalmente,
na primeira quadra das comédias. A
exemplo disto vai aqui uma quadra de
1976: “Vamos começar as comédias/
e ninguém deve levar a mal,/ tudo o
que aqui se vai dizer/ já são hábitos
de Natal.”. E mais outra de 2006: “Não
estejam assustados/ Comédias toda a
gente tem/ Podem estar à vontade/ Que
não ofendem ninguém.”.
Após o momento da crítica social,
é efetuada a derradeira ronda com
as tradicionais bexigadas e diversas
tropelias pela aldeia, acompanhadas
pelo gaiteiro (com a gaita-de-foles),
pelo tocador do bombo ou caixa e por
quem se lhes quiser associar. Por volta
das dezanove horas é o jantar, avisado a

todos os caretos com gritos sucessivos
de um careto mordomo (“ó caldo!
ó caldo!”), seguido de um baile que
termina a altas horas da manhã.
No dia de Santo Estêvão (26 de
dezembro), último dia festivo, fazem
um jantar. Em outros tempos, neste dia,
conforme Benjamim Pereira, os rapazes
pediam enchidos com os quais faziam
a sobreceia para a qual convidam as
raparigas solteiras da terra as que no
dia anterior tinham sido perseguidas
e excluídas são, neste dia, acolhidas. É,
também, a ocasião em que, por tradição,
se nomeiam os mordomos da festa do
ano seguinte a fim de assegurar a sua
continuidade e não deixar morrer a
tradição, pretendendo perpetuar, assim,
a memória coletiva.
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Quadras extraídas das comédias de Aveleda - ano 1976

Tudo isso de nada valeu
Porque era um grande porco
Quem se foi agarrar ao rabo
Foi a Catarina do Terroco
A Bernardete embaraçada
Por não a poder ajudar
O Alpargatas estava no Portelo
E ela estava-se a pintar
Ela tanto puxou
Que caiu e ficou de gatas
Gritou pela Bernardete
Traz-me cá as tuas alpargatas

Quadras extraídas das comédias de Aveleda - ano 2006

No Lombo das Eiras
Aquilo estava a animar
Eram os dos saneamentos
Que acabavam de chegar
Vinham Pintos e Engenheiros
Todos a falar assim
Viemos a ver como estão
As obras que não têm fim
Não fazem nada a direito
Pois ninguém faz uma ideia
Sucateiros tão grandes
Não entram outros na aldeia
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FESTA DO BIELHO E A GALDRAPA DE SAN
PEDRO DA SILVA
Mercedes Vásquez Saavedra – Escritora e Fotógrafa

Esta festa do Bielho e a
Galdrapa de San Pedro da Silva
é por Santa Lucia. Acada de ser
o dia 15 de decembro, em San
Pedro da Silva em Miranda do
Douro. Que coincide nas datas
das Festas do solstício e o
ciclo agrário.
Os personages son um
velho (L BIELHO em mirandés)
com máscara de cortiça e
uma cruz tamén de cortiça,
que din de San Cipriano, bota
de vinho e pâo. A Galdrapa,
é un home transvestido de
muher, vestida á moda antiga
e pintada, cun pau para colgar Foto: Mercedes Vásquez
esmolas ou chouriças, xunto bexigas de porco. Os Bailadores que van bailando ao son
dos gaiteiris. O bailador soe ser outro home transvestido. Esta festa foi recuperada
grazas as testemuñas dos habitantes da aldeia de S Pedro da Silva.

Foto: Mercedes Vásquez
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Foto: Mercedes Vásquez
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DA ORGANICIDADE DA MÁSCARA E DO
NÃO-TEMPO
Fernando Pessoa, Agostinho da Silva,
António Telmo — o tríptico multiplicado
Risoleta da Conceição Pinto Pedro – Licenciada em Literatura Românica

Fernando Pessoa, Agostinho da Silva e
António Telmo.
Agostinho da Silva, professor, escritor, pensador, co-fundador da Universidade de Brasília, dispensa apresentações no contexto desta Revista. Sobre
isto, ressalta do seu percurso um livro,
Um Fernando Pessoa, no qual está patente uma relação complexa entre o pensador-poeta e o poeta-pensador.
Como é irrequieto, Agostinho é, ele
próprio, na sua obra, uma espécie de
heterónimo instável, saltitante e imprevisível como o ar. A partir de certa altura, previsível na sua imprevisibilidade.
Ou um desdobrado pseudónimo que se
reparte para melhor se encontrar. Ou
conhecer. António Cândido Franco fala,
preferencialmente, de pseudónimos, um
rol infindável de pseudónimos, muito
antes de Pessoa ter entrado no horizonte da vida de Agostinho. É pouco admissível o conhecimento do poeta dos heterónimos por Agostinho antes do Brasil,
segundo o mesmo António Cândido.
As personagens que dão o título às
novelas mais não são do que heterónimos, ou pretextos para as deambulações
de Agostinho sob forma de reflexão em
torno do mundo. Já as tínhamos encontrado nos ensaios sobre os escritores,
nas biografias, encontramo-las por todo
o lado onde a produção dele se inscreve.

Quando, na Literatura Portuguesa,
pensamos em máscaras, imediatamente
nos ocorre Pessoa, o poeta dos múltiplos
Janus ou dos mais de setenta e dois
rostos, embora a maioria seja quase
desconhecida do público. Distingue-se
ele dos seus heterónimos tratando-se a
si, enquanto ortónimo, por “ele-mesmo”,
algo a ver de Fernando Pessoa emPáginas
de Doutrina Estética (selecção, prefácio e
notas de Jorge de Sena, Lisboa, Editorial
Inquérito, 1946), o que é muito curioso
e paradoxal, pela distância que o “ele”
cria em relação ao “mesmo”, logo, sendo
o ele-mesmo também uma forma de
máscara. Orgânica, como se verá.
Curiosamente, nesta carta a Casais
Monteiro, afirma ter colocado em Caeiro
todo o seu poder de despersonalização
dramática, sendo que, com a expressão
usada, se por um lado nega a persona
(des-personalização), por outro assume
a máscara, pois que é a máscara senão
a fragmentação da persona, logo, a
despersonalização? Mas entrando a
fundo no tema, e dando um salto entre a
poesia e o pensamento ou a filosofia, se
assim lhe quisermos chamar, existe uma
estranha e significativa aproximação
entre três autores que, ou encenaram
as suas máscaras, ou as esconderam sob
outras máscaras, ou, ainda, as observaram
em alheios rostos. Pela seguinte ordem:
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Do Agostinho em torno de Agostinho
passando por Pessoa. Assim como é
possível afirmar flaubertianamente a
propósito de outros textos, que em
personagens ou biografados seus existe
um escondido: Sócrates c’est moi ou José
Navarro c’est moi, por exemplo, também
aqui Pessoa c’est moi. Mesmo quando
exibe a diferença. Umas vezes é a sua
luz, outras, a sua sombra.
“Sobre Fernando Pessoa/ direi a
coisa correcta/ quem é mesmo criador/
cria poema e poeta.”. Subentendendo
que é sugerido que um grande criador
se recria a si mesmo. Poeta reconstrutor
de máscaras. Como a do heterónimo
Reis que se revolta contra o criador
fazendo uma declaração de libertação:
“por isso corto e me solto/ por isso vou
e não volto”; como fizera Campos, “vê
lá Pessoa se refazes tudo/ e me lanças
de novo aos temporais/ [...]”; assim
como Ofélia vai ser máscara de Caeiro,
“Poema de Caeiro a fingir-se de Ofélia”.
Pela mão de Agostinho, o heterónimo
de si mesmo, libertador de heterónimos
cativos sob máscaras.
O que faz suspeitar da existência
de uma voz única, travestida de
heterónimos, pedidos emprestados para
si mesmo, máscara autoral irrequieta
e rebelde, a ponto de podermos ler
Agostinho, em Um Fernando Pessoa, a
sugerir: Pessoa c’est pas moi:

Há os semi-assumidos, quando assina
com outros nomes (é o caso do heterónimo Mateus-Maria Guadalupe em Lembranças Sul-Americanas), e aqueles que
é possível, ao leitor, adivinhar ou deduzir
nas próprias personagens. Interessante,
também, quando os poemas acolhem,
nos seus versos, os heterónimos-máscaras de Pessoa, essa ilustre persona, entretanto entrada no seu Mundo.
Contudo, é inquestionável que
Agostinho, heterónimo de José Kertchy
Navarro (que daquele põe a assinar
as Sete Cartas a um Jovem Filósofo) ou
vice-versa, alternadamente elogia, com
a mesma convicção, a exaltação e força
Alvarowaltwhitmanianas, ainda que não
conhecesse ainda Álvaro de Campos, e a
ataraxia de Séneca e Reis, este também
a conhecer no futuro, sibilinamente o
antecipando.
O
tema
da
máscara,
esse
desdobramento do eu, está muito
frequentemente presente na sua
escrita: “conserve o juízo o louco/
porque ser-se dois é ter-se”. Como bem
se lê em Quadras Inéditas. Eis o elogio
do heterónimo. Que faz parte também,
como se vê, da sua arte poética.
Brinca, desconstrói, invertendo as
máscaras: “Soneto de Álvaro de Campos a
seu heterónimo Pessoa”. Acompanhando
a brilhante afirmação de António Telmo,
ainda antes da publicação de Um
Fernando Pessoa por Agostinho, quanto
ao carácter heteronímico do próprio
ortónimo: “Se no caso de Fernando
Pessoa, este houvesse sido considerado
também um heterónimo, diversa teria
sido a posição do problema” (1).
Do Agostinho em torno de Pessoa
chega-se à conclusão, a mesma a que
é possível chegar analisando outros
livros dele, que poderia intitular-se:

A sua existência, como Fernando Pessoa, vai ser a de se mover
dentro de um círculo estreito
que não ousa romper e de que
apenas se evade pela leitura
e pela conversa, pela bebida
e pelo fumo; o que poderia ter
sido a violenta, arrastadora, despertadora torrente. Lentamente
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se pantaniza entre quem o não
valia, e ele próprio se não valendo a si. Nem os impulsos de carácter, como a um Espinosa, nem
os impulsos de temperamento,
como a um Camões, o salvaram
do tédio de se ver ao espelho;
[...].

pele; e não satisfeito com o fingimento,
levará o teatro até ao fim, pretendendo
que é Caeiro que de Ofélia se finge.
Continuamos ao nível das bonecas
russas, um imenso jogo de máscaras que
encaixam umas nas outras para que não
se saiba quem segura o espelho. Sendo
contudo muito provável que quem
segura a máscara seja quem escreve o
poema. Chamar-se-ia então: Poema de
Agostinho a fingir que é Caeiro a fingir-se
de Ofélia.
Não faltam também a este desfile
vicentino-carnavalesco de Agostinho,
no mais respeitoso que o carnaval pode
assumir, com personagens dialogando
em rede por detrás de máscaras sagradas,
Campos, Reis e o Pessoa da Mensagem.
Veja-se o seguinte poema; como os
outros, uma espécie de desvelamento
de Pessoa, ao mesmo tempo que
velamento de Agostinho: “vê lá Pessoa
se refazes tudo/ e me lanças de novo
aos temporais/ em vez do poço em que
por mim te escudo.”. Poucos têm sido
tão crus para com um poeta por si tão
amado.
É um aviso muito sério, este, feito
através de Campos: “vê lá Pessoa se
refazes tudo”. Indício forte a desfazer
suspeitas de uma identificação entre
ambos. Talvez não tão grande como
lhes tem sido atribuída. De algum
modo, são opostos. Pessoa, enquanto
Campos, acusando-se pela voz genial
de Agostinho, de não ter ido “parar
ao mar, mas ao Martinho”, Agostinho
distanciando-se e reclamando para si,
enquanto Campos, sair do conforto dos
cafés, que metaforiza como poços, e ser,
de preferência, lançado aos temporais.
Agostinho afasta-se do seu oposto que,
apesar de tudo, tanto o atrai. Baile de
máscaras.

Agostinho não poupa Pessoa,
uma espécie de heterónimo sombra
sua, que ele resgata, não se deixando
pantanizar em círculo estreito. Ademais,
as máscaras de Agostinho esculpem
sorrisos discretos. Por exemplo, apesar
de um seu heterónimo afirmar o
contrário, usa abundantemente a rima.
Embora não necessite dela. A máscara
permite-lhe, como a Pessoa, desmentirse a si mesmo.
Quanto à máscara, que ultrapessoanamente ostenta, tanto quanto
esconde, aqui se denuncia, ou revela, ou
elogia, ou poeticamente desnuda, numa
forma pudorada de nudez em versos
das Quadras Inétidas:“Quando não saiba
somar/ deixe correr o poeta/ mas não
cante sonho algum/ guarde a verdade
secreta.”. A opção pelo heterónimo, no
seu eleito hermetismo.
E ainda em versos daquelas Quadras
Inétidas, nesta relação entre o ser e a
máscara, indispensável é a atenção:
“Que mande eu no ser actor/ é coisa
melhor que boa/ pode porém o actor/
tomar conta da pessoa.” ... para que a
máscara não se confunda com o Ser.
No “Poema de Caeiro a fingir-se de
Ofélia”, este autor poeta especialista na
construção e uso de máscaras, não se
contenta em escrever a Pessoa em nome
de Ofélia, mas vai, para esta, roubar um
estilo, o de Caeiro, aquele que mais
provável e facilmente se lhe colará na
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Os Poemas em Prosa são de uma
comovente beleza. Este homem tinha
uma imensa máscara e poucas vezes se
desnudou. Era tão bela que não fazia
mal usá-la. Ali está ele sob as máscaras
de Anjo, de Jacob, de Água e de Harpa.
Poesia heróico-lírica que exalta poética
e dramaticamente, numa clássica
tragicomédia auto-biográfica em três
actos, a sagrada fraqueza. Teatro de
sombras com um único actor vestido de
escuro, como um demiurgo ostentando a
máscara, escondido atrás de tudo.
Se Agostinho atrás dos véus de
Pessoa se revela, por sua vez António
Telmo, por ele e Eudoro convidado a
leccionar em Brasília, revela, em Pessoa,
inimaginado heterónimo: o Bateleur,
que vê na pintura que dele faz o amigo
Almada, quando o retrata a uma mesa e
nele descortina o mago, quer na posição
corporal, quer nos objectos-adereços e
cenário.
Na sua qualidade debateleurque faz
da mentira uma verdade e da verdade
uma mentira, sentou-se Telmo, como
Pessoa, à mesa operativa de escritor
e deixou-se possuir pelo daimon da
analogia. Vê a ligação entre a terra e o
céu na caneta do poeta, como na vara do
Mago. É a questão da identidade, quase
omnipresente e com incidência especial
neste seu texto “O Bateleur”. Os contos,
com o título unitivo de O Bateleur (2),
nos quais interpreta o retrato como uma
citação da primeira lâmina do tarot, mas
com símbolos invertidos, são faces de
um poliedro muito complexo, em que
cada conto mostra uma face que, por sua
vez, contém várias faces em que cada
uma se desdobra noutras, num nunca
mais acabar.
Se a história de alguns contos parece
simples, nem sempre isso sucede, como

é o caso em que um autor recebe da
sua anagramática personagem Tomé
Natanael, máscara judaico-cristã com
máscara de antiquário por cima, um conto
que lhe teria sido dado por alguém que
dias depois lhe comunica que desistiu de
ser escritor dando-lhe autorização para
o publicar sob um pseudónimo qualquer,
que acaba por ser “António Telmo”,
tornado pseudónimo (ou heterónimo?)
de si mesmo pela habilidosa trama da
ficção. Ou dos mundos. No conjunto,
estes contos formam enredadas e
complexíssimas tramas.
A propósito do retrato de Pessoa
por Almada, mudando aparentemente o
motivo, continuam a analisar os mesmos
velhos e novíssimos temas: o oculto
que a cifra esconde, a história secreta
da língua como espelho ou centro da
história secreta de um povo. A máscara
que se amplia estendendo-se a todo um
colectivo. A partir do poeta Pessoa e seu
retrato, sob o signo da carta do mago que
o retrato de Pessoa por Almada cifra. O
mago, na sua versão sombra é o jogador,
sendo o jogo quase omnipresente
nestes textos. Em cada um destes três
autores a máscara é um jogo em que as
cartas se multiplicam e saem da cartola
e da manga, ininterruptamente.
Quando da sua estadia em Brasília,
foi António Telmo convidado por Eudoro
de Sousa a fazer uma palestra sobre As
Máscaras Teatrais de Fernando Pessoa.
Eudoro não lhe simplificou a vida, com
o desafio que lhe acrescentou: “ —
Tudo quanto disseres será inútil, se não
explicares porque as máscaras só têm
um lado.”.
Telmo não recusa o desafio e vai
argumentar com o seu profundo conhecimento dos heterónimos, nomeadamente que “para Alberto Caeiro […] se
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Carola Justo, Jogo das Formas

uma máscara tivesse mais de uma face,
deixaria de ser máscara.”. Quanto a Reis
“nem sequer concebia a existência de
máscaras”.
Pessoa dar-lhe-ia razão. Na acima
citada carta a Casais Monteiro fala da
“origem orgânica” da sua heteronímia.
Ora como não se conhece o lado de
dentro da face, assim acontecerá com
o lado de dentro da máscara. Janus que
o diga, que teve de se desdobrar em si
mesmo para ver seu duplo. Ainda assim,
exterior. O tempo confirma a máscara
na sua incompletude de um outro lado

de si mesma. A máscara é a que revela
o tempo. No interior não há tempo, logo
não pode a máscara ter outro lado.
Notas:
(1) António Telmo, “Notas sobre Teixeira Rego”, in
Diário de Notícias, 29 de Setembro de 1955; apud
Pedro Martins, “António Telmo e Fernando Pessoa,
Vanguarda e Tradição ou o direito do avesso”, in
Futurismo, Dionísio Vila Maior e Annabela Rita,
Edições Esgotadas, Novembro de 2018.
(2) António Telmo, “O Bateleur”, in Contos Secretos
seguidos de “A Goga”, Vol. V das Obras Completas, Ed.
Zéfiro, Julho de 2016.
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AGOSTINHO DA SILVA
Espírito e liberdade
José Santiago Naud – Poeta

Carola Justo, Espirais de Luz

Na obra imensa de Agostinho da
Silva, o tema em questão bem que
pode partir de uma quadrinha, dele
ouvida aqui mesmo, nos primórdios da
Universidade de Brasília.

Nessa dimensão, esconde-se a verdade,
pré-existente a nós — “a Máscara de
todos os tempos embutida em nós.
Somos máscaras do tempo do Criador.”,
aqui lembrando uma fala da professora
Lúcia Helena Sá em festa do Bumba meu
Boi, no terreiro de Teodoro Freire, outro
admirador de Agostinho.
Acrescento, para compreender o
ponto fulcral da ideia de Deus para o
autor, o que ele escreveu em um de seus
Dispersos (1988, p. 598):

Só ao teu Deus sê fiel
No que tu tenhas de fé.
Quem sabe o deus que te crias
Esconda o Deus que deus é.
Tal dialética, no implícito desvela
mento de sua semântica, traz à baila o
espírito e a liberdade. De um lado, o Ser
absoluto; de outro, o exercício criador,
porém contingente. Vê-se que há na
criatura a ventura de tocar o Criador.

[...] ao tomar Deus conhecimento
de si próprio, se vê, ou é, sujeito
e objeto, Pai e Filho, com um
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ação templária; a Festa do Espírito Santo,
com o apelo ecumênico; a fraternidade
e pobreza franciscana; o Quinto Império
e o Encoberto, passagem universal à
eternidade.
Nunca se dispôs erroneamente ao
sebastianismo no que ele implica de
estupidez ou fanatismo. Mas lhe confere
valor real na porfia dos caminhos do
Graal. O espírito de Agostinho da Silva
refletiu de tal modo a Nação que dele
se pode dizer, sem exagero, quanto o
Pessoa disse do Bandarra: “Não foi nem
santo nem herói,/ Mas Deus sagrou com
seu sinal/ Este, cujo coração foi/ Não
português, mas Portugal”.
Quanto ao movimento da Filosofia
Portuguesa, punha lá o mestre suas
reticências. E será Espinosa sua
maior ou talvez única afinidade. Já
veremos por quê. O judeu meteu Deus
no mundo, deu início ao criticismo
bíblico e buscava preservar a ordem
fixa e imutável da Natureza. Tinha por
objetivo da governação a liberdade e foi
preceito impreterível do seu proceder,
matematicamente ético: não rir nem
chorar sobre os atos alheios, senão
compreendê-los.
O que move essencialmente o pen
samento de Agostinho da Silva é a alegria
de ser vivo e livre, o íntimo caroço da
alma. Assim também, no mar ilimitado da
incerteza ou nos embates do confronto
entre bem e mal, flutua como estandarte
a certeza de que, juntos, a mente e o
corpo são apenas aspectos da totalidade
que se impõe harmonizar. A conjunção
de todos os contrários conforma o nosso
mundo. Fatalmente, a consubstanciação
de espírito e liberdade.

intervalo imediato de tempo e
espaço, como me sucede a mim
quando me vejo ao espelho [...].
[...] no momento em que o mundo
explode de Deus, ou Deus explode
em mundo, deixa ele de existir
como Absoluto e, portanto, como
Deus; é, já, a Trindade; [...].
Assim o pensador Agostinho dina
miza, como buscador do saber, o fecundo
exercício que não se furta ao mistério,
nem cega o fio da razão. Alcança o ponto
de equilíbrio em que os contrários se
complementam. Corpo e alma, mente e
coração. Perfaz-se a totalidade.
Racional ele sempre foi, sem
perder nunca a reta do discurso. Jamais
escorregou na arrogância do negativo.
Um caso de inteligência. Dizia-se
intrigado com o mundo, e não podia
imaginar esse imenso relógio sem um
relojoeiro. O que não o impediu de
aprimorar a inquietude, nem se submeter
a qualquer prescrição discricionária.
Agostinho da Silva cumpriu na mais
perfeita extensão da sua vida e da sua
obra ser poeta-à-solta, e com inclinação
lúdica foi “andarilho de suas máscaras”
(uma boa definição também daquela
professora para dizer das personas
agostinianas). Apegado ao senso de
servir, crítico e generoso, debruçou-se
à janela do mundo justificando o ofício
corporal e anímico da própria existência.
Esclarecendo o compromisso vital de
cada um, iluminou as origens e os fins
do ato humano.
Oponente feroz de qualquer totali
tarismo, fosse político ou religioso, são
seus vetores: Cister e a aceitação da
mudança; os cavaleiros-monges e sua
33

HUMANIFESTO
Realidade e mudança climática
Eugenio Giovenardi – Ecossociólogo

Há mais de 40 anos acompanho
a regeneração vegetal de 70 hectares do bioma cerrado, no Distrito Federal, Brasil. Convivo com velhas árvores cheias de histórias milenares,
extasio-me com miríades de flores e
frutos. Esta experiência me incita a
comprometer meus contemporâneos a conhecer e compreender a natureza e o planeta que nos abriga.
A abundante literatura ecológica, nos últimos anos, soma-se aos
documentos científicos publicados
pela ONU, acompanhados de documentários realizados em vários
países que expressam a generosa
e, também, a desastrosa relação da
espécie humana com a natureza e a
biodiversidade.
HUMANIFESTO é uma voz Eugênio Giovenardi no Cerrado. Vista de área regenerada
depois de 40 anos de paz ecológica. Foto: cedida pelo autor
singela que se une à de milhares de
escritores, artistas, documentaristas
riquezas naturais limitadas prioridade
e cientistas na proteção dos elementos
preferencial às decisões políticas de
essenciais — árvores e água — que
investimento a longo prazo.
sustentam todas as vidas no planeta
Vivemos numa época em que a ceverde.
gueira humana, causada pelo imediatisEstamos rodeados de realidade.
mo consumista, impede de reconhecer
Falta-nos, porém, a percepção dessa
realidade. Ela parece zombar de nossa
a realidade das mudanças climáticas,
cegueira e sonambulismo diante dos
das alterações físicas, tempestades gifatos. Os administradores da coisa
gantescas e inundações provocadas por
pública não dão à ecologia e à gestão das
fenômenos naturais, agravados pela
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múltipla ação modificadora da espécie
humana (urbanização, indústria, produção de alimentos). A contaminação
espacial e planetária do solo e da água
por elementos químicos e orgânicos e
pela superexploração e devastação das
riquezas naturais afetam a vida humana
e a biodiversidade do planeta. As mudanças climáticas são irreversíveis. As
que aconteceram há bilhões de anos, as
que estão acontecendo e as que virão
nas próximas décadas, ou nos séculos
seguintes, fazem parte da história cósmica. A ação humana deixa pegadas indeléveis no planeta e transforma a face
da natureza em máscara do tempo.
Alguns aspectos auxiliam a percepção da realidade:

reprodução continua crescendo de
maneira persistente. A ONU indica
um crescimento de 2.2% da população global, alcançando, em 2100,
11 bilhões de habitantes no planeta. É de se ressaltar que uma política
demográfica deve alcançar todos os
países qualquer que seja seu grau
de desenvolvimento humano.
O impacto sobre a natureza, sobre o
solo, sobre a água, mesmo com
todos os cuidados técnicos pos
síveis, afeta globalmente o planeta.
O consumo dos bens limitados, a
extinção de florestas, e conse
quentemente de seus hóspedes, a
queima de combustível fóssil, o uso
de pesticidas, a contaminação dos
rios e do ar tendem a aumentar com
o crescimento do consumo de bens
pela população mundial. A extinção
indiscriminada da biodiversidade
trará consequências desastrosas
para a saúde dos seres vivos.

1) O espaço físico do planeta Terra é
limitado. 70%, água e 30%, terra.
A espécie humana, no ano 1800,
desfrutava de 19 hectares per capita.
Em 2019, o espaço por habitante se
reduziu a 2,7 hectares. Nesse espaço
de 20.700 metros quadrados, cabe
a casa, o automóvel, a rodovia, o
estacionamento, o aeroporto, a
estação ferroviária, a rodoviária, as
árvores, os pássaros, a horta, a água,
a pluralidade de animais domésticos
e os campos de cereais e frutas.

3) A distribuição da água (3% de água
doce do planeta) por pessoa reduziu-se de 5,2 bilhões de litros por
habitante, em 1800, para 700 milhões de litros/hab, em 2019. Rios
e lagos secaram em várias regiões
do planeta. Milhares de nascentes
foram soterrados pela urbanização
e pela produção de alimentos. Os
agrotóxicos e antibióticos contaminaram a maior parte das águas
superficiais. Grande quantidade de
lixo polui solo, rios e oceanos. Algumas geleiras, cujo degelo formava

2) A população humana se espalhou
por todas as regiões do planeta arrastando consigo bilhões de animais
domesticados que consomem grande parte dos cereais produzidos. A
sobrevivência da espécie humana
conquistou maior longevidade e a
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rios para irrigação na agricultura,
diminuem seu volume e, em poucas
décadas, extensas regiões não serão mais adequadas à produção de
alimentos. Além do mais, as chuvas
irregulares e os fenômenos naturais
extremos estão causando perdas
materiais e de vidas no campo e nas
cidades.

de uso massivo, o domínio e o controle da tecnologia estão em mãos
de poucos anônimos que decidem
como e quando usá-la. A tecnologia
reflete também o poder da minoria
sobre a maioria.
7) As decisões financeiras para a
produção de bens e consumo estão
concentradas em bancos centrais de
países dominantes e de empresas
de capital multinacional a dominar
todos os pregões das principais
bolsas de transferência de valores
de muitos contribuintes de países
subdesenvolvidos às mãos de
poucos acumuladores de benefícios
e lucros descabidos. A desigualdade
pode ser configurada em três
patamares: os que sobrevivem com
um dólar por dia; os que vivem
com 10 dólares por dia; os que
vivem fartamente com 100 dólares
por dia. No patamar de um dólar
por dia, estão os analfabetos, as
baixas remunerações de trabalho
e seus ocupantes usam as poucas
oportunidades para chegar aos dez
dólares. As oportunidades crescem
mais velozmente nos patamares
superiores. A velocidade no primeiro
patamar é, figuradamente, de um
km/h para alcançar à de dez km/h, e
esta acelera para chegar próxima ao
patamar de 100 km/h. É prudente
e urgente inverter a direção
dessa tendência readequando a
distribuição da riqueza de cima para
baixo.

4) Pouco sabemos da origem da vida
no planeta e da espécie humana e,
menos ainda, do destino da vida e
do universo. Tudo o que a ciência
nos diz é que o universo existe há
bilhões e bilhões de anos e que
estamos rodando no espaço. As
pesquisas científicas para conhecer
o universo requerem grandes
somas de dinheiro, cujos resultados
práticos beneficiam a própria
ciência e nem sempre atendem às
necessidades da vida cotidiana de
quase metade da espécie humana.
5) A poluição sólida, líquida, aérea,
dos rios, dos oceanos e do solo é
uma realidade explícita, visível
e de difícil controle, em razão da
intensa produção de alimentos
e do crescimento gigantesco da
urbanização, cobrindo áreas de
proteção
ambiental.
Pássaros,
peixes, animais da selva, florestas
e pessoas estão contaminadas.
Sobrevivem as bactérias, fungos e
vírus para cooperar na extinção de
milhões de espécies vivas.
6) Embora o uso de aparatos tecnológicos mecânicos e da eletrônica seja
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8) O desenvolvimento, a pedagogia
e a metodologia da cultura e da
educação se apoderaram da espécie
humana em todos os países para
subsidiar e compartilhar mítica
e ilusoriamente os benefícios
oferecidos pela guerra econômica e
pela aventura do consumo de bens
necessários e supérfluos. Gera-se
uma identidade igualitária falsa
estimulando o acesso de ricos e
pobres aos mesmos shoppings e
supermercados. A inversão dos
patamares por meio de políticas de
redistribuição das oportunidades
é possível com investimentos
prioritários no patamar inferior.
O aumento de oportunidades,
de produção e consumo com
o crescimento persistente da
população dependerá também
das mudanças climáticas cujos
fenômenos extremos afetam o
planeta de maneira irregular e
imprevisível.

10) Gritos revolucionários para proteção
e defesa de mananciais, de biomas,
de bosques e florestas se espalham
ainda imprecisos e pouco ouvidos
pelos elaboradores de políticas
públicas, especialmente em apoio a
sistemas e processos de regeneração
lenta de áreas degradadas e
da
biodiversidade.
Percebe-se
claramente, na ação humana sobre a
natureza, que o tempo da destruição
de vidas é curto e o da regeneração
da biodiversidade é pacientemente
longo. O conceito de regeneração se
estende para outras atividades além
da recomposição vegetal de uma
área. A regeneração é lenta também
para ações e procedimentos que
visam a reorganizar o tecido social,
as decisões econômicas e a mudança
de políticas públicas. A regeneração
da economia, diante de erros
estruturais, de finanças combalidas,
de consumo incontrolável, das
normas de convivência humana,
das relações do homo sapiens
com a natureza é lenta e requer
muitas décadas para reconquistar o
equilíbrio rompido.

9) As reações diante da real
probabilidade de extinção em
massa de espécies vivas se
fazem por grupos minoritários,
disseminados no planeta, com um
novo olhar sobre a natureza, sobre a
vida e a biodiversidade. As energias
politicas
das
administrações
públicas do Estado não se dirigem
convincentemente para as reais
consequências desastrosas sobre
a população. Produzir e consumir
são o binômio das prioridades
econômicas dos gestores públicos.

11) A realidade é que grande parte das
florestas originais foi destruída.
Com a extinção de florestas, com
a
desertificação
generalizada
pela produção de alimentos, pela
urbanização e pela superpopulação
mundial persistente, as evidências
indicam impacto crescente sobre
todos os biomas e especialmente
sobre o acesso à água. Cada dia
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mais a recarga dos aquíferos e as
nascentes de rios dependem da
irregularidade das chuvas.

mesma espécie humana. Cortamos e
queimamos árvores garantidoras da
paz ambiental e dos cursos de água.
Falsificamos a história do planeta
e seus feitos ocorridos ao longo de
bilhões de anos. Deixaremos um
planeta arrasado, sem passado, para
nossos descendentes.

12) O decrescimento econômico, rumo
ao crescimento zero do uso e consumo de bens oferecidos pelo planeta,
requer igualmente reduzir a zero o
crescimento da população humana.
Infelizmente, o crescimento da população, nos moldes atuais, conduz
ao aumento da reprodução animal,
estimulada e domesticada. A redução de rebanhos bovinos, ovinos,
porcinos, muares e cavalares e de
espaços ocupados na produção de
cereais e fibras cederia lugar às florestas e à pluralidade de vidas nos
campos e nas selvas. A produção
biológica e melhor produtividade,
que combinam processos de regeneração ecológica, deverá substituir
os tradicionais métodos de exploração agrícola.

14) A queima dos fósseis — óleo das
pedras — petróleo — que é senão
a destruição do milenar passado
do planeta? A eliminação gradativa
e segura de imensas jazidas do
passado planetário foi estatuída
pela espécie humana como fator
de progresso e felicidade para seu
exclusivo benefício. Vivemos à
custa do riquíssimo passado e do
depauperado presente do planeta
sem prever o futuro dos que nele
sobreviverão. Esta constatação é
suficientemente forte para causar
à espécie sapiens um tremendo
choque emocional diante dos
bilhões de anos que conformaram
o presente-passado do planeta com
inimagináveis perspectivas futuras
para a continuação da vida.

13) A espécie humana está sozinha no
planeta. Só ela pode consumir e
eliminar o passado do planeta que a
abriga. Como destruímos o passado
do planeta? Eliminamos mananciais
que irrigavam amplas áreas em todos
os biomas. Arrasamos montanhas
para desentranhar carvão, óleo
das pedras para queimá-lo, ouro,
prata, diamantes para transformálos em mercadoria provocadora de
guerras insensatas, pobreza, fome,
desigualdade entre os integrantes da

15) O clamor de crianças e jovens, em
defesa da vida e da biodiversidade
no planeta, reforça a esperança de
se tomarem decisões sensatas no
campo econômico, político, social
e cultural adequadas às novas
gerações que viverão nas décadas e
nos séculos vindouros.
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Barragensde pedra para contenção e detenção de águas pluviais para ativar a recarga dos aquíferos e impulsionar o
crescimento da vegetação nativae aumentar a umidade do solo Foto: cedida pelo autor
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O EXCEPCIONAL
Lúcia Helena Alves de Sá – Doutora em Teorias do Texto

... o ponto é um elemento conceitual
sem dimensões, sem forma — é uma
abstração, mas é a unidade, a base de
toda a geometria... o ponto a que se
refere certa jovem de nome Teófila
não é esse ponto e, sim, é o punctus
do seu pensamento que se perdeu em
um imenso cubo que não pode definilo, é uma tal coisa que lhe olvidou...
está atordoada envolta por conceitos e
intersecções de condições, perdeu-se na
meada do seu pensamento, precisa ávida
dele caso enlouquece e destrambelha
como Emília do Lobato, necessita achar
o fio de sua lavra, serpear guardados
esquecidos em baús vividos, atávicos,
nos quadrados deste cubo... meandros
das margens das filosofias da linguagem
emaranharam-se em seu pensar na
balbúrdia de suas sinapses sem disciplina
socrática, fragmentos de pensamentos
são diversos e aleatórios... o tão distante
e alheio como é? qual é o objeto de
investigação da natureza? uma sinestesia
da percepção? o entendimento é o mais
originário que o mal-entendido? de que
maneira a compreensão desemboca
sempre no entendimento restabelecido?
a consciência é independente do
cérebro? está certo Eben Alexander?
isto confere ao cubo o seu juízo plena

legitimação à universalidade da sua
incompreensibilidade
momentânea...
está a capturar o que realmente acontece:
perdeu o pensamento que pensa o seu
pensar, aquele exato átimo clariceano
que lhe daria a consciência do real e
se excitaria na sutil sublimação dos
êxtases... tenta seguir um argumento,
mas as alumiações são frustrantes e
a emoção uma distração poderosa, o
corpo ensaiado em Vergílio Ferreira
tenta obnubilar a razão... quem quiser
compreendê-la deve estar disposto
agora a deixar-se dizer algo, porém,
confessa Teófila que o seu punctus que
assegura a linha do seu pensamento
começa a aconchegar-se ao hemisfério
cúbico córtex e dá aos seus neurônios
uma consciência formada a mascaras
à via, mostrando-se receptiva, desde o
princípio, perante a alteridade de que é
feita... esta receptividade não pressupõe
nem neutralidade diante das coisas
nem autocancelação, mas inclui uma
matizada incorporação lítero-cênica
dos labirínticos ecos de suas passaradas
na qual o pensamento sem arroubos
de inventividade não é existência e
pensamento sem o excepcional não é
presença.
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POR DETRÁS DAS MÁSCARAS DO TEMPO
Existência, liberdade, complexidade e
cooperação
Eurico Ribeiro – Musicista

O conceito de liberdade individual
corpuscular é uma medida ou uma
métrica que se equaciona entre o número
de partículas confinadas a um dado
espaço e a energia aí disponível com a
tendência natural descrita pela segunda
lei da termodinâmica: a entropia.
Esta natural diminuição de energia
sistémica
é
aqui
compreendida
como sendo o conjunto de todos os
recursos necessários à manutenção dos
organismos que é realizada, entretanto,
por uma reorganização ou por uma
transferência dessa organização a
outros mais adaptados aos recursos
remanescentes. E a primeva liberdade
individual corpuscular vai-se rendendo,
assim, às amarras de uma complexidade
organizacional. Os organismos vão
ganhando existência e liberdade à custa
dos elementos que vão tomando para
si próprios, mas a pressão que resulta
do aumento do seu número em um
dado espaço leva ao caminho inverso:
a perda dessa liberdade. E essa pressão
é antagónica à liberdade individual
corpuscular ou social.
Os organismos vivos na sua
interação coerente, independentemente

da sua capacidade de consciência e
perceção do “Eu Sou” por detrás de uma
máscara que vão desenhando no tempo
e no espaço, não deixam de seguir tal
tendência natural que, também, afeta os
elementos, as substâncias e os corpos
mais complexos. Diz-se: a organização da
vida cujo princípio olha para realidades
análogas na sua morfologia e para as
características tendenciais embora os
planos e as interações sejam diferentes
em cada escala. E, com a devida atenção,
todos eles podem ser observados como
partículas (ou parte de um todo, de um
mesmo princípio, de um património
comum),
independentemente
de
estarmos perante células em um tecido
vivo ou mesmo diante de indivíduos em
uma sociedade ou, ainda, na presença
de sociedades ou nações em um mundo
global ou, bem como, ante a corpos
celestes em um universo ou universos
em um multiverso.
Deste modo, partimos do princípio
analógico, percecionando que há algo
que liga as partículas, as células e
os indivíduos, gerando matrizes ou
máscaras ligadas a uma janela temporal
que tanto podem ser escalpelizadas
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ou modelizadas pela matemática, pela
física, pela química, pela biologia, pela
psicologia, pela antropologia, pela
sociologia etc. E assim apreendidas
em um todo, indo do microcosmos ao
macrocosmos, interrelacionam-se. E aqui
se abre um mundo novo de evidências
matriciais.
Debrucemo-nos agora na relação
entre as células de um organismo e os
indivíduos de uma sociedade que pode
ser ainda transliterada no nosso conceito
semiótico dos adeptos da Arte Real,
cuja liberdade do ser se reduz à medida
que o obreiro ou a sua obra se veem
aparelhados no objeto da construção.
Toda a liberade individual, pois,
desaparece em prol de um bem maior:
a construção do Templo que é composto
pelas peças de cada um dos obreiros
que são, em analogia, as suas células, as
suas pedras angulares! Esse organismo
infinito é a máscara de todas as máscaras.
Toda a existência, o Princípio e o Fim de
toda a liberdade. Uma “bolha de uma
certa Luz autocontida” prevalecendo e
pairando sobre as águas...
Assim, tal como as células
indiferenciadas tendem para uma dada
especialização à medida que o processo
de complexidade de um organismo
multicelular aumenta (isto é, desde o
processo da sua gestação até o ponto
da sua maturação), em uma sociedade o
homem vai perdendo as suas faculdades
indiferenciadas conforme é levado a
ajustar-se no tecido social desde a tenra

infância à idade adulta, passando a
desenvolver internamente um conjunto
de faculdades necessárias a esse tecido
e a diminuir, ou mesmo a atrofiar,
aquelas que irão ser desenvolvidas
por outros indivíduos que, por sua
vez, irão constituir outros órgãos
desse corpo social. E mesmo estes são
levados, com a diminuição dos recursos
disponíveis, a um desenho simbiótico
de parcerias ou sinergias conhecido
por outsourcing, tornando-se cada vez
mais especializados no seu “negócio”.
Os organismos passam a desenvolver,
então, um outro modo de estar no mundo,
especializam-se em algo que não eram
para executar uma tarefa que redefine a
sua máscara em um horizonte delineado
por singularidades e disrupções.
Atentemo-nos que há indivíduos
ou corpúsculos que são reativos a
esta corrente. Em termos sociais e
ideológicos, em um constructo cognitivo
humano, todos aqueles que teimarem
em
ser
conceptualmente
livres,
mantendo o seu estado indiferenciado
relativamente ao “tecido vivo ou social”,
passarão a elementos desajustados
em uma estrutura orgânica coerente
e adaptada aos recursos existentes,
constituindo desvios. Mas, também, são
tempos imprescindíveis ao princípio da
incerteza, responsável por criar outros
caminhos, “novas máscaras”, tendências
ou ainda mutações. Daqui se pode
suspeitar a existência de indivíduos
conceptualmente livres de natureza
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positiva — se estiverem ao lado da
mudança necessária ao devir humano
— ou negativos —se forem destrutivos
como um tumor em um tecido vivo.
Se assim for, de que forma um
adepto da Arte Real, cuja pedra deve
saber aparelhar nos seus ângulos retos,
defendendo a liberdade como vértice
cimeiro do seu triângulo de princípios,
pode, ao mesmo tempo, perder a sua
mobilidade e amplitude individual ao
ver o objeto do seu labor aplicado em
um dado ponto específico da estrutura
da construção a que se destina? Não
levará isso à perda da sua liberdade?
Ou na defesa da sua individualidade
deverá opor-se a essa ordem e, no caos
resultante, criar a sua oportunidade
de Ordem, levando outros a perdêla no seu plano de organização? É
necessariamente esse o princípio da
anarquia. Mas não será esse caos da
pedra bruta o maior estado de liberdade?
Lugar onde vários modos possíveis de
um indivíduo se permitem existir? Lugar
onde as diversas matrizes ou máscaras
possíveis podem os indivíduos desenhar
no “estaleiro social” ao longo do tempo?
Voltando ao princípio métrico
inicial, afigura-se-nos que a liberdade
individual se reduz em uma razão
inversa da pressão do crescimento
corpuscular ou demográfico sobre um
espaço e do aumento da complexidade
resultante sobre os recursos ou energia
disponíveis. Um momento seguido de
uma época de expansão e abundância e

outro de contração e escassez obrigarão,
certamente, à reestruturação de um
excedente número de organismos em
construções organizacionais cada vez
mais complexas e menos redundantes
como oposição ao conflito competitivo.
Ou será consequente de um processo
contínuo de eficiência que contraria o
caos. Como exemplo ilustrativo, levanto
três questões que cobrem formas de
organização do micro ao macro, tendo o
Homem como expoente dessa evolução:
(1) A passagem da época do apogeu
dos organismos unicelulares para a
seguinte de organismos pluricelulares
se deveu ao período de escassez e
contração de recursos que seguiu ao
período de apogeu unicelular? Ou terá
sido devido à decisão de alguns que,
sujeitos ao princípio de eficiência,
conseguiram vencer os restantes?
(2) Será que a fixação do caçador
recolector em sociedades gregárias e
agrárias se deveu à recusa da violência
face à diminuição repentina da caça
em forte apogeu demográfico cuja
competição entre clãs levava a um cíclico
banho de sangue? Ou derivou mesmo da
recusa desse estádio de barbárie e da
procura de outras formas de existência
cooperativa?
(3) O recobro das cicatrizes
mundiais das duas grandes guerras do
século passado não levou a inverter
o primado de nações concorrentes
e predatórias em comunidades de
estados ou “multinações” cooperantes
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e simbióticas? Não foi essa a deriva
saída de organizações como as Nações
Unidas?
Aparentemente, e pela razão de
existirmos como organismos complexos,
a tendência de cooperar simbioticamente
prevaleceu face à da competição
pelos recursos de organismos mais
elementares de que somos constituídos.
E com isso os elementos mais simples, ou
seja, menos complexos estruturalmente,
foram concedendo a sua liberdade
existencial em troca de um bem maior.
Como ilustração desta reflexão,
apresento o exemplo de uma mesa
de jantar em que a relação entre o seu
perímetro e os seus ocupantes definem
a amplitude da liberdade de cada um.
Assim, quanto maior o diâmetro da
mesa e menor o número de comensais,
maior será a liberdade de cada um
deles em recolher a sua parte da ceia!
Se reduzirmos o diâmetro da mesa e
aumentarmos o número de comensais,
estes não só perdem a sua anterior
mobilidade, mas também, terão de fazer
alianças de acordo com os seus desejos
para que lhes “caia algo no seu prato”!
Ou ainda, para manter a ordem à mesa,
terá de haver alguém a servir e, nesse
momento, haverá uma transferência
da liberdade de todos naquele que,
legitimamente, decidirá de acordo
com a justa relação de equidade ou
prioridade mesmo que o faça no melhor
interesse coletivo. Em termos políticos,
isto ilustra um pouco da passagem das

denominadas democracias diretas para
as representativas com o aumento da
complexidade da sociedade. Mas daqui
se retira que o aumento do número de
elementos face aos recursos disponíveis
irá limita-lhes as suas liberdades
individuais, levando à necessidade de
novas estratégias de reorganização —
redefinadas máscaras ressignificadas no
tempo — a fim de manter a harmonia
que resulta da equidade na relação dos
direitos e deveres.
A liberdade individual estará assim
associada à grande quantidade de
recursos disponíveis e à capacidade de
um número ainda reduzido de indivíduos
poder aceder-lhe mesmo que em
regime competitivo. Neste paradigma, a
liberdade individual é apenas limitada
pelo raio de ação da liberdade do
indivíduo ou indivíduos mais fortes.
No momento em que a quantidade de
recursos se reduz consideravelmente
e o número de indivíduos se mantem
em forte crescimento, poderá levar
esse período de abundância a uma
fraca reação competitiva, o custo
competitivo é elevado e desadequado
no estádio de fruição atingido e que não
se quer perder e muito menos arriscar
nele a nossa existência! O paradigma
passa do estado de competição ao de
cooperação e alcançamos o terreno
simbiótico que se torna o princípio da
mudança em termos de organização e
concomitantemente à diminuição da
liberdade individual, pois há a tendência
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à cooperação. Aqui partimos
da época dos clãs, compostos
basicamente por indivíduos que
partilham o mesmo ADN para
organizações mais complexas de
indivíduos com linhas de ADN
mais diferenciados que são as
aldeias, as urbes e as nações.
Às máscara do tempo
insere-se cada (re)construção do
micro ao macro, do material ao
espiritual. A cada coisa renovada,
cada um de nós (e a partir de nós),
em renovo fazer, reconfigurase ou se reedita o construtor de
todas as máscaras no “barreiro”
da matéria, o ponto de partida e
o ponto de chegada. E, para evitar
o conflito competitivo entre
indivíduos, nações, cujas marcas
entre nós se mantêm nos ecos
da memória mais recente, nos
dois grandes conflitos mundiais
do século XX, a complexidade
simbiótica se vai construindo em
organizações à escala mundial.
As nações se transformam em
células de um tecido regional
continental para compor um
corpo mundial com um governo
global em formação que se
prepara para a reestruturação do
nosso planeta.

Carola Justo, Níveis de Mudança
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AS MÁSCARAS DA HIPOCRISIA
Simão de Miranda – Pós-Doutor em Educação

Homo mascaradus. É o que a política
no seu mais amplo espectro insiste que
sejamos! Habitamos máscaras e elas nos
habitam. Revelamos máscaras, mas elas
também nos revelam. Traço camaleônico
humano atávico, a necessidade de camuflagens como condições irrefutáveis para
a sobrevivência em selvas “ultramodernosamente” competitivas e antropofágicas nas relações humanas, mas que ecoa
e resplandece na política, uma convincente vitrine da condição humana.
Ninguém é o que parece ser,
somos o que somos a depender das
circunstâncias. Algo semelhante ao que
já havia provocado o dramaturgo italiano
Luigi Pirandello, no seu clássico “Assim é
(se lhe parece)” no início do século XX.
Então, máscara é também hipocrisia. E
vejam que o grego Hipócrates nada tem
a ver com isso. Aliás, política remonta a
Grécia clássica, no século VI a. C., com o
surgimento da polis e da superação das
explicações míticas acerca do nosso ser
e estar no mundo para as elucidações
fundamentadas
na
racionalidade.
Neste novo cenário as decisões, outrora
monocráticas, passaram a requerer
argumentações, persuasões no difícil
exercício do consenso. Estabelecese, então, a retórica como habilidade
essencial neste palco de negociações.

Esta arte envolve mais que a oratória
e a eloquência, situa-se em um plano
metacomunicacional que estrutura o
discurso na direção dos propósitos de
quem está de posse do seu turno de fala.
Neste contexto lançamos mãos das mais
variadas estratégias para fortalecer o
discurso, entre estas estão as máscaras
da hipocrisia.
Se as máscaras são heranças
filogenéticas, traços ontogenéticos
ou
constituições
sociogenéticas
nunca o saberemos ao certo, mas
somos incrivelmente hábeis nisso!
Em qualquer dimensão da sociedade
humana, lá estamos com nosso estoque
inesgotável de máscaras com as quais
jogamos o tempo todo! Do campo mais
micro ao mais macro: amigos, casais,
famílias, trabalho, igrejas, esportes,
escolas, cidades, nações. Onde quer que
haja grupos sociais, haverá desfiles de
máscaras.
Máscaras nos protegem os rostos
nas guerras, nos tratos com as colmeias,
no jogo da esgrima. Máscaras nos
divertem no teatro grego, nos carnavais,
nos entrudos, nas carrancas. Máscaras
são higiênicas, são cirúrgicas, dosam
oxigênio a pacientes, são cosméticos
faciais. Há as máscaras dos heróis, mas
há também as dos vilões.
47

Balbina Mendes, Máscaras, Mitos e Ritos I

48

Máscaras são, outrossim, disfarces
para o caráter, dissimulação, falsidade.
Propõem-se ocultar a verdadeira
identidade, nas ficções e na vida real.
Não à toa já nos recomendava o sábio
chinês Confúcio: “foge por um instante
do homem irado, mas foge sempre do
hipócrita”. São estratégias lúcidas, às
vezes até lúdicas, intencionalmente
engendradas para o logro de êxitos
no campo das relações humanas, seja
no terreno regrado das negociações
sociais, seja no território furtivo no qual
vale tudo para a insídia dos seus planos,
inclusive sobrepujar a ética, o caráter, os
“bons costumes” ensinados na família. E,

neste, parece que os atores da política se
esmeram em ser excepcionais: mascarar
nos seus discursos intencionalidades
vis voltadas aos favorecimentos a
interesses de determinados grupos
quase sempre hegemônicos ou às
gestões irresponsáveis dos interesses
públicos mais legítimos, sobretudo
sustentados na hipocrisia. Talvez por isso
os costumes sejam a hipocrisia de uma
nação, como pregava o escritor francês
Honoré de Balzac. O curioso é que
somos cônscios da hipocrisia explícita
no discurso do político no palanque, mas
ainda teimamos em acreditar na farsa,
na encenação.

Balbina Mendes, Máscaras, Mitos e Ritos
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Aliás, hipocrisia, na sua origem
grega, era concebida como a arte do
engano, no sentido cênico, da atuação
do ator em palco. Um bom ator era um
bom hipócrita. No decorrer da história
humana a distorcemos para vício moral,
de modo que a arte cênica do engano,
passa a representar práticas imorais —
que “O poderoso busca, com todos os
meios, aumentar a crença no seu poder. O
aumento da crença no poder é mais fácil
que o aumento do poder, mas apenas
para aquele que tem espírito ou, como
deve ser em condições primitivas, que é
astuto e dissimulado.” (F. Nietzsche) — ou
hipocrisia moral, que o pensador alemão
definiu como “vaidade”, estratégia de
um indivíduo para se sobrepor a outro,
não necessariamente pelo poder que
tem, mas pelo que o outro concede a ele.
E aqui voltamos ao mau político e
às consequências infames dos discursos
eleitorais hipócritas na vida das pessoas,
sobretudo das classes dominadas,
carentes sobretudo de letramentos
sociais. E aqui como não recuperar Paulo
Freire ao ensinar que a leitura de mundo
antecede a leitura da palavra?
O berço das razões que nos mantém
na humilhante posição no ranking da
exclusão social não é outro senão o
criminoso ato hipócrita de promessas
vis de prestígio das políticas públicas à
base fundamental do desenvolvimento:
saúde e educação. Fatores que ajudam
a compor os indicadores do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH)
da Organização das Nações Unidas
(ONU). Entretanto, o cinismo no

discurso falacioso ao fator educação
é sobreposição de, pelo menos duas
máscaras. A primeira por saber que o
ato de educar é libertador e ainda assim
sustenta discursos hipócritas, a segunda
pela certeza que tem de que a consciência
crítica construída por meio da educação
poderá ser a vacina anti-hipocrisia que
pode arruinar sua escalada. Aprender
é condição de libertação. “Aprender
é impregnar de sentidos aquilo que
fazemos”, já nos ensinou nosso mestre
Paulo Freire. Qualquer político conhece
como se constroem os mecanismos de
manutenção do status quo vigente e
majoritário.
Sou convicto de que a hipocrisia
é um traço humano, mas resisto em
concordar com o filósofo Luiz Felipe
Pondé que “sem hipocrisia não há
civilização, e isso é a prova de que somos
desgraçados: precisamos da falta de
caráter como cimento da vida coletiva”.
Porque sou daqueles que aposta tudo
na educação pública, transformadora e
emancipadora, aquela que se coloca não
apenas como a resistência necessária
aos instrumentos da dominação, como
avança na direção da construção de
um outro mundo possível. Aprendi
com Florestan Fernandes que “somos
profissionais de baixa renda. Por isso
mesmo temos potencial revolucionário
que outras profissões não têm, já
que nos voltamos à emancipação das
pessoas. A mudança vem dos debaixo”.
Por isso, nós, professores, devemos
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continuar desmascarando políticos
impostores adotando práticas docentes
comprometidas com a produção crítica
do conhecimento e “com os processos de
transformação da sociedade, na direção
da superação da hegemonia vigente”,
como preconiza o professor Dermeval
Saviani, idealizador da Pedagogia
Histórico-Crítica.
Acredito tenazmente que as mudanças são possíveis, quando olhamos pelo
retrovisor da nossa história e reconhecemos o quanto a classe trabalhadora
já conquistou. Todavia a luta é renhida e
cotidiana. Tenho minha motivação sempre renovada por reconhecer centenas

de centenas de professores que assumem o compromisso por uma educação
que liberta, emancipa e que representa a diferença nas vidas de quem mais
precisa dela. Aqueles que se perguntam
todos os dias para que serve a escola,
para que serve o professor, o que é realmente ensinar e aprender, para que e
para quem se ensina. Aqueles que fazem
com seus estudantes, todos os dias, as
revoluções silenciosas. Então façamos
um trato: fiquemos com as máscaras dos
heróis, com as que nos protegem e com
as que nos divertem.
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O SÍMBOLO, O SIMBOLIZADO E O
PROTOCOLO
Loryel Rocha – Filósofo

Símbolo, Simbolizado e Protocolo são
a tríade basilar de sustentação de qualquer
Estado, seja Republicano ou Monárquico. O
Símbolo tem relação com o Simbolizado que
está, por sua vez, atavicamente entrelaçado
com o Protocolo.
Os Símbolos máximos da República
são: o Brasão, o Hino, a Bandeira, o Selo
Nacional; os da Monarquia: a Bandeira e o
Brasão D´Armas. As Instituições máximas
da República e da Monarquia são: os Três
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário)
e a Coroa, o Monarca, as Cortes e a Família
Real. Os Simbolizados são, portanto, os
Chefes de cada Instituição (republicana ou
monárquica). Deste modo, se um Presidente
da República ou um Monarca, na condição
de Simbolizados não respeitam os Símbolos
que revestem e sustentam o Poder do qual
estão investidos, então, alastra-se uma crise
por todo o Estado afetando diretamente as
Instituições e por extensão direta, o país e
o povo.
Os Simbolizados são os sustentáculos
das Instituições que representam. A falta
de respeito aos Símbolos e ao Protocolo
pelo Simbolizado desmoraliza e quebra as
Instituições, levando à ruptura de regime ou
a homeostase civilizacional.
Quando os Simbolizados não respeitam Símbolos, recusando-os, e rompem
continuamente Protocolos, isto é um fator
da maior gravidade. Ademais, é um fato da
maior gravidade, porque o Símbolo deixou
de ter relação com o Simbolizado que, por
sua vez, está-se nas tintas para o Protocolo
que é o conjunto de atos que distinguem
determinadas condutas de quem é investi-

do em cargos para exercer o Poder em nome
do Estado.
Nas ruas, nos computadores, nos
celulares, nas escolas, nos jornais etc. a
desmoralização destes Simbolizados e
das Instituições que representam andam
freneticamente de um lado para outro. Sinal
de que as Instituições do Estado estão em
xeque-mate. Uma vez que as Instituições
do Estado venham a “cair”, quais serão os
novos Símbolos e Simbolizados? Serão
impostos ou entronizados por qual grupo
de interesses?
Portanto, se quem ocupa o Poder
máximo não dá fé do Símbolo é um mau
sinal para o Estado e às Instituições, um
anúncio claro não somente de ruptura
Institucional, mas, sobretudo, de prenúncio
de guerra que se abre no seio da Nação
com consequências imprevisíveis. Se o
Simbolizado não põe fé nela, qual a utilidade
do Estado? Eis a pergunta inevitável que
começa a se desenhar na mente e no coração
do povo. Com ela, o vento de uma revolução
silenciosa.
O Brasil segue desmoronando e, cada
vez mais, pela falta de respeito aos Símbolos.
Tudo são Símbolos, já ensinava Mário
Ferreira dos Santos no Tratado de Simbólica.
“Com símbolos, expressamos o que não
poderíamos fazer de outro modo, porque,
com ele, transmitimos o intransmissível.”.
Há de haver o tempo da Nação perceber
que não é meramente casual que os
Simbolizados manifestem notório repúdio
aos Símbolos e Protocolos. Haverá o tempo,
e assim aja urgente, pois é a Hora, em que as
máscaras dos Simbolizados se precipitarão.
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MINHA MÁSCARA, MINHA IDENTIDADE
Sam Cyrous – Doutorando em Psicologia Clínica e Cultura
Sâmea Marinho – Especialista em Neuropsicologia

Ao longo das eras foram rostos
dos heróis — nas telas de cinema,
nos romances e nos mitos — que
representavam façanhas e missões
que queríamos cumprir! Desde
a antiguidade esses mitos eram
representados no teatro. Começando
porventura no Egito, no século
III a.C., foi na Grécia Antiga que
as peças ganharam a forma que
conhecemos hoje, com personagens
buscando sentido para as suas vidas.
E, sobretudo, foram os romanos
que universalizaram a importância
de roupas, cenário e o que eles
chamavam de persona, as máscaras.
A palavra persona, hoje associada a
pessoa ou personagem é, na verdade,
o latim para “máscara” ou “falsa
face”.
E a pergunta que dois psicólogos
se fazem é essa: como falar de máscara
sem falar de identidade? Sentirmonos com uma identidade é sentir
ser alguém que, apesar dos cânones
vivenciados pelas circunstâncias,
condições físicas ou sociais, mantém
alguma constância. Mas cada máscara
influencia a criação de uma nova
máscara; cada traço de identidade

de cada um de nós está presente na
identidade de alguém à nossa volta!
O desenvolvimento de um senso
de identidade depende, em grande,
parte dos processos de comunicação
e interação dentro das famílias,
tornando-se uma espécie de mapa
interno pelo qual cada um orienta
sua vida. A família é uma sociedade
em miniatura formada por indivíduos
com suas identidades, influenciando
a construção e o reconhecimento
identitário do outro. Talvez a isso
possamos chamar de aculturação: o
processo a partir do qual aprendemos
valores, crenças, mitos do grupo ou
sociedade no qual estamos inseridos.
Somente ao compreender essa
sociedade que se compreenderá o
comportamento da pessoa. É uma
cultura internalizada que influenciará
a pessoa em suas relações.
E será que a máscara é
permanente? A palavra “máscara”
emerge do italiano “maschera” que
significa “guardar, esconder, encobrir
a face”. Assim, a máscara de cada
um, a identidade que assumimos
pode ser modificada a partir de
experiências nos diversos grupos e
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a capacidade de desenvolvimento
individual da consciência. Todo
indivíduo passa por transformações
e assume uma posição ou papel onde
quer que esteja inserido. A máscara
que caracteriza quem somos varia
conforme o período e a cultura na
qual estamos inseridos em momentos
específicos da vida.
Em outras palavras, talvez possamos dizer que nossa máscara identitária, nossa identidade como tal, se
desenvolve em resposta às demandas da vida. Viktor Frankl chega a
afirmar que a vida possui perguntas
incessantes e a consciência exigências intermináveis. Como responder
a essas demandas senão por meio
de nossos atos? Consequentemente,
por mais influência que o meio tenha no estabelecimento das nossas
máscaras, somos nós os responsáveis
por escolher qual máscara colocar ou
qual identidade assumir perante a
vida.
Não se pode negar que exista
a diferenciação de papéis nas
organizações sociais. Mas a sua
rigidez e inflexibilidade é causa e
consequência de patologias. Imaginese um desempregado que assume
para si a máscara do desemprego.
Justifica tudo com um “se eu tivesse
um emprego…” e, consequentemente,
acha injusto que se espere algo

dele. Passa a ter uma atitude fugaz
perante a vida e, consequentemente,
não enxerga para quê mudar, para
quê continuar, para quê agir… São
sucessões de fracassos que se dão
porque assumiu a máscara, ou o papel
de desempregado — parece ter se
tornado seu ser, sua identidade! E,
em sua mente, isso mudará apenas
quando finalmente aparecer um
emprego.
O mesmo com outros rótulos.
“Pessoas pobres” ou “pessoas em
situação de pobreza”, ele é um “criminoso” ou “alguém que comete(u)
crimes”, “é preguiçosa” ou “está cansada”? Qual das duas versões em cada
par permite a possibilidade da troca
de máscara? Qual das duas versões
permite uma identidade que possa
mudar para melhor? Se pensarmos
em Richter — que fala da projeção de
fantasias e expectativas inconscientes dos pais sobre as crianças, para
que cumpram uma determinada função, na tentativa de resolverem seus
próprios conflitos interiores — percebemos, nos pares de afirmações
acima, uma que projeta algo de si sobre o outro e outra que demonstra a
verdadeira essência da pessoa.
Se vejo no outro um criminoso,
ou preguiçoso é porque estou
projetando minha máscara no outro,
usando-o como espelho que reflete
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algum aspecto da minha identidade
— o outro se torna espelho de minha
máscara! Se vejo no outro alguém
capaz de decidir, limpei meus olhos
e consegui ver a verdadeira máscara
que ele decidiu colocar em si.
Porque a máscara acaba sendo
escolhida! A responsabilidade por
meus atos acaba sendo minha.
Sou livre e responsável por minha
caminhada e não há laços tão fortes
que impeçam as minhas escolhas. Os
laços familiares, sociais, biológicos
podem atrapalhar, condicionar, mas
jamais determinar a máscara, a
identidade ou o tipo de pessoa que
opto ser. Os outros podem ver em mim
quem quer que desejem, mas quem eu
opto ser é responsabilidade minha. E
jamais cabe ao outro julgar a máscara
do outro, mas apenas oferecer ajuda
para uma eventual troca de máscaras,
quando o momento for oportuno.
É claro que haverá aqueles que
perante o desemprego desistam e
precisem de ajuda, mas há também os
que fazem trabalho voluntário e criam
suas oportunidades. A diferença está

no senso de missão que cada um dá à
sua vida.
Uma máscara da identidade não
é um impeditivo; a máscara do herói
não é para ocultar quem ele é. A
máscara é a representação de nossos
poderes e habilidades; é na máscara
que reconhecemos o mais heróico
em nós, nossa real identidade e
percebemos que somos únicos e
insubstituíveis seres, com tarefas
concretas e pessoais, que podemos
chamar de… missão.
Os heróis são criados pelo
ambiente e colocam suas máscaras
para se proteger dos males da vida
e realizar façanhas em nosso nome.
Quando assumimos nossa máscara
metafórica, nossa real identidade,
percebemos que somos nós os heróis
capazes de realizar nossa missão de
vida, porque enfrentamos os males
da vida e mudamos o ambiente à
nossa volta. Bem haja, assim, minha
identidade secreta que não está atrás
da máscara. Minha máscara é minha
identidade!

57

58

