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RESUMO 

A presente pesquisa se volta para o imaginário coletivo no qual se mantém viva a temática da 

heroína sábia. Duas mulheres sábias aparecem nas narrativas populares História da Donzela 

Teodora e a História da Imperatriz Porcina, cotejadas por Luís Câmara Cascudo em sua obra 

Cinco Livros do Povo. A universalidade, a mobilidade e a circularidade dessas narrativas são 

discutidas a partir de autores como Bakhtin e Guinzburg. A pesquisa se desenvolve a partir de 

três categorias chaves: o Saber Mágico como saberes da tradição (Almeida), saberes sensíveis 

(Lévi-Strauss), pensamento mítico/mágico/simbólico (Morin); Mulheres Sábias como as 

operadoras desse saber, que se confundem e se imbricam com o imaginário das bruxas e 

curandeiras; e Elementos Míticos que corresponde às imagens arquetípicas (Jung e Silveira), 

símbolos e demais imagens que remetam ao universo mágico, às crenças e práticas 

consideradas mágicas, ou seja, pertencentes ao imaginário da magia (Bethencourt). Teodora e 

Porcina são compreendidas como portadoras do saber da métis (Detienne e Vernant), ou seja, 

da inteligência astuta, da manipulação do phármakon (Derrida), a poção de cura, que pode ser 

a palavra ou o ungüento de erva. O percurso nos leva ao encontro do grande arquétipo da 

Mulher Sábia enquanto potência psíquica do feminino, a anima. As narrativas são bálsamos 

medicinais (Estés) e é no embate entre a anima e suas personificações através de mulheres 

sábias, e o animus, seus oponentes, que se dá a transmutação da psique, um trabalho 

comparável ao da alquimia. O Saber Mágico, operando através do feminino, do mito e da 

natureza pode recuperar seu valor indispensável junto ao paradigma emergente que aponta um 

humano mais completo e uma ciência mais plural. 

 

PALAVRAS CHAVES: Mulheres sábias, Saber Mágico, feminino, transmutação psíquica. 
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                                                          ABSTRAC 

This research looks at the collective imagination in which it keeps alive the issue of heroin 

wise. Two wise women appear in the narratives of popular history and the History of Donzela 

Theodora and History Imperatriz Porcina, collated by Luís da Câmara Cascudo in his Five 

Books of the People. The universality, mobility and circularity of these narratives are 

discussed by authors such as Bakhtin and Guinzburg. The research is developed from three 

key categories: Knowledge Magic as the knowledge of tradition (Almeida), sensitive 

knowledge (Levi-Strauss), thought mythical / magical / symbolic (Morin); Wise Women as 

carriers of this knowledge, which merge and overlap with the imagery of witches and healers; 

and Mythical Elements which corresponds to the archetypal images (Jung and Silveira), 

symbols and other images that relate to the magic universe, the magical beliefs and practices 

considered, ie belonging to the imaginary magic (Bethencourt). Porcina and Theodora are 

understood as bearers of knowledge of Métis (Detienne and Vernant), or the cunning 

intelligence, the manipulation of phármakon (Derrida), the healing potion, which may be the 

word or ointment of the herb. The route takes us to meet the great archetype of the Wise 

Woman as psychic power of the feminine, the anima. Narratives are medicinal balms (Estes) 

and is the clash between the anima and its embodiments by wise women, and animus, his 

opponents, which gives the transmutation of the psyche, a work comparable to that of 

alchemyThe Knowledge Magic, operating through the female, myth and nature can recover 

from its essential value to the emerging paradigm that suggests a more complete human 

science and a more plural. 

 

KEYWORDS: Wise women, Knowledge Magic, feminine, psychic transmutation 
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Introdução 
 
 

 

 

entre as habilidades das mulheres sábias, destaco três artes: a de tecer, 

a de manipular, e a de contar histórias. Para falar das habilidades 

femininas de manipular remédios e poções e de narrar histórias, eu 

mesma escolhi tecer. Tudo começa quando, antes de tecer, vai-se à 

roca, a roda da vida, comandada pelas Moiras, deusas do destino, para 

fiar e cardar a lã, a primeira matéria bruta. Enrolam-se os fios num 

grande novelo – o fuso. Só depois, vai-se puxando estes fios do fuso e levando-os ao tear para 

transformá-los em tecido. Assim é escrever uma tese, corresponde à técnica e à tecnologia 

feminina de tecer, entremear fios, urdir, formar novos arranjos. Tecer junto fios diversos é 

tramar... 

Portanto, três são os momentos desta tese: fios, trama e tecitura.  

Fios: quando trago as narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina 

recontadas a partir das várias versões as quais tive acesso por meio do cotejo feito por Luís da 

Câmara Cascudo em seu Cinco Livros do Povo (1953). Esta relação de versões, bem como as 

diversas fontes trazidas por Cascudo, não têm caráter central nesta tese, elas são abordadas 

apenas como ilustrações que apontam o aparecimento do tipo de heroína sábia na literatura 

universal. Tanto que, nem todas as narrativas e estudiosos puderam ser citados ou 

aprofundados aqui. A ideia das ilustrações, seja em forma de histórias de mulheres sábias, 

versões das narrativas ou imagens que remetam ao arquétipo da Mulher Sábia na arte, nos 

sonhos, na mitologia, na psicologia, na religião, entre outros, é reafirmar o caráter de 

universalidade das narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, pela presença da 

heroína sábia.  

Desse modo, na seqüencia discorro sobre a universalidade do tema da Mulher Sábia, 

tendo como fonte o estudo das versões desenvolvido por Cascudo. Cinco Livros do Povo 

parece ser no Brasil a fonte mais completa das versões da Donzela Teodora e da Imperatriz 

Porcina, pois minha pesquisa bibliográfica em busca de outras referências não foi frutífera. As 

D
D 
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próprias fontes citadas por Cascudo são muito antigas, tornando a pesquisa nessas edições 

complicada e, para o tempo que me era disponível, quase impossível.  

A ideia principal desta parte da tese é destacar a mobilidade das narrativas, suas 

andanças, sem a preocupação em descobrir fontes nem origens já que o tema e as próprias 

histórias são considerados como míticos. Nessa perspectiva, as narrativas são preservadas 

porque seus elementos se mesclam, circulando entre as camadas dominantes e subalternas das 

sociedades, conceito que Carlo Guinzburg, inspirado nas teorias de Mikhail Bakhtin, 

denominou de ―circularidade‖ da cultura. 

Trama: quando me detenho num longo, mas necessário, constructo teórico, buscando 

nos autores os conceitos mais amplos do saber sensível e da magia, trazendo as ilustrações 

mais diversas. Neste momento defino os conceitos centrais da tese como arquétipo, imagem 

arquetípica, imaginário, símbolo, e sob qual perspectivas são compreendidos e trabalhados. 

Por vezes retomo os mesmos conceitos em momentos diferentes, método que se mostrou 

espontâneo e coerente, talvez próprio modo de se trabalhar no campo do imaginário, no geral, 

e das narrativas, especificamente.  O Saber Mágico e as Mulheres Sábias são pontos centrais 

na pesquisa, e se desenrolam como um novelo, em voltas sucessivas, passando por autores 

como Claude Lévi-Strauss, Edgar Morin, Clarissa Pinkola Estés, Marcel Detienne e Jean-

Pierre Vernant. Nessa parte trago à tona o imaginário das mulheres sábias, seu saber e suas 

práticas, inevitavelmente ligados ao universo da feitiçaria, bruxaria, magia, tema abordado 

com o auxílio de Carlo Guinzburg e Francisco Bethencourt. A filosofia, por meio dos 

conceitos de métis, trazidos por Detienne e Vernant, enquanto saber astucioso, e o phármakon 

de Derrida, o remédio/veneno e poção mágica, servem à discussão das práticas derivadas da 

manipulação seja da palavra ou do remédio e da cura através das narrativas.  

Na história da Imperatriz Porcina pode-se afirmar que há cura de doença, como a lepra 

ou a cegueira, por meio do ungüento ou bebida feita a partir de uma erva. No entanto, na 

história da Donzela Teodora a cura referente a uma enfermidade não acontece. O que se vê é 

que a Donzela possui saberes que incluem algumas práticas médicas como o uso de sangrias 

ou purgas, baseadas em uma tabela astrológica. Desse modo, o conceito de cura aqui utilizado 

tem o sentido muito mais de uma transmutação psíquica, definição que melhor se aplica às 

narrativas tratadas nesta tese, do que de cura de enfermidades físicas. Entretanto, alguns 

autores como Estés utilizam a palavra cura, mesmo se referindo ao poder balsâmico que as 
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narrativas têm sobre a psique. Assim, procuro manter o mesmo termo quando me reporto aos 

autores que o utilizam desse modo.  

Defino três categorias chaves: o Saber Mágico como saberes da tradição, saberes 

sensíveis, conhecimento selvagem, pensamento mítico/mágico/simbólico; Mulheres Sábias 

como as operadoras desse saber, que se confundem e se imbricam com o imaginário das 

bruxas e curandeiras, como as portadoras do saber da métis, ou seja, da inteligência astuta, da 

manipulação do phármakon, a poção de cura, que pode ser por meio da palavra, no caso da 

Donzela Teodora, ou de um preparado de erva, como na Imperatriz Porcina; e Elementos 

Míticos, categoria que no âmbito da abordagem das narrativas corresponde às imagens 

arquetípicas, símbolos e demais imagens que remetam ao universo mágico, às crenças e 

práticas consideradas mágicas, ou seja, pertencentes ao imaginário da magia, estudado por 

Bethencourt. 

Tecitura: definidas as categorias chaves, dedico-me a abordagem das duas narrativas, 

pinçando delas os Elementos Míticos mais importantes. É assim que elementos como o véu, a 

poção curativa feita de erva, as sangrias e as lunações, a astrologia, entre outras imagens, 

ganham um aprofundamento investigativo em busca dos índices que confirmem a tese de que 

as heroínas dessas narrativas podem ser consideradas Mulheres Sábias e personificações da 

Natureza ou da Anima Mundi. A finalidade última desse percurso investigativo é avivar as 

cores, opacas pelo esquecimento, das narrativas de mulheres sábias. Pois, nessas narrativas 

residem saberes que não devem se apagar, perdidos na poeira das estantes. Esse saber mágico 

deve chegar à superfície e nela manter-se, indo além do acesso por meio do inconsciente.  

Os valores que este Saber Mágico agrega dizem respeito a uma urgência humana: 

repensar o mundo através do feminino, para que se consiga uma tensão criativa, um equilíbrio 

no caminhar. Não é a toa que as protagonistas das dessas narrativas são mulheres sábias. 

Nesta qualidade, elas atuam em ressonância à grande potência arquetípica do feminino, a 

anima, pois são suas mais próximas representantes, mostram como outros meios de agir e 

encontrar soluções são possíveis a partir de um modelo mais maleável, mais astucioso de 

raciocinar. Modelo que concilie sensibilidade e inteligibilidade. Há nas duas narrativas de 

Mulheres Sábias aqui abordadas, uma tensão psíquica que, ao mesmo tempo em que revela a 

consciência e a condição humana quanto aos simbolismos e relações entre animus e anima; 

também mostra a insurgência dos saberes que, se não forem trazidos à consciência, podem 

ficar relegados e perder suas cores, deixados à margem do conhecimento humano.  
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Sempre há tempo para retomarmos o rumo, para deixarmos que cheguem à superfície 

da consciência as formas maleáveis, sensíveis e circulares de ciências que exigem criatividade 

e estética, imaginário e poesia, arte e encantamento, que são parte indissociável de todos os 

processos cognitivos humanos. Assim, convido à leitura das narrativas de Teodora e Porcina, 

à ouvir a voz da Mulher Sábia. Sugiro que isso seja feito à sombra de uma árvore, no silêncio 

cálido de um jardim, para que a natureza que há em cada um de nós possa expressar-se pelas 

imagens de anima e animus, pelos reinos encantados. Para que a velha arte das narrativas 

tradicionais possa ser o phármakon ou bálsamo que nos permita vislumbrar, através dos véus, 

alternativas para um humano mais completo e uma ciência mais plural.  
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Fios: Recontando narrativas de Teodora e Porcina 
 
 
 

 

1. Vou contar outra vez 

 

 

 

 

 

enta aí que vou contar outra vez.  

Quando eu era criança, essa era a senha dada pelo meu avô como indicativo 

de que podíamos nos reunir ao seu redor para ouvir umas ―histórias de 

trancoso‖
1
, que era para nós qualquer história fantástica. Eu, meu irmão e 

nossos primos formávamos uma pequena plateia sedenta de magia, 

aventuras e fatos insólitos. No terreiro varrido, embaixo da única e velha 

árvore do quintal, nos acomodávamos para ouvirmos, absortos, o desenrolar dos episódios, 

das tramas dos personagens, um mundo onde o sapo falava, um negro cabia dentro de um 

cabaço, uma velha podia ser uma bruxa ou uma fada-madrinha. Mas tinha um detalhe, que só 

hoje eu sei, meu avô contava essas velhas histórias a seu modo, ou seja, ele dava seu toque 

pessoal, o que tornava as narrativas ainda mais absorventes e fascinantes.  

 

Equilibrando-se num banquinho de madeira, feito por ele mesmo, meu avô baforava 

de vez em quando seu cigarro de fumo de rolo e, com o olhar distante, perdido nas memórias 

infantis, de quando ele mesmo ouvira essas histórias, contava gesticulando, tornando suave ou 

grave o semblante, soltando sua peculiar gargalhada final diante dos nossos maravilhamentos 

e assombros. Ainda me recordo da história das três princesas encantadas; do diabo no cabaço 

mágico; e da velha com a língua gigantesca que perseguia os incautos que se aventuravam 

pela floresta. Meu avô contava também algumas histórias ―que o povo conta‖, como a do 

Pavão Misterioso, da mula-sem-cabeça, do boi encantado, da morte do vaqueiro, da briga do 

cachorro com a onça, a história do bode e a onça.  

 

                                                           
1
 Gonçalo Fernandes Trancoso publicou, em 1585, a primeira coletânea portuguesa de contos colhidos da 

tradição oral: Contos e histórias de proveito e exemplo. Segundo Câmara Cascudo (2000), os contos de 

Trancoso espalharam-se rapidamente: em 1618, na obra Diálogos das grandezas do Brasil, já há registros 

sobre eles na Capitania da Paraíba. De modo geral, a denominação "contos" ou "histórias de Trancoso" passou 

a designar, em alguns estados do Nordeste, todo o gênero de contos populares. 

S 
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Um dia, perguntei a ele quem lhe havia contado essas histórias, e ele, muito 

seriamente me disse: ―as histórias são andantes‖.  

Soube, mais tarde, que minha bisavó também contava histórias. Aliás, na época dos 

nossos avós e bisavós o prazer ao fim do dia era o terreiro varrido, uma fogueirinha e as 

―histórias de trancoso‖ ou de ―malassombro‖.  

 

Assim, minha relação com o mundo das velhas e mágicas narrativas vem de longe, da 

minha infância e do sangue dos contadores, meus antepassados. Tive a sorte de ouvir essas 

histórias quando criança, e hoje, adulta, tenho a felicidade de reencontrar duas dessas velhas 

narrativas andantes, a História da Donzela Teodora e a História da Imperatriz Porcina. Venho 

apresentá-las, recordá-las e, mais uma vez aprender com essas heroínas. E, para manter a 

tradição, faço como meu avô e digo: senta aí que vou contar outra vez
2
: 

 

 

 
 

Figura 1: Rótulo de cigarro. 

Fonte: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 As duas histórias narradas aqui têm como base as versões cotejadas por Cascudo (1953).  
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Figura 2: Primeira edição portuguesa da História da Donzela Teodora (1712). 

Fonte: CASCUDO, 1953. 
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História da Donzela Teodora 
 

 

ra uma vez, no maravilhoso reino de Tunis, um grande mercador 

húngaro, o mais rico que havia naquele país. Vestia-se como um 

príncipe, tinha negócios por todo o reino e além mar. Certa vez, quando 

passava pela praça da cidade, ele viu uma donzela cristã para vender. 

Seu nome era Teodora e ela era uma linda donzela espanhola, com ares 

nobres, por isso o mercador logo a comprou e mandou que lhe 

ensinassem todas as ciências e artes que existiam no mundo. Além disso, sem mestre, 

Teodora também aprendeu metafísica e astrologia, música e filosofia, logo excedendo em 

saber a todos os homens e mulheres daquele tempo. 

 

 No entanto, a roda da vida deu uma volta e quis o destino que o rico e majestoso 

negociante de um dia para o outro ficasse pobre. Assim, o húngaro perdeu toda sua 

mercadoria no fundo do oceano quando, durante uma tempestade, seus navios afundaram. 

Desesperado, sem saber que rumo tomaria sua vida dali em diante, o mercador falido 

resolveu pedir ajuda à Donzela Teodora, já que ela era mulher tão sábia. 

- Como sabes, estou falido e te peço minha filha, seu conselho sobre o que devo fazer, pois 

tenho grande confiança na sua ciência. 

 

            Teodora, que tanto apresso tinha por seu senhor, prontamente lhe acolheu com uma 

idéia: disse ao húngaro para vesti-la como uma dama, com todos os enfeites que pudesse, e 

ir vendê-la ao rei Miramolin Almançor, pedindo por ela dez mil dobras de ouro vermelho. 

“Se ele se admirar”, disse ela, “diga-lhe que este preço é justo pelo que valho”. 

 

 E, desse modo, fez o negociante. Como estava falido, foi a um amigo mouro e pediu-

lhe emprestado um vestido de brocado, digno de uma princesa, e as jóias mais caras e belas 

que ele tivesse. Desse modo, foi Teodora apresentada ao rei, a quem o mercador quis vender 

por dez mil dobras de ouro. O rei, ao ouvir a proposta, admirou-se do preço, ao que o 

húngaro logo retrucou: 

 - Senhor não se admire, pois ela vale até mais, visto que é a mulher mais sábia do 

mundo.  

E 
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             O rei estava encantado com Teodora, mas gostaria de vê-la melhor e pediu que ela 

tirasse o manto e o véu que trazia diante dos olhos. E ao contemplar seu rosto o rei pensou 

que Teodora era a mulher mais bela que ele já vira e ficou embevecido olhando para ela por 

mais de trinta minutos. Mas, apesar da grande beleza, o rei ao ouvir que Teodora além de 

belíssima era a mulher mais sábia do mundo, ficou intrigado e quis testar sua inteligência.  

 

            Primeiro perguntou-lhe que ciência havia aprendido e ela de pronto lhe respondeu: 

- Senhor e rei, vós desejais saber o que eu aprendi? Digo que são as sete artes liberais, a 

arte da astrologia, e as propriedades das pedras, águas e ervas, e das propriedades que tem 

a casta de animais e aves que Deus criou, e sei também cantar música melhor que qualquer 

pessoa no mundo. 

 

           Muito admirado com os conhecimentos de Teodora o rei decidiu então promover uma 

disputa entre ela e os maiores sábios de todo o reino, para ver se ela era realmente uma 

mulher sábia. 

 

            De todo os sábios que vieram ao castelo do rei para disputar com Teodora, mandou o 

rei que fossem escolhidos três dos melhores e mais cientes. Um era grande sábio em leis e 

nos mandamentos de Deus; o outro, muito sábio e letrado em todas as ciências, lógica, 

medicina e cirurgia, era também astrólogo, filósofo e entendia de todas as artes, conhecia 

muito bem a natureza das coisas e sabia trabalhar em todas elas; o terceiro era muito sábio 

em filosofia, gramática e em todas as sete artes liberais. 

 

            Estando então todos reunidos, aproximou-se o primeiro sábio e subestimando 

Teodora, perguntou-lhe quais as coisas que Deus criou nos seus secretos e muitos altos céus. 

A donzela respondeu: 

          - Discreto mestre, Deus criou em altos céus os sete planetas: Sol, Lua, Saturno, 

Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. E das estrelas compôs doze signos: Áries, Tauro, Geminis, 

Câncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitárius, Capricórnio, Aquário e Piscis. Deus criou 

também as estrelas de grande formosura, e compôs as cinco partes do mundo.  
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O sábio então perguntou em que mês governava cada signo e como atuava em cada 

parte do corpo humano. Teodora respondeu com precisão: 

- Em Janeiro governa Aquário, seu planeta é Saturno, de natureza do Ar, e domina 

nas calenas das pernas; Fevereiro governa Peixes, seu planeta é Júpiter e tem natureza da 

água, e reina nos pés; Março governa Áries, cujo planeta é Marte e a natureza de fogo, e 

domina na cabeça; em Abril governa Touro, planeta Vênus e natureza de terra
3
; Maio 

governa Geminis, de planeta Mercúrio e natureza de Ar, domina nos braços; Junho governa 

Câncer, seu planeta é a Lua, e sua natureza é da Água; Julho governa Leo, planeta Sol e 

natureza do fogo, e tem sua força no coração; em Agosto governa Virgo, planeta Mercúrio, 

natureza da terra, e tem sua força no ventre; Setembro governa Libra, planeta Vênus, 

natureza de ar; Outubro governa Scorpio, seu planeta é Marte, sua natureza é de água, e 

governa nos genitais; Novembro governa Sagitarius, planeta Júpiter, natureza de fogo, tem 

suas forças nas pernas; e Dezembro governa Capricórnio, com o planeta Saturno e a 

natureza de terra, estando suas forças nos joelhos. 

 

             Ao fim, vendo que estava vencido, o sábio declarou que Teodora era a mulher mais 

sábia do mundo. 

 

           Veio então o segundo sábio, achando que a mulher não lhe oferecia perigo, logo 

preveniu a Donzela de que ele não era tão simples quanto o anterior. E disse:  

         - Donzela eu tenho dezoito anos de estudo, não sou o que tu venceste, conheço um 

pouco de tudo. Ao que a donzela respondeu:  

        - Com a licença de El-rei, tudo o que me perguntares aqui te responderei Com 

brevidade e acerto. Tudo vos explicarei. 

          E o sábio argüiu:  

        - Donzela, diz-me qual dos doze signos já nomeados é sujeito em cada membro que há 

no corpo humano e em que signos ou meses são boas ou más as purgas ou sangrias. Teodora 

então descreveu em pormenores os dias, luas e meses em que cada membro do corpo devia 

ou não sofrer sangrias.  

 

                                                           
3
 As partes do corpo onde governam os signos de Touro, Câncer e Libra não são informadas nesta resposta de 

Teodora, entretanto constam na tabela de purgas e sangrias, ver tabela 02. 
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         O sábio, diante de tal conhecimento, ficou muito admirado e pensou intimamente: Não 

há o que discutir, ninguém pode ter tal conhecimento, só se essa donzela vem de outro 

planeta!  

 

Quis, no entanto, que Teodora lhe dissesse também as belezas próprias das idades das 

mulheres e os sinais da beleza feminina. E Teodora logo respondeu, descrevendo em 

pormenores as 18 qualidades estéticas que teria a mulher para ser considerada bela. Entre 

elas, a cor dos cabelos, dos olhos e da boca, assim como o formato do corpo e do nariz. 

Depois de ouvir as respostas dela, o segundo sábio deu-se por satisfeito, afirmando que de 

tudo se podia perguntar a essa donzela que ela daria boa resposta e que era mais sábia do 

que todos os sábios do mundo.  

 

            Declarou-se vencido o sábio e, ouvindo isso, o rei ficou muito contente, pois já 

gostava tanto de Teodora que passou a desejar que ela vencesse também o terceiro sábio.  

 

           Conta a história que o terceiro sábio, o judeu Abraão de Tabador, ao ver que os dois 

sábios anteriores estavam derrotados, teve grande pena deles, pois haviam se deixado vencer 

por uma donzela. Julgou-os homens de pouco saber e preparou-se para vencer Teodora.  

- Não sou tão fácil de derrotar como os outros que tens vencido com os teus argumentos 

falsos, disse ele, completando: - Previna-te donzela! 

 

            Teodora vendo a soberba do sábio propôs-lhe então uma aposta:  

         - Já que o senhor se julga tão sábio, proponho-lhe uma aposta: o de nós que for 

vencido ficará aqui na corte publicamente nu, assim como veio ao mundo.  

          O sábio prontamente aceitou a aposta, tão grande era sua soberba, e logo deu início a 

uma verdadeira sabatina. A cada pergunta desferida, a Donzela de pronto respondia: 

 

         - Qual a coisa mais pesada do mundo? - A dívida. 

         - Qual a coisa mais aguda?  - A língua do homem e da mulher. 

         - Qual a coisa mais apressada que a seta? - O pensamento. 

         - Qual a coisa mais violenta e ardente, e que queima mais que o fogo? - O coração. 

        - Qual é a coisa mais doce do que o mel? - O grande amor que tem o pai e a mãe a seus 

filhos. 
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       - Qual a coisa mais amarga que o fel? - O mau filho e má filha. 

       - Qual a doença sem remédio e incurável? – A má filha louca e a pouca vergonha. 

       - Qual a dívida que nunca se paga? – A loucura. 

       - Qual a coisa mais dura que o ferro – A verdade. 

 

         E desse modo, fez o sábio sucessivas charadas, enigmas e adivinhações e Teodora a 

tudo respondeu clara e corretamente. Mesmo assim, o sábio não se convenceu de seus 

conhecimentos e prosseguiu perguntando: 

        - (...) donzela, tens falado muito além, me diga que condições o homem no mundo tem?  

Teodora então responde que tem todas e as cita uma a uma comparando com as qualidades 

dos animais. 

 

         Vendo que Teodora sabia todas as respostas, o sábio tenta uma forma de pegá-la: “o 

sol de noite, terá a luz quente ou fria?”, mas a donzela também sabe lhe responder 

corretamente. Depois de perguntar sobre tudo que havia sobre e acima da Terra e de a tudo 

Teodora ter respondido com primazia, deu-se também ele por vencido. O sábio então 

declarou que não havia pergunta para a qual Teodora não tivesse resposta certa e que por 

isso o rei devia dirigir a ela grandes mercês e honras.  

 

          Ao ver-se vencedora, Teodora tratou logo de cobrar sua parte na aposta, pedindo ao 

rei que fizesse se cumprir o trato e o sábio lhe entregasse as roupas. O sábio então se pôs a 

despir com grande vergonha e ficou apenas coberto pelas peças menores de seu vestuário. A 

donzela lembrou que o trato foi que o vencido deveria ficar inteiramente nu e exigiu que o 

sábio lhe entregasse a roupa que ainda restava. Muito envergonhado o sábio suplicou para 

que fosse poupado de mais esta humilhação. 

 

          Teodora, então, propõe ao rei que, ao invés das peças íntimas, o sábio lhe pagasse a 

metade do dinheiro que seu senhor havia pedido por ela. O sábio muito aliviado, porém 

contrariado, pagou a soma em moedas de ouro e partiu. 

 

          Descobrindo que a donzela era de fato a mulher mais sábia do mundo, e já encantado, 

o rei não quis mais comprá-la, mas casar-se com ela. Nem se dirigiu mais a seu dono, e sim 
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a Teodora. Perguntou-lhe o que desejava que ele fizesse e deu sua palavra de honra que    

aquilo que Teodora pedisse.  

         - Donzela podes pedir, que tudo te será dado. De tudo que pertencer-me poderás tu te 

servir. 

           Ela beijando-lhe as mãos, disse:  

          - Peço apenas que me seja dada a quantia de dinheiro que meu senhor quer para 

vender-me, deixando que eu volte com honra para assim satisfazer-me. 

 

          O rei, mesmo decepcionado e até arrependido de lhe ter oferecido tudo, pois julgou 

que Teodora quisesse ficar com ele, cumpriu o que a donzela lhe pediu. Então, depois de 

fazer-lhe perguntas, o rei ficou muito admirado com sua sabedoria e disse que vinte mil 

dobras de ouro não pagariam a donzela.  

          - Por certo, donzela, que és merecedora de todo o meu reino, e pesa-me de te conceder 

a liberdade - disse o rei.  

 

          No entanto, ordenou que lhe fossem entregues as moedas e um vestido de brocado, e 

que ela e seu senhor fossem enviados com grande honra para sua terra. Assim, Teodora 

voltou feliz para a casa do seu senhor acompanhada de uma grande fortuna. 
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Figura 3: “Casco” da profecia lida antes da encenação do auto História da Imperatriz Porcina. 

Fonte: TPMIRANDES, 2010.   
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História da Imperatriz Porcina 
 

ma vez, em Roma, havia uma Imperatriz chamada Porcina. Ela era 

casada com o Imperador de Roma e filha do Rei da Hungria, era uma 

formosa, casta e religiosa mulher. O Imperador e a Imperatriz eram 

governantes bondosos, amparavam as viúvas, socorriam os pobres e 

casavam todas as órfãs do reino. O Imperador, desejando conhecer 

lugares sagrados, partiu em viagem, deixando a Imperatriz Porcina aos 

cuidados de seu jovem irmão.  

 

Tudo transcorria com alegria e prosperidade, e todos estavam satisfeitos com o 

governo da Imperatriz, quando seu cunhado, atraído por sua grande beleza, apaixonou-se 

por ela perdidamente. Porcina amava-o como a um irmão e não suspeitava dos sentimentos 

que ele lhe devotava. 

 

Mas, o tempo só fez aumentar a paixão do rapaz, que já se encontrava abatido por 

não comer nem dormir. Procurava a Imperatriz com freqüência, no início se contendo, até 

que um dia o jovem abriu seu coração para Porcina. Ao ouvir a confissão do rapaz, a 

Imperatriz repeliu-o de forma amorosa, embora nenhuma atitude moderada pudesse conter 

tal paixão. Como o irmão de seu marido ficou profundamente triste com a recusa da amada e 

passou a definhar a olhos vistos, Porcina decidiu por em prática um plano e aceitou 

encontrar-se com o jovem.  

 

Mas, a cada encontro marcado Porcina não aparecia. E, enquanto isso, sem nada 

dizer a ninguém, mandava construir uma torre no castelo e destinou quatro jovens para 

cuidar do rapaz, e tudo de que precisasse seria alçado até a torre por uma corda. Depois da 

torre pronta combinou com o rapaz dia e hora em que se encontrariam lá a sós. O jovem 

pensando que a torre fosse um ninho de amor, logo ficou feliz e eufórico.  

 

No dia e hora marcados foram os dois juntos, o jovem na frente e a Imperatriz atrás, 

subiram as escadas da torre e assim que o rapaz entrou, Porcina fechou a porta e voltou para 

casa, deixando preso o jovem. 

 

U 
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A Imperatriz retomou seu governo de paz e durante sua regência o reino não 

declinou, prosseguindo prosperamente. Até que um dia o Imperador voltou de sua longa 

viagem de cinco anos. Porcina é avisada do retorno de seu esposo e imediatamente manda ao 

encontro do Imperador as pessoas mais importantes da nobreza e do clero, enquanto ordena 

que se enfeitem as ruas da cidade para receber seu amado marido. Mas Porcina, num ato de 

bondade, cometeu o maior de seus erros ao mandar soltar o cunhado, para que esse pudesse 

ir ao encontro do irmão. Ao ver o irmão o Imperador surpreso quis saber por que se 

encontrava tão magro, abatido e com os cabelos desgrenhados. O irmão então respondeu 

entre lágrimas: 

- Caríssimo irmão, tua péssima esposa e meretriz que costumava pecar com muitos, 

pois ninguém se negava aos apelos dela, tentou também precipitar-me a este mal. Não pude 

suportar isso, portanto me afastei dela e fui trancar-me numa torre até agora.  

 

E, completou a difamação: 

- Portanto, deve-se evitar que a ímpia meretriz que usurpou a majestade imperial te 

contamine com a luxúria e o ósculo da falsidade. 

O Imperador, ouvindo tantos ultrajes inesperados de sua honesta esposa, 

profundamente magoado caiu em total tristeza e não quis ver Porcina. 

 

Na manhã seguinte, quando se encontraram Imperador e Imperatriz, ele a repeliu com 

fúria, se recusando a ouvir suas palavras e chamou dois servos, ordenando-lhes: 

- Não há o que discutir com uma meretriz. Ide à floresta e lá a degolai! 

 

Assim, a inocente Porcina é entregue aos criados. Chegando ao local em que seria 

degolada, vendo tão bela mulher os homens têm então uma idéia perversa: 

- Desfrutemos dela, antes de matá-la, pois não há outra no mundo mais bela. 

 

E precipitaram-se sobre a jovem e indefesa mulher. Porcina então, em meio ao 

desespero, eleva os olhos ao céu e, com voz trêmula e cortada de soluços pede a proteção de 

Deus. Quis o destino que, enquanto ocorria esse fato, não longe dali passasse um nobre e 

valente cavaleiro e seus companheiros, e que estes ouvissem os gritos na floresta. 

Rapidamente os cavaleiros se dirigiram para lá acreditando que fosse uma fera presa nas 

redes de caçadores.  
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Mas, eis que lá encontram a bela Porcina já desfalecendo, tão grande violência 

sofrera a mulher. Os criados são imediatamente mortos pelos cavaleiros e o nobre resgata 

Porcina cuidando de seus ferimentos. Ao ver que era de rara beleza, o nobre homem ficou 

curioso e lhe perguntou quem ela era. Porcina, por precaução esconde sua nobreza, e com 

gestos humildes e voz suplicante pede que o nobre cavaleiro a ajude, tomando-a como 

escrava para servir em sua casa. O homem comovido aceita a oferta de Porcina e leva-a 

para sua casa. A esposa do cavaleiro é tomada de enorme simpatia por Porcina e lhe confia 

a educação do seu único filho. 

 

Porcina vivia assim em paz, cuidando do menino como se fosse seu próprio filho, 

quando mais uma intempérie se aproximou. Havia na Cúria um oficial que, a todo custo, 

queria ser amado pela Imperatriz. Esta, respondia a suas investidas dizendo que o amava 

como ao seu amo, de quem ele era irmão. Mas não desejava, entretanto, casar-se com ele. O 

vingativo homem então arquitetou o que faria àquela mulher que o desprezara, visando matá-

la ou afastá-la. Escolheu então o plano mais horrendo possível: na calada da noite dirigiu-se 

ao local em que Porcina dormia com a criança aninhada ao seu corpo e, com uma espada, 

cortou ao meio a garganta do menino, filho de seu irmão, deixando a faca nas mãos da 

Imperatriz adormecida. 

 

Quando o sangue correu pela cama e molhou Porcina ela acordou assustada e ao 

lastimar a fraca voz, a mãe da criança acordou e correu até o leito, onde jazia seu filho 

morto. Vendo a criança degolada e a faca na mão de Porcina os pais não souberam o que 

fazer. Logo o assassino vingativo, com falsas lágrimas exclamou: 

- Trouxeste para cá uma meretriz depreendida em muitos crimes em outro país e que já tinha 

sido uma vez entregue à morte. Que seja já lançada ao fogo, pois a morte de teu filho a faz 

digna de morrer. 

 

O povo se dividiu, uns apoiando o homem violento e outra parte compadecia-se da 

infeliz. Mas o cavaleiro e sua esposa eram pessoas boas e recusaram-se a matar Porcina, 

decidindo enviá-la pelos servos a um porto próximo para que fosse mandada a outra terra. E 

assim foi feito. 
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Estavam já em alto mar quando os marinheiros, atraídos pela beleza do corpo e do 

rosto de Porcina, decidiram aproveitar-se da mulher indefesa. Porcina relutou e veio a 

sentença dada pelos marinheiros: 

- Escolhe das duas uma: ou satisfazer-nos ou ser precipitada ao mar. 

 

- Prefiro a morte nas ondas do mar que atender a seus desejos. – foi a resposta da 

Imperatriz Porcina. 

 

Os marinheiros então, talvez por alguma piedade, mudaram de idéia e abandonaram 

a mulher num alto escarpado que se elevava do mar. Porcina passou a noite sem dormir, até 

que ao romper da aurora, estando muito abatida pela tristeza e pelo prolongado jejum de três 

dias, adormeceu. Apareceu-lhe então uma senhora de extasiante beleza, de olhos 

resplandecentes, chamada Rainha da Glória, e disse-lhe: 

- Porque suportaste tantas agruras pela fidelidade de teu amor conjugal, agora toda tentação 

dos maus acabará e manifestar-se-ão as injustiças que sofreste. Apanha a erva que está sob 

tua cabeça e faz com ela um ungüento com água fria e o que mais te parecer, para curar os 

leprosos que encontrares pelo caminho. 

 

Consolada pela visão, Porcina acordou. Ao ver a erva que lhe foi mostrada no sonho, 

tirou as luvas das mãos e encheu-as. Naquela mesma manhã marinheiros em sua rota 

aportaram na ilha onde estava a Imperatriz e vendo-a decidiram levá-la ao porto mais 

próximo. Logo ao desembarcar Porcina encontrou um leproso, pisou um pouco da erva, 

misturou com água fria e passou o ungüento no homem que imediatamente encontrou a cura. 

Logo o episódio espalhou-se e doentes de toda a redondeza vinham à procura do remédio 

misterioso e saiam todos curados, voltando incólumes para as próprias casas. 

 

A fama da mulher que curava com um ungüento propagou-se ainda mais e chegou à 

cidade, onde atingido pela lepra, habitava o vingativo homem que matara o filho de seu 

irmão e incriminara Porcina. Alguns procuraram a mulher que curava e com muita 

insistência convenceram-na a ir a casa deste homem. Ninguém da casa, nem mesmo o 

malvado, a reconheceu, pois se cobria sempre com um véu. O doente suplicou pela cura e 

Porcina disse que o curaria desde que o doente antes confessasse todos os pecados diante 

dela e de mais sete pessoas. 
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O leproso pôs-se a confessar muitas coisas, mas não falou do crime que cometera 

contra ela. 

- De nada irá adiantar o remédio para sua cura, já que escondes um pecado – disse a 

Imperatriz. 

-O irmão então disse ao homem: 

- Vamos irmão, abre teu coração, se cometeste alguma coisa contra mim perdoá-lo-ei 

por completo. 

 

Confiante nessas palavras confessou o horrível crime que cometera. O senhor ficou 

atônito, tanto pelo pesar da perda do filho quanto pela injustiça feita a tão nobre senhora. 

Porcina então partiu em sua jornada, curando os leprosos que encontrava pelo caminho. 

Tanto andou que chegou a Roma. Lá ficou alguns dias curando os doentes e nem em seu 

reino foi reconhecida. Sabiam os cidadãos que aquela mulher, com um processo 

completamente desconhecido dos médicos, curava a muitos daquela terrível doença.  

 

A notícia adentrou o castelo e chegou aos ouvidos do Imperador, este logo se animou 

com a possibilidade de cura para seu irmão, agora enfermo de lepra. Mandou chamar a tal 

mulher e disse-lhe: 

- Se curares meu irmão serás bem recompensada. – ao que Porcina respondeu: 

- O que recebi grátis, grátis darei. Se confessar as faltas, ficará curado. Confesse a 

mim diante do Papa e do Senado Romano as culpas cometidas se deseja recuperar a saúde. 

Do contrário virá a perder toda a saúde do corpo. 

 

Todos os presentes rogaram ao enfermo irmão do Imperador que não escondesse 

nenhum pecado. Ele então contou tudo que fizera contra a Imperatriz Porcina. O Imperador 

caiu em desespero, chorando e batendo no peito e no próprio rosto, totalmente infeliz. Todas 

as pessoas choraram por tal injustiça cometida a sua querida e bondosa Imperatriz.  

Porcina, retendo as lágrimas, curou o jovem.  E, por fim, retirando o véu que lhe cobria o 

rosto, disse: 

- Eu sou a Imperatriz. 
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Enorme surpresa e alegria tomaram conta de todos. O Imperador considerou-a como 

que ressuscitada por Deus e o povo a abraçou, recebendo-a como sua soberana. Porcina 

recuperou seu posto de Imperatriz e, junto com seu marido, reinaram em paz e prosperidade 

por muitos anos. 
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2. A universalidade do tema 

 

Eu ignoro quem foram seus primeiros autores (dos 

contos). Mas que importância isso tem?  

Eles estão no mundo porque são necessários, como 

o ar, como a luz do dia, como as árvores. 

 

(Henri Gougaud. A Árvore dos Tesouros,1988.) 

 

 

Sempre fico impressionada com a fala profunda, grave e constante do mito
4
 que, 

mesmo se repetindo é sempre uma novidade. Não perdemos o encanto pelas narrativas 

contadas desde os tempos mais remotos, recontadas por gerações, como um rio sempre 

fluindo até desembocar na fala do meu avô, depois na minha própria fala aqui. Compreendo 

esse processo como se ele fosse o mesmo da feitura de um tecido no tear. Trata-se da mesma 

urdidura, esses fios tensos que não mudam e que mantém vivo o tecido da narrativa 

tradicional.  

 

Quando penso no tema da Mulher Sábia acredito que ele pode ser comparado e 

entendido como essa urdidura, e os Elementos Míticos, os quais compõem e recompõem as 

histórias são a trama que, se entrelaçando furtiva e vivamente entre os fios da urdidura, 

formam novos desenhos, novas texturas. Abordarei com mais profundidade o tema da Mulher 

Sábia e os Elementos Míticos presentes nas narrativas no próximo capítulo, como também sua 

importância como categorias para pensar o que chamo de Saber Mágico, a sabedoria das 

heroínas.  

 

Desse modo, ao se fazer uma analogia entre os fatores de permanência e constituição 

das narrativas tradicionais com o tecido obtido no tear, penso que texto e textura se equivalem 

no plano do imaginário. Trago na minha bagagem o conceito de imaginário, que advém da 

perspectiva neoplatônica, onde as imagens e o imaginário são sinônimos do simbólico, pois 

como dizem Laplatine e Trindade: 

 

                                                           
4
 Mito é aqui considerado como toda narrativa formada por um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e 

esquemas que, por meio de um tema, possui o impulso de organizar-se em narrativa . Assim, 

independentemente da origem, todas as histórias trazidas aqui podem ser pensadas como mitos, no sentido de 

operadores cognitivos baseados em formas simbólicas de pensar. 
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As imagens são formas que contêm sentidos afetivos universais ou 

arquetípicos, cujas explicações remetem a estruturas do inconsciente (Jung, 

Campbell)
5
, ou mesmo às estruturas biopsíquicas e sociais da espécie 

humana (Durand) (LAPLATINE e TRINDADE, 1996, p. 10). 

Entretanto, a concepção de imaginário com que permeio as discussões nesta tese não 

está descolada da importância das especificidades históricas e socioculturais, mesmo 

considerando que imagens arquetípicas surjam no nível consciente emergindo do 

inconsciente.  

 

Sendo o inconsciente depositário dos significados, cabe aos homens a 

descoberta de sua revelação através das formas em que essas imagens se 

expressam e se manifestam. Toda imagem é, portanto, uma epifania, uma 

manifestação do sagrado. Conseqüentemente, toda e qualquer imagem, ao 

mesmo tempo produto e produtora do imaginário, passa a ter o caráter de 

sagrado, devido à sua universalidade e à sua emergência do inconsciente 

(LAPLANTINE e TRINDADE, 1996, p. 11).  

 

 

E foi esse caráter universal e emergente das imagens de mulheres sábias nas narrativas 

da Donzela Teodora e Imperatriz Porcina que identifiquei e que me fizeram pensar sobre o 

que esse arquétipo, através de suas imagens, estava dizendo ou tentando dizer. Embora não 

use o termo Mulher Sábia, Luis da Câmara Cascudo percebeu a importância da temática. Seu 

percurso como folclorista, levou-o à busca das origens dessas narrativas tradicionais, e com 

isso deixou um registro rico, a seu modo, dessas duas novelas. A História da Donzela 

Teodora e a História da Imperatriz Porcina são fruto desse trabalho de Cascudo e constam de 

uma compilação de cinco outras narrativas tradicionais, denominada Cinco Livros do Povo: 

introdução ao estudo da novelística no Brasil
6
.  

 

Para Cascudo, essas cinco narrativas são expoentes no universo da literatura 

cavalheiresca advindas das terras d‘além-mar, originárias dos contos orientais, espanhóis e 

por fim, portugueses, herdadas da literatura oral, da trova do cantador de viola e dos folhetos 

de cordel. Para mim, no entanto, as versões das narrativas tradicionais são também os 

                                                           
5
 A concepção junguiana de arquétipo será melhor tratada na segunda parte desta tese. 

6
 Foi publicado primeiramente pela editora José Olímpio, no ano de 1953.  Em 1979, a Universidade Federal da 

Paraíba publicou a segunda edição, um fac-símile. Uma terceira edição saiu em 1980, pela Fundação José 

Augusto em união com a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). E a última edição que chegou ao público 

foi a da Universidade Federal da Paraíba, em 1994. O livro traz as histórias da Donzela Teodora; de Roberto do 

Diabo; de João de Calais; da Princesa Magalona; e da Imperatriz Porcina. 
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desenhos que a transversalidade cultural foi fiando no tecido do imaginário, sendo a oralidade 

a maior responsável por esse processo. 

 

Primeiro a oralidade e depois os livros impressos espalharam pela Europa as 

narrativas, popularizando-as. Essas foram posteriormente editadas sucessivamente, traduzidas 

e adaptadas sob a influência das criações locais. Diz Cascudo (1953, p. 09) que: 

 

A identificação das fontes orientais, especialmente indianas, com Benfey, 

Max Müller, publicação das coleções ―sagradas‖ e tradicionais, Rig Veda, 

Panchatantra, Hitopadexa, Kathá Sarit Sagara, Calila e Dimna jácatas do 

Buda
7
, trouxeram o assombro de encontrar-se paralela, independente da 

informação manuscrita, uma corrente oral com os mesmos elementos, os 

mesmos episódios, numa sucessão ininterrupta de influência e acomodação 

psicológicas. 

 
 

 

 

 Figura 4: Ilustração de George Cruikshank para o frontispício da versão de Giambattista Basile 

 para o Il Pentamerone. 

 Fonte: SURLALUNEFAIRYTALES, 2010.  

 

                                                           
7
 Todos textos sagrados orientais. 
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A Literatura Oral passou a ser considerada tão importante quanto qualquer achado 

arqueológico ou antropológico, pois constituía-se como igual fonte preciosa de informações. 

Ela apresentava uma persistência mantida através de séculos, superando espaço e tempo, 

culturas e costumes, guardada na memória do povo. E os livros intitulados de Decamerone, 

Pentamerone (Fig. 05) ou Heptamerone foram alguns dos registros escritos responsáveis pela 

manutenção dos temas ao mesmo tempo cultos e populares.
8
  

 

Assim, a permanência da temática da Mulher Sábia, às vezes casta e perseguida, me 

levou a pensar sobre quem são e que função exercem essas mulheres no contexto das 

narrativas tradicionais e mais amplamente no imaginário. A leitura atenta das histórias da 

Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina fez saltar aos olhos um arquétipo em comum que 

parece orbitá-las: a Mulher Sábia. Esse arquétipo aparece, sobretudo, sob duas formas 

centrais: a imagem da bela e bondosa mulher (santa), e imagem da mulher traiçoeira e 

perigosa (bruxa); sendo, o segundo, motivo de terror durante a Idade Média.  

 

Segundo Michelle Perrot (2008), o relato dos papéis femininos é sempre fruto da 

idealização masculina. Ela aponta as crônicas medievais e as vidas de santos, como exemplo. 

Enquanto os santos agem, evangelizam, viajam, as mulheres são santas ao preservarem sua 

virgindade e rezarem, alcançando a glória do martírio como uma honra. E afirma: ―As rainhas 

merovíngias, tão cruéis, as damas galantes do Renascimento, as cortesãs de todas as épocas 

fazem sonhar. É preciso ser piedosa ou escandalosa para existir‖ (PERROT, 2008, p. 18). 

Entretanto, será que esses relatos de papéis femininos são resultado apenas da idealização 

masculina? Acredito que as mulheres também participaram dessas construções do imaginário, 

voluntária e involuntariamente produzindo e reproduzindo essas idealizações. Talvez as 

narrativas de Teodora e Porcina levem à reflexões a cerca da atuação das mulheres, para além 

de uma visão que exacerba sua passividade social. 

 

           O fato é que a universalidade do tema da Mulher Sábia pode ser constatada em 

narrativas tradicionais, mas também em diversos registros humanos como na mitologia, nos 

contos de fadas, nas imagens dos sonhos ou da arte, apontando para uma origem mais 

                                                           
8
 Umas das obras de Cascudo é Cinco temas do Heptameron na literatura oral – Porto, 1954. 

O Heptameron é uma coleção de 72 histórias curtas escritas em francês por Margerite de Navarre. Pretendeu-

se originalmente contar cem histórias que cobrissem dez dias como no Decameron, mas Marguerite faleceu 

antes, deixando escritas apenas 72 narrativas em sete dias. Heptameron vem do grego:  έπτά - ―sete‖ e ημέρα - 

―dia‖, sete dias de narrativas. O Heptameron pode ser lido na íntegra no endereço eletrônico: < 

http://digital.library.upenn.edu/women/navarre/heptameron/heptameron.html>  acesso em 12/08/2010. 

http://digital.library.upenn.edu/women/navarre/heptameron/heptameron.html
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profunda desses modelos de feminino projetados nas mulheres e em tudo que agregue as 

características não-masculinas. Esse arquétipo do feminino é a anima, como afirma Jung 

(2006, p.37): 

 

O que não é eu, isto é, masculino, é provavelmente feminino; como o não-eu 

é sentido como não pertencente ao eu, e por isso está fora do eu, a imagem 

da anima é geralmente projetada em mulheres. 

 

 

          Assim, pode-se dizer que as imagens do arquétipo da Mulher Sábia nas narrativas, são 

imagens da anima. E a busca das origens das narrativas, empreendida por Cascudo em Cinco 

Livros do Povo
9
, tem valor nesta pesquisa porque traz uma variedade das mesmas imagens 

arquetípicas da Mulher Sábia, figurando como Teodoras ou Porcinas que, não são apenas 

passivas. Então, sendo o tema da Mulher Sábia universal, percebi que o ponto central desta 

tese não é apontar as origens das narrativas, como fez Cascudo, mas compreender as 

narrativas sobre mulheres sábias como produções do imaginário, como imagens inerentes ao 

humano. Seu caráter universal não significa uniformidade, generalização ou universalização, 

muito pelo contrário, apesar do tema ser o saber de uma mulher, as imagens arquetípicas 

dessas heroínas variam conforme a cultura, o espaço e o tempo. 

 

             Portanto, tomo as versões da História da Donzela Teodora e da História da 

Imperatriz Porcina, cotejadas por Cascudo, para nelas tentar identificar os rastros, os 

Elementos Míticos que apontam essas projeções e vivências do feminino sábio, que 

atravessam o tempo e o espaço, mantendo-se ou modificando-se. Desse modo, trago algumas 

versões dessas narrativas com sua riqueza maior de imagens, símbolos e passagens 

arquetípicas. 

 

 

As versões da História da Donzela Teodora 

 

           A Donzela Teodora é a mulher sábia que vence os doutores. Esse tipo de mulher sábia, 

segundo Cascudo (1953), aparece na literatura escrita, em 1879, no códice do Escorial 

(Mitthilungen aus dem Eskurial, Tubingen). E há vários registros de narrativas semelhantes, 

                                                           
9
 Cascudo, em conformidade com os estudos de sua época, mais preocupados com a documentação e busca da 

origem das narrativas tradicionais, assim desenvolveu seu cotejo das versões da História da Donzela Teodora e 

da Imperatriz Porcina (1953, p.35 – 168, p.281 - 349). 
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como a redação de Abu-Bequer-Al-Warrac, escritor do segundo século da Hégira. A mais 

antiga edição espanhola trazendo o tema foi impressa em Toledo, por Pedro Hagembach, em 

1498. Já nos séculos XVI, XVII e XVIII houve uma multiplicação de impressões dessas 

novelas sobre a donzela sábia. Segundo Cascudo (1953), a edição lisboeta de 1712 foi a 

primeira em português e, em 1726, foi publicada uma edição castelhana com o título de A 

História de la Doncella Teodor em que trata de su grande hermusura y sabedoria, edição de 

Juan Sans, Madrid.  

 

 Na Espanha, como em Portugal, essas narrativas referem-se sempre ao tipo da moça 

sábia e astuta. Tirso de Molina citava-a no seu El Vergonzoso em Palácio (1611-1612):  

 

[...] Mirem aquí que criatura 

o que Doncella Teodor![...] 

(TIRSO DE MOLINA apud CASCUDO, 1953, p. 41)
,
 

 

          Desde 1498, a história ―Donzela Teodora‖ era impressa na oficina de Pedro 

Hagembach, na cidade de Toledo, Espanha. Enquanto, no Brasil, recebemos a Donzela 

Teodora de Portugal e Portugal da Espanha. ―Qual sua origem na Espanha, a história dessa 

novela maravilhosa que atravessa airosamente quinhentos anos sem sair das mãos do povo e 

de sua simpatia?‖, pergunta Cascudo (1953, p. 39). Segundo ele mesmo, não se pode definir 

sua gênese, mas pedaços dela em outras narrativas, como no livro das Mil e uma Noites. Nele, 

Cheherazade conta história parecida intitulada História de La Docta Simpatia.  

 

            Embora figure em certas coleções, especialmente orientais, do Mil e Uma Noites, até 

1951 nenhuma coleção do Mil e Uma Noites em português, editada em Portugal ou no Brasil, 

incluía a História da Donzela Teodora. Cascudo afirma que essa história não se encontra em 

todas as versões das Mil e uma Noites, apenas nas coleções de Boulaq, I, 614; do Cairo, II, 

288; Bombain, II, 332; Beirute, III e nas versões de Hammer (alemã), Payane (inglesa), onde 

a donzela quase sempre aparece com o nome árabe Tawaddoude, origem de Teodora
10

. ―O 

conto aparece nalgumas coleções do Mil e uma Noites, mas é impossível fixar-se quando se 

verifica essa inclusão‖ (CASCUDO, 1953, p.46).  

 

                                                           
10

 Consultei a versão de Galland (2002) do Mil e uma noites e lá não consta a historia da Donzela Teodora, nem 

a Docta Simpatia. 
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           Ainda segundo Cascudo, há uma comédia intitulada Doncella Teodor escrita pelo 

dramaturgo e poeta espanhol Félix Lope de Vega, porém, pesquisando, descobri que o 

romance se chama na verdade La Dorotea e foi escrito em 1632. A história decorre da 

depressão que se apossou de Vega depois da morte de sua amante Marta de Navares. Felice 

Gambin (2009, p.629) escreveu interessante estudo sobre a obra La Dorotea de Vega e assim 

a define:  

 

 

En esta obra Lope escenifica un tema de moda: el oro como antídoto contra 

la melancolía, pero aprovecha de modo novedoso el lexema clave «oro», 

velado en el nombre de la protagonista y fulgurante en la riqueza americana 

de don Bela. Los ecos de la simbología hermética y las creencias cultas y 

populares resuenan en el escenario de la «acción en prosa». El Fénix 

renueva los manidos conceptos, realza los tonos, juega ingeniosa y 

ambiguamente con el doble valor del solar metal, el oro potable, potente 

antídoto contra la melancolía y símbolo de la avidez femenina. 

 

           O tema da sabedoria feminina, embora a narrativa de Vega se distancie em muitos 

aspectos da História da Donzela Teodora, persiste nas passagens em que a sabedoria popular 

se mescla aos ditos saberes eruditos, como afirma a própria Gambin (2009, p.271): ―Por lo que 

respecta a la melancolía, el dramaturgo conjuga en La Dorotea la cultura de su tiempo, no sólo la 

literaria sino también la sabiduría popular y la docta tradición médica y filosófica‖. 

 

           Observei também o fato interessante da relação que sempre se estabelece nessas 

narrativas entre o nome da personagem, seja Teodora ou Dorotea, e as práticas mágicas a ela 

ligadas. Em La Dorotea de Vega, Gambin faz referência ao uso de poções mágicas: 

 

 

Estamos ante saberes propios de la época, de los cuales da fe el masivo 

empleo del anacardo
11

 a escala popular en la preparación de ungüentos y 

filtros de magos, brujas y charlatanes, pero también prescritos una y otra vez 

por la cultura médica y farmacológica (...)(GAMBIN, 2009, p. 273) 

 

Los personajes de La Dorotea desconfían también del uso de artes mágicas 

y de hierbas capaces de reconciliar a los dos amantes. Julio y César no 

tardan en declarar mentirosas como las «demás fábulas», las voces que 

consideran a Gerarda y mujeres semejantes capaces de curar a los 

melancólicos de amor aprovechando la ambigua naturaleza hermafrodita de 

la mandrágora (GAMBIN, 2009, p. 274). 

 

 

                                                           
11

 Caju em espanhol. 
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           Já no Brasil, segundo Cascudo (1953), a narrativa da Donzela Teodora, como outras 

novelas populares só passou a ser impressa em 1840. Há várias versões poéticas em 

quadrinhas (Portugal) e em sextilhas (Brasil), ABCB e ABCBDB. No nordeste foi transposta 

para literatura de cordel nos versos de Leandro Gomes de Barros, poeta paraibano, chamado 

por Carlos Drummond de Andrade de ―Rei da poesia do Sertão‖ (CASCUDO, 2000). Na sua 

versão, Leandro Gomes de Barros conseguiu manter com fidelidade o elemento central, ou 

seja, a Mulher Sábia que enfrenta e vence os sábios de um reino. 

 

           Cascudo acredita que a universalidade desse tema se deve ao fato de haver em muitos 

contos populares esse tipo de heroína recorrente: ―moça inteligente e viva que, evitando 

ciladas, castigando erros, respondendo enigmas, salva-se e a outros, e casa-se bem‖ (1953, p. 

46), ao que acrescento: escolhe seu próprio destino. Porque, embora a versão que 

encontramos hoje tenha esse final, não se pode afirmar que ele tenha sido sempre esse, e sim 

que seja fruto de modificações. Algumas versões apontam outros finais, como veremos. 

 

          Cascudo diz que tais heroínas, encontradas em ciclos europeus, africanos e americanos, 

salvam o pai, defendem irmãs, guardam a castidade e ainda conquistam um noivo. Pelo 

mesmo motivo já apontado para o casamento, é preciso cautela quanto ao conceito de 

castidade. É importante entendê-los dentro do contexto cultural em que essas narrativas 

estavam imersas, pois nem sempre essas foram as metas ou recompensas almejadas ao final 

da jornada. E nem sempre casamento/castidade/virgindade/donzelice tem o mesmo caráter 

simbólico. 

 

           Muitos desses contos ou narrativas têm embutidas formas de manipulação, dentre elas 

o discurso patriarcal de restrição feminina, que passa quase sempre pela sua sexualidade. Ao 

mesmo tempo, essas narrativas parecem conservar as táticas e estratégias femininas, que 

provavelmente são de natureza mais sutil, para burlar as normas a elas impostas. Pode-se 

observar com mais clareza essa modificação nas narrativas com o advento do catolicismo no 

Ocidente, quando muitas das heroínas, de possível origem oriental ou não cristã, passam a 

figurar como extremamente religiosas ao ponto de, ao final da narrativa, terminarem seus dias 

num convento. O importante é que, mesmo em face de toda modificação e manipulação, a 

essência da Mulher Sábia e seu Saber Mágico se mantêm, como veremos mais à frente. 
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          Assim, as imagens da Mulher Sábia aparecem não só nas narrativas populares, como 

também nos contos dos irmãos Grimm, nos contos populares russos, espanhóis e portugueses. 

Também na versão das Mil e Uma Noites, de Victor Chauvin: Nourgehan et Damaké, na qual 

doze sábios discutem com Damaké que os vence resolvendo os enigmas apresentados 

(Bibliografhie des Oovrages Árabes
 
apud CASCUDO, 1953, p. 46). A constante nesses 

contos é o jogo das adivinhações proposto à heroína e por ela solucionado e talvez todos 

esses contos tenham se influenciado entre si.  

 

          Observando as várias versões, vi que o estilo e o enredo presentes na história da 

Donzela Teodora possuem sinais fortemente orientais. Por sua vez, atesta Cascudo (1953, 

p.52) que ―a moça entre os doutores não aparece na literatura oral ocidental em documento do 

meu conhecimento‖. Esta disputa intelectual, segundo ele, é característica de uma das mais 

populares tradições do Oriente Médio, ―irradiando-se do Egito‖, provavelmente fazendo eco 

aos enigmas da Esfinge
12

.  

  

          No âmbito desta tese, não considero possível, nem necessário, identificar a origem 

precisa deste tipo de disputa Mulher Sábia versos sábios. Mas acredito que os rastros podem 

indicar os resquícios do que Cascudo aponta como ―uma tradição antiga e comum, na qual 

figuravam disputas diante do Rei, jogo entre cavalheiros que podia custar a vida ao perdedor‖ 

(1953: p. 53). Fica sem resposta também a questão da origem oriental ou ocidental do nome 

Teodora. Mas vale salientar que o nome Teodora aparece como Teodor nas impressões 

castelhanas desde o século XVI e Teudod nas edições de Bulaq e Beirute (CASCUDO, 1953, 

p. 53), o que é uma confusão entre os autores. Knust, em nota do relatório de M.J. Muller, na 

sessão da Real Academia Bávara de Ciências, informa:  

 

A moça não se chama Tudur, que não é uma forma arábica, mas Tawaddad 

ou Teweddud. Como se podia formar, por engano, Tudor ou Teodor, 

qualquer entendido em língua arábica reconhece (KNUST apud 

CASCUDO, 1953, p.53).  

 

          Cascudo afirma ainda que Catarina de Alexandria chamava-se na verdade Dorotéia, 

ganhando o nome de Catarina quando de sua cristianização. Catarina tanto provém, de acordo 

com ele, de cathara, pura, casta, como do siríaco cethar, coroa. ―São Jerônimo assim 

                                                           
12

 A esfinge grega é feminina, espécie de demônio da morte, que propõe aos transeuntes do deserto um enigma, e 

engole aqueles que não conseguem decifrá-lo (LURKER,1993). 
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explicava a mudança do nome, dizendo que a donzela tivera a tríplice coroa do martírio, da 

virgindade e da sabedoria‖ (CASCUDO, 1953, p.53). Mas uma vez a imagem da Mulher 

Sábia é relacionada ao nome Dorotéia. 

 

           A lenda de Santa Catarina de Alexandria, no século IV, traz à tona mais uma vez o 

arquétipo da Mulher Sábia. O ponto central da narrativa também é a disputa da dama versus 

os cavalheiros. Ela vence cinquenta gramáticos, dialéticos e reitores reunidos pelo Imperador 

Maximino Daia, convertendo-os todos ao cristianismo. Converteu também Faustina, esposa 

do imperador, Porfírio, chefe dos guardas e 200 legionários (CASCUDO, 1953). Entretanto, 

ao contrário de Teodora, a sabedoria de Catarina e sua vitória não lhe legaram prêmios ou 

louros, mas a morte.  

 

          Talvez por influência do cristianismo e seu conceito de martírio que leva a santificação, 

a lenda de Santa Catarina de Alexandria teve como fim sua degolação e o arrebatamento do 

corpo para o Monte Sinai, onde fez repetidos milagres. Ela foi assim, elencada a um pedestal 

de santidade inatingível qual Maria, ao invés de figurar como um exemplo ao alcance de 

qualquer ser humano. Entretanto, de acordo com Cascudo (1953), a popularidade 

taumatúrgica de Catarina de Alexandria chegou à Europa por meio das Cruzadas, e a 

Faculdade de Teologia da Universidade de Paris tornou-a padroeira de seus estudos, assim 

como dos filósofos e estudantes. 

 

          No século IV há a tradição popular da Imperatriz Teodora de Bizâncio, que reinou com 

decisão política fulminante e ficou conhecida por todo o Oriente (CASCUDO, 1953). Eis um 

rastro de grande importância, pois aqui temos tanto o nome Teodora quanto título da 

Imperatriz, o que me leva a fazer a primeira relação com a outra heroína aqui abordada, ou 

seja, Porcina
13

.  O nome Teodora diz muito. Segundo Cascudo (1953, p. 53), Théos dôron, ou 

Dorotéia, dôron Théos, significa ―presente‖, ―dádiva de Deus‖, assim como Pandora significa 

―doadora de tudo‖ ou ―dádiva de todos‖. Mas que dádiva é essa? Sobre o que estaria falando 

essa imagem arquetípica que reverbera, mesclando fatos históricos e imaginários, 

multiplicando o tema universal da Mulher Sábia em novas facetas a cada reinterpretação da 

personagem heróica, seja ela de carne e osso, ou produto da criação humana? 

 

                                                           
13

 Esta relação entre a Imperatriz Porcina e a Donzela Teodora será aprofundada na terceira parte dessa tese. 
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          Joseph Campbell, no livro O poder do mito (1990), abordou os mitos da Grande Deusa 

no capítulo intitulado justamente A dádiva da Deusa. Segundo ele, essa dádiva é a vida, a 

Deusa é a doadora de formas.  

 

Ela é quem dá a vida às formas e sabe de onde estas provêm. Provêm 

daquilo que está além do masculino e do feminino; do que está além do ser e 

do não-ser.Aquilo que ao mesmo tempo é e não é. Nem é nem deixa de ser. 

Está além de todas as categorias da mente e do pensamento (CAMPBELL, 

1990, p. 191). 

 

             A Deusa seria então o arquétipo do feminino, em sua forma mais arcaica, derivando 

desse núcleo todas as imagens de deusas e de deuses a ela associados. Seria então uma matriz 

geradora de formas, a Anima Mundi? E, se Teodora significa ―doadora de tudo‖ ou ―dádiva 

de todos‖, seria ela a imagem da Deusa geradora de formas? Vejamos onde nos leva a 

investigação. 

 

           As versões onde figuram as Teodoras ou Dorotéias salientam, cada uma a seu modo, 

uma ou outra de suas particularidades, mas o motivo essencial do conto permanece.  

 

Na Donzela Teodora e em Santa Catarina de Alexandria, o elemento de 

interesse é, naturalmente, a discussão com os doutores, o confronto 

intelectual da donzela com os sábios desdenhosos inicialmente, da 

antagonista feminina e débil (CASCUDO, 1953, p. 54). 

 

          Para Cascudo, a simpatia ao tema da heroína sábia se dá frente à vitória inesperada, a 

refutação irrespondível aos mestres que julgavam o confronto fácil e a adversária 

insignificante por ser uma mulher. Esse elemento pode não ter passado da história de Santa 

Catarina de Alexandria para a história da Donzela Teodora, mas há, certamente, um paralelo 

de ambas as histórias com os contos orientais, onde este tipo de heroína aparentemente frágil 

aparece.  

 

          A presença do tema da Mulher Sábia nas narrativas talvez falasse subjetivamente da 

Deusa, mas também do papel das mulheres no desenvolvimento científico da humanidade, de 

sua presença inevitável nas descobertas e progressos empreendidos ao longo da história. 

Falam ainda essas narrativas de um modelo de feminino e, por conseguinte, de mulher, que 

ora é subjugada ora é exacerbada, mas está sempre no seio das produções do imaginário.  
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          Cascudo (1953) afirma que o ambiente medieval da Europa não anulou a personalidade 

feminina, antes a exaltando, mesmo que essa exaltação tenha se dado mais fortemente no 

universo imaginário, na poesia, nas artes, na literatura, onde a mulher é vista como "a Dama", 

centro da vida masculina, motivo essencial do lirismo e luta dos paladinos. Algumas 

mulheres, segundo ele, chegaram mesmo a estudar e dirigir cursos de renome europeu nas 

universidades e escolas mais prestigiosas.  

 

Francisca de Lebrija substituía o pai na cátedra de Salamanca, Trotula 

ensinou em Salermo, dando a primeira contribuição ao estudo da 

ginecologia, Alessandra Gilliani, donzela de Persiceto ajudava o professor 

Mondino de Luzzi nos trabalhos públicos de dissecação na Universidade de 

Bolonha, onde brilhava a sempre lodata signora Dottrice, Laura Caterina 

Bassi, doutora em Filosofia aos 21 anos de idade (CASCUDO, 1953, p. 

54). 

 

          Para Campbell (1990), não se deve exagerar na ideia de solapamento do feminino na 

figura da Deusa. Embora prevaleça o fato de que os homens sacerdotes, especialmente 

cristãos e católicos, tenham controlado os motivos e temas da Deusa, deturpando, eliminando 

e reformulando passagens dos mitos de forma a excluir as mulheres de todo o processo. 

Segundo Campbell (1990), a Deusa foi uma figura poderosa na cultura helenística do 

Mediterrâneo, e retornou com a figura da Virgem, na tradição católica romana. ―Nenhuma 

tradição da Deusa é celebrada mais esplêndida e maravilhosamente do que nos séculos XII e 

XIII, nas catedrais francesas, todas as quais se chamam Notre-Dame‖ (1990, p. 181). E 

completa, trazendo exemplos que parecem corroborar a fala de Cascudo: 

 

[...] havia as grandes figuras de santas. Hildegard de Bigen se emparelhava 

com Inocêncio III. Eleonor de Aquitânia... não sei de ninguém, na Idade 

Média, que tivesse estatura semelhante. Hoje é possível olhar para trás e 

questionar o quadro, no seu todo, mas a situação das mulheres não era tão 

má assim, de modo algum (CAMPBELL, 1990, p. 181). 

 

           Cascudo parece creditar o sucesso e aceitação da história de Teodora ao fato de 

existirem realmente mulheres que se destacaram por seus dotes intelectuais, mesmo no 

ambiente medieval desfavorável à mulher. Michelle Perrot (2008) conta como muitas 

mulheres entraram em choque com o poder dos clérigos e dos monarcas. ―As mulheres eram 

numerosas nas seitas que expressaram a inquietação religiosa do final da Idade Média, a 

partir do século XII‖ (PERROT, 2008, p. 88)
14

.  

                                                           
14

 Voltarei a essa discussão mais a frente. 
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           De fato, Macedo (2002) informa que a mudança no status da mulher medieval, de 

totalmente interditada a potencialmente santa, se deu no século XIII, quando uma corrente 

intelectual de valorização da mulher começou a ser elaborada pelos teólogos Alberto Magno, 

Tomás de Aquino e João Duns Escoto, entre outros inaugurando os fundamentos do culto de 

veneração à Virgem Mãe de Deus. Mas, então, o modelo ideal da mulher era Maria, a Nova 

Eva, mãe do salvador. Em decorrência dessa perspectiva teológica, as mulheres que se 

enquadraram neste modelo passaram a ser vistas não mais como apenas a "encarnação do 

mal", mas consideradas também como seres humanos, criados por Deus, e capazes de adquirir 

grandes virtudes. Entretanto, essas virtudes que as mulheres deviam desenvolver foram 

levando-as a num pedestal de santidade, ou as infantilizaram e as inferiorizaram por séculos, 

quadro que só veio a se modificar só muito recentemente, no século xx. 

 

          As virtudes impostas às mulheres estavam ligadas ao mundo religioso dos conventos e 

mosteiros, sendo a outra opção o matrimônio, ou seja, as mulheres continuavam subordinadas 

a algum poder. As que se negavam a esses enquadramentos eram consideradas hereges, 

bruxas, deturpadoras da ordem. 

 

 

A Docta Simpatia 

 

 A Docta Simpatia é uma versão da Donzela Teodora que, de acordo com Cascudo 

(1953, p. 43) está “El Libro de Las Mil Noches y Uma Noche” de autoria de J.C. Mardrus 

(1899).  Essa seria uma tradução do árabe para o francês, onde a protagonista Cheherazade 

conta a história do filho de um negociante muito rico que, com a morte do pai, herda toda a 

fortuna. Porém, gastando tudo que herdou acaba por ficar sem nada, a não ser uma escrava 

muito bela e jovem chamada Simpatia. ―[...] era una adolescente tan derecha como la letra 

aleph...‖, diz Cheherazade. Com medo que seu dono morresse de tanto desgosto por sua 

pobreza, Simpatia resolve ajudá-lo.  

 

          Diferente de Teodora, a escrava mesma se apronta como uma dama e pede ao dono que 

a venda ao ―Emir de los creyentes, Harún Al-Rachid, quinto descendente de Abbas‖, pedindo 

por ela dez mil dinares e garantindo ao Emir que ela vale até mais que isso. Assim cumprindo 
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o homem, a narrativa segue como na história de Teodora, porém com algumas diferenças: o 

Emir pergunta a Simpatia quais os saberes que ela cultivou e ela afirma saber desde sintaxe e 

poesia a todas as artes e medicinas, todas as ciências exatas e humanas até decifrar escrituras 

mágicas e antigas, além de conhecer todo o Alcorão. Diz ela:  

 

Estoy versada em todas las artes, y he lhevado mi saber á tal limite, que 

unicamente podrían lhegar á distinguir su horizonte los escasos seres cuyos 

años hubieran transcorrido em el estúdio de la sabedoria! (MARDRUS apud 

CASCUDO, 1953, p. 89). 

 

            É Simpatia quem provoca os sábios à disputa, segundo Cascudo, ao contrário do que 

consta em outras traduções, dizendo:  

 

Oh, Emir de los Creyentes, manda! Aqui estoy pronta á cuantas preguntas 

quieran dirigirme los doctos y venerables sabios, lectores, astrónomos, 

geómetras, gramáticos, filósofos y poetas! (MARDRUS apud CASCUDO, 

1953, p. 90). 

 

            As perguntas giram em torno do livro sagrado dos muçulmanos e, na avaliação 

cascudiana, seriam mais profundas que nas versões posteriores. ―Dime! Como sabes que hay 

um Dios? – Por la razon! – que es la razón? – La razón es un don doble: inato y adquirido‖ 

(MARDRUS apud CASCUDO, 1953, p. 91). 

 

           Simpatia não propõe nenhuma aposta, mas vence a todos os sábios. Ao fim, o califa 

pede-lhe que toque um instrumento e cante, depois de admirada por todos e, recebendo os 

dinares, volta para casa com seu dono. 

 

Talvez Mardrus, em sua versão, tenha traduzido o nome da Donzela Teodora para o de 

Docta Simpatia. Já Antoine Galland (1704), além de incorporar histórias ao livro, suprimiu de 

sua versão algumas que constam do texto original, entre elas a da Donzela Teodora, e fez os 

personagens falarem em francês; por esses e ainda outros motivos, aqui não mencionados, sua 

tradução é tradicionalmente criticada, ainda que, por outro lado, seja aquela que o mundo 

conheceu e tem viva em sua memória. 

 

            No ano de 2005, a Editora Globo publicou a tradução feita por Mamede Mustafa 

Jarouche do livro As mil e uma noites. De acordo com Jair Stangler (2005), Jarouche traduziu 

do árabe para o português diretamente dos três manuscritos originais hoje guardados na 
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Biblioteca Nacional de Paris. Cotejou ainda as principais edições árabes do livro: Breislau 

(1825-1843); Bulaq (1835); Calcutá (1839-1842); e Leiden (1984). Para que não houvesse 

lacunas utilizou também quatro manuscritos do ramo egípcio.  

 

Um aspecto fundamental na tradução de Jarouche é a recuperação das passagens que 

foram suprimidas por outros tradutores por apresentarem forte caráter sexual. 

 

Além de garantir maior fidelidade com relação ao original, Jarouche acha 

isso interessante, ―porque o livro das Mil e uma noites quebra um pouco o 

estereótipo feito sobre as mulheres mulçumanas, no qual elas aparecem 

como reprimidas e submissas, mostrando que a sociedade islâmica não é tão 

rigorosa como se acredita‖ (STANGLER, 2005, p. 42). 

 

Consultei duas traduções: a de Galland (2002), onde não consta a História da Donzela 

Teodora nem a da Docta Simpatia; e a de Jarouche (2005), onde está presente a narrativa da 

Donzela Teodora. 

 

 

A versão castelhana 

 

             A História de la Doncella Teodor, en que trata de su grande hermosura y sabedoria é 

a versão castelhana de 1726. Comparando com essa versão, Cascudo observou vinte outras 

publicações portuguesas e brasileiras. Nos exemplares de Portugal, segundo ele, não consta a 

―interpolação grosseira do dicionário das Significações de Flores, Plantas e Côres‖ 

(CASCUDO, 1953, p. 66). 

 

Estão na versão castelhana os sinais da beleza, as mesmas perguntas e enigmas, com 

pequenas variantes. Cascudo credita a tal versão a maior aproximação com as versões 

brasileiras que aqui circularam, embora não cite nenhuma em específico, depois tomando a 

forma de cordel pela pena de Leandro Gomes de Barros
15

. 

 

 

As versões da História da Imperatriz Porcina 

 

 

                                                           
15

 Que trago nos anexos. 
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O tema universal da Mulher Sábia aparece de outro modo, embora similar em alguns 

aspectos com Teodora, na História da Imperatriz Porcina. Aqui a Mulher Sábia toma a forma 

da mulher casta acusada de traição, a qual recebe o saber da cura para ajudar aos outros, 

inclusive seus algozes. Cascudo afirma que, muito embora a publicação do cego Baltazar Dias 

tenha se tornado a mais popular do século XVI
16

 em diante, a recorrência deste tema é algo 

que se perde no tempo. Segundo Teófilo Braga (1986, p. 458): 

 

Baltazar Dias, poeta cego, do tempo de D. Sebastião, é o escritor clássico do 

povo português; as suas obras conservam-se quase integralmente na leitura 

vulgar. Êle teve o dom de apoderar-se da imaginação ingênua do povo, e os 

seus versos nunca são ouvidos sem lágrimas; e merece estas manifestações 

do sentimento, porque Baltazer Dias soube achar os veios auríferos da poesia 

tradicional. 

 

 

Teófilo Braga aponta ainda uma das prováveis origens da narrativa de Porcina, da qual 

se apossou o cego Baltazar Dias, na célebre legenda de Crescência, que ocupou a imaginação 

da Idade Média da Europa (BRAGA, 1986). O cego Baltazar ficou famoso por causa da 

História da Imperatriz Porcina, obra em forma de romance, octassilábico, com rima final ia, 

característica do gênero quinhentista: ―O romance seria, como todos os romances, cantado e é 

de lastimar o ter-se perdido a solfa‖ (Idem, p. 286).  

 

Cascudo atesta sua universalidade e permanência já que ―há trezentos anos, 

indiscutíveis, é leitura favorita para cento de milhares de portuguêses e brasileiros. Não menor 

seria sua popularidade quando cantado‖ (CASCUDO, 1953, p. 283). Em versões anteriores
17

 

às que aportaram no Brasil, consta a presença de Elementos Míticos que remetem ao 

arquétipo da Santa na figura da Virgem. A narrativa da Imperatriz Porcina parece mais eivada 

de simbolismos e dogmas cristãos ou católicos, sendo a figura da Virgem Maria o índice mais 

óbvio. Entretanto, como já apontei anteriormente, com o advento do cristianismo, a Deusa foi 

substituída ou delimitada por essa imagem da mulher casta que chega à santidade. 

 

                                                           
16

 Entretanto, Cascudo informa que não há registro dessa impressão, apontando para uma provável 

clandestinidade das publicações do cego Baltazar Dias nesse período em que a censura da Inquisição agia 

fortemente através de mesas censórias. Citando J. Leite de Vasconcelos, Cascudo lembra que antes de 1537, o 

cego havia publicado obras e reproduzido outras sem licença da mesa censória. 
17

 Cascudo (1953, p. 286) afirma que a História Imperatriz Porcina foi editada no século XVI, mas não há 

registro dessa impressão; Michaëlis de Vasconcelos traduz a narrativa para o espanhol em 1537; em 

dicionários e manuais bibliográficos portugueses há edições da História Imperatriz Porcina todas do século 

XVII; além das reedições no correr do século XIX em Lisboa e Porto. 
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O Ciclo do Milagre da Virgem 

 
 

A partir do século XI espalhou-se por toda a Europa uma série de narrativas relatando 

fatos miraculosos ocorridos pela proteção da Virgem Mãe, numa espécie de amplificação do 

culto à Maria. Eram histórias, cantos, poesias, hinos, conjunto de literatura relativa à Maria 

conhecido como Miracle de la Vierge (CASCUDO, 1953)
18

. Nos séculos XII e XIII muitos 

escritos foram produzidos em exaltação à Maria, reunindo ao clico do Milagre da Virgem 

elementos, temas e ―enredos de estórias, contos, de tradições populares européias e 

muitíssimas de origem oriental, árabes, persas, hindus‖ (CASCUDO, 1953, p.290). 

 

Cascudo cita algumas heroínas históricas que se enquadram no perfil da mulher casta e 

perseguida, como a Imperatriz de Roma; a Imperatriz Flávia; Santa Guilherma, filha do rei da 

Inglaterra; Hildegarde, rainha da Ungria ou da Polônia, casada com Carlos Magno e mãe do 

rei Luís; Crescência, a filha do rei d‘África (CASCUDO, 1953). O monge Gautier de Coinci 

na sua obra Miracles de Notre Dame incluiu entre os milagres o De l’Empereri qui garda as 

chastéé par moult temptacions, ou De l’ampereriz de Rome qui fu chacie de Rome pour son 

serorge, em versos franceses.  

 

Repetia-se nessas narrativas o tema da heroína casta, injustamente acusada de 

adultério pelo cunhado repudiado, passando ela a vagar, sofrendo crueldades e banimentos, 

para depois ser salva pela intervenção divina. Como apontei, o modelo de ideal feminino 

passou a ser o da mulher que se submete a um martírio em busca da santidade. Toda uma 

iconografia cristã passa a substituir Elementos Míticos que provinham de outras culturas e 

crenças. A intervenção divina não ficava mais a cargo de um animal falante, ou de uma fada, 

por exemplo, como é comum nos contos de fadas. 

 

No lugar desses seres, aparece a Virgem Maria, anjos ou São Pedro para indicar o 

segredo da planta que cura a lepra ou a cegueira. A trama da narrativa ganha aspectos como a 

piedade e o arrependimento, pois Porcina usa seu saber para curar seus inimigos desde que 

eles se arrependam e confessem seus erros. Por fim, a Imperatriz é redimida e em algumas 

versões retoma sua condição anterior com honra e glória, aclamada por todos, noutras prefere 

                                                           
18

 Cascudo cita como fonte os manuscritos 14463, 15027, 12593 e 18134, que em 1953, segundo ele, se 

encontravam guardados na Biblioteca Nacional de Paris. 
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o recolhimento do sacerdócio. Mas uma vez as duas opções são o matrimônio ou a castidade, 

ambos formas de manter a mulher sob controle, controlando sua sexualidade. Segundo Rose 

Marie Muraro (1998), a submissão feminina começou com o patriarcado, quando os 

portadores dos valores e da sua transmissão passam a ser os homens.  

 

Nesse contexto, quanto mais filhos, mais soldados e mais mão-de-obra 

barata para arar a terra. As mulheres tinham a sua sexualidade rigidamente 

controlada pelos homens. O casamento era monogâmico e a mulher era 

obrigada a sair virgem das mãos do pai para as mãos do marido. Qualquer 

ruptura desta norma podia significar a morte. Assim também o adultério: um 

filho de outro homem viria ameaçar a transmissão da herança que se fazia 

através da descendência da mulher. A mulher fica, então, reduzida ao âmbito 

doméstico. Perde qualquer capacidade de decisão no domínio público, que 

fica inteiramente reservado ao homem (MURARO, 1998, p. 7). 

 

Desse modo, as narrativas do clico do Milagre da Virgem, na verdade, refletem um contexto 

de repressão à mulher, disfarçado na figura religiosa da Virgem, casta e santa. Muito 

claramente o discurso de submissão das mulheres, através de um dogma religioso, chega ao 

corpo das histórias de mulheres sábias.  

 

A Patraña XXI 

 

Já na versão A Patraña XXI de Timoneda (CASCUDO, 1953, p. 293), mudam os 

nomes dos personagens presentes nas versões da História da Imperatriz Porcina, mas o tema 

da Mulher Sábia não varia. Trata-se da história do Imperador Otas, oriunda de um romance 

francês do primeiro quarto do século XIII, onde se narram as aventuras de Esmeré, filho de 

Felipe, rei de Hungria, tornado depois Imperador de Roma e de Florence, filha do imperador 

Oton, de Roma, sendo Milon o cunhado vilão. 

 

Dentre os elementos presentes nas duas versões da Imperatriz Porcina, a de Timoneda 

(cuja heroína chama-se Rainha Gerôncia e não Imperatriz Porcina) e a do cego Baltazar Dias, 

destaco, sobretudo, o conhecimento para curar através de uma erva. Mas, enquanto na 

narrativa de Timoneda a erva é descoberta pela Rainha Gerôncia, quando um lagarto e uma 

cobra lutam na beira de um rio (claramente um motivo não cristão), na versão posterior de 

Baltazar Dias, a erva é ensinada à Imperatriz Porcina pela Virgem Maria. Ou seja, em algum 

momento a narrativa sofreu uma grande modificação em favor da extinção de elementos que 

remetessem a qualquer crença pagã, como a cobra, por exemplo.  
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Segundo Cascudo (1953, p. 297), ―Timoneda elimina a intercessão divina, fazendo 

com que a rainha Gerôncia surpreenda o segredo da víbora com o lagarto, curando-se a cobra 

pelas folhas que pusera nas feridas‖. Mas, será que não foi o contrário: Timoneda manteve a 

passagem que devia incomodar os clérigos cristãos?  Essa me parece a situação mais lógica, já 

que o próprio Cascudo afirma que o motivo da víbora com o lagarto está registrado na 

História Natural, de Plínio, o Velho e no Histórias Várias, de Eliano, ambos textos da 

Antiguidade Clássica. O mesmo motivo é destacado por Joaquim Ribeiro (1977) entre as 

mezinhas sertanejas feitas à base de ervas, a cura do lagarto mordido de cobra pelas folhas de 

uma determinada batata: 

 

A flora sertaneja é a base das mezinhas populares. Até na própria vegetação 

das caatingas buscam os sertanejos os seus remédios caseiros. As suas 

garrafadas, de base vegetal, são feitas com raiz de gitó, tipi, velame, batata-

de-pulga, cabeça-de-negro e outras plantas. A fauna tem, igualmente, o seu 

aspecto mítico. Dizem que o pica-pau possui uma folha miraculosa que 

afasta de todos os males. É uma tradição de origem européia (João Ribeiro, 

O folclore). A erva da andorinha cura cegueira; trata-se de um mito de 

origem verbal (Chelidon — "andorinha" em grego, que, entre os latinos, se 

transformou em coeli donum, "dom do céu") de origem também européia. O 

teiú, certa casta de lagarto, quando é mordido por cobra, dizem que vai ao 

mato comer uma misteriosa batata, que é um antídoto decisivo. Falam 

também na pedra de veado que colocada sobre a mordida de cobra puxa para 

fora todo o veneno (RIBEIRO, 1977, p.372) 
 

 

Cascudo (1953) buscou no Il Pentamerone
19

 de Giambattista Basile a fonte desse 

folclore espalhadíssimo no Brasil, aqui sendo a tradição do antídoto do Tijuaçu, Tupinambis 

tequixin, o lagarto Teída ou Teiú. Cita ainda a lenda grega de Políice, a quem o rei Minos 

impõe a obrigação de ressuscitar seu filho Glaucos ou ser sepultado com o cadáver. Políice 

mata então uma cobra com uma pedrada e vê outra cobra ressuscitando a companheira 

cobrindo-a com folhas de uma planta desconhecida. Usa então a planta como antídoto para 

ressuscitar o filho de Glaucos. 

 

A lenda de Políice lembra a de Esculápio (CHEVALIER, 2003), que ficou ligado à 

figura da serpente por causa das lendas associadas ao seu mito. Conta a lenda que, chamado 

para socorrer Glauco, que havia sido morto por um raio, Esculápio viu uma serpente penetrar 

                                                           
19

 Não encontrei uma versão disponível em português, só alguns das histórias do Il Pentamerone em forma on-

line disponível em: 

<http://caracol.imaginario.com/contosempre/Colecionadores/1635raconti.html> Acesso em 02/04/2010. Nestas 

versões que pude consultar não há nenhuma passagem sobre o antídoto do lagarto. 

http://caracol.imaginario.com/contosempre/Colecionadores/1635raconti.html
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no aposento onde estava, e a matou com seu bastão. Logo uma segunda serpente entrou, 

carregando ervas em sua boca, que depositou sobre a boca da outra morta, fazendo-a voltar à 

vida. Tomando dessas ervas, Esculápio colocou-as na boca de Glauco, que também 

ressuscitou, e desde então fez da serpente seu animal tutelar. 

 

Para Cascudo (1953: p. 298), ―Timoneda preferiu recorrer ao folclore a manter a 

tradição religiosa da intervenção divina, dando à Patraña um sabor inesperado e original em 

tôda a longa bibliografia do ciclo‖. Entretanto, acredito que Timoneda apenas reproduziu um 

tema mítico, o da serpente que possui o conhecimento da cura por meio de uma erva, como na 

lenda de Esculápio e Políice. 

 

Tuti-namé e as Mil noites e uma noite 

 

Na narrativa de Tuti-namé
20

 volta a definição da heroína como uma mulher casta que é 

perseguida pelo cunhado, não há a erva curadora, nem a intervenção divina, mas é dessa 

versão, segundo Cascudo, que nascem todas as outras, com suas variantes e modificações, 

substituições e pormenores.  

 

A obra Al farag ba’da alsidda, ―alegria depois da aflição‖, famosa em vários manuscritos 

persas e turcos, também traz a temática de Porcina (CASCUDO, 1953, p. 302). Um dos 

contos é O árabe, sua esposa Uriyah, e seu irmão
21

 publicado em várias línguas. O mesmo 

conto também aparece no Mille et um jours, chamando-se a heroína Repsina, casada com um 

mercador de Bassorá, Temim, sendo Revendé, o irmão malvado. A narrativa finaliza com 

Repsina rainha de uma ilha, vivendo com o marido, e Revendé, arrependido, torna-se o 

primeiro ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Também conhecido como ―Contos do papagaio‖. A Biblioteca Nacional de Portugal dispõe uma cópia digital 

do manuscrito.  Disponível em: <http://purl.pt/14669>  Acesso em 11/10/2010. 
21

 The arab, his wife Uriyah, and his brother (CASCUDO, 1953, p. 302). 

http://purl.pt/14669
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3. A circularidade do tema 

 

O fogo vai durar a noite inteira –  

suficiente para todas as nossas 

“histórias dentro de histórias”. 

 

(Clarisse Pinkola Estés. A ciranda das mulheres 

sábias, 2007) 

 

 

Diante da recorrência e permanência, atravessando tempos e espaços distintos, é 

possível constatar que a temática da Mulher Sábia é universal e atemporal. Esse fato me levou 

a uma pergunta inevitável: como, em meio a tantas modificações, enxertos e supressões, um 

tema central se mantém? Claro que se trata de um arquétipo, o da Mulher Sábia, mas há algo 

mais. Acredito que em grande parte essa permanência e recorrência se deem também devido à 

capacidade que têm as narrativas de circularem de uma camada a outra das sociedades, 

passando o motivo da cultura chamada erudita ao universo popular e vice-versa.  

 

De modo que, muitos elementos surgem tanto nas narrativas mais sofisticadamente 

registradas, como na literatura clássica, na música ou no teatro, em geral restrito ao universo 

das camadas mais abastadas; quanto se faz conhecer e apreciar nos contos e versos levados ao 

povo pela oralidade, ou encenado em autos nas praças, e, quando de seu registro escrito mais 

popular, nos chamados pliegos soltos ou folhetos de cordel.  

 

Essa recorrência e troca dos temas, imagens, nomes, lugares entre as camadas 

abastadas e humildes da sociedade foi apontada por Carlo Ginzburg, no prefácio da edição 

inglesa de O queijo e os vermes (2006). Ginzburg, inspirado pela obra do crítico literário 

russo Mikail Bakhtin (1993), usa o termo "circularidade", para falar da comunicabilidade 

entre a cultura das ―classes dominantes‖ e a cultura das ―classes subalternas‖ ocorrida na 

Europa pré-industrial. Essa comunicação se dava de forma dialógica, com ―influências 

recíprocas, que se movia de baixo para cima como de cima para baixo‖ (GINZBURG, 2006, 

p. 10).  
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Ao analisar a obra de François Rabelais, Bakhtin identificou a existência de um 

profundo diálogo entre a ―cultura popular‖
22

 e a cultura das ―classes abastadas‖ no período do 

Renascimento europeu (entre os séculos XIII e XVII) e formulou então o conceito de 

―circularidade‖. Durante o Renascimento as fronteiras entre essas duas culturas estavam 

indefinidas e pouco precisas. Essa relação entre as culturas não se deu apenas pela troca 

harmoniosa, mas também por conflitos e discórdias.  

 

O conceito de ―circularidade‖ permite perceber a imprecisão das fronteiras, indicando 

que havia um fluxo regular de permeabilidade entre elas. De modo que, segundo Bakhtin, a 

―cultura popular‖ e a ―cultura de elite‖ compartilham padrões e signos. E, além disso, entre 

diversas culturas existe sempre uma intensa relação de permuta contínua, incessantes 

interações, determinadas por realidades sociais e históricas. Essas trocas se refletem nas 

narrativas enquanto discursos sobre o mundo e o humano. 

 

Para além das chamadas ―obras cômicas verbais” havia, segundo Bakhtin (1993, p. 

04), uma vasta literatura medieval cuja característica principal era uma concepção 

carnavalesca do mundo, que utilizava amplamente a paródia para deformar obras célebres da 

literatura, cerimônias da Igreja ou do Estado. Essa literatura cômica latina atingiu seu apogeu, 

segundo o autor, com o Elogio da Loucura de Erasmo de Rotterdam. 

 

De acordo com Ginzburg, a cultura das ―classes subalternas‖ foi, sobretudo nos 

séculos passados, predominantemente oral, as fontes escritas estando nas mãos de indivíduos, 

em sua maioria, pertencentes à cultura dominante. Assim, o que se passou a denominar 

cultura popular foi, na verdade, uma construção ao longo dos séculos de um conjunto de 

elementos diversos que se agregaram em torno de temáticas humanas. O popular e o erudito 

se mesclam conforme as necessidades, enquanto os narradores constroem novos enredos, em 

reflexo de sua própria realidade. 

 

Seguindo esse raciocínio, a ―circularidade‖, influenciando reciprocamente as ―classes 

dominantes‖ e ―subalternas‖, fez das duas narrativas que me propus estudar um registro das 

crenças, práticas e saberes presentes nesses dois universos. A comunicação dialógica entre o 

―baixo‖ e o ―alto‖ de que nos fala Bakhtin mostra a força do imaginário em manter certos 

                                                           
22

  Os termos cultura popular ou cultura erudita são utilizados aqui apenas quando trato e cito as teorias de 

Mikail Bakhtin. 
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temas sempre em evidência, mesmo que não se insurjam conscientemente, eles sempre rodam 

e povoam a mente coletiva.  

 

Assim, penso que é possível ampliar o conceito de ―circularidade‖ de Ginzburg e 

Bakhtin, considerando que esse processo se dá também nas narrativas de mulheres sábias. Em 

outras palavras, as trocas culturais permitem que se mesclem Elementos Míticos variados, 

mas mantém intacto o tema central, no caso o da Mulher Sábia que, por ser arquetípico, 

rapidamente é assimilado em qualquer tempo e lugar. No caso de Teodora e Porcina, pode-se 

dizer que elas são faces da mesma grande História da Mulher Sábia. Dela, claro, divisamos 

apenas pistas, rastros, misturados aos fatos e valores os mais diversos como, aliás, não poderia 

deixar de ser.  

 

Por conseguinte, as versões cotejadas por Cascudo servem para demonstrar a força e a 

transversalidade desse arquétipo e suas imagens. Mas, volto a questionar: o que desejam essas 

personificações da Mulher Sábia? Que reflexões suscitam as narrativas da Donzela Teodora e 

da Imperatriz Porcina? Essas duas mulheres figuram como heroínas que, por meio do 

conhecimento derrotam seus opositores, sendo eles homens sábios ou homens perversos. 

Estariam elas falando de um conhecimento próprio das mulheres ou do feminino? As próprias 

narrativas podem nos responder. Talvez tenha sido por isso que Regina Machado também se 

interessou pelo tema e reuniu algumas dessas histórias em seu livro O violino Cigano e outros 

contos de mulheres sábias (2004).  

 

Machado diz ter escolhido esses contos em função de um princípio feminino que ela 

acredita dar vida a todas essas histórias. Embora a História da donzela Teodora e a História da 

Imperatriz Porcina não estejam entre os contos compilados por ela, quando lemos as 

narrativas coletadas, imediatamente identificamos faces da Mulher Sábia, pois, algumas 

dessas imagens em muito se assemelham a Teodora e Porcina. Conto apenas duas a título de 

ilustração
23

: Uma Fábula sobre a fábula é um conto árabe recontado por Malba Tahan 

(MACHADO, 2004, p. 17 – 19) e Mais inteligente que o rei é um conto turquestano recolhido 

por Regina Machado (2004, p. 41-46). Ambos têm como tema central a heroína sábia e suas 

formas astutas de resolver situações. Eis os contos: 

 

                                                           
23

 As duas narrativas recontadas aqui são ligeiramente modificadas por mim no intuito de reduzir seu tamanho, 

sem que nada na essência dos contos tenha sido prejudicado. 



57 
 

 
 

Uma fábula sobre a fábula 
 

llah Hu Akbar! Allah Hu Akbar! 

Deus criou a mulher e com ela criou a fantasia. Foi assim que um 

dia a Verdade, coberta apenas com um véu transparente, chegou às 

portas de um lindo palácio, desejosa de conhecê-lo por dentro. 

Quando soube que essa mulher nua, coberta apenas por um véu, 

chamava-se Verdade o sultão Haroun Al-Raschid não permitiu que 

ela entrasse em seu palácio. “Imagine o que ia ser de mim e de todos aqui se a Verdade 

aparecesse diante de nós? Estaríamos todos perdidos, sem exceção”, disse ele, alarmado. A 

Verdade então partiu triste. Mas... 

 

Deus criou a mulher e junto com ela criou a teimosia. E a Verdade, não se dando por 

vencida, cobriu-se dos pés a cabeça com peles grosseiras, deixando apenas o rosto de fora e 

foi tentar entrar no palácio. Quando o guarda viu aquela mulher horrivelmente vestida quis 

saber seu nome o que ela queria. Ao que ela respondeu: “sou a Acusação e exijo uma 

audiência com o grande senhor do palácio”. O sultão tremeu de medo ao saber que a mulher 

mal vestida que queria entrar em seu palácio se chamava Acusação. “Nem pensar. Já 

imaginou o que seria de mim e de todos aqui se a Acusação entrasse nesse palácio? 

Estaríamos todos perdidos, sem exceção”. E mais uma vez mandou a Verdade embora. Mas, 

a Verdade não se deu por vencida, pois... 

 

Deus criou a mulher e junto com ela criou o capricho. A Verdade então buscou pelo 

mundo as vestes mais lindas, feitas de veludo, brocados e bordados de fios multicolores. 

Enfeitou-se com magníficos colares de pedras preciosas, brincos e pulseiras do mais fino 

ouro e perfumou-se com essência de rosas. Cobriu o rosto com um véu bordado de fios de 

seda dourados e prateados e lá foi tentar entrar no palácio do sultão Haroun Al-Raschid. 

Quando o guarda do portão viu aquela mulher deslumbrante como a Lua, perguntou quem 

ela era. E a Verdade respondeu com voz melodiosa: “eu sou a Fábula e gostaria de 

encontrar-me com o sultão deste palácio”. 

 

Os olhos do sultão brilharam quando ele soube que uma mulher tão linda quanto uma 

rainha se chamava Fábula e deseja entrar em seu palácio. “Mas que grande notícia! Para 

A 
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que ela seja recebida como merece, ordeno que cem escravas a esperem com presentes 

magníficos, flores perfumadas, danças e músicas festivas”. 

 

Então as portas do grande palácio de Bagdá se abriram graciosamente e por elas 

finalmente a bela andarilha foi convidada a passar. E foi desse modo que a Verdade, vestida 

de Fábula, conseguiu conhecer um grande palácio e encontrar-se com Haroun Al-Raschid, o 

mais fabuloso sultão de todos os tempos. 

 

 

 

 

Mais inteligente que o rei 
 

 

uma montanha chamada Pamir, na fronteira da China e perto do belo 

reino do Afeganistão, existia um rei muito justo, valente e generoso, 

que administrava com sabedoria as riquezas de seu reino. Um dia, os 

arautos reais proclamaram nas esquinas, praças e mercados de todas 

as aldeias um anúncio que surpreendeu a todos:  

 

“Sua Majestade ordena que alguém deverá ir até o palácio, mas não poderá estar 

vestido nem sem roupa, não poderá chegar nem a cavalo nem a pé, e deverá dirigir a palavra 

ao rei estando nem dentro nem fora do palácio. Se existir uma pessoa capaz de realizar tudo 

isso, o reino estará salvo”. 

 

As pessoas comentavam, tentando entender se aquilo era uma brincadeira de mau 

gosto, uma charada ou mesmo que o rei havia enlouquecido. Como não encontraram uma 

explicação o assunto acabou esquecido. Até que um dia a filha de um camponês que vivia 

num lugar distante do reino ficou sabendo daquela ordem real e perguntou ao pai: 

- Meu pai, amanhã devo ir ao palácio. Eu sei o que precisa ser feito para salvar nosso 

povo. 

N 
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Assim fez a jovem, tomando na manhã seguinte a estrada para a capital do reino. 

Dois dias depois, o rei estava em seus aposentos quando ouviu um alvoroço lá fora e logo 

foram chamá-lo. 

- Senhor grande rei, venha para fora do palácio, estou aqui para salvar o reino – 

dizia uma voz de mulher, melodiosa e cheia de firmeza. 

 

O rei desceu as escadas até o pátio principal, na entrada do palácio e viu uma jovem 

estendida no chão, atravessada no portão, tendo as pernas para fora e a cabeça e os braços 

para dentro. 

- Aqui estou, majestade, e dirijo-lhe a palavra nem de dentro nem de fora do palácio. 

Aproximando-se o rei percebeu que a jovem tinha uma rede envolta no corpo, de modo que 

ela não estava nem vestida, nem seu corpo estava nu. 

- Mas, como foi que você chegou aqui? – quis saber o rei. 

- Eu amarrei uma corda no pescoço de uma cabra da montanha e deixei que ela me 

conduzisse até a capital. Quando cheguei perto do palácio me deitei no chão segurando a 

corda e a cabra me arrastou até aqui. Assim, eu não vim nem a cavalo, nem a pé, portanto 

cumpri as exigências da sua proclamação. 

 

O rei ficou muito satisfeito e convidou a jovem a acompanhá-lo até a sala do trono. 

- É preciso que você saiba que ainda há outra parte dessa história. Um terrível 

demônio tem me atormentado de todas as formas e à noite ele dorme no alto de uma árvore 

no jardim. Fiquei sem dormir inúmeras noites, parado diante da janela do meu quarto, 

pensando em como vencê-lo. Uma vez percebi que ele fala dormindo. Eu estava olhando sua 

monstruosa figura remexendo-se no meio dos galhos da árvore que lhe serve de abrigo, 

escutei claramente suas palavras. Ele disse que apenas uma pessoa que fosse capaz de 

realizar certas coisas estranhas, aquelas de que falei em minha proclamação, poderia salvar 

o reino de seu domínio. Ele não sabe que eu o escutei, e quando surgiu na sala do trono para 

ameaçar-me pela última vez, desafiou-me com alguns enigmas. Daqui a três dias ele vai 

voltar para saber as respostas. Se eu não conseguir descobri-las, estarei sob seu poder e ele 

dominará não só a mim, como ao reino inteiro, para sempre. 

 

- Pois eu vim para ajudar. Quais são as perguntas? – disse a jovem camponesa. 

- A primeira é assim: quantas estrelas existem no céu? 
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A jovem sorriu e disse: 

- No céu existem exatamente tantas estrelas quantos fios de cabelo existem na cabeça 

do demônio. Se ele duvidar, peça-lhe para ir contando cada estrela e, ao mesmo tempo, ir 

arrancando um por um os fios de sua cabeleira. 

- A segunda é um enigma muito difícil – disse o rei, um tanto desanimado. – Preste 

atenção: o irmão é branco, a irmã é negra. A cada manhã, o irmão mata a irmã. A cada fim 

de tarde, a irmã mata o irmão. E os dois não morrem jamais. 

- Só isso? – disse a jovem. – É muito fácil, esse demônio não é nada bom em enigmas. 

O irmão é o Sol e a irmã é a Lua. 

O rei ficou muito espantado com a habilidade da jovem, e já estava bem mais aliviado 

quando contou o terceiro desafio, que era uma advinha: 

- O que é maior que Deus, pior que o Diabo, que se uma pessoa viva comer, ela 

morre, e é o que a gente morta come? 

- Nada – respondeu a jovem sem pestanejar. 

- Como nada? – perguntou o rei um tanto confuso. Ele não tinha conseguido ser tão 

rápido quanto a jovem. 

- Majestade, nada é maior que Deus, nada é pior que o Diabo, se uma pessoa comer 

nada ela morre, e gente morta come o quê? Nada. 

O rei deu uma gargalhada, como há muito tempo não dava, e esperou tranquilamente 

a visita do demônio. 

 

Quando ouviu as respostas do rei, o demônio ficou enfurecido. 

- Mas você ainda não se livrou de mim – ele disse com uma voz trovejante. – Eu vou 

ficar no jardim do palácio até que apareça alguém que seja capaz de me matar. E isso é 

impossível, pois eu só poderei ser morto por alguém que não seja nem homem, nem animal, 

alguém que tente matar-me nem de dia, nem de noite, que me dê um presente que não seja um 

presente, que não esteja nem em jejum, nem comendo algo, e que cause a minha morte com 

uma coisa que não seja metal, ferro, corda, fogo, água nem pedra. 

Assim, o demônio foi dormir na árvore do jardim e durante o sono ele delirava falando coisas 

incompreensíveis. Quando a jovem foi chamada pelo rei e soube da conversa com o demônio, 

permaneceu serena como sempre. Arregaçou as mangas e pediu ao rei que dormisse 

tranqüilo aquela noite.  
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No dia seguinte, na hora do crepúsculo, lá estava a jovem bem embaixo da árvore 

onde ficava o demônio.  

- Hora de acordar – ela gritou – monstro, vampiro, gênio, demônio, seja lá o que você 

for. É bom você abrir os olhos, pelo menos vai morrer acordado. Agora é a hora do 

crepúsculo, nem de dia nem de noite; e eu sou uma mulher, nem homem, nem animal. 

Também trouxe este presente para você. 

A jovem então estendeu-lhe as mãos fechadas e, quando ele foi pegar o presente, ela 

abriu as mãos e dentro havia um passarinho que voou antes que o demônio pudesse agarrá-

lo.  

- Mas você deve estar comendo, ou jejuando – disse o monstro. 

- Nem uma coisa, nem outra – falou a jovem com um olhar divertido. – Estou 

mascando um pedacinho de casca de árvore. 

O demônio deu um grito tão pavoroso que foi ouvido nas aldeias das redondezas. Em 

sua imensa fúria ele se desequilibrou e caiu lá de cima da árvore. O barulho foi 

ensurdecedor e a queda foi fatal. Não foi espada, flecha, veneno, forca, fogo nem água que o 

matou. Morreu soterrado pelo peso de sua própria raiva. 

O rei ficou satisfeito, vendo o fim do demônio, mas ainda quis saber uma coisa. 

- Você é capaz de adivinhar no que estou pensando neste preciso momento? 

- Eu gostaria que Vossa Majestade estivesse pensando em me convidar para ser sua 

rainha – disse a jovem, pela primeira vez enrubescendo diante do rei, pela primeira vez com 

os olhos baixos e a voz trêmula. 

 

As comemorações pela morte do demônio e pelo casamento do rei com a bela jovem 

foram as maiores festas já vistas naquele reino. E, quando finalmente se viram a sós o rei e a 

rainha em seus aposentos, a jovem retirou de um pequeno baú um pergaminho e o entregou 

ao marido. 

- Eu tenho apenas um pedido a fazer, senhor meu rei. Que Vossa Majestade assine 

agora este documento, onde está escrito que, se algum dia eu for mandada embora deste 

palácio, possa levar comigo uma única coisa que vou escolher como o bem mais precioso 

para mim. 

O rei assinou o papel sem dar a menor importância àquele pedido, afinal a última 

coisa em que ele pensava naquele momento era em separar-se daquela jovem extraordinária.  
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Mas, o tempo foi passando e, apesar do reino estar em paz e feliz, os conselheiros 

começaram a conspirar contra a rainha, pois o rei sempre ouvia primeiro a ela. Tanto 

fizeram que conseguiram envenenar o coração do rei, contando-lhe uma porção de mentiras 

sobre a rainha. Um dia, cego de desconfiança, o rei brigou muito com sua mulher e a 

expulsou do palácio. 

- Está bem, rei meu senhor – disse a rainha serenamente. – Amanhã eu vou embora, 

mas gostaria que pudéssemos nos despedir esta noite e que jantássemos juntos. 

O rei aceitou e, durante o jantar, a rainha encheu muitas vezes a taça dele com vinho 

de modo que o sono tomou conta dele, antes mesmo que fosse se deitar. 

 No dia seguinte, quando o rei acordou com a luz do sol entrando pela janela, não 

sabia onde estava. Aquela não era sua cama, não eram as paredes de seu quarto. Ele 

arrancou as cobertas, sobressaltado. 

- Que lugar é esse? Como vim parar aqui? 

A porta se abriu e a rainha entrou. 

- Vossa Majestade se lembra daquele documento que assinou quando nos casamos? 

Pois segundo as palavras ali escritas, eu poderia levar comigo aquilo de que eu mais 

gostasse no palácio, caso fosse mandada embora. Então, ontem à noite, pedi que alguns 

servos o transportassem dentro da carruagem real até a casa de meu pai, no meio da floresta, 

e aqui o depositassem. Aquilo de que mais gosto, meu maior tesouro, é Vossa Majestade. Por 

isso eu o trouxe comigo para minha nova morada, e aqui está o pergaminho que torna 

legítimo o meu ato.  

 

Quando o rei e a rainha voltaram juntos ao palácio naquele mesmo dia, chegaram 

abraçados dentro da carruagem, conversando sobre os filhos que queriam ter e sobre os 

filhos que seus filhos teriam, pensando que sua história jamais seria esquecida. 

 

 
 

 

 

O conto Uma fábula sobre a fábula me fez pensar como a Verdade muitas vezes 

precisa de disfarces para que os olhos humanos possam encará-la. É, portanto, significativo 

que neste conto a Verdade apareça como uma mulher astuta que entende que para a 
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humanidade não pode mostrar-se nua e crua, é preciso véus, os véus da fábula ou do mito. Os 

mesmos véus que encobrem Teodora e Porcina? Veremos. 

 

Já a ideia que marca o conto Mais inteligente que o rei é que a mulher é o inesperado, ela é 

invisível para o Demônio não conta jamais, e valendo-se de sua condição de excluída a 

mulher astutamente vence. A solução dos problemas, a salvação do reino, não vem no galope 

do herói, nem na espada do guerreiro, mas na sutil sabedoria feminina, pela personagem 

astuta e inteligente. Que se utiliza de artimanhas e truques não só para livrar o reino do 

demônio como também para casar-se com o rei. E, o dom da previsão faz com que a mulher, 

agora rainha, prepare um documento assinado pelo rei, seu marido, garantindo o futuro ao seu 

lado.  

 

Essas duas narrativas têm influência claramente oriental, a primeira, segundo Machado 

(2004), foi lida e recontada por Malba Tahan, já que ele coloca abaixo do título a indicação de 

―lenda oriental‖, da qual Machado diz conhecer uma versão judaica muito parecida. O 

segundo conto, Machado (2004) diz que é parte de uma versão do Turquestão chamada ―Os 

enigmas‖. O final desse conto foi acrescido de uma versão sérvia ―A jovem mais sábia que o 

czar‖ pela própria Machado (Idem, p. 39): ―um dia resolvi contar as duas histórias juntas 

porque achei que assim a história ficava ainda melhor‖.  

 

Essa origem oriental talvez dê às heroínas uma proximidade mais clara do arquétipo da 

Mulher Sábia. Já as histórias da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, mesmo sofrendo 

muitas modificações, acréscimos e reduções, ainda conservam rastros desse arquétipo. As 

modificações e enxertos, muitas vezes absurdamente dissonantes, feitos pelas mãos dos 

padres cristãos não apagaram a Mulher Sábia nem o Saber Mágico, pois parece que a essência 

das duas heroínas, Teodora e Porcina, é da ordem da subversão, da transgressão, resistindo e 

adaptando-se para manter-se viva e presente. 

 

Mas quem são essas personificações da Mulher Sábia? Que heroínas são essas que, por meio 

do conhecimento, derrotam seus opositores, sendo eles sábios ou perversos? O que é o Saber 
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Mágico? Adentremos um pouco mais pela floresta, pois lá há de haver uma sábia senhora que 

possa nos apontar algum caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
 

 
 
 



66 
 

 
 

Trama: Saber Mágico e habilidades de mulheres sábias  
 

 
A natureza, sempre plena de astúcia,  

tem igualmente horror a deixar-se confinar  

nas nossas simplificações didáticas. 

 

(Jean-Marie Pelt. As linguagens secretas da 

natureza, 1998). 

 

 

 

 

1. A magia e o Saber Mágico  

 

 

 

m pedacinho de casca de árvore, uma sangria, um unguento de erva, um 

véu, um traje, joias ou palavras mágicas. Esses são alguns dos artifícios 

utilizados pelas mulheres sábias das narrativas aqui contadas, e cada um 

deles possui uma função mágica. 

 

Tanto a Donzela Teodora como a Imperatriz Porcina, a exemplo de todas 

as mulheres sábias dos contos e narrativas tradicionais, conhecem o poder que reside nos 

artifícios. Essas personagens, diga-se de passagem, não são o tipo de heroína indefesa que 

espera o resgate de um príncipe ou de um guerreiro salvador. São mulheres fortes, que tomam 

decisões e, acima de tudo, possuem saberes. Seus conhecimentos são da ordem da astúcia, o 

saber dos astros, das pedras, das lunações, das sangrias e purgas como é o caso de Teodora; e 

a cura de doenças do corpo e da psique por meio de uma erva, como na história de Porcina.   

 

Nas duas narrativas, os saberes de Teodora e Porcina encontram uma convergência, ou 

seja, referem-se a uma cura, que acredito pode ser compreendida para além dos males das 

enfermidades físicas, muito mais como uma transmutação psíquica. Seja por meio da 

medicina astrológica de Teodora ou através do unguento feito com uma erva, a cura nessas 

histórias se dá por processos que podem ser considerados mágicos. Mas examinemos melhor 

esses conceitos de Saber Mágico e de magia.  

 

O Saber Mágico transita entre o universo dos saberes e crenças que se desenvolveram 

ao longo da história humana, advindos da observação e categorização, da experimentação e da 

U 
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eficácia; e o mundo da magia, do simbólico, do mito, do rito. De modo que o Saber Mágico é 

aqui entendido como esta complexa relação entre o que Lévi-Strauss (1976) definiu por saber 

sensível e a eficácia encontrada nas práticas e crenças mágicas (1989), ou seja, operadas por 

um feiticeiro, mago ou bruxo. O Saber Mágico é fruto da presença marcante do pensamento 

mítico, poético, estético
24

 nas descobertas humanas, na interação com o modo racional de 

pensar e na configuração dos saberes que levaram ao que hoje se chama ciência moderna. 

 

Essas práticas e crenças mágicas são encontradas em diversas épocas e civilizações, ao 

longo da História da Humanidade. Muito provavelmente, as primeiras manifestações mágicas 

estejam registradas nas pinturas rupestres e nos artefatos arqueológicos, que os estudiosos 

acreditam ter fins rituais. A ritualização das práticas de sobrevivência, bem como do universo 

que cerca o ser humano, desde os primórdios, parece ser um reflexo da sua tendência inerente 

à simbolização através de construções estéticas e imagéticas. A relação com a morte, os 

rituais de sepultamento, a nomeação das forças da natureza, da origem das coisas, visando 

sempre à compreensão da realidade e do que apontou Morin (1970) como a manutenção da 

individualidade ou da imortalidade, foram as bases das primeiras narrativas humanas - os 

mitos. 

 

O homem não pode adaptar a morte: embora a sua técnica e saber tenham 

conseguido fazer recuar a hora da morte, nunca puderam penetrar no interior 

do seu domínio e ressuscitar um morto. O homem pode apenas adaptá-la 

magicamente; aí, somente o brado ―Lázaro, Lázaro, desperta!‖ acha a sua 

resposta. Pode apenas humanizá-la miticamente. Os mitos da morte realizam 

fantasticamente essa reivindicação essencial do indivíduo (MORIN, 1970, p. 

97). 

 

A necessidade de expressão através da linguagem escrita, da arte, do ritual, do mito, 

eis o que constitui o humano em sua mais arcaica existência. E, ao longo de seu 

desenvolvimento físico e cognitivo utilizou ele a dupla faculdade de seu cérebro. Ao mesmo 

tempo atuavam Mythos e Logos, formas opostas, complementares e inseparáveis, dois pólos 

do pensamento. Edgar Morin chama ao Logos (pensamento empírico/técnico/racional/) e ao 

Mythos (pensamento simbólico/mitológico/mágico) dois modos de conhecimento, ação e 

pensamento, e coloca o problema-chave da relação entre eles, encontrada em todas as 

civilizações: ―[...] por um lado, há distinção de facto muito nítida entre estes dois modos; por 

                                                           
24

 A estética como a define Hillman (1989, p.13): ―consciência sensorial, direta, como um animal que vive 

através de sua inteligência sensorial‖. 
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outro lado, estão imbricados completamente numa trama complexa, sem que um atenue ou 

desagrade o outro‖ (MORIN, 1986, p. 144).  

 

Embora inseparáveis, pois complementares em suas funções, esses dois pólos do 

pensamento foram distinguindo-se, cada um tomando em um ramo cognitivo específico, dada 

a complexificação cerebral, cultural e social do ser humano, processo ainda em curso. 

 

Nascem juntos na linguagem, e depois distinguem-se; Logos torna-se o 

discurso racional, lógico e objetivo do espírito pensando um mundo que lhe 

é exterior; Mythos constitui o discurso da compreensão subjetiva, singular e 

concreta de um espírito que adere ao mundo e o sente a partir do interior. 

Depois Mythos e Logos opuseram-se, Mythos aparecendo ao Logos como 

fábula e lenda desprovida de verdade, Logos aparecendo ao Mythos como 

abstracção descarnada, exterior às realidades profundas (MORIN, 1986, p. 

149). 

 

 

A própria narrativa dos mitos, a mitologia, exprime a seu modo os primeiros sinais 

deste afastamento, pois o mito, através de seu discurso, não visa simplesmente explicar o 

mundo na sua objetividade, como faz o logos, mas elucidá-lo obscuramente e, como uma voz 

oracular, narra os fatos como vivos, em eterna mutação. ―O universo mitológico é um emissor 

de mensagens e toda a coisa natural é portadora de símbolos‖ (MORIN, 1986, p. 150). A 

mitologia conta como, em reflexo das mudanças sociais, da sobreposição dos deuses solares 

sobre os lunares, evidenciou-se o Logos (razão) solar, em detrimento do Mythos (imaginação) 

lunar.  

 

Os mitos gregos de Zeus, Apolo e Atena, por exemplo, relatam o nascimento da 

racionalidade objetiva, característica que foi ligada mais ao mundo masculino, enquanto os 

mitos lunares, ligados ao mundo inconsciente da psique, à natureza e, que foram ligados à 

feminilidade, vão tomando substratos cada vez mais escondidos do imaginário, alguns deles 

chegando ao quase completo obscurecimento. A mitologia está repleta de passagens que 

contam como deuses solares mataram deusas lunares. E, com a era do pensamento 

iluminador, a luz dos deuses solares ofuscou quase totalmente o universo introspectivo e 

ctônico dos deuses e deusas lunares.  

 

Grande parte das cosmogonias narra, ao redor do mundo, como deuses e heróis 

guerreiros mataram dragões e serpentes do submundo, demonizando toda imagem que 
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remetesse à sombra ou à natureza em sua forma mais selvagem e não racionalizada. Talvez o 

mais antigo mito que conta a sobreposição dos deuses seja o Enuma Elish (SPALDING, 

1973). Este poema épico babilônico discorre sobre a morte e esquartejamento da serpente 

dona dos mares, Tiamat, pelo deus Marduk, numa alusão à constante luta entre a Ordem e o 

Caos, sendo que Marduk representa a luz e a ordem, e Tiamat representa a obscuridade e o 

caos.  

 

Também o deus grego Apolo matou a serpente Píton, protetora do oráculo da deusa 

Gaia, em Delfos. Zeus engoliu sua esposa Métis
25

 por receio de que ela lhe desse um filho 

mais poderoso do que ele. Nasce Atena da cabeça de Zeus, não de seu ventre, referindo-se 

claramente a um nascimento do intelecto. Embora Atena seja conhecida como a Deusa da 

Sabedoria, esse saber é mais presente no domínio do Logos e é à Métis, sua mãe, também 

Deusa da Sabedoria, que cabem as características mais voltadas para o Mythos. Desse modo, 

o saber de Zeus (Logos) se sobrepõe ao saber de Métis (Mythos), e este último passa a atuar 

de modo mais inconsciente.  

 

Detendo-se no universo grego, Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant (2008) 

perseguiram aprofundadamente a métis, encontrando comparação com as tradições míticas do 

Oriente, especialmente com as narrativas onde o deus sumério Enki-Ea aparece como o 

senhor das águas, inventor das técnicas, depositário de um saber pleno de astúcia. 

 

Para Detienne e Vernant, métis não é um conceito no sentido científico do termo, mas 

uma categoria mental. Segundo eles, ―não existem tratados sobre a métis, como há tratados 

lógicos, nem sistemas filosóficos construídos sobre os princípios da inteligência astuciosa‖ 

(2008: p. 11). Mesmo sendo uma categoria mental de vasto domínio no sistema de valores 

gregos, métis não se manifesta claramente como ela é, mas na obscuridade de sua prática, 

pois: 

  

A métis é uma forma de pensamento, um modo de conhecer; ela implica um 

conjunto complexo, mas muito coerente, de atitudes mentais, de 

comportamentos intelectuais que combinam o faro, a sagacidade, a previsão, 

a sutileza de espírito, o fingimento, o desembaraço, a atenção vigilante, o 

senso de oportunidade, habilidades diversas, uma experiência longamente 

adquirida; ela se aplica à realidades fugazes, móveis, desconcertantes e 

                                                           
25

 Métis será usada com maiúsculo quando se referir ao nome da deusa e em minúsculo quando se trata do tipo 

de sabedoria definida pela filosofia como métis. 
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ambíguas, que não se prestam nem à medição precisa, nem ao cálculo exato, 

nem ao raciocínio rigoroso (DÉTIENNE e VERNANT, 2008, p. 11). 

 

 

 

Todas essas características podem ser observadas tanto em Teodora quanto em 

Porcina, cada uma a seu modo operando por meio da métis. É possível fazer, inclusive, uma 

analogia entre o saber de métis e o modo de pensar mítico, sendo ela um aspecto desse modo 

de pensar
26

, pois à métis parecem se ligar caracteres que remetem ao mundo das sombras, do 

feminino lunar, do que está fora da cidade (Polis), evocando os espaços rurais, de caça, de 

pesca e de práticas provenientes das explicações das origens do mundo e da natureza.  

 

É nesses espaços fora do reino, do palácio, como a floresta, onde passa a ocorrer a 

narrativa de Porcina depois que ela é expulsa pelo Imperador, e onde ela precisa agir de modo 

astucioso para sobreviver. Como também são os habitantes de fora dos espaços instituídos que 

utilizam da inteligência astuciosa da métis, como ocorre com a donzela Teodora que, por meio 

de sua astúcia, passa de escrava à ―mulher mais sábia do mundo‖.   

 

Entretanto, para a Detienne e Vernant a métis não encontra lugar na dualidade Mythos 

e Logos, mas no jogo entre os opostos, pois o universo intelectual do filósofo grego supõe, ao 

contrário das filosofias orientais, uma dicotomia radical entre ser e vir a ser, entre inteligível e 

sensível. ―De um lado o domínio do ser, do um, do imóvel, do limite, do saber reto e fixo; do 

outro, o domínio do devir, do múltiplo, do instável, do ilimitado, da opinião enviesada e 

flutuante‖ (DÉTIENNE e VERNANT 2008, p.13). A métis opera exatamente no jogo da 

balança de ida e vinda entre esses pólos opostos. Assim como Teodora e Porcina conjugam o 

saber sensível e inteligível, ação e não ação, pensamento mítico e pensamento lógico. 

 

Isso porque a sabedoria de métis diz respeito a uma inteligência astuta, que se vale da 

observação dos fenômenos naturais, conjugando raciocínio e sensibilidade, lógica e estética, 

real e imaginário. O saber da métis é contado através do mito da Deusa Métis, também 

conhecida como Prudência, pois esta é a sabedoria dos que agem com cautela, visando formas 

de contornar obstáculos e adversários, mesmo por meio do embuste ou da mentira. É, 

sobretudo, uma forma de pensar que se adapta, fluindo habilidosamente, buscando 

oportunidades.  

                                                           
26

 No contexto desta pesquisa, as noções de inteligência, saber, conhecimento e pensamento são tratados como 

processos análogos, enquanto modos de operar o que denominamos Saber Mágico. 
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Daí a provável relação simbólica da métis com a serpente ou com o dragão, encontrada 

nos mitos e narrativas. ―A serpente é um dos arquétipos mais importantes da alma humana. É 

o mais terrestre dos animais. É realmente a raiz animalizada e, na ordem das imagens, o traço 

de união entre o reino vegetal e o reino animal‖, diz Gaston Bahcelard (1990, p. 202). E a 

relação se amplia na imagem da mulher, como a serpente traiçoeira e sedutora do Gênesis, 

com a qual Lilith é identificada.  

 

Entretanto, mesmo que o contexto desse saber seja aqui observado nas narrativas das 

mulheres sábias Teodora e Porcina, a métis não deve ser entendida como um saber apenas das 

mulheres ou das deusas. A identificação de métis com os saberes mais ligados ao universo 

feminino é válida, mas é preciso lembrar que o feminino é potência psíquica tanto das 

mulheres quanto dos homens (JUNG, 2006). Mas, é na história do herói grego Ulisses ou 

Odisseu, que os estudiosos Detienne e Vernant (2008) encontraram um bom exemplo da 

presença desse saber. Ulisses ficou conhecido por sua destreza, sabedoria prudente e 

inteligência astuta. Suas aventuras são contadas na Ilíada e na Odisséia, poemas épicos de 

Homero, como uma narrativa universal fortemente transpassada pelas qualidades de métis. 

 

Detienne e Vernant (2008) afirmam ainda que, além da astúcia, métis pode aparecer 

como sabedoria, embuste e inteligência prática. Essa última conotação sendo própria dos 

artesãos que, assim como definiu Lévi-Strauss (1976) o bricoleur, dotado da capacidade de 

criar a partir do que está dado. À inteligência prática de Porcina e Teodora se juntam a astúcia 

e a engenhosidade para resolverem e sobreviverem às situações limites. É esse modo de ser, e 

de pensar as coisas e o mundo, que faz de Ulisses ―o único dos heróis homéricos que recebe 

qualificativos que definem diversas nuanças de uma inteligência elevada ao mais alto grau‖ 

(KOHLER, 1998: p. 899). Somente a Ulisses são dados adjetivos precedidos por poly, que 

aponta para uma multiplicidade de qualidades como polyméchanos, polytropos e polymétis.  

 

Sendo a métis, segundo Kohler, ―a faculdade de apreender rapidamente uma situação e 

adaptar-se a ela‖. Citando Detienne e Vernant, Kohler (1998) aponta na sabedoria da métis 

essa mesma qualidade dos artesãos, como também a capacidade de desviar-se do perigo. ―Os 

‗tropoï’, os ‗mechanaï’ são engenhos, no sentido antigo da palavra (equivalente a sagacidade, 
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artifício, esperteza) que a métis de Ulisses, pronta para captar o real, utilizará para vencer a 

dificuldade, seja desvendando-a, seja contornando-a‖ (KOHLER, 1998, p. 899). 

 

Assim, métis é a inteligência introspectiva, reflexiva, que se aproxima do que defino 

por Saber Mágico. Jamais um herói com esse saber se jogaria às cegas nos desafios hostis, 

antes se recolheria em busca das respostas intuitivas e reflexivas. Como Ulisses, um herói 

dotado de oratória, apelaria para esta sua habilidade, para o domínio de si mesmo. Portanto, 

métis opera no liame (DÉTIENNE e VERNANT, 2008) entre o universo 

masculino/solar/lógico, pela racionalidade, pela ação externa; e o feminino/lunar/mítico, que 

busca no imaginário, na intuição, respostas e modos de agir. E o processo do pensamento 

humano se dá pela imbricação de ambos os pólos. 

 

Entretanto, ligou-se, por reflexo, às mulheres o universo deste saber astuto. Talvez em 

função da sua proximidade com o mundo da natureza, com seus ciclos, as mulheres tenham 

sido identificadas ao Saber Mágico, à métis, e às expressões do mundo mítico, com sua visão 

e modo de ser. Nada se pode afirmar com certeza quanto a isso. O fato, no entanto, é que 

métis aparece como um saber que ensina a adaptação e a busca de soluções práticas através do 

reordenamento meticuloso e habilidoso do que está disposto.   

 

 

A unidualidade do cérebro e a importância do mito 

 

Essa forma de pensar mítica, essa inteligência astuta da métis parece relacionar-se 

mais claramente ao modo de operar do pólo simbólico/mitológico/mágico da mente, aquele 

que poetiza e estetiza o mundo, vendo e compreendendo-o por meio do sensível (MORIN, 

1986) para, a partir daí, operar objetiva e inteligivelmente sobre ele. O pólo mental 

empírico/técnico/racional procura a ordenação, a lógica e a compreensão do mundo e das 

coisas de forma racionalizada, inteligível. Ambos decorrentes do caráter dual do próprio 

cérebro humano, que para Morin é bidimensional, ou seja, as duas formas de pensar estão 

unidas no mesmo órgão e funcionam em conformidade.  ―Podemos dizer que o pensamento 

arcaico é ao mesmo tempo uno e duplo (―unidual‖)‖ (MORIN, 1986, p. 145).  

 

Ainda segundo Morin, o pensamento simbólico/mitológico/mágico não sucumbiu ao 

longo do florescimento das grandes civilizações, mas pelo contrário, junto com o pensamento 
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empírico/técnico/racional, evoluiu e adaptou-se, integrando o pensamento religioso. 

Acompanhou a evolução do segundo, sendo o exemplo clássico a Astrologia e a Astronomia 

que nasceram juntas, ciência e magia, desenvolvidas pelos magos-sacerdotes do antigo Egito 

e da antiga Caldéia.  

 

Só depois de Newton se conclui, no Ocidente, a disjunção radical entre uma 

e outra. É, efetivamente, nos desenvolvimentos finais da história ocidental 

que se constitui uma oposição entre a razão e o mito e que se opera a ruptura 

entre ciência e religião (MORIN, 1986, p. 145). 

 

 

Toda uma geração de cientistas, filósofos e estudiosos herdou essa ideia de separação 

definitiva entre o que é do campo da razão e do que é do campo do mito, passando este a ser 

tratado como superstição, magia ou imaginação. Mas, desde o século XIX, a filosofia 

redescobriu o mito e começou a interrogar o seu mistério, assim como a psicologia também 

adotou a mitologia para explicar os processos do psiquismo humano.  

 

Descobriu-se que todas as criações humanas, nelas incluídas a ciência antiga e a 

moderna, nasceram de reflexões míticas, o que fez cair por terra toda pretensão de absoluta 

racionalidade científica, baseada nas quais estimavam os desenvolvimentos técnicos, estatais 

e políticos especialmente da civilização ocidental.  Como bem afirma Morin: 

 

[...] é na sua pretensão a reger e guiar a humanidade que a Razão e a Ciência 

se vão achar clandestinamente parasitadas pelo mito. Enfim, nas nossas 

vidas cotidianas coexistem, sucedem-se, misturam-se crenças, superstições, 

racionalidades, tecnicidades, magias, e os nossos objetos mais técnicos 

(automóvel, avião) estão por sua vez embebidos de mitologia (1986, p. 145). 

 

Lévi-Strauss (2004) também mergulhou no universo da mitologia, preocupado em 

questionar a fronteira entre natureza e cultura, e buscando a invariância na comparação de 

civilizações, trouxe à tona, de forma definitiva, a importância dos mitos. Por meio do estudo 

estrutural da linguagem e da linguística, Lévi-Strauss chegou à conclusão que as sociedades 

se organizavam como frases ou maneiras de falar, que podiam variar entre si, mas que 

mantinham um mesmo código ou um sistema universal. A partir dessa concepção, Lévi-

Strauss rompeu para sempre a tradicional dicotomia entre natureza e cultura, mostrando como 

a cultura é uma produção e não uma negação da natureza. E que, dali em diante, não se 

poderia compreender o humano separado da natureza. 
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Os mitos, afirma Lévi-Strauss (1989), não podem ser estudados isoladamente, pois um 

mito é composto de todas as suas variantes. Desse modo, era preciso entender como as 

narrativas tradicionais passavam de uma sociedade para outra, sofrendo as transformações 

necessárias à sua sobrevivência. As histórias da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, 

desse modo, podem ser pensadas como compostas das variantes conhecidas pelo humano e 

por elas sempre modificadas, obedecendo a alguma lógica própria ao imaginário coletivo.  

 

Foi procurando desvendar a lógica interna dos mitos, que Lévi-Satrauss (2004) 

mergulhou na mitologia de povos do continente americano, desde os bororos, os jês e os tupi-

cavaíbas do Brasil até os hopi, os pueblo, os mohawk e os kwakiutl da América do Norte. 

Comparou os mitos americanos a uma sinfonia, mostrando que, no entanto, os membros da 

orquestra estão separados no tempo e no espaço, e cada um executa seu fragmento sem saber 

que não tem a partitura completa. Só é capaz de ouvir a música inteira quem estiver à 

distância. Esse concerto iniciou-se há milênios e hoje restam uns poucos músicos que 

continuam a tocar.  

 

Lévi-Strauss estudou a recorrência de temas e narrativas e estruturou-as em oposições 

simples como cru/cozido, molhado/seco, macho/fêmea, e estava, muito provavelmente, 

influenciado pela lógica binária da informática, que nesse período se desenvolvia 

rapidamente. Afirmou que esses antagonismos que organizam a cultura têm uma origem 

natural na própria estrutura do cérebro humano. Teoria que também influenciou a noção de 

cérebro unidual de Morin (1986), à qual já nos referimos. 

 

Desse modo, reafirmo que o Saber Mágico, mitopoético e mitológico por essência, diz 

respeito àqueles saberes pertencentes à tradição, que foram, por muito tempo, considerados 

fadados à morte ou ao esquecimento, como artefatos cristalizados e superados. O Saber 

Mágico está nas sociedades ditas ―selvagens‖, mas também nas chamadas civilizações 

modernas. Ele mantém-se, mesclando-se ao longo dos processos interativos entre tradições. O 

processo de circularidade das culturas, já apontado no capítulo anterior, é o responsável tanto 

pela manutenção do Saber Mágico quanto pela existência da própria tradição.  Pois a tradição 

é móvel, se adapta às mudanças e interações entre culturas. Georges Balandier (1997) afirma 

que de modo algum a tradição e seus processos cognitivos podem ser tomados como imóveis, 

rígidos e parados para sempre no tempo e no espaço. 
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Para Balandier (1997), a tradição é ao mesmo tempo mantenedora dos conhecimentos 

e práticas aprendidos na origem, e também algo vivo e ativo. Ela é um repositório de 

conhecimentos restritos e coletivos e se alimenta tanto da constância dos ritos e mitos quanto 

de sua adaptação ininterrupta às mudanças históricas e sociais. Na prática, a tradição descobre 

seus próprios limites, pois sua ordem é incapaz de manter tudo.  

 

Na concepção ocidental, a tradição é ao mesmo tempo passiva, conservando e 

memorizando seus hábitos, e ativa, submetida sempre ao erro, à novidade causada pela 

ruptura e pelo imprevisto. No entanto, a força para manter a passividade é de igual proporção 

àquela que traz o novo, rompendo as barreiras e desestabilizando a ordem existente. ―Neste 

sentido a recusa da modernidade é primeiro a recusa do novo, do movimento e do efêmero, 

considerados como assassinos da tradição, dela retirando qualquer chance de renascimento‖ 

(BALANDIER, 1997, p. 93).  

 

Para manter-se passiva, a tradição apoia-se em conceitos como a ideia clássica de uma 

época inicial, de uma ordem fundamental que assegurava o acordo entre os humanos, os 

deuses e a natureza. No valor absoluto do discurso e do saber original presentes na fala dos 

sábios, dos poetas ou dos filósofos. É a memorização, assim como a transmissão, que mantém 

o saber e as práticas aprendidas na origem reproduzindo-se como verdade primordial, saberes 

que se aproximam daqueles que a Donzela Teodora detém. Os símbolos e os ritos são os 

responsáveis por isso.  

 

Em seu aspecto ativo e vivo a tradição consegue manter-se, nutrindo-se do imprevisto, 

do acidente, da novidade. Em seu movimento percebe que ―sua ordem não mantém tudo, nada 

pode ser mantido por puro imobilismo‖ (1997, p. 94). Pelo contrário, o dinamismo da tradição 

faz com que ela, para sobreviver, se subordine ao movimento e à desordem, impossíveis de 

serem detidos.  

 

Há no processo de produção do conhecimento tradicional, uma sistemática que 

funciona não na superfície da sociedade, mas em seu estrato mais profundo. Ela governa os 

indivíduos e a coletividade, mas seu conhecimento pertence a poucos. Este conhecimento é 

transmitido por um lento processo iniciático que ocorre no escondido da sociedade. Desse 
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modo, a tradição é, ao mesmo tempo, esotérica, quando se trata do processo de transmissão do 

saber oculto; e exotérica, quando este conhecimento é traduzido e vulgarizado, chegando à 

coletividade social. Pode-se pensar na revelação da cura através de uma erva, dada a Porcina 

pela ―mulher luminosa‖, pela Virgem ou pela víbora, como um saber esotérico, pois se dá de 

forma onírica, restrita à sonhadora, portanto semelhante aos insights das iniciações. 

 

É no oculto, no que não é do vulgo, no segredo guardado a sete chaves pelos sábios, 

que se encontra a capacidade da tradição em proteger a arte, o saber e a habilidade. Tanto 

Teodora quanto Porcina guardam do vulgo, por meio de um véu, seus rostos e, desse modo, o 

saber que portam; revestindo-o dentro da narrativa de certo mistério, magia ou ocultismo, 

assim como certos procedimentos técnicos se revestem de valores que vão além da utilidade 

prática, econômica ou filosófica. São valores simbólicos, míticos, misteriosos e cheios de 

significados ocultos. Ritualizações que fazem dos artesãos e seu saber da métis uma sociedade 

à parte da sociedade geral, por exemplo.  

 

Uma sociedade secreta que se define como artesãos, por exemplo, é a Maçonaria, na 

qual os responsáveis tanto pela sua manutenção como pela transmissão do conhecimento 

mágico ensinado dentro delas são chamados de mestres. A tradição por sua vez vive porque 

recebe sua autoridade e sua infalibilidade da sua antiguidade, das suas ideias, valores e 

modelos que herdou e, sobretudo, pelo fato do saber secreto se diferenciar dos saberes do 

vulgo (BALANDIER, 1997). 

 

Esses aspectos concedem à tradição um caráter sobre-humano, divino, onde o saber 

pertencente a ela foi revelado por heróis, deuses ou fundadores míticos e ela torna-se como 

um depósito sagrado desses saberes e seus transmissores como que porta-vozes desses 

poderes originais (BALANDIER, 1997). Assim, algumas passagens dentro das narrativas 

tradicionais podem ser vistas como rastros do saber da tradição, ou seja, de uma origem 

mítica. Os contadores podem ser encarados também como oráculos ou pessoas investidas da 

capacidade de acessar o universo ―sobre-humano‖ da tradição
27

. E os leitores ou ouvintes, por 

sua vez, entram em contato com essa dimensão no ato do mergulho na narrativa.  

 

                                                           
27

 Esse universo sobre-humano é abordado mais à frente quando da noção de Nod dada por Estés (1997) 

referindo-se ao lugar onde vive La que Sabé. 
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O caráter esotérico da tradição é, portanto, relativo a um núcleo de verdades originais, 

um conhecimento ―de dentro‖, não acessível a todos, mas que acaba por exteriorizar-se, 

tornando-se exotérico, quando chega à sociedade por meio da arte, da literatura ou das 

descobertas científicas. Balandier lembra que nenhuma tradição sobrevive sem o esoterismo e 

nem este se mantém sem seu grupo de ―donos das chaves‖. É por esse motivo que o saber 

oculto e original é a fonte da própria tradição. ―A tradição é a soma de saberes acumulados 

pela coletividade a partir de acontecimentos e princípios fundadores. Exprime uma visão do 

mundo e uma forma específica de presença no mundo‖ (1997, p. 95).  

 

Está-se, portanto, diante do Saber Mágico, composto dos acontecimentos e princípios 

fundadores uma vez chamados Mistérios Iniciáticos, os quais, em sua quase totalidade, se 

expressam como mitos e narrativas simbólicas e exemplares. As narrativas tradicionais da 

Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina aqui abordadas são, desse modo, depositárias de 

resquícios desse saber que circulou e ainda circula entre os estratos sociais. Seus rastros 

indicam que há ainda menos fronteiras entre uma chamada cultura erudita e uma cultura das 

massas. 

 

O oculto se apresenta, segundo Balandier (1997), como saber fundamental, como a 

fonte do inesperado, e como uma ação deliberadamente prejudicial a alguém. No primeiro 

caso, o oculto é um saber fundamental adquirido pela ascensão de degraus, que pode ser 

observado na narrativa de Porcina. O iniciado procurará o conhecimento escondido na 

descoberta dos arcanos, naquilo que vai além do conhecimento comum e legitimado tanto 

pela tradição quanto pela ciência. Este caminho é uma busca arriscada de revelações e 

verdades últimas. Um caminho mítico, uma jornada do herói (Campbell, 1995) que envolve 

passagens míticas, martírio e ao final a recompensa do saber revelado. 

 

A obtenção desse conhecimento pode dar-se também através de uma conexão direta 

com a ―natureza das coisas‖ 
28

. Um saber que se acredita não deformado pelas sucessivas 

intervenções humanas. No cristianismo, por exemplo, esse processo é chamado de gnose e é 

destinado a poucos, comunicado apenas oralmente como Jesus fez aos seus apóstolos 

(BALANDIER, 1997). Quando a Donzela Teodora é qualificada na narrativa como a ―mulher 

                                                           
28

 O contato com o Livro da Natureza ou o desvelamento da Deusa Natureza. Pierre Hadot, O véu de Ísis, 2006. 
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mais sábia do mundo‖ 
29

, essa condição a coloca acima do humano comum que jamais 

poderia ser tão sábio, e leva a pensar sobre sua relação com a figura da Deusa Natureza, como 

a detentora de todo o saber, mas que precisa ser desvendado, como veremos mais adiante. 

 

Porém, a gnose, como é chamado esse saber de origem divina, como outras formas de 

conhecimento secreto, também foi entendida como uma ameaça à ordem oficial imposta, 

aparecendo para a sociedade como algo desconhecido, estranho, marginal e, portanto, 

potencialmente desordenador e caótico. Em seu estudo sobre os saberes secretos e proibidos, 

Roger Shattuck (2000) lembra que o conhecimento proibido sugere, antes de mais nada, uma 

zona conhecida como oculto.  

 

A palavra oculto vem sendo usada há muito tempo para designar uma coleção 

fluida de tradições e escritos que se limitam de perto com a religião, a magia e 

a superstição. Além de seu sentido radical de ―secreto‖, ou ―recôndito‖, oculto 

possui muitas associações poderosas. Refere-se a verdades secretas bastante 

antigas, não de descoberta recente (SHATTUCK, 2000, p. 327)
30

. 

 

 

Shattuck chega à conclusão que este conhecimento tradicional, o qual ele chama de 

conhecimento oculto, é um só em todas as tradições, embora receba nomes, símbolos e 

práticas ligeiramente diferentes. ―Se abrirmos adequadamente os olhos, poderemos ver que 

tudo se relaciona. Este é o conhecimento oculto‖ (SHATTUCK, 2000, p. 327). No entanto, 

como afirma Balandier (1997), foi determinado que esse conhecimento seria restrito a poucos. 

Restando àqueles para quem esse saber está guardado a sete chaves apenas o temor do 

desconhecido. Esse é o segundo aspecto do conhecimento oculto, que o relaciona com o mal. 

O não domínio, a não ordenação da sociedade sobre esta prática secreta e seus servidores 

geram medo, pois o oculto é de onde surge o inesperado, o imprevisível, o ―acontecimento 

que atenta contra os seres vivos e contra o curso natural das coisas‖ (BALANDIER, 1997: p. 

97). Mas, aqui se pode argumentar que o inesperado e o imprevisível parecem ser justamente 

o fermento da criatividade. 

 

O terceiro aspecto que pode tomar o oculto é o de um trabalho, uma ação secreta com 

a finalidade de destruir ou prejudicar alguém. ―Neste caso, o oculto depende unicamente dos 
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 Ver anexo 01. 
30

 Grifos do autor. 
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homens, está entre eles e por eles manifesta o lugar do mal, da doença e da infelicidade, lugar 

de onde podem surgir as forças provocadoras de um retorno ao caos‖ (BALANDIER, 1997, p. 

98). Entretanto, o mesmo responsável pelo trabalho prejudicial pode ser o agente 

reestruturador da ordem, agindo como adivinho de um mal.  

 

Mais uma vez, é possível pensar que, nas narrativas aqui estudadas, a ação tanto de 

Teodora, ao solucionar a falência do mercador e confrontar a soberba do terceiro sábio com 

seu saber; quanto a cura realizada por Porcina em seus algozes, são referentes a um trabalho 

oculto ou mágico. Ligando essas personagens ao universo dos agentes do oculto, os magos, as 

feiticeiras e as bruxas, essas personagens carregam a dupla condição de serem tanto 

desordenadoras quanto reestruturadoras da ordem, passando a ser uma nova ordem. 

 

O fato é que, na mesma medida em que a tradição é afetada em sua ordem por eventos 

inesperados e desestruturantes, como o enxerto de ideologias e aspectos culturais novos, ela 

os usa para um reordenamento constante, como um mecanismo de manutenção do sistema 

vivo. As heroínas Teodora e Porcina são, assim, as agentes desse duplo processo. O que 

ocorre dentro da tradição e das narrativas tradicionais é um procedimento bem comum em 

todos os tipos de sistemas vivos. É esse um dos pontos principais dos estudos de Morin 

(1990) e da sua teoria sobre os sistemas abertos e fechados, na qual afirma que o movimento 

ininterrupto dentro de um sistema forma uma cadeia de autossustentação: a ordem é quebrada 

gerando desordenamento e caos; essa desordem é superada pelo movimento de reordenação 

que leva a uma nova ordem, a qual será novamente perturbada, assim recomeçando a cadeia.  

 

Num primeiro sentido, o desequilíbrio que alimenta permite ao sistema 

manter-se em aparente equilíbrio, quer dizer, em estado de estabilidade e de 

continuidade, e este aparente equilíbrio só pode degradar-se se for 

abandonado a ele próprio, quer dizer, se houver fecho do sistema. Este 

estado firme, constante e no entanto frágil, steady state, tem algo de 

paradoxal: as estruturas permanecem as mesmas, embora os constituintes 

sejam mutáveis (MORIN, 1990, p. 31)
31

. 

 

Como foge aos domínios do ordenamento, do minimalismo, da padronização, dos 

meios racionais de compreensão do mundo, o saber oculto com suas crenças e práticas, assim 

como o Saber Mágico ostentado pelas heroínas Teodora e Porcina, tem sido visto ao longo do 
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 Grifo do autor. 
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tempo como agente da desordem, do imprevisto, ocupando as margens do conhecimento 

humano, destarte ser origem deste. Entretanto, o Saber Mágico não pode ser entendido como 

algo restrito aos museus da cultura, ou a um grupo privilegiado de sábios, como também a 

tradição não se restringe ao passado. Pelo contrário, seu corpo se compõe de três substratos 

fundamentais, como mostra Maria Conceição de Almeida (2010): da anterioridade, da 

permanência e da atualidade. 

 

Almeida propõe duas atitudes desejáveis diante desse saber primeiro: compreender sua 

anterioridade, o que significa estar ciente da importância inestimável desses saberes para a 

reconstrução da sociedade atual e, em especial, se para se construir uma ciência de fato plural 

e mestiça; e a compreensão de sua importância implica em se dar conta das inúmeras 

populações do planeta, as quais, longe da sociedade tecnológica, conseguem sobreviver por 

meio da criatividade e adaptação dos meios que a natureza lhe provém. Desse modo, devemos 

reconhecer os saberes da tradição, o Saber Mágico, como um conhecimento pertinente.  

 

Trata-se de uma atitude ética a ser definitivamente assumida por uma ciência 

aberta, capaz de dialogar com outras narrativas sobre o mundo em direção a 

uma ecologia das idéias, uma democracia cognitiva, uma sociedade-mundo 

menos desigual (ALMEIDA, 2010, p. 64)
32

. 

 

Almeida demonstra ainda que os saberes da tradição têm um modo de operar, uma 

dinâmica própria, que se pode observar em todas as populações encontradas imersas na 

natureza: 

 

Prestar atenção a tudo que vê, ouve, toca, presencia e experimenta em seu 

ambiente; se munir de cautela em fazer um diagnóstico sobre o que é um 

fenômeno, ou porque as coisas são como são; construir cadeias de relações 

entre elementos que nós entendemos como pertencentes a domínios diversos 

– físicos, biológicos, metafísicos; e, por fim, transferir explicações de um 

domínio a outro pelo artifício da analogia e, em particular, pela construção 

abundante de metáforas, são alguns dos principais operadores do 

pensamento selvagem (ALMEIDA, 2008, p. 371). 

 

Assim fizeram os primeiros humanos, nos primórdios, também as sociedades 

chamadas selvagens, e ainda as sucessivas gerações de estudiosos desde a antiguidade até a 

Renascença, pois os que operam o Saber Mágico sabem ler a natureza, como se ela fosse um 
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livro
33

, com sua linguagem própria, das figuras, dos animais, das plantas, dos ciclos e das 

marés. Há muito tempo que esses operadores desenvolvem um rico conjunto de técnicas 

aplicáveis à agricultura, à criação de animais, à pesca e outras atividades de subsistência que 

em geral, usando uma designação atual, eram sustentáveis e ecológicas. Grande parte desse 

saber não é registrada pela escrita e  

 

essa enciclopédia de saberes milenares corre o risco de se perder pelo ar, a 

menos que os registros da oralidade se propaguem por gerações seguidas ou 

que algum apreciador dessas cosmologias de idéias as eternize por meio das 

palavras escritas (ALMEIDA, 2008, p. 51). 

 

As narrativas tradicionais da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina são duas dessas 

―cosmologias de ideias‖ onde os rastros dos velhos saberes, do universo do Saber Mágico, 

estão ainda frescos e visíveis, em meio às camadas de acréscimos e entre os vãos das 

supressões feitas. Será que muitas passagens foram suprimidas por que essas narrativas se 

aproximavam demais de um universo de saberes e práticas pertencentes à tão temível figura 

da bruxa ou feiticeira, como ficaram conhecidas essas operadoras do Saber Mágico? Vejamos. 

 

 

As habilidades das bruxas: mulheres como operadoras do Saber Mágico 

 

 

Se uma mulher se atreve a curar sem ter estudado, 

 ela é uma bruxa e deve morrer. 

 

(Malleus Maleficarum, 1484) 

 

 

Para as ditas sociedades civilizadas, de acordo com o padrão europeu, cristão, 

patriarcal, regidas pelas teorias predominantes da ciência moderna, pela verificação, pelo 

empirismo e necessidade de provas irrefutáveis conseguidas em laboratórios ascéticos, a 

existência de um saber tão próximo da natureza é entendido como uma ameaça sutil, um 

incômodo, pois tudo que está fora do ordenamento racional é ameaça de caos, de incerteza, de 

imprevisibilidade, de acaso incontrolável.  

                                                           
33

 Idéia semelhante a defendida por Galileu Galilei em O Ensaiador (1996), onde afirma que a natureza é um 

livro escrito numa língua que não se compreende se não se conhecem os respectivos caracteres, que nada mais 

são do que figuras matemáticas. Também Hadot (2006). 
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O Saber Mágico e seus agentes são da ordem do ―fora‖, das margens da sociedade, 

desde que cidade e campo
34

 passaram a figurar como espaços cada vez mais separados. A 

cidade cercada e protegida por muros era compreendida como o local civilizado, enquanto 

que fora dos muros imperava a natureza selvagem. No plano do imaginário, o ser humano 

apropria-se mentalmente dos espaços fazendo deles região conhecida, sua; ou região além, 

desconhecida, onde habita o que é desconhecido, estranho e, portanto, temível. Na cidade 

estaria a racionalidade científica moderna e fora dela predominaria a ignorância e a crendice. 

Pois o campo, 

 

é um território quase desconhecido, onde a exploração e a proeza engendram 

heróis e personagens extraordinários. O campo não é menos povoado 

imaginariamente, na periferia das aglomerações se dá a comunicação entre 

os dois mundos, o de dentro e o de fora (BALANDIER, 1997, p. 100). 

 

Os dois universos, o da ordem, de dentro, circunscrito, e o de fora, marginal, caótico, 

têm ambos limites incertos, separações mal definidas. Existem passagens abertas de um lado 

para o outro, que podem ser acessadas mediante provas. Elas existem como forma de manter o 

espaço policiado, ordenado, conservar sob controle o espaço desordenado, numa recusa 

inabalável de excluir totalmente da organização a presença do não-ordenado.  

 

É, portanto, uma relação sempre de tensão, a manutenção de uma ordem que inclui o 

caos. Os mitos contam como as transgressões a essas fronteiras podem ser punidas, bem como 

traz figuras que conseguem transitar entre os dois mundos porque, para o imaginário, não 

pertencem a nenhum deles. É o caso do caçador, do viajante, do estrangeiro e especialmente 

da mulher. 

 

Mais que o homem, ela está ligada ao mundo natural; a topologia imaginária a 

coloca nos confins da natureza e da cultura. Ela detém o poder da 

fecundidade, o que lhe permite criar, reproduzir, ser a origem de uma 

descendência. Poder original que não pode ser desviado, que numerosas 

tradições africanas manifestaram ao evocar uma época inicial durante a qual 

as mulheres, detentoras do poder sobre os homens, dele abusaram e dele 

foram subtraídas (BALANDIER, 1997, p. 104). 

 

 

                                                           
34

 Campo compreendido aqui, a partir da reflexão de Balandier (1997), como o espaço não urbano, não 

submetido a ordem. 
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Se existe um ser que personifica essa capacidade de transitar entre o mundo de dentro, 

com sua ciência racional, e o mundo das margens, onde vale o saber selvagem, da leitura do 

livro da natureza, do Saber Mágico, esse ser é a mulher. Na narrativa da Donzela Teodora, ela 

parece figurar como estrangeira, pois é descrita como uma escrava, e os escravos carregam o 

estigma do outro, do outro lugar e da outra cultura. A indefinição de sua origem, embora em 

algumas versões ela seja apontada como espanhola, estabelece o não-lugar da heroína, como 

figura misteriosa que, vinda de algum lugar de fora, está à venda na feira. E se insere no reino 

primeiramente por meio de um ―disfarce‖, quando vestida qual uma princesa; e depois por seu 

saber e astúcia.   

 

A Imperatriz Porcina, por sua vez, faz o caminho inverso. É expulsa do reino e levada 

para a floresta para ser degolada.  Salva por um nobre cavaleiro, Porcina passa a habitar em 

vários lugares e em lugar nenhum. Sua jornada começa na casa do cavaleiro, mas logo de lá é 

expulsa, posta num navio para que vá para outras terras. Por fim, resistindo ao assalto sexual 

dos marinheiros do navio em que foi colocada, é jogada numa ilha ou alto escarpado em pleno 

mar. A metáfora da ilha remete não só ao mundo de fora que nos fala Balandier, mas também 

ao outro mundo ou o além-maravilhoso. Este símbolo aparece em muitas culturas, 

especialmente entre os celtas (CHEVALIER, 2003). A ilha é também ―simbolicamente um 

lugar de eleição, de silêncio e de paz, em meio à ignorância e à agitação do mundo profano‖ 

(idem, p. 501).  

 

Na condição de estrangeira ou de peregrina, a mulher, segundo Balandier, é vista 

como aquele ser selvagem que precisa ser controlado, pois nas sociedades tradicionais é 

acima de tudo pela sexualidade da mulher que sua ambivalência se expressa e toda uma 

ordenação é imposta sobre sua vida sexual, embora as coisas possam aparentar o contrário.  

 

Este tipo de sanção sofrida pela mulher não aparece apenas nas sociedades 

tradicionais, mas também nas ditas modernas, onde permanecem os mitos, os contos de fadas, 

as lendas em que mulheres transgressoras são impiedosamente punidas. ―A incerteza em 

relação ao ser da mulher se manifesta na maioria das culturas‖, afirma Balandier (1997, p. 

105). A incerteza figura como a mãe da desordem e do caos e no imaginário a mulher aparece 

como sua mais fiel representação. Porém, é preciso lembrar que sem a desordem não há 

sobrevivência da tradição, nem movimentos de reordenação que levam ao conhecimento.  
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A curiosidade e a transgressão, em muitas narrativas míticas, têm sido virtudes 

condenadas quando associadas às figuras femininas. É assim no Gênesis, o mito ocidental 

mais antigo e difundido, onde Lilith e depois Eva sofrem os castigos por seus atos. Pandora e 

Psique, no mito grego, e a esposa do Barba-azul nos contos de fadas, são mulheres curiosas 

que levam aos limites seu desejo de conhecer o que lhes é interditado
35

.  

 

E, se há uma designação apropriada para a desordem escondida em toda sociedade 

tradicional, ela responde pelo nome de feitiçaria
36

. Ela manifesta a desordem pelos efeitos que 

produz, amolda-se, configurando-se no seio da cultura nas quais age. Nas sociedades 

estudadas por Balandier, a prática da feitiçaria está ligada fortemente à noção de mal, de 

malefício, de nefasto. E o feiticeiro é um ser ao mesmo tempo de dentro da sociedade e de 

fora dela. ―O feiticeiro aparece sob a forma de um inimigo disfarçado, próximo e portanto 

dificilmente identificável‖ (BALANDIER, 1997, p. 113). 

 

Para Balandier, a feitiçaria, ofício dos transgressores, nasce do excesso, da não-

conformidade, do conflito, da recusa em aceitar as restrições próprias ao lugar que cada um 

ocupa na sociedade. Ela se liga ao oculto, ao segredo, não apenas pela figura obscura do 

próprio feiticeiro, que realiza seu trabalho destruidor na sombra, mas também porque ela é um 

indicativo daquilo que não pode ser controlado pelos poderes sociais impostos. Nas 

sociedades modernas, a figura do feiticeiro pode ser substituída por fatos nefastos, crises 

destruidoras, as quais adquirem caráter sobrenatural.  

 

Na verdade, a recusa da presença constante da desordem leva a busca eterna de bodes 

expiatórios, de culpados para o mal, para a desordem do mundo, para o caos. Acredita-se que 

é preciso localizar os culpados e destruí-los para que o mal desapareça com eles e que a 

reparação com as divindades se dê através desses sacrifícios e purificações coletivas. A 

sociedade vê-se, através do trabalho do feiticeiro, diante da impossibilidade da permanência 

                                                           
35

 Tratei do tema mais especificamente em minha dissertação de mestrado Donzela Teodora: uma narrativa da 

transgressão feminina em direção ao reino da alma selvagem. CELESTINO, Luciana Carlos. Natal, Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2003.  
36

 Embora em Balandier a feitiçaria esteja ligada à noção do mal, no âmbito desta pesquisa usamos os termos 

feitiçaria, bruxaria e magia com a mesma concepção de práticas de saberes mágicos, conforme a categoria 

Saber Mágico que desenvolvemos, o que implica tanto práticas voltadas para o bem como para o mal. 

Bethencourt (2004, p. 45-54) faz uma boa distinção entre essas três noções através do imaginário que as 

rodeia. 
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de um estado passivo. A entropia se impõe como uma lei natural sobre uma sociedade que 

insiste em permanecer fechada e estável, ao contrário de se posicionar como aberta ao 

movimento, ao inesperado, verdadeiramente apta a responder ao desafio da desordem e o 

saber advindo dela. 

 

Portanto, assim como nos mitos e contos, nas narrativas tradicionais os transgressores 

são os engendradores do novo, quebrando antigos tabus, reordenando através da desordem 

que toda nova postura acaba por desenvolver. Mas, sem esses agentes (do mal ou do bem) não 

há progresso em nenhuma área. O próprio conhecimento humano se faz a partir das rupturas, 

as quais complementam um substrato contínuo que se mantém vivo. 

 

Nesse processo, a mulher parece figurar, especialmente no imaginário, como o 

emblema da desordem e da ameaça, devendo ser contida, impedida de acessar o 

conhecimento. A mulher foi historicamente associada ao mundo da natureza e excluída do 

campo da cultura, no qual o discurso científico nascente se alicerçava. No Ocidente, a 

sobreposição do cristianismo sobre o mundo pagão fez parecer irrevogável o destino marginal 

da mulher e da natureza. A paranoia do pecado, principal preocupação da Igreja Católica, 

levou ao desenvolvimento de um processo de repressão e normatização da sexualidade. O 

sexo passa a ser algo que precisa de vigilância e exame constantes, é transformado em 

discurso para interferir na realidade das instituições e práticas sociais (FOUCAULT, 1999).  

 

A mulher novamente é o objeto principal a ser vigiado e punido. Nessa nova ordem, 

por estar associada à vida natural e dos instintos, é temida. É alijada pela cultura do mundo do 

saber e do poder constituído. É emblema de um sempre outro. Um outro marginalizado ao 

ponto da demonização. A desvalorização da mulher chega à misoginia e tem seu ápice na 

Idade Média quando sua figura é relacionada a Satã, o suposto senhor das bruxas 

(CELESTINO, 2003, p. 75). 

 

A aversão e o temor transferem para a bruxa ou feiticeira, em geral a mulher sábia dos 

povoados, a curandeira ou parteira, e aquela que sabe fazer os filtros e as poções, todo o mal 

que possa atingir àquela sociedade. A feiticeira é entendida, nessa lógica, como parceira do 

mal maior, o próprio Diabo. Essa relação de demonização das mulheres sábias aparece 

claramente nas confissões extraídas sob tortura pelos inquisidores, que dirigiam as falas das 
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mulheres para a prática do sabá e adoração ao Diabo. Quando, na verdade, o tema original dos 

primeiros inquéritos girava em torno de práticas e crenças agrárias ou fúnebres de herança 

pagã. 

 

Guinzburg (1988), entre outros estudiosos da inquisição, constataram surpresos que as 

práticas dos bruxos (no caso dos Benandanti), nada tinham a ver com o sabá e o Diabo ou 

qualquer demônio. ―[...] quando nos dedicamos a examinar os ritos que os benandanti 

afirmavam realizar nos seus encontros noturnos, toda a analogia com o sabá desaparece‖ 

(1988, p. 42). Porque, de fato, as práticas dos Benandanti mais se aproximavam das viagens 

xamânicas. Suas crenças parecem, como mostra Guinzburg, pertencerem quase que 

absolutamente às camadas populares, diferentemente do que se denominou de magia ou magia 

natural, a qual acabou tomando formas mais eruditas. 

 

De modo que, regidos por seus tratados de demonologia, os inquisidores do Santo 

Ofício, se viam perplexos diante de depoimentos que falavam das batalhas noturnas dos 

Benandanti com os feiticeiros. Como os inquisidores poderiam condenar uma mulher por 

lutar com os feiticeiros (seus supostos adversários) em defesa dos campos e da colheita farta? 

Os interrogatórios, que começavam brandamente, ganhavam contornos maléficos quando os 

inquisidores faziam questionamentos diretivos sobre a presença do Diabo. Se ele guiava os 

Benandanti, e se havia locais onde se reuniam para banquetear-se, em sugestão ao Sabá.  

Enredados pelo medo, os acusados acabavam por incluir em suas falas esses aspectos, que 

rendiam aos inquisidores um sentido e um modo de punição lógico e correspondente aos seus 

tratados. E concluíam os inquéritos com confissões de adoração ao Diabo e orgias noturnas 

obtidas por meio da tortura. 

 

[...] Há, nas perguntas dos juízes, alusões mais que evidentes ao sabat das 

bruxas – que era, segundo os demonologistas, o verdadeiro cerne da 

feitiçaria: quando assim acontecia, os réus repetiam mais ou menos 

espontaneamente os estereótipos inquisitoriais então divulgados na Europa 

pela boca de pregadores, teólogos, juristas, etc (GINZBURG, 1991b, p. 206). 

 

 

Muitas dessas bruxas eram, na verdade, mulheres que de um modo ou de outro 

exerciam práticas fora da norma. Como se acreditava que elas possuíam capacidades 

estranhas, como curar, prever o futuro, falar com os mortos, voar em espírito pelos campos, 
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conhecer o uso das ervas, as pessoas procuravam-nas, mas também tinham medo delas. Essas 

mulheres eram operadoras do Saber Mágico, pois pertenciam ao limiar entre o dentro e o fora, 

o mundo humano e o sobrenatural. Eram as ―mulheres de fora‖, chamadas na Sisília de donne 

di fuori, objeto de estudo de Gustav Henningsen (1990), entendidas como situadas entre a 

fada e a bruxa, que tinham a capacidade de curar os doentes, de identificar os malefícios e os 

anular.  

 

As donne di fuori eram consideradas pela população figuras mágicas 

benevolentes, cujos traços se situavam na fronteira entre o universo do sabá, 

da mitologia clássica e dos contos maravilhosos: elas se organizavam em 

companhias e se reuniam em assembléias noturnas em que o demônio não 

estaria presente; eram descritas como belas mulheres vestidas de branco ou 

de negro, mulheres cuja origem sobrenatural era sublinhada pela cauda ou 

por patas de animais. A Inquisição da Sicília ocupou-se de dezenas de 

mulheres assimiladas a essa figura mítica, acusando-as de bruxaria 

(BETHENCOURT, 2004, p. 22)
37

. 

 

Portanto, a existência nos relatos de reuniões ou assembleias de bruxas estão, em 

alguns momentos, relacionadas ao sabá, mas não ao Diabo. Já mais tardiamente, as procissões 

das bruxas e dos mortos, os voos, as poções e o próprio sabá, com a presença marcante do 

demônio, consolidaram todo um imaginário da bruxaria demoníaca em grande parte da 

Europa. Mas, o que estudiosos como Guinzburg, Henningsen e Bethencourt, entre outros, vão 

demonstrar, ao enfocar determinadas comunidades isoladas ou ainda não afetadas por esse 

imaginário, é que as práticas e crenças das bruxas se relacionam muito mais ao xamanismo. 

Ou, em alguns casos, essencialmente às velhas e tradicionais crenças pagãs. Ou seja, mais 

próximas das histórias orais e das narrativas tradicionais que são aqui abordadas. Nelas, há a 

presença marcante do universo mágico ligado à Mulher Sábia, seja como bruxa, fada ou ser da 

natureza, cujo principal atributo é transitar entre o mundo de fora e o de dentro e, por esse 

acesso, portar a capacidade de curar, falar com os mortos, prever o futuro, ou conhecer as 

marés astrológicas e uso das pedras e dos elementos. 

 

Sem adentrar na discussão das práticas xamânicas, quero apenas salientar o caráter de 

estreita relação com a natureza, onde o ser humano é parte inseparável de seus ciclos, portanto 

apto a interagir e dialogar com os elementos naturais. Essa interação se dá por meio de 

saberes e de uma linguagem que hoje se perdeu em grande parte, restando-lhe passagens e 

rastros nos velhos mitos e narrativas da tradição.  

                                                           
37

 Grifo meu. 



88 
 

 
 

 

Esses saberes, essa linguagem e a própria figura da Mulher Sábia foram 

gradativamente afastados, empurrados para a margem da civilidade e da lógica, ao ponto de 

tudo que diz respeito ao pensamento mítico passar a ser considerado mentira, ilusão ou 

simplesmente crendice popular.  Do mesmo modo, suas operadoras, as mulheres sábias, foram 

relegadas ao espaço fora dos domínios ordenadores da sociedade, taxadas pejorativamente de 

bruxas e feiticeiras. As mulheres que engrossaram as listas de vítimas desse processo, do qual 

a Inquisição foi uma exacerbação da misoginia e do horror ao que é da ordem do não racional. 

Elas sofreram os efeitos dessa dupla marginalidade: ser mulher e ser feiticeira. 

 

 

Magia e eficácia simbólica 

 

Portanto, a noção de Saber Mágico desenvolvida nesta tese se refere ao pensamento 

selvagem levistrausseano, também chamado pensamento mágico. Mas o que é magia? A 

magia, a feitiçaria e a bruxaria são compreendidas e tratadas aqui como semelhantes. 

Semelhança que se justifica pelo modo de operar, pelo processo de apreensão do humano, do 

mundo e da natureza. Em outras palavras, considero que, tanto o mago, quanto a feiticeira ou 

a bruxa acreditam na eficácia de sua prática. E é esse o ponto de partida que sigo aqui para 

uma abordagem da magia e do Saber Mágico. 

 

Para isso, recorro a Lévi-Strauss em seus dois célebres textos, O feiticeiro e sua magia 

e A eficácia simbólica (1989, p. 193-276), nos quais ele afirma que existem três fatores que 

implicam na crença e eficácia da magia: a crença do próprio feiticeiro; a crença do doente no 

feiticeiro, que lhe cura ou causa mal; e a confiança e exigência da opinião coletiva junto ao 

feiticeiro e aqueles a quem enfeitiça. Desta feita, pode-se pensar que esta estrutura está 

presente em todas as formas de crenças e práticas mágicas, excetuando-se as particularidades 

culturais de cada sociedade. O próprio Lévi-Strauss, em nota, salienta o caráter mais 

psicológico que sociológico de seu estudo, de modo que é possível ―[...] negligenciar, quando 

não sejam absolutamente indispensáveis, as distinções precisas da sociologia religiosa entre as 

diversas modalidades de operações mágicas e dos diversos tipos de feiticeiros‖ (LÉVI-

STRAUSS, 1989, p. 195). 
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É justamente o caráter psicológico da magia que interessa a esta tese. Em seu 

raciocínio, Lévi-Strauss desenvolve a teoria de que a cura efetuada pelo feiticeiro ou xamã 

derivaria de aspectos mais psíquicos do que propriamente físicos. Apoiando-se na noção de 

―abreação‖, que na psicanálise corresponde ao momento decisivo da cura, quando o doente 

revive exacerbadamente o momento da origem da doença, para Lévi-Strauss o tratamento se 

reduziria à reorganização do universo do doente. Mas também a cura diz respeito à relação 

entre o pensamento normal e o patológico, que se complementam, o primeiro exigindo um 

sentido das coisas, enquanto o segundo extravasa de representações e ressonâncias afetivas. A 

colaboração do grupo com a cura exercida pelo xamã traria, desse modo, o equilíbrio entre 

esses dois pensamentos. 

 

Graças às suas desordens complementares, o par feiticeiro-doente encarna 

para o grupo, de modo concreto e vigoroso, um antagonismo próprio a todo 

pensamento, mas cuja expressão normal permanece vaga e imprecisa: o 

doente é passividade, alienação de si mesmo, como o informulável é a 

doença do pensamento; o feiticeiro é atividade, extravasamento de si mesmo, 

como a afetividade é a nutriz dos símbolos. A cura põe em relação esses 

pólos opostos, assegura a passagem de um a outro, e manifesta, numa 

experiência total, a coerência do universo psíquico, ele próprio projeção do 

universo social (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 211). 

 

 

Portanto, a noção de magia trabalhada nesta tese é semelhante à descrita por Lévi-

Strauss, ou seja, envolve uma mudança no psiquismo não só do doente, mas de todos os 

envolvidos. É prática que decorre do próprio Saber Mágico, que nas narrativas da Donzela 

Teodora e da Imperatriz Porcina corresponde a uma transmutação (cura) psíquica, como será 

visto mais a frente.  

 

Mas, essa transmutação psíquica se opera de modo diferente do método científico 

moderno, que atua pela tentativa de desvelamento, depois extração e até tortura da natureza, 

dominando-a para que obedeça a suas pretensões (HADOT, 2006); o método mágico age por 

meio da percepção e imaginação, pela linguagem mítica. Age em consonância com a 

natureza, ao contrário da ciência que visava ―forçar‖ a natureza a revelar seus prodígios,  

 

[...] os mitos e os ritos oferecem, como valor principal, ter preservado, até a 

nossa época, de uma maneira residual, modos de observação e de reflexão 

que foram (e continuam sem dúvida) exatamente adaptados a descobertas de 

um certo tipo: as que a natureza autorizava, a partir da organização e da 
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exploração especulativas do mundo sensível em termos de sensível (LEVI-

STRAUSS, 1976, p. 37). 

 

Ouvindo, observando, lendo e sistematizando, o feiticeiro ou a bruxa compõe um 

conjunto, um compêndio de fatores de percepção sensível para a cura de doenças, para a 

previsão de acontecimentos climáticos, entre outras formas de saber derivado da relação 

intrínseca humano/natureza. Essa consonância leva a modos peculiares de fazer ciência. Por 

exemplo, falando sobre os fatores de classificação das espécies, usado pelos indígenas, Levi-

Strauss (1976, p. 36) afirma: 

 

Sem que nos caiba aqui procurar por que, é provável que espécies dotadas de 

algum caráter digno de nota – forma, cor ou cheiro – dêem ao observador o 

que se poderia chamar ―direito de seguir‖: o de postular que esses caracteres 

visíveis são o signo de propriedades igualmente singulares, mas ocultas. 

Admitir que a própria relação entre ambos seja sensível (que um grão em 

forma de dente proteja das picadas de cobra, que um suco amarelo seja 

específico para distúrbios biliares, etc.), vale, a título provisório, mais que a 

indiferença a qualquer conexão; pois, a classificação, embora heteróclita e 

arbitrária, salvaguarda a riqueza e a diversidade do inventário; decidindo-se 

que é preciso levar tudo em conta, facilita-se a formação de uma ―memória‖. 

 

De modo que essa ciência mágica não pode ser entendida como uma modalidade 

tímida e balbuciante da ciência moderna ―pois nos privaríamos de todos os meios de 

compreender o pensamento mágico se pretendêssemos reduzi-lo a um momento ou uma etapa 

da evolução técnica e científica‖ (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 33). São sim, outros modos de 

saber e fazer, aqui entendidos como pertencentes ao cabedal de saberes e fazeres que se 

mantém adaptando-se através da História.  

 

O pensamento mágico não é uma estréia, um começo, um esboço, parte de 

um todo ainda não realizado: forma um sistema bem articulado; 

independente, neste ponto, desse outro sistema que constituirá a ciência, 

exceto quanto à analogia formal que os aproxima e que faz do primeiro uma 

espécie de expressão metafórica do segundo (LÉVI-STRAUSS, 1976, p.34) 

 

Se para Lévi-Strauss magia é um modo de pensar e agir no mundo por meio da 

intuição sensível, para Morin, a noção de magia só faz sentido se interligada às noções de 

símbolo e mito, pois o símbolo alimenta o pensamento mitológico e a magia, por sua vez, 

tanto se alimenta do pensamento simbólico-mitológico como o sustem.  

 

Há, portanto, um pensamento e um universo simbólico-mitológico-mágico, e 

é preciso ligar estas três noções num macroconceito para que cada uma tenha 
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a plena realização; senão, o símbolo fica sendo apenas um estado de alma, o 

mito uma narrativa lendária, e a magia um abracadabra (MORIN, 1986, p. 

156). 

 

Desse modo, nunca é demais frisar que, ao longo desta pesquisa, falar em Saber 

Mágico é referir-se efetivamente ao macroconceito trazido por Morin, o qual encontra 

conformidade com a definição de magia dada por Lévi-Strauss. Ou seja, Saber Mágico como 

todo aquele modo de conhecimento, ação e pensamento pertencente ao pólo 

mítico/simbólico/mágico/poético. A concepção de magia, portanto, toma a forma definida por 

Lévi-Strauss como lógica do sensível, saber permeado pela natureza, fruto da relação entre o 

humano e o mundo da natureza do qual ele se sente parte integrante e indissociável, portanto, 

passível de ser compreendida e ordenada para um uso prático e sistemático.  

 

O Saber Mágico é, assim, uma outra ciência, não uma pré-ciência. É um outro saber 

científico diferente do saber onde predomina o lógico, o inteligível, de que se reveste a ciência 

moderna. Teodora e Porcina, enquanto mulheres sábias, operam uma transmutação psíquica 

em seus algozes por meio desse saber. Operam também uma transmutação alquímica no leitor 

e no próprio contador. 
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2. As Mulheres Sábias 

 

 

 

Então, as mulheres sábias são as detentoras do Saber Mágico, da métis grega. Pode-se 

compreender a Mulher Sábia como um arquétipo que se exterioriza por meio de qualidades 

presentes em determinadas heroínas das narrativas humanas. Essas mulheres são sempre 

portadoras de saberes que remetem a um passado muito antigo, tempo antes da escrita, à Era 

Neolítica ou ―proto-história‖ (LÉVI-STRAUSS, 1976). Para compreender como se manifesta 

o arquétipo da Mulher Sábia, é preciso voltar lá onde a relação ser humano/natureza era, na 

prática, indissociável. E as mulheres, ainda mais, se encontravam repletas do mundo da 

natureza e de seus ciclos.  

 

Acredito que a base do Saber Mágico, das crenças e práticas das mulheres sábias está 

na sua relação indissociável com a natureza e seus processos cíclicos. Este saber antigo, 

herança ancestral, fundamenta-se principalmente nas ―grandes artes da civilização: cerâmica, 

tecelagem, agricultura e domesticação dos animais‖ (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 34) e nos 

chamados cultos agrários e funerários. Nessa concepção, o ser humano participa dos 

processos naturais e pode interferir neles por meio de práticas específicas.  

 

Estudos antropológicos mais recentes como os de Chris Knight
38

 e Nancy Tanner
39

 

apontam uma provável relação muito aproximada entre o universo das mulheres e as 

descobertas científicas e tecnológicas daquele tempo. Partindo desses estudos, Koss (2000, p. 

65) afirma que 

 

o fato de os primeiros cientistas a estudarem as origens da humanidade terem 

sido exclusivamente homens e estarem impregnados da nossa cultura 

essencialmente masculina, o olhar se concentrou sobre o macho da espécie, 

que se tornou não apenas o referencial para a totalidade, mas passou a 

designá-la.   

 

A compreensão do papel da mulher como apenas reprodutivo levou as pesquisas 

antropológicas a negligenciarem outras funções exercidas pelas fêmeas que podem ter sido 

fundamentais para a sobrevivência dos grupos, como a obtenção e conservação dos alimentos, 

o desenvolvimento de mecanismos de proteção da prole, por exemplo. ―Assim, o papel 
                                                           
38

 KNIGHT, Chris. Bloodrelations: menstruation and the origin of culture. London: Yale University Press, 1991. 
39

 TANNER, Nancy. Der anteil der frau na der entstehung dês menschen. München: dtv, 1997. 
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criativo e criador das mulheres, até recentemente, havia sido totalmente ignorado‖ (KOSS, 

2000, p. 65). 

 

Já o mitólogo Joseph Campbell (1997, p. 17) lembra que ―a visão da natureza do 

‗homem‘ como um ‗matador nato‘, egoísta, ambicioso e brutal moldou durante muito tempo o 

que nos tem sido ensinado sobre a fase seguinte da cultura humana: a Era Neolítica ou 

agrária‖. Campbell também aponta a visão deturpada de que a invenção humana mais 

importante, ou seja, o desenvolvimento da tecnologia para a domesticação das plantas, tenha 

sido o início da predominância masculina, do conflito armado e da escravidão. E conclui:  

 

Por esta visão, com a invenção da agricultura pelo ―homem‖ – e, com isto, a 

possibilidade de se sustentar a civilização através de um suprimento 

alimentar regular e até mesmo excedente – veio, não somente a 

predominância masculina, mas também a guerra e uma estrutura social 

geralmente hierárquica (CAMPBELL, 1997, 17). 

 

 

Margaret Alic, em seu livro El legado de Hipatia: historia de las mujeres em la 

ciencia desde la Antigüedad hasta fines del siglo XIX, também aponta sérias evidências do 

papel das mulheres no desenvolvimento da humanidade. Afirma Alic (2005, p. 25) que: 

 

O desenvolvimento sistemático do conhecimento e da tecnologia ao qual 

damos o nome de ‗ciência‘ teve sua origem nos milênios da pré-história; 

entre os primeiros ―cientistas‖ se encontravam as mulheres primitivas. 

Inventaram ferramentas, acumularam conhecimentos sobre plantas 

comestíveis e medicinais, e provavelmente descobriram ―a química de 

fabricação de cerâmicas, a física da fiação, e a botânica do linho e do 

algodão‖ 
40

. 

 

 

Tudo indica que, enquanto os homens saiam em bandos para caçar nas estepes, 

campos e florestas, as mulheres tanto sós como em grupos se ocupavam em cuidados que iam 

além dos filhos. A necessidade pode ter sido a grande voz que ensinou às mulheres um 

conjunto de saberes e técnicas advindos da observação e da experimentação.  

 

Esses desenvolvimentos ocorreram ao longo de milhares de anos e se deram de 

maneira independente em todas as partes do mundo (ALIC, 2005). Talvez em sua maioria, as 

                                                           
40

 Tradução livre. O termo ―primitivas‖ é usado aqui no sentido de arcaicas, primordiais, e foi mantido por 

fidelidade ao uso empregado pela autora. 
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sociedades primitivas tenham conseguido estabelecer algum grau de cooperação, onde as 

tarefas de homens e mulheres tinham o mesmo grau de importância para a sobrevivência dos 

bandos. De modo que, esse progresso foi resultado da ação tanto de homens quanto de 

mulheres, cabendo às mulheres os aspectos da subsistência e, portanto, segundo Alic (2005), 

de todos os aspectos do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

 

O estudo de Alic faz parte de uma antropologia que superou a ideia recorrente da 

supervalorização do ―Homem Caçador‖ e suas habilidades. Alic afirma que essas teorias, até 

recentemente, ignoravam o conhecimento e os instrumentos que se devem à ―Mulher Coletora 

de Alimentos‖ (2005, p. 26). Mais que a caça, a coleta foi a principal atividade de subsistência 

de nossos primeiros antepassados, e as mulheres coletoras foram as primeiras ―botânicas‖. A 

experimentação foi o processo de aprendizagem que as habilitou a distinguir entre centenas de 

plantas em várias etapas de crescimento; a identificar lugares e habitats; a nomearem as 

espécies e variedades; e a descobrirem métodos para neutralizar ou eliminar venenos de 

plantas. 

 

A coleta de alimentos trouxe à tona uma concepção de tempo e as mulheres pré-

históricas aprenderam a relacionar acontecimentos astronômicos, como as fases da lua, a 

posição das estrelas, com as estações e a disponibilidade de produtos vegetais. Sua capacidade 

de explorar novas fontes de alimentação vegetal se aprimorou durante milhares de anos e cada 

geração foi transmitindo o conhecimento acumulado para a seguinte (ALIC, 2005). 

 

Para coletar, conservar e preparar a comida, as mulheres primitivas acabaram por 

desenvolver instrumentos e tecnologias que as auxiliassem. Seus artefatos destinados a 

transportar a comida e carregar os filhos – redes tecidas com fibras vegetais – ―podem ter sido 

uma das descobertas mais fundamentais da evolução humana‖ (WASHBURN e 

LANCASTER apud ALIC, 2005, p.26). 

 

Varas, alavancas feitas de madeira ou de pedra, pederneiras para extrair raízes, raspar 

e pulverizar materiais vegetais foram alguns dos instrumentos inventados pelas mulheres. 

Mais tarde desenvolveram também a argamassa e o moinho para moer grãos e sementes. Os 

instrumentos inventados pelas mulheres pré-históricas para preparação e cocção dos alimentos 

ainda podem ser vistos nos laboratório químicos modernos (ALIC, 2005, p. 26). À medida 
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que crescia a importância da subsistência da casa, e com a descoberta do fogo, as mulheres 

aprenderam a processar produtos animais, a curtir o couro e empregá-lo para diversos fins. 

Inventaram ainda a agulha e descobriram as tintas e os fixadores naturais.  

 

As mulheres sempre foram curandeiras, cirurgiãs e parteiras. Como coletoras 

descobriram as propriedades medicinais das plantas e aprenderam a secar, 

armazenar e misturar as substâncias vegetais. Graças a experimentação e 

observação cuidadosa descobriram quais ervas eram um tratamento efetivo 

para diferentes enfermidades. Se pode afirmar que ouve poucos avanços na 

ciência médica desde a botânica pré-histórica que experimentava com ervas 

e raízes até a descoberta da sulfa e dos antibióticos no século XX (ALIC, 

2005, p. 27). 

 

A olaria também advém das técnicas desenvolvidas pelas mulheres coletoras. Elas 

aprenderam a preparar o barro e cozinhar a cerâmica, e descobriram a química dos esmaltes. 

Segundo Alic, com o tempo os mesmos fornos que cozinharam a cerâmica chegaram a servir 

às forjas da Idade do Ferro (cerca de 1000 a. C.). Nossas ancestrais já se preocupavam em 

enfeitar-se e, na época de Cro-Magnon, já fabricavam joias e misturavam cosméticos, dando 

origem à ciência química.  

 

Portanto, pode-se supor que todos esses saberes que incluíam a botânica, a produção 

de substâncias químicas, a descoberta da ação física resultante de extensões do corpo como a 

alavanca, a técnica da olaria e da cestaria, e da utilização do fogo, fazem parte dos atributos 

do arquétipo da Mulher Sábia, compreendida neste tempo como a Deusa em suas diversas 

formas. 

 

Mas, há cerca de 14 mil anos o arquétipo da Mulher Sábia começou a tomar outro 

lugar na psique humana e na sua vida prática, saindo da centralidade e sendo empurrado 

gradativamente para a periferia do imaginário. Por este tempo, teve lugar na história humana 

o surgimento da agricultura e da domesticação de animais. O exato modo como aconteceu não 

é conhecido, mas durante a fase da horticultura, no intervalo da vida de caça e de coleta para a 

da agricultura, as mulheres selecionaram plantas silvestres para o cultivo e desenvolveram 

novas variedades comestíveis. Com o desenvolvimento decorrente dessas descobertas as 

famílias se sedentarizaram, passando a viver do que plantavam e criavam. A partir do domínio 

dos processos naturais, antes considerados mistérios ligados às mulheres, os homens 

começaram a tomar para si a liderança e a agricultura converteu-se em domínio masculino. 
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Mas as contribuições dessas primeiras mulheres não foram esquecidas. As 

histórias orais das primeiras sociedades são a base dos mitos e religiões da 

Idade do Bronze, nas quais as mulheres ocupam um lugar proeminente. 

Deusas e heroínas inventam instrumentos, desenvolvem a agricultura, 

estudam astronomia e medicina. Assim, se encontram provas do primitivo 

trabalho científico das mulheres nas tradições orais (ALIC, 2005, p. 28). 

 

 

Morte-renascimento: ritos, mitos e os saberes mágicos 

 

Antes dessa mudança, na Era Neolítica as mulheres eram vistas como divindades, 

como deusas, e muitas representações dessa crença foram encontradas nos sítios 

arqueológicos. Esta concepção divina da mulher não se baseava apenas no misterioso poder 

de gerar um filho, de acordo com Alic, acreditava-se que a mulheres neolíticas possuíam 

poderes mágicos também por sua habilidade nas ciências domésticas – a manufatura, a 

cerâmica, a agricultura, a domesticação dos animais e a cura das enfermidades (ALIC, 2005, 

p. 29). 

 

Mais na frente, no Mundo Antigo, também eram as mulheres as responsáveis pela cura 

das doenças, e as deusas tinham papel importante nessas curas. A maioria das divindades 

tinha algum poder curativo, pois num mundo de enfermidades o poder curativo sobrepujava 

todos os outros. Mesmo nas culturas em que eram adorados deuses médicos, sempre havia 

divindades femininas que regiam os partos e doenças específicas das mulheres.  

 

As mais importantes deusas médicas eram Ísis, Artemisa e Minerva (Atena). 

A deusa grega Ilitía presidia os partos. Higía, cujo nome dá origem a palavra 

higiene (a Salus romana) era a deusa grega da saúde, filha do deus Asclépio 

(um médico de Tesália divinizado?) e irmã de Panacéia (origem da palavra 

que significa ―cura universal‖), que devolvia a saúde. Os templos de Higía e 

Panacéia funcionavam como hospitais primitivos e neles trabalhavam 

mulheres médicas (ALIC, 2005, p. 32). 

  

Homero conhecia esse saber-curar próprio de algumas mulheres, na Ilíada (canto XI, 

116), conta que Agamede, filha do rei dos epeus, tinha a função de médica no campo de 

batalha na planície de Tróia e conhecia quantas drogas produzisse a vasta terra. Já na Odisséia 

(IV, p. 46), é Helena de Tróia uma excelente médica, e havia estudado medicina no Egito com 

Polidamna, cujo nome significa ―dominadora de muitas enfermidades‖.  
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Segundo a lenda, Polidamna era uma rainha egípcia, esposa do rei Ton, que para 

proteger Helena dos ataques amorosos de seu marido, leva-a para a ilha de Faros, localizada 

na embocadura do rio Nilo e lhe dá umas ervas, as quais a imunizam das picadas das inúmeras 

serpentes habitantes da ilha. Essa poção ficou conhecida como nepenthes phármakon, a droga 

do esquecimento, provavelmente um opiáceo, um remédio para afugentar a dor e a tristeza. 

―Polidamna le dio a Helena la nepenta, um opiáceo que ‗hacía olvidar todos los males‘‖ 

(ALIC, 2005, p.32). 

 

A deusa Imortalidade era, para os antigos persas, aquela que curava, e que ensinou a 

medicina a este povo. Sua cura se dava por meio de palavras, da cirurgia, das plantas, dos 

textos e, sobretudo pela retidão do ser. Era ajudada por suas irmãs Adisina, deusa do vento 

que soprava para remover a doença, e Agastia que tratava as doenças com medicamentos. 

Ishtar era a deusa assíria da medicina (os sumérios a chamavam de Inanna e os assírios de 

Astarté).  

 

Gula, outra assíria, presidia a morte e a ressurreição, como a Perséfone dos gregos, era 

chamada Grande Médica, enquanto Nin-Karrak era a deusa da saúde. As sacerdotisas da 

Assíria também tinham função de médicas. Alic (2005) afirma ainda que algumas dessas 

deusas, muito provavelmente, foram mulheres mortais que por seus méritos tiveram fama ao 

ponto de serem divinizadas e incluídas nas mitologias. Outras deusas foram fruto da 

imaginação humana. Entretanto, qualquer que tenha sido sua origem, a mitologia sempre traz 

essas mulheres à frente dos avanços científicos. Tradição que se manteve até a era dos 

registros escritos. 

 

Ancestrais pré-históricas, deusas ou simples mulheres mortais, todas essas detentoras 

do Saber Mágico são aspectos do arquétipo da Mulher Sábia. Para Estés a Mulher Sábia é La 

Que Sabé, uma face do arquétipo da Mulher Selvagem. 

 

Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher... não importa a 

cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas 

representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é 

o que é; e é um ser inteiro (ESTÉS, 1997, p. 23). 

 

As mulheres sábias são, na perspectiva de Estés, aquelas que estão vivendo 

plenamente sua Mulher Selvagem. Para a psicologia analítica, bem como para as contadoras 
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de histórias, a Mulher Selvagem é a alma feminina. É tudo que for instintivo. ―Por mais que 

seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de 

outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres [...]‖ (ESTÉS, 1997, p. 23). A Mulher 

Selvagem é o inefável numen (JUNG, 1990) feminino. Dos nomes que recebe, La Que Sabé, 

Aquela Que Sabe, é o que mais se aproxima da Mulher Sábia, que trago nesta tese. Pois La 

Que Sabé é a anciã que transita entre os universos da racionalidade e do mito. ―Ela é a 

articulação com a qual esses dois mundos giram‖ (ESTÉS, 199, p. 46). 

 

Aquela Que Sabe habita o espaço entre os mundos, lugar inexplicável, mas 

reconhecível sempre que se passa por ele. Tão indescritível e impalpável que só pode ser 

alcançado pela arte, poesia, música, dança ou histórias. Teodora e Porcina, mulheres sábias 

das narrativas aqui abordadas, são, portanto, habitadas pelo arquétipo de La Que Sabé, 

recorrem a ele e a seu saber antigo, com livre acesso a esse lugar entre os mundos, que nossas 

ancestrais pré-históricas foram acumulando ao longo do tempo. Espaço que, segundo Estés, 

recebeu muitos nomes. 

 

Jung chamou-o tanto de inconsciente coletivo e psique objetiva quanto de 

inconsciente psicóide – referindo-se a uma camada mais indescritível do 

primeiro. Ele considerava este último um lugar em que os universos 

biológico e psicológico compartilhavam as mesmas nascentes, em que a 

biologia e a psicologia se pudessem fundir, influenciando-se mutuamente. 

Desde a memória humana mais remota, esse lugar – quer o chamemos de 

Nod, de lar dos Seres da Névoa, de fissura entre os mundos – é o lugar onde 

ocorrem aparições, milagres, imaginação, inspiração e curas de todas as 

naturezas (ESTÉS, 1997, p. 48). 

 

No entanto, se aventurar por esse local pode ser muito perigoso. Por seu 

encantamento, as mulheres menos preparadas poderão ser tragadas pelo prazer e alegria de 

estarem lá e se recusarem a retornar à realidade consensual. Essas camadas mais profundas da 

psique podem se transformar numa ―armadilha de êxtase‖, de onde as pessoas podem retornar 

desorientadas. Mas, se estiver preparada, a mulher, ou o homem, volta completamente 

purificada, ou emergindo de um mergulho revitalizante e inspirador, ―algo que deixa na nossa 

pele o perfume do que é sagrado‖ (ESTÉS, 1997, p. 48). 

 

As mulheres sábias são, portanto, aquelas que operam por meio do Saber Mágico, um 

saber que se encontra entre o mundo do mito e do lógos. Saber que também se apresenta pela 

métis grega, quanto às suas táticas, estratégias e astúcias. Mas, as mulheres sábias são também 
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aquelas que conhecem as velhas histórias, que transitando pelo ―reino de Nod‖, trazem velhas 

narrativas de fadas. Lá, ouvem a voz de Lá Que Sabé contando, narrando, ensinado, pois ela é 

―La Voz Mitológica da psique profunda‖ (ESTÉS, 1997, p. 47).  

 

 

O Phármakon - a narrativa como bálsamo  

 

A formação de curandeiras, cantadoras y 

cuentistas é muito semelhante. 

 

(Clarissa Pinkola Estés: Mulheres que correm com 

os lobos, 1997) 

 

As mulheres sábias, contadoras de histórias, são portadoras da capacidade de operar 

uma transmutação psíquica, uma ―cura‖, através do dom de narrar. Na ida ao encontro da 

Mulher Sábia, em seu lugar entre mundos, entram em estados alterados de consciência, em 

transes extáticos. Estés (1997, p. 35) diz que: 

 

Um dos estilos mais antigos de relato que me intriga é o estado de transe 

apaixonado, no qual a contadora ‗pressente‘ a platéia – seja ela composta de 

um indivíduo ou de muitos – e entra num universo entre os universos, no 

qual uma história é ‗atraída‘ para a contadora em transe e transmitida através 

dela
41

. 

 

A narradora em seu transe convoca a presença de El Duende que, entre outras coisas, é 

descrito como a capacidade de ―pensar‖ em imagens poéticas, de sentir-se plena de um 

espírito maior que o seu próprio. El Duende é ―o vento que sopra o espírito sobre o rosto dos 

ouvintes‖ (ESTÉS, 1997, p. 35). E esse estado alterado de consciência permite que a 

contadora seja maleável psiquicamente e apta a abrir portões psíquicos e frestas do ego
42

, 

deixando a voz se pronunciar, essa voz mais antiga que as pedras. Quando isso acontece, a 

narrativa pode tomar qualquer forma e, em muitos casos, ser servida como uma sopa que mata 

a fome ou um remédio que cura os males.  

 

Mas, não é apenas a contadora que entra em contato com o espírito balsâmico das 

narrativas, pois através da leitura ou ao ouvir as histórias, as pessoas também são tocadas pela 

                                                           
41

 Ver em GUINZBURG, 1978, a interessante aproximação com os estranhos relatos das benandanti. 
42

 O conceito de Ego para Estés é o mesmo da psicologia junguiana, que abordo mais a frente. 
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voz da Mulher Sábia. É por isso que histórias como a da Donzela Teodora e da Imperatriz 

Porcina existem e continuam sendo lidas e contadas. Elas estão registradas na psique profunda 

e quando recontadas fazem soprar novamente o espírito de El Duende, trazendo à tona os 

saberes ancestrais acumulados, lembrando-nos que existem outros caminhos, pois ―nas 

histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida‖ 

(ESTÉS, 1997, p. 30). 

 

As histórias contadas, cantadas ou escritas são como células vivas, como a seiva que 

viaja através das raízes, nutrindo o imaginário e muitas vezes podem levar a transmutações 

psíquicas. Quando os estudiosos perceberam, ou (re)conheceram, a importância do mito, um 

estudo mais aprofundado do imaginário e, posteriormente, da literatura oral e das narrativas 

tradicionais fez florescer o respeito pelas velhas histórias, pelo que é dito há milhares de anos 

nesta música universal que é o mito. ―O grave e o constante‖ como dizia Joseph Campbell 

(1990) se referindo ao tema principal da mitologia clássica, ou seja, a preocupação humana 

com a morte e a vida. 

 

Para Campbell, o mito é a grande e ininterrupta sinfonia humana. ―Mitologia é a 

música da imaginação, inspirada nas energias do corpo
43

‖ (1990, p. 23). Ao ler os mitos, 

segundo Campbell, nos voltamos para dentro e passamos a captar as mensagens dos símbolos. 

O mesmo se dá com as histórias, pois nessas narrativas reside a sabedoria que flui como um 

rio subterrâneo, como a seiva que mantém saberes e práticas herdadas, como um grande 

registro do Conhecimento Humano. 

 

As narrativas tradicionais irrigam e mantém cheio de vida o manancial humano em seu 

aspecto criativo, poético e estético. De acordo com Estés (1997), ―apesar de algumas pessoas 

usarem as histórias apenas para diversão, no seu sentido mais antigo as histórias são uma arte 

medicinal‖. Mas adverte: 

 

Ao lidarmos com as histórias, estamos trabalhando com a energia 

arquetípica, que é muito parecida com a eletricidade. Ela pode animar e 

iluminar, mas no local errado na hora errada e na quantidade errada, como 

qualquer medicamento pode produzir efeitos nem um pouco desejados 

(ESTÉS, 1997, p.568 e 569).  

  

                                                           
43

 Grifo do autor. 
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Porque, do mesmo modo que as narrativas se adaptam e se moldam, agregando 

elementos do contexto no qual se inserem, elas também moldam e modificam aqueles que 

delas se apossam e as contam.  

 

Às vezes, pessoas que coletam histórias não percebem o que estão pedindo 

quando querem saber uma história dessa dimensão. Os arquétipos nos 

modificam. Se não houver modificação, então não houve nenhum contato 

real com o arquétipo. Transmitir uma história é uma responsabilidade muito 

grande. Temos de nos certificar de que as pessoas estejam preparadas para as 

histórias que contam (Idem, p. 569). 

 

Como uma colcha de retalhos, uma tessitura, as histórias mesclam elementos, 

formando novos arranjos de fatos, eventos, passagens e ensinamentos. O contador, que narra 

através da oralidade, da música ou da escrita, é aquele que costura a narrativa, muitas vezes 

com sua própria vivência, com os fatos da atualidade. As narrativas, embora sofram 

modificações, sempre mantém elementos, que fazem da sua essência algo imutável, como 

uma música única que sofre arranjos novos.  

 

Contar uma história é, assim, um trabalho artesanal, feito a partir de um punhado de 

elementos que, além da própria história, formam um contador. ―No caso dos melhores 

contadores que conheço, as histórias crescem das suas vidas como as raízes fazem crescer a 

árvore. É que as histórias os criaram, transformando-os no que eles são‖ 
44

 (ÉSTES, 1997, p. 

569). 

 

Por esses motivos, afirmo que as histórias precisam ser contadas e recontadas. Como 

bálsamo, elas banham o corpo, a mente e a psique exercendo sobre elas um processo profundo 

através da experiência que Estés chama de cura. Segundo ela, os desafios, aflições, resoluções 

e passagens infelizes e decisivas curam. E em sua maioria não há cura sem dor. ―É preciso um 

pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela tenha função balsâmica‖, 

nos diz Estés (1997, p. 570). Nas histórias da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, a 

―cura‖ é compreendida melhor como um processo de transmutação no psiquismo, que voltarei 

a abordar mais a frente. Essa transmutação pode indicar caminhos para mudanças importantes 

no nosso modo de ser e estar no mundo, no modelo de ciência e conhecimento que 

concebemos. 

                                                           
44

 Grifo da autora. 
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As Mulheres Sábias conhecem bem os bálsamos e é a elas que pertence o Saber 

Mágico, a arte de manipular as ervas, de calcular a influencia dos astros e ciclos da natureza. 

Essas mulheres conhecem também o poder da voz e a força das narrativas, inclusive o lado 

destrutivo, venenoso e manipulativo com que podem se revestir as histórias. Por isso, é ao 

domínio da métis que se inserem as mulheres sábias. O lógos, a vertente mais racional, se 

veria mais refletida no mundo masculino e no poder da escrita, que cristaliza os saberes.  

 

A métis é um saber temido. E as narrativas tratadas aqui, bem como suas heroínas, 

ameaçam o discurso do lógos, o qual parece caracterizar o saber dominante, pois inserem o 

universo dos saberes tradicionais. A métis e suas representantes nas narrativas aqui tratadas, 

as sábias Teodora e Porcina, são transgressoras, pois contam como em aparente submissão, 

agem no sentido de reaver ou retomar para si o poder do lar e da família, burlando a 

autoridade das personificações do masculino pela força da voz, da phonê, em detrimento da 

palavra escrita, o lógos. Essa transgressão se dá por meio do phármakon, que pode ser ao 

mesmo tempo a voz, a palavra exercida por Teodora, ou a poção, o remédio que cura, usado 

por Porcina. 

 

É Jacques Derrida (2005) quem nos dá uma boa abordagem sobre essas insurgências 

entre a voz e a escrita, entre métis e lógos. Estudando atentamente o conceito de farmácia de 

Platão, no Fedro, Derrida formula uma tese voltada para a discussão do bom ou mau uso da 

escrita, da escritura. E nesse percurso, ele apresenta os vários significados da palavra 

phármakon, assim como dos seus empregadores, os pharmakós, a partir das falas dos 

personagens do Fedro. Bálsamo, remédio, veneno, poção, feitiço, todas essas palavras 

significam o phármakon de Platão. Sendo os pharmakós ou pharmakéus os manipuladores, ou 

seja, curandeiros, feiticeiros, envenenadores.  

  

Desse modo, para Platão, o phármakon é ao mesmo tempo um bálsamo e um veneno, 

um bem e um mal. Diz ele que todo remédio é também um veneno. A partir das reflexões de 

Platão, Derrida discute o papel da escritura, a qual ameaça o lugar da voz, que é viva. Essa 

confrontação nasce dos diálogos entre o rei egípcio Thamos e o deus Theuth, como conta o 

mito: 
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Eu já ouvi que em Naucratis, no Egito, existia um dos antigos deuses 

daquela região, aquele cujo pássaro sagrado se chama Íbis, e o nome do 

próprio deus é Theuth. Foi ele que inventou os números, a aritmética, a 

geometria, a astronomia, o ―jogo de damas‖, os dados e, acima de tudo, as 

letras. O rei de todo o Egito naquele tempo era o deus Thamus, que vivia na 

grande cidade na região ao norte, que os Gregos chamavam de Tebas 

egípcia, e eles chamavam o deus de Ammon. A ele veio Theuth para mostrar 

seus inventos, dizendo que esses deveriam ser distribuídos a todos os 

egípcios. Mas Thamus perguntou qual o uso de cada um deles e, com Theuth 

enumerando seus usos, o rei louvava-os ou depreciava-os de acordo com o 

que ele aprovava ou desaprovava. Diz-se que Thamus disse muitas coisas 

para Theuth, mas os louvores e críticas a suas várias invenções seriam muito 

longas para repetirmos. Mas quando chegou a vez da escrita, Theuth disse 

―Essa invenção, ó rei, tornará os egípcios mais sábios e promoverá sua 

memória, pois isso que descobri é um elixir (phármakon) para a memória 

(mnémes) e para a sabedoria (sophías).‖ Mas Thamus respondeu: ―ó muito 

inventivo Theuth, alguns têm a habilidade de descobrir as artes, outros têm a 

habilidade de saber qual o benefício e malefício para aqueles que as utilizam. 

E tu, que és o pai da escrita, foste conduzido pela tua afeição a atribuir-lhe 

um poder oposto ao que realmente possui. Pois isso vai produzir 

esquecimento na mente daqueles que a aprendem: eles não vão exercitar a 

memória por causa da sua confiança na escrita, que é algo exterior 

(éksothen), provinda de caracteres alheios, e não vão eles mesmos praticar a 

lembrança interior (éndothen), por si mesmos. Tu inventaste um elixir da 

lembrança (hypomnéseos), e não da memória (mnémes), e tu ofereces aos 

teus discípulos uma aparência de sabedoria, não verdadeira sabedoria, pois 

se tornarão muito informados (polyékooi [...] gignómenoi), sem instrução, 

(áneu didakhês) e terão, assim, a aparência de que sabem de várias coisas 

(polygnómenes) quando na verdade são, na maior parte, ignorantes e difíceis 

de conviver, já que  não são sábios, mas apenas aparentam ser (PLATÃO, 

1945, p. 255-256). 

 

 

 

Para Platão, a escrita é, ao contrário do que quer mostrar Theuth, no âmbito da cidade, 

da pólis, um instrumento de manipulação, visto que os que escrevem são ilusionistas, que, 

segundo ele, se utilizam de argumentos onde o simbólico substitui as coisas, tornando-se mais 

que a coisa e delas usurpando o verdadeiro lugar. Escritura que almeja tomar o poder da fala. 

A fala, por sua vez, pertencente ao universo da métis, outra inteligência que, como vimos, 

opera pela meticulosidade, pela paciência do pescador, pela astúcia do caçador. Este, face ao 

perigo busca formas de camuflagem, de ação cautelosa, espécie de sabedoria de fora da 

cidade, de onde os fazeres se ligam ao cosmo e à natureza. Mas métis também pode ser 

manipulativa.  

 

A escritura, o lógos, aparece assim a Platão como uma ameaça à prática da phoné, da 

fala. E, para conter essa ameaça, se faz necessário um remédio, um tratamento medicinal 
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meticuloso, o phármakon. Mas, o confronto que Platão empreende à escrita indicando a 

valorização da voz, que é autoridade paterna, torna-se dúbio, face à própria ambiguidade do 

phármakon. Pois a escrita aparece, ao mesmo tempo, como transgressora por poder falar o 

que seu pai, a voz, nunca expressaria. Portanto, trata-se do poder, um privilégio da voz, do 

lógos e do masculino. Voz e escrita atuando ambas como manipulativas, conforme o caso. 

Servindo o remédio, o phármakon, para as duas circunstâncias.  

Assim, o phármakon, em sua ambiguidade, acaba por refletir a própria relação 

agonística entre  a racionalidade grega e a sabedoria da meticulosidade. O lógos civilizador, 

Apolo e Minerva, se vê enredado pela sabedoria da métis, deusa irmã menor desses deuses, 

também conhecida como Diana ou Artémis. E a métis, por sua vez, apropria-se do lógos em 

sua ação. 

Dessa relação estabelecida entre métis e logos, de onde se depreende o papel ambíguo 

do phármakon como remédio ou veneno, interessa aqui o fato de que aos poucos, a suposta 

segurança civilizatória oferecida pela escritura, começa a ceder à presença inevitável da 

oralidade, das narrativas e outras práticas orais, que subsistem, no contexto grego, nas regiões 

agrícolas, pela voz dos contadores em torno das fogueiras, narrando histórias do seu universo, 

da sua lida, mas também das maravilhas do imaginário. Esses narradores e sua voz "sem 

acessórios" têm suas próprias formas de encantar (DERRIDA, 2005).  

 

A presença da métis em meio ao discurso do lógos, a interligação dos saberes de fora 

da cidade com os de dentro da pólis, são espelhados nas narrativas tradicionais, que se 

revestem de elementos do ―alto‘ e do ―baixo‖ (BAKHTIN, 1993). Aqui é possível fazer uma 

analogia entre o bálsamo medicinal, segundo Estés, e o pharmakón de Platão e Derrida. 

Inclusive em seu duplo potencial para a cura ou para a moléstia, e até para a morte. Pois, 

voltando a citar Estés (1997, p. 568-569): as narrativas ―no local errado na hora errada e na 

quantidade errada, como qualquer medicamento pode produzir efeitos nem um pouco 

desejados‖.  
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Pharmakéias - Feiticeiras, bruxas e sábias 

 

A deusa com a serpente é sempre a deusa 

curandeira. 

 

 (Rinne. Medéia, 1997) 

 

 

A preparação, a manipulação do phármakon está nas mãos das pharmakéias ou 

pharmakós, as bruxas, as feiticeiras, as mulheres de sabedoria, curandeiras ou envenenadoras. 

Como visto nas duas narrativas de mulheres sábias aqui abordadas, Teodora e Porcina podem 

ser identificadas à pharmakéias, posto que, sendo o phármakon compreendido tanto uma 

poção que cura ou envenena, como o poder da palavra, ambas as heroínas se valem dele para 

propiciar a transmutação psíquica nos personagens das narrativas.  

 

Embora Teodora não prepare o remédio, nem mesmo as sangrias ou purgas que 

ensina, ela possui este saber, conhece como e quando deve ser feito. Porcina, por sua vez, não 

possuía esse conhecimento, mas ao adquiri-lo passa a curar por meio dele. São saberes que 

encontram uma convergência com uma arte conhecida e dominada pelas deusas da mitologia. 

 

Na mitologia grega, dentre aquelas que conhecem as funções das ervas, das substâncias 

químicas e sua ação na natureza, a mais famosa é Medéia, considerada uma deusa escura, uma 

deusa da morte. A característica de pharmakéia está sempre associada à de cura e poder sobre 

a morte, porque estas deusas continham em si os dois aspectos, a luz e a sombra. Olga Rinne 

(1997, p. 48) afirma que: 

 

Todos os conhecimentos que o pensamento mítico relacionava com o 

sagrado – a profecia, o oráculo, a clarividência, as revelações secretas dos 

cultos e ritos e a arte de curar – estavam também associados aos seus 

aspectos de escuridão, noite e inferno. Por conseguinte, a Medéia sábia e 

conhecedora da medicina, a ―filha‖ de Hécate, exibe os traços da deusa 

escura. 

 

Rinne informa ainda que a serpente era o símbolo principal associado ao aspecto 

escuro dessas deusas  

 

porque pertencia, por um lado ao ―ventre da Terra‖, às trevas, à 

profundidade e às águas primordiais, e, por outro, porque trocava de pele, 

tornando-se assim – na visão do pensamento mágico – a renovar-se e, 
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finalmente, porque dispunha do veneno mortal e do antídoto (RINNE,1997, 

p. 48).  
 

 

As deusas escuras ou infernais são associadas quase sempre às feiticeiras e bruxas. 

Diana é chamada Reina del'e streghe, a rainha das bruxas italianas que Guinzburg identifica 

como ―deusa dos pagãos‖ (1988, p. 63).  Seus atributos de senhora da magia, de fomentadora 

das mudanças, de conhecedora dos caminhos e do mundo selvagem, além de uma ampla 

iconografia e associações com a Lua, fazem com que Diana seja uma das mais importantes 

representações de deusas pharmakéias. De acordo com Frazer (1982), Diana ou Ártemis não 

deve ser entendida como uma deusa puritana com gosto pela caça, pois, ―para os antigos, 

Ártemis era, pelo contrário, o ideal e a personificação da vida selvagem da natureza – a vida 

das plantas, dos animais e dos homens – em toda a sua exuberante fertilidade e profusão‖ 

(FRAZER, 1982, p. 29). 

 

Guinzburg descreve um sortilégio feito pelo tecelão Giuliano acusado de bruxaria em 

Mantua, no ano de 1489, onde ele lê um livro para que duas crianças mirem uma vasilha com 

água a fim de ver imagens nela. As crianças então dizem ver ―muitos, muitos que parecem 

mouros. Uma grande multidão de homens, uns a pé, outros a cavalo, outros sem as mãos, ora 

um homem grande, sentado, com dois servidores, um de cada lado‖ (GINZBURG, 1988, p. 

73). Giuliano explica a elas que os ―mouros‖ são espíritos e o personagem desconhecido é 

Lúcifer, ―magister artis‖, mestre da arte.  

 

Outras vezes, as crianças vislumbram, na água do vaso, uma figura na qual 

Giuliano reconhece a ―domina ludi‖ (epíteto atribuído ora a Diana, ora a 

Herodíades), que, ―inducta pannis Nigris, cum mento ad stomacum‖, aparece 

ao próprio Giuliano, declarando-se pronta a revelar-lhe ―potentiam herbarum 

et naturam animalium‖ (GINZBURG, 1988, p. 73)
45

. 

 

 

Na Odisséia, Circe é uma pharmakéia que encanta Ulisses por meio de uma poção 

mágica, mantendo-o preso em sua ilha e transformando sua tripulação em porcos. A ―tirânica 

Circe de perfumes perigosos‖, como a define Kohler (1998, p. 908) é a feiticeira que se revela 

aquele que dela se aproxima e o transporta a um outro mundo. Quando aportou na ilha de 

Eéia, a tripulação do navio de Ulisses se deparou com o castelo de Circe, a filha do Sol. 

                                                           
45

 Traduzido em nota como: ―senhora do jogo‖; ―envolvida com vestes negras e com a cabeça caída para frente‖; 

―o poder das ervas e a natureza dos animais‖. 
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A deusa pediu que aos hóspedes que se sentassem, e serviu-lhes vinho e 

outras iguarias. Quando todos já haviam se servido em abundância, tocou-os 

um a um com sua vara encantada, e eles se transformaram em porcos: ―a 

cabeça, o corpo, a voz e o pêlo‖, mantendo apenas sua inteligência original 

(BULFINCH, 2006, p.312). 

 

Circe prendeu-os em um chiqueiro, mas Eurícolo consegue fugir e avisar Ulisses que, 

rapidamente parte em resgate dos companheiros. No caminho é instruído por Mercúrio para 

que se prepare para as artimanhas de Circe e dos perigos de se aproximar dela. ―Como Ulisses 

não estava disposto a desistir de seu propósito, Mercúrio deu-lhe um broto da planta chamada 

móli, que possuía um poder maravilhoso para resistir às feitiçarias, e instrui-o como deveria 

proceder‖ (BULFINCH, 2006, p.313). 

 

A ninfa Calipso é outra pharmakéia com quem Ulisses se depara na Odisséia. Apaixonada 

por Ulisses, Calipso oferece-lhe a imortalidade (BULFINCH, 2006, p.313). Os poderes dessa 

deusa não estão nas poções e feitiços, mas nos véus que encobrem os segredos da vida e da 

morte.  
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3.Os elementos míticos 

 

A presença do Saber Mágico nos mitos, nos contos ou nas narrativas tradicionais pode 

ser identificada por meio da categoria aqui definida como Elementos Míticos, ou seja, ao 

observar as versões das histórias da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, como também 

os mitos que narrei a pouco, nota-se que alguns símbolos, nomes, passagens e imagens 

semelhantes aparecem, com leves alterações. Esse fato acontece em narrativas várias, em 

tempos e sociedades as mais diversas e/ou distantes. 

 

São os Elementos Míticos, as imagens arquetípicas ou símbolos presentes nessas 

narrativas. Os símbolos, segundo Chevalier (2003), escapam a toda e qualquer definição, pois 

é próprio de sua natureza uma dualidade antagônica que rompe os limites estabelecidos, 

reunindo extremos numa só visão. Para Chevalier (2003), o símbolo tem a propriedade de 

sintetizar numa expressão sensível, todas as influências do inconsciente e da consciência, bem 

como das forças instintivas e espirituais, em conflito ou em vias de se harmonizar no interior 

de cada ser humano.  

 

Desse modo, os símbolos que encontramos nos sonhos, mitos, contos e narrativas, bem 

como na arte, são expressões do psiquismo humano com a função de chamar para a 

consciência, através de uma forma exterior, aquilo que não é visível. Para Lurker (1997), o 

símbolo é sempre um extrato de uma abundância de pensamentos isolados, condensando 

séries inteiras de pensamentos numa síntese plástica, não atingível por outros meios. Portanto, 

os símbolos são maleáveis, ambíguos e autônomos aspectos da dinâmica da psique. É na 

mitologia onde os símbolos encontram sua mais forte expressão. 

 

Pois os símbolos da mitologia não são fabricados; não podem ser ordenados, 

inventados ou permanentemente suprimidos. Esses símbolos são produções 

espontâneas da psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder criador de 

sua fonte (CAMPBELL, 1995, p. 15). 

 

A permanência e a similaridade dos símbolos e dos mitos em variadas culturas são 

explicadas por Campbell pelo fato de existirem na mente humana motivos-padrão. Há, de 

fato, duas explicações para as similaridades: 

 

Uma é que a psique humana é essencialmente a mesma, em todo o mundo. A 

psique é a experiência interior do corpo humano, que é essencialmente o 
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mesmo para todos os seres humanos, com os mesmos órgãos, os mesmos 

instintos, os mesmos impulsos, os mesmos conflitos, os mesmos medos. A 

partir desse solo comum, constitui-se o que Jung chama de arquétipos, que 

são idéias em comum dos mitos (CAMPBELL, 1990, p. 53). 

 

 

Carl Gustav Jung se debruçou sobre o estudo das mitologias tanto ocidentais quanto 

orientais, formulando a partir daí sua teoria dos arquétipos. De acordo com Jung, existe na 

mente humana, uma camada mais ou menos superficial do inconsciente, a qual ele denominou 

de inconsciente pessoal que se forma a partir de experiências pessoais. E uma mais profunda 

sobre qual o inconsciente pessoal repousa, denominada de inconsciente coletivo, que não tem 

origem nas vivências pessoais, mas nas coletivas, independente de culturas específicas. 

 

Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de 

tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. 

Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados de 

arquétipos
46

 (JUNG, 2006, p. 16). 

 

Embora Jung se refira aos arquétipos como tipos primordiais, como imagens 

universais que existiram desde os tempos mais remotos, os arquétipos não são imagens inatas, 

mas ―possibilidades herdadas para representar imagens similares, são forças instintivas de 

imaginar‖ (SILVEIRA, 2007, p. 68). Segundo Nise da Silveira, os arquétipos se formam a 

partir de vivências típicas, tais como sentimentos e fantasias ligadas aos fenômenos da 

natureza, pelas experiências com a mãe, pelos relacionamentos entre homens e mulheres, pela 

transposição de situações limites, como a travessia de mares, grandes rios, florestas ou 

montanhas. 

 

Os arquétipos seriam também fruto de disposições próprias do sistema nervoso que 

levariam à produção de representações sempre análogas ou similares. ―Do mesmo modo que 

existem pulsões herdadas para agir de modo sempre idêntico (instintos), existiriam tendências 

herdadas para construir representações análogas ou semelhantes‖ (SILVEIRA, 2007, p. 69). E 

é a teoria de que existe uma base psíquica comum a todos os seres humanos que permite 

compreender porque em lugares e épocas distintas aparecem temas senão idênticos, 

semelhantes, em contos de fadas, nos mitos, ensinamentos esotéricos, nas artes, na filosofia, 

nas produções do inconsciente em geral. 

 

                                                           
46

 Grifos do autor. 
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Seja qual for sua origem, o arquétipo funciona como um nódulo de 

concentração de energia psíquica. Quando essa energia, em estado potencial, 

se atualiza, toma forma, então teremos a imagem arquetípica. Não 

poderemos denominar essa imagem de arquétipo, pois o arquétipo é 

unicamente uma virtualidade (SILVEIRA, 2007, p. 69). 

 

Todo arquétipo se materializa em imagens que tomam a forma de símbolos. Todo 

símbolo é, assim, um signo, porém nem todo signo é um símbolo. Isso acontece porque o 

símbolo é intangível, e para ser símbolo precisa carregar em si a dupla significação, como 

também a dupla simbolização. O símbolo reúne os contrários e, desse modo, tanto pode 

significar uma coisa quanto seu contrário. Acrescentamos ainda a diferenciação que Nise da 

Silveira faz do símbolo, do sinal e das alegorias: 

 

Figuras sintéticas, substitutivas de coisas conhecidas, não são símbolos – são 

sinais. Exemplo: asas estampadas no quepe dos aviadores. Representações 

figuradas de objetos ideais ou materiais não são símbolos – são alegorias. 

Exemplo: a Justiça representada por uma mulher de olhos vendados. Os 

símbolos, segundo Jung, são a expressão de coisas significativas para as 

quais não há, no momento, formulação mais perfeita. Exemplo: a imagem da 

caverna, descrita por Platão, onde homens acorrentados vêem apenas o 

movimento de sombras sem se darem conta de que desconhecem a 

verdadeira realidade (SILVEIRA, 2007, p. 71). 

 

Entretanto, se conscientizado, sendo apreendido pelo pensamento lógico o conteúdo 

misterioso que o forma, o símbolo logo se esvazia e morre. ―O símbolo, na concepção 

junguiana, é uma linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de 

imagens muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos‖ 

(SILVEIRA, 2007, p. 72). Jung chegou à conclusão que os conteúdos do inconsciente não se 

mantinham necessariamente iguais para sempre, sofriam, na verdade, metamorfoses. Fato que 

pode ser observado nas transformações dos símbolos religiosos, por exemplo. De modo que o 

inconsciente sofre mudanças e as promove, influenciando o ego e sendo influenciado por ele. 

 

O eixo da psicologia Junguiana é o processo chamado por Jung de individuação. O 

indivíduo vai se conhecendo, sofrendo mudanças que incluem a retirada das suas máscaras e 

das projeções lançadas no mundo externo, depois integrando-as a si mesmo.  O processo da 

individuação é doloroso, difícil e ocorre num movimento espiral e ininterrupto, direcionado a 

um novo centro psíquico, o Self (Si-mesmo).  
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O Self, para Jung é o centro de toda a personalidade, dele emanando todo o potencial 

energético da psique. É responsável pela ordenação dos processos psíquicos. O self não é 

somente o centro, mas também a circunferência total que abrange tanto o consciente como o 

inconsciente; é o centro dessa totalidade, como ego é centro da mente consciente (JUNG, 

1990). Desse modo, o objetivo de toda personalidade é chegar ao autoconhecimento que é 

conhecer o próprio Self. Foi na Alquimia que Jung encontrou o respaldo histórico para sua 

teoria da individuação.  

 A ―arte‖ alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em 

desdobramento no inconsciente. Vivenciados pelos alquimistas, 

continuavam acontecendo no presente, segundo o simbolismo que os sonhos 

de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever (SILVEIRA, 

2007, p. 19).  

 

A individuação, segundo Jung, embora seja um impulso inato da psique, só pode se 

realizar com a participação do ego, formando o chamado ―eixo ego-Self‖, no qual um 

depende do outro.  O ego, portanto, é a maneira que a consciência tem de tomar conhecimento 

do Self e sem este conhecimento não haverá integração de conteúdos inconscientes, nem 

poderá ocorrer individuação. 

 

Portanto, denominamos de Elementos Míticos aos símbolos e às imagens arquetípicas 

presentes nas narrativas da História da Donzela Teodora e História da Imperatriz Porcina. O 

estudo desses elementos, tanto nas narrativas tradicionais como em outras formas de sua 

manifestação, é de grande importância não só social, histórica e antropológica, mas também 

no que tange à saúde psíquica do indivíduo ou da coletividade. Pois a compreensão dos 

processos psíquicos permite a reaproximação entre consciente e inconsciente. ―Quando se 

abrem fendas demasiado largas entre consciente e inconsciente, surge a neurose, a doença da 

nossa época. Será, portanto, de vital importância dedicar conscienciosa atenção às imagens 

arquetípicas‖ (SILVEIRA, 2007, p. 73). Elas devem ser estudadas e reelaboradas para que 

saiam da dimensão arcaica e se adaptem às necessidades do nosso tempo. 

 

Nesse aspecto, a presença dos Elementos Míticos nas narrativas tradicionais tem uma 

função que vai além de entreter e encantar, essas imagens são meios de preservar e semear 

conhecimentos, e sobretudo são bálsamos que promovem a saúde psíquica do indivíduo e da 

coletividade. Aliás, o fato de serem lidas/ouvidas/encenadas/cantadas também promove, a seu 
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modo, a saúde psíquica, como afirma Hillman (1989, p. 17): ―entretenimento mantém este 

mundo de fantasia, da imaginação, da psique viva, feliz e sadia entre nós‖. E, nas narrativas, 

os Elementos Míticos se apresentam através de fatos, situações, objetos, personagens, 

animais, entre outras imagens que promovem encontros fundamentais nos quais o humano 

vive ―a velha lição dos estágios arquetípicos‖ (CAMPBELL, 1995, p. 369) na jornada mítica. 

 

Assim, o conceito de Elementos Míticos, aqui definido, se refere precisamente às 

passagens arquetípicas, em forma de imagens e símbolos que, por seu caráter mítico 

permanecem ao longo dos anos se reproduzindo no discurso essencial das narrativas, muitas 

vezes agregando significados locais, culturais, temporais e pessoais. Porque arquétipos, como 

formas vazias, sem conteúdos determinados adquirem conteúdos específicos através do 

contato com as experiências conscientes da vida, são campos vibratórios que possuem o poder 

de organizar tudo a sua volta, a partir de sua própria organização.  

 

Quando vêm à tona os arquétipos o fazem por meio de imagens, de personificações, 

pois são complexos relativamente autônomos (SILVEIRA, 2007). Ao ler ou ouvir narrativas 

tradicionais de heroínas sábias como a Imperatriz Porcina ou a Donzela Teodora entra-se em 

contato com as imagens arquetípicas provindas do arquétipo da Mulher Sábia. Mas que 

arquétipo é esse? Parece possível identificá-lo no arquétipo do feminino, a anima. 

 

 

Imagens de anima e animus 

 

Os arquétipos que personificam as polaridades sexuais feminina e masculina são 

conhecidos como anima e animus, respectivamente. De acordo com Monika von Kos (2000), 

os termos anima e animus, que denominam as contrapartes sexuais habitantes do interior de 

cada pessoa, foram emprestadas do estudioso, professor e místico Gillaume Postel que, ―já no 

século XVI, afirmou que toda alma tinha uma metade viril (animus) e outra feminil (anima), a 

metade viril tendo sido redimida por Cristo, enquanto a metade feminil ainda aguardava uma 

salvadora‖ (KOSS, 2000, p. 193-194). 

 

Jung (2000) define a anima como a contraparte feminina no homem e o animus como 

a contraparte masculina na mulher. De modo que os homens projetam modelos de feminino 

nas mulheres, e estas procuram nos homens imagens do masculino. Para Hillman (1989) a 
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dimensão da anima é a da sensibilidade, ―a anima torna a pessoa sensível, melancólica, um 

pouco desamparada, um pouco insegura‖ (1989, p. 28), pois o caminho que a anima propicia é 

o da interioridade, da reflexão, enquanto o animus é ação no mundo. As mulheres então 

estariam associadas à sensibilidade, fragilidade e certa fraqueza, enquanto os homens se 

caracterizariam por atitudes mais enérgicas e objetivas.  

 

Hillman (1989) diz que as pessoas, no entanto, parecem ter dificuldades com 

sentimentos que lhes pareçam fraqueza. Se a anima é o caminho da interiorização, a 

resistência a ela é também resistência ao psicológico, a mudanças na psique que podem advir 

de uma maior abertura ao universo da anima. ―É uma resistência que vem da fantasia da 

onipotência do ego... na habilidade de modelar ou trabalhar com estas condições de 

flexibilidade, incerteza. Imaginação está nisto‖ (HILLMAN, 1989, p. 28).  

 

 

 

 

 

Figura 5: Anima Mundi.  

Fonte: FLUDD, Utrisque cosmi (1617). 
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Na Alquimia, a anima designa todos os espíritos considerados femininos como a 

Anima Mercury ou a Anima Mundi.  A alma do mundo era representada como uma deusa nua, 

com um halo de estrelas sobre a cabeça, um pé na terra e outro no mar, a lua em seu seio 

esquerdo ou no púbis e o sol ou uma estrela no seio direito, irradiando as bênçãos ao mundo 

(fig. 06). 

 

 

Invariavelmente feminina, mesmo no período medieval, quando sua imagem 

era restrita a representações simplificadas nos livros alquímicos e mágicos, 

enquanto o deus masculino era pintado por Michelangelo e Leonardo da 

Vinci, a anima mundi estava difusa em toda a natureza, afirmando os 

estóicos ser ela a única força vital no universo (WALKER apud KOSS, 

2000, p. 194). 

 

Semelhante é a imagem da Anima Mundi como Ísis surgida a partir do célebre livro O 

Asno de Ouro de Lúcio Apuleios, escrito no século II a.C. Lúcio faz uma das mais famosas 

reverências a Ísis como a Deusa que encarna todas as formas do feminino divino 

(CAMPEBLL, 1990).  

O protagonista da trama é transformado em asno graças as suas aventuras penosas e 

humilhantes e só consegue voltar a sua forma humana através de uma prece dirigida à Deusa 

Ísis e depois se convertendo ao seu culto. Ísis aparece para o personagem asno de Apuleios e 

lhe devolve a aparência humana: 

‗Eis me aqui Lúcio. Eu vim! Teus lamentos e tuas preces comoveram-me e 

vim socorrer-te. Sou a mãe natural de todas as coisas, senhora e governante 

de todos os elementos, progenitora primordial dos mundos, chefe dos 

poderes divinos, rainha de todos que estão nos infernos, a principal dentre 

todos os que habitam os céus, manifestação absoluta, sob uma forma única, 

de todos os deuses e deusas (deorum dearum-que facies uniformis). Minha 

vontade dispõe sobre os planetas do céu, sobre todos os ventos dos mares e 

sobre o lamentável silêncio do inferno. Minha pessoa e minha divindade são 

adoradas por todo o mundo, de maneiras diversas, em costumes variáveis e 

sob diferentes nomes. Atento! Os frígios que foram os primeiros a dentre os 

homens, chamam-me Pessinunte, de ‗A Mãe dos Deuses‘; os atenienses, 

que brotaram de seu próprio solo, Minerva de Cécrops; os cipriotas, 

cercados pelo mar, dizem-me Vênus da cidade de Pafo; os cretenses, que 

portam flechas, chamam-me Diana de Dicte; os sicilianos, que falam três 

línguas, Prosérpina Infernal; os que obedeciam o culto de Elêusis, 

adoravam-me como Ceres, sua antiga deusa; outros ainda me diziam Juno, 

Belone, Hécate; outros Ranúsia. Ambos os tipos de etíopes, que moram no 

Oriente e que são iluminados pelos matutinos raios solares, bem como os 

egípcios, os quais são excelentes em todo tipo de doutrina arcaica, estes 

estão acostumados, por força de suas cerimônias adequadas, a cultuar-me 
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sob meu verdadeiro nome – A Rainha Ísis. Atento! Eis-me aqui a apiedar-

me da tua sina e de tua tribulação. Vim para favorecer-te e ajudar-te; cessa 

teu pranto e tuas lamentações; afugenta a tristeza, pois este é o dia da 

salvação determinada por minha providência‘ (APULEIO apud GRAVES, 

2003, p. 93). 

 

 

Figura 6: Ísis de Apuleios.  

Fonte: ESOTERICARCHIVES, 2010. 

 

 

Campbell cita um Upanixade de cerca do século VII a.C., época exata em que a Deusa 

começava a surgir também na região do Egeu. Este texto sagrado narra o encontro 

surpreendente dos deuses védicos com uma coisa estranha e amorfa no caminho, uma espécie 

de neblina fumarenta, como passa a narrar o próprio Campbell (1990, p. 191): 
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―O que é isso?‖ Nenhum deles sabe o que poderia ser. Então um deles 

sugere: ―vou descobrir o que é‖. Esse, então, se dirige àquela coisa 

esfumaçada e diz: ―Eu sou Agni, o Senhor do Fogo; posso queimar qualquer 

coisa. Quem é você?‖ E do meio da espessa neblina sai voando um pedaço 

de palha, que cai no chão, e uma voz diz: ―Vamos ver você queimar isso‖. 

Agni descobre que não é capaz de fazê-lo. Ele então retorna até onde estão 

os outros deuses e diz: ―Isso sem dúvida é muito estranho!‖ ―Bem, então‖, 

diz o Senhor do Vento, ―deixe-me tentar‖. Ele vai e a cena se repete. ―Eu 

sou Vayu, Senhor do Vento, posso arrastar qualquer coisa‖. Outra vez uma 

palha é jogada ao chão. ―Vamos ver se você pode arrastar isso‖. Ele não 

consegue, e retorna. Então Indra, o maior dos deuses védicos, se aproxima, 

mas, ao chegar perto, a aparição se desfaz e em seu lugar surge uma mulher, 

uma bela e misteriosa mulher, que se dirige aos deuses, revelando-lhes o 

mistério que fundamenta a eles próprios. ―Este é o supremo mistério de todo 

o ser‖, ela lhes diz, ―do qual vocês próprios receberam os seus poderes. E 

Ele pode pôr em ação os seus poderes ou neutralizá-los, conforme deseje‖. 

O nome hindu para esse Ser de todos os seres é Brahman, que é uma 

palavra neutra, nem masculina, nem feminina. E o nome hindu para essa 

mulher é Maya-Shakti-Devi, ‗Deusa Doadora de Vida e Mãe de Todas as 

Formas‘. E nesse Upanixade ela aparece como aquela que ensina aos deuses 

védicos sobre o fundamento e a fonte suprema do seu próprio ser e dos seus 

próprios poderes. 

 

 

Segundo Campbell (1990), essa visão da Deusa como uma mulher doadora de formas 

é completamente atual. Milênios de patriarcado e séculos de desenvolvimento tecnológico, 

não destruíram o aspecto essencial da divindade que surgiu às margens do Egeu. Campbell 

enxerga, diante das descobertas científicas, que a mitologia da Deusa tanto não morreu como 

está voltando. Portanto, tal mitologia não perdeu seu significado original, mas ganhou uma 

nova perspectiva, mais abrangente.  

 

A Deusa passa a ser compreendida não mais como apenas a Mãe-Terra que produz a 

partir da matéria, mas como a própria origem de tudo, a matriz, o campo que produz tudo, 

como no texto Upanixade. Para Campbell, as descobertas científicas não mataram o mito. 

―Ah, eu acho que o mito esta voltando. Há um jovem cientista, hoje, que esta usando a 

expressão ‗campo morfogenético‘, o campo que produz formas. Eis o que a Deusa é, o campo 

que produz formas‖ (CAMPBELL, p. 179, 1990). 

 

O jovem cientista ao qual Campbell se refere é Rupert Sheldrake, biólogo que sugere a 

existência de uma memória inerente a todo organismo, o qual ele chama de campo mórfico ou 

morfogenético. Um padrão de repetição que ocorre à medida que o tempo passa e que cada 

tipo de organismo forma uma memória específica, coletiva e cumulativa. De acordo com 

Sheldrake (1994), as regularidades da natureza são, dessa forma, habituais e o universo, por 
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sua vez, é um sistema de hábitos em evolução. ―Uma coisa que está clara‖, diz Sheldrake, ―é o 

fato de que o caos é feminino, e que a criação a partir do caos se parece com a criação a partir 

do útero, uma potencialidade que tudo contém e que emerge da escuridão‖ (1994, p.73). 

 

 

A Deusa é também personificação coletiva da potência feminina na psique, a anima. 

Quando se refere ao universo externo e amplo é a Anima Mundi, a alma do mundo. Para Jung 

(1990), se na alquimia o encontro com a sombra é a ―obra do aprendiz‖ no desenvolvimento 

de um indivíduo, o trabalho com a anima é a ―obra-prima‖. Hillman lembra que compreender 

realmente o que é a anima é particularmente relevante por duas razões: 

 

Primeiro, porque nossa sociedade, e a psicologia como parte dela, está em 

alta tensão no que concerne a sentimento, feminilidade, Eros, alma, fantasia 

– áreas que a psicologia analítica envolveu com anima; e segundo, porque 

Jung disse que para o indivíduo a Auseinandersetzung
47

 ―com a anima é a 

‗obra-prima‘‖ do trabalho psicológico. Novamente, a clarificação daquilo 

que a noção carrega pode trazer um insigth para as confusões sociais e 

individuais, inclusive a minha, enquanto escrevo, e a sua, enquanto lê 

(JUNG apud HILLMAN, 1995, p. 17). 

 

Portanto, a Donzela Teodora e a Imperatriz Porcina podem ser entendidas como faces 

da anima e as narrativas, como uma experiência exemplar, uma jornada arquetípica de duas 

heroínas, a qual tem como finalidade um processo similiar ao que ocorre na obra alquímica, 

ou seja, a promoção de uma transmutação na psique. E, a presença das duas personagens 

mulheres é bem significativa, pois, na alquimia, a Obra só podia ser completada pela presença 

de uma figura feminina. Dentro do vaso místico, a transmutação dos metais inferiores em 

metais nobres, só se dava com a união das ―duas naturezas (Sol e Lua, Caduceu), gerando o 

‗filius hermaphroditus‘‖ (JUNG, 1994, p.78), como é ilustrado na figura abaixo. 

 

                                                           
47

 Discussão, luta. 
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Figura 7: Figurarum aegyptiorum secretarum (séc. XVIII). 

Fonte: JUNG, 1998, p.78. 

 

 

 

 

Desse modo, essas narrativas de mulheres sábias apontam um caminho na direção da 

conciliação das potências psíquicas, como também dos modos de pensar o mundo e a 

condição humana, rejuntando saberes, promovendo insights. Mostram, a seu modo, que o 

Saber Mágico e sua métis podem unir-se ao saber científico moderno, mais calcado na 

racionalidade, porque se continuarmos a compreendê-los e operá-los em separado, o 

conhecimento será sempre incompleto, disjunto, devastador, predador.  
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É preciso ouvir a voz das mulheres sábias com mais atenção, permitir que se deixem 

apreender esses saberes femininos. ―É necessário aprender a ‗estar aqui‘ no planeta. Aprender 

a estar aqui significa: aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar; é o que se aprende 

somente nas – e por meio de – culturas singulares‖ (MORIN, 2003, p. 76). 
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Tecitura: Complexus - tecer junto saber mágico e ciência 
moderna 
 

 

1. Uma constelação de saberes 

Há uma certa verdade nas coisas naturais,  

impossível de ver-se com os olhos exteriores, 

mas que só a mente percebe (sola mente).  

Os filósofos a experimentaram e acharam que sua 

força é tão grande a ponto de operar milagres.  

 

(Gerardo Dorneus. Liber quartorum. 1602) 

 

 

 

omo vimos, as histórias são bálsamos medicinais. Elas carregam a 

dupla ambiguidade do Phármakon, remédio/veneno. Mesmo os mitos 

que tratam do solapamento do feminino, da natureza e da mulher, 

podem ter o valor de um remédio, pois mostram como reencontrá-lo 

em meio aos escombros. O fato é que as narrativas exercem com 

precisão o que Estés define por ―cura‖ da alma, uma transmutação 

psíquica, a transformação das ―matérias‖ vis em nobres, como na alquimia.  

A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido 

está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e 

compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso o da Mulher 

Selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a 

respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a 

necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa 

tarefa (ESTÉS 1997, p. 30).  

 

Mas o desenrolar do tempo, as andanças que empreendem as narrativas, recebendo 

muitas camadas culturais que se sobrepõem, podem modificar o esquema original, o esqueleto 

da história, desorganizando-o, pulverizando os saberes ou modificando-os. Segundo Estés, um 

dos casos mais importantes é o dos famosos irmãos Grimm, os quais, talvez, tenham 

coletados histórias amputadas. É que ―existe forte suspeita de que os informantes (os 

contadores de histórias) daquela época às vezes ―purificavam‖ as histórias em consideração 

C 
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aos irmãos religiosos‖ (ESTÉS, 1997, p.31). Os próprios irmãos são suspeitos de continuar a 

tradição de substituir símbolos pagãos por cristãos, 

 

[...] de tal modo que uma velha curandeira num conto passava a ser uma 

bruxa perversa; um espírito transformava-se num anjo; um véu ou coifa 

iniciática tornava-se um lenço; ou uma criança chamada de Bela (nome 

costumeiro para a criança nascida durante os festejos do solstício) era 

rebatizada de Schmerzenreich, Dolorosa (ESTÉS, 1997, p. 31)
48

. 

 

Como nas narrativas da Imperatriz Porcina e da Donzela Teodora, os Elementos 

Míticos que tinham origem provavelmente pagã, logo eram substituídos por outros 

devidamente cristianizados. O mesmo se dava nos contos, surgiam demônios e espíritos do 

mal no lugar de animais e criaturas prestimosas, numa descaracterização altamente prejudicial 

à manutenção do Saber Mágico. Esse aspecto foi se perdendo junto com os muitos contos 

femininos que continham instruções sobre o sexo, o amor, o dinheiro, o casamento, o parto, a 

morte e a transformação.  

 

Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e contos de fadas que 

explicavam mistérios antiqüíssimos das mulheres. Da maioria das coletâneas 

de contos de fadas e mitos hoje existentes foi expurgado tudo o que fosse 

escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático, ou que se 

relacionasse às deusas; que representasse a cura para vários males 

psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais 

(ESTÉS, 1997, p.31). 

 

No entanto, acredito que tal saber e essa forma de interpretar não se perdeu totalmente, 

ainda restam fragmentos que um olhar apurado pode identificar, farejando seus rastros, 

coletando seus índices, enxergando na trama onde estão os fios mágicos e, acima de tudo 

atentando para a voz da Mulher Sábia. 

  

Como afirmei anteriormente, observando as narrativas História da Donzela Teodora e 

História da Imperatriz Porcina pude ver, pulando de dentro das histórias, antigos símbolos e 

imagens que remetem ao Saber Mágico. Senão vejamos: Teodora e Porcina não são simples 

                                                           
48

 Anjos, entretanto, também fazem parte de outras cosmogonias não cristãs, como entre os judeus e os 

mulçumanos. Na Mesopotâmia Antiga eram os mensageiros de Deus; e entre os assírios, foram representados 

como gênios alados (LURKER, 1997, p.31). 
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personagens femininas, mas faces do grande arquétipo da Mulher Sábia. Suas faces, ora 

convergem, assemelham-se, ora distanciam-se, algumas vezes opondo-se. Enquanto Teodora 

é uma escrava/donzela, Porcina é uma Imperatriz/casta. Ambas, no entanto fazem uso do 

Saber Mágico: em Teodora esse saber diz respeito a uma cosmologia e medicina tradicionais; 

já em Porcina, o saber advém de um martírio que é recompensado pelo poder da cura. 

Ou seja, em Teodora os saberes estão baseados nos lunários e compêndios médicos 

advindos da Europa, estes baseados em saberes ainda mais antigos; já em Porcina, o percurso 

das versões traz elementos como a erva que cura e a presença de Nossa Senhora ou de um ser 

de luz que ensina Porcina a curar, típica passagem de várias mitologias pagãs.  

 

Ao mesmo tempo em que suas andanças, aliados a um processo histórico, geraram 

modificações nas narrativas, o registro escrito cristalizou alguns elementos míticos, de modo 

que é possível identificar alguns rastros de conhecimentos tradicionais femininos nas 

narrativas. Essa presença quase sempre se dá pela ação da anima, como veremos. 

 

A ―cura‖ dos adversários/inimigos/companheiros, entendida aqui como uma 

transmutação psíquica, um processo alquímico, é a semelhança mais marcante nessas duas 

narrativas, embora esse poder opere de formas ligeiramente diferentes: em Teodora a 

transmutação psíquica procede especialmente junto à soberba do terceiro sábio, em 

consequência  do saber astuto da Donzela, que formula uma aposta; em Porcina, a 

transmutação psíquica é perante uma doença que atinge todos que lhe causaram mal ou 

agiram injustamente contra ela. Porém, se não soubesse como agir astuciosamente, talvez 

jamais Porcina tivesse sobrevivido. De modo que tanto a transmutação psíquica quanto a 

astúcia estão presentes nessas duas narrativas de mulheres sábias. O que esse fato nos aponta? 

 

Não há injustiça na história de Teodora, mas há ajuste de ―títulos‖: de escrava passa a 

mulher mais sábia do mundo, vestida nos melhores e mais ricos trajes, cortejada pelo Rei, 

embora prefira permanecer donzela, pois, recusa-se a casar com ele e morar em seu castelo, 

optando por receber uma boa soma em dinheiro e voltar para casa com seu dono. Finais como 

esse fogem à regra do casamento como recompensa, comum nos contos de fadas. Porcina, de 

Imperatriz, bela e amada pelo esposo e pelo povo, passa a ser chamada de meretriz, jogada 

para fora do reino, condenada à morte por adultério. No final, ela cura seus algozes e seu 

esposo, e volta a viver no reino, retomando seu posto de Imperatriz. 
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              Como já apontei, a História da Donzela Teodora sofreu modificações em seu 

percurso, mas os acréscimos mais marcantes foram, segundo Cascudo, quando de sua chegada 

ao Brasil. 

 

No Brasil as adulterações foram mais numerosas e desumanas. Incluíram no 

debate da Donzela todo o DICIONÁRIO DE FLORES E DE FRUTOS, 

significação amorosa, interpretação de cores para o comércio da linguagem 

muda dos namorados, assuntos de livrinhos franceses que tiveram sua voga 

há mais de meio século. Há edições horrorosas pelo acúmulo de indicações 

cabalísticas, horóscopos, curiosidades da velha astrologia judiciária retiradas 

aos almanaques e simples opúsculos de propaganda medicamentosa 

(CASCUDO, 1953, p. 42). 

 

              Infelizmente não tive acesso completo a essas versões tão modificadas. O cordel de 

Leandro Gomes de Barros (CASCUDO, 1953) é a versão mais conhecida até hoje e a que 

tomo como parâmetro de estudo e comparação, mas levo em conta os elementos que não 

constem neste cordel, pois as alterações, descaracterizações, acréscimos ou omissões são 

também importantes objetos de abordagem já que falam por si, são reflexos do pensamento e 

do imaginário corrente.  

 

             No entanto, a versão em cordel da História da Donzela Teodora, de Leandro Gomes 

de Barros, não se diferencia tanto das narrativas provindas do livro das Mil e uma noites 

(JAROUCHE, 2005 e GALLAND, 2002) exceto pelas modificações cristianizadoras e pelo 

acréscimo ao texto do cordel: dos sinais da beleza na mulher, que não consta na versão do Mil 

e uma noites; e a astrologia judiciária e médica, que foi retirada do Docta Simpatia 

(CASCUDO, 1953) e dos compêndios populares como o Lunário Perpétuo (VALENCIANO, 

2004), (Figs. 08 e 09), muito apreciado e usado nos sertões do Brasil. Em outras palavras, a 

versão de Leandro Gomes de Barros é relativamente fiel às versões advindas do Mil e Uma 

Noites, mas tem como acréscimos os sinais da beleza e a medicina astrológica, ambos com 

origens universais, constando em versões dessa narrativa. 

 

A riqueza de elementos míticos, que nos remetem ao Saber Mágico e ao universo das 

mulheres sábias, constantes na narrativa da Donzela Teodora se deve, sobretudo, à 

constelação de saberes presentes em sua astrologia médica. Seguindo o cotejo das várias 

versões feito por Cascudo (1953), pude perceber que a narrativa de Teodora já apresenta, 

desde as mais antigas versões, um tipo de saber semelhante ao do Lunário Perpétuo e que 
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devem ter recebido, também por motivo, acréscimos a partir desse compêndio.  Ou seja, os 

saberes da narrativa e do compêndio encontram referências entre si. O que nos remete 

novamente à universalidade desses conhecimentos.  

 

Figura 8: Folha de rosto do Lunário Perpétuo. 

Fonte: ARPOSE, 2010.  
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Figura 9: Páginas internas do Lunário Perpétuo. 

Fonte: ARPOSE, 2010. 

 

 

 

Além desse elemento ímpar que é a Astrologia médica ou Medicina Astrológica, há na 

narrativa de Teodora Elementos Míticos que coincidem com a narrativa da Imperatriz 

Porcina, como veremos mais a frente. Assim, apontarei os Elementos Míticos próprios de 

cada uma das heroínas e a presença da anima como catalisadora da transmutação psíquica que 

atinge os personagens masculinos, enquanto faces do animus. 
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A Medicina Astrológica de Teodora 

 

A astrologia é uma experiência primordial,  

como a alquimia. 

 

(Jung. Psicologia e alquimia. 1990) 

 

A Donzela Teodora é definida, nomeada, em sua narrativa como ―a mulher mais sábia 

do mundo‖ 
49

, mas que saber é esse? Consultando detalhadamente a narrativa, está lá a 

passagem que diz que Teodora estudou desde ―todas as ciências que podem ser escritas‖ até 

―as sete artes liberais, a arte da astrologia, e as propriedades das pedras, águas e ervas, e da 

propriedade que tem a casta de animais e aves que Deus criou no mundo‖ (CASCUDO, 1953, 

p. 123). A Donzela também sabe cantar, tocar instrumentos, dançar, decifrar as escrituras 

mágicas e as inscrições antigas. Ou seja, é um conhecimento que conjuga a ciência e a escrita 

a um conjunto de saberes pertencentes ao universo mágico. 

 

Esse saber, ou conjunto de saberes, é testado à exaustão quando Teodora enfrenta três 

sábios. O primeiro adversário na disputa intelectual é ―grande sábio em leis e nos 

Mandamentos de Deus‖. O segundo é muito ―sábio e letrado em todas as ciências, lógica, 

medicina e cirurgia, e também grande astrólogo, filósofo, e em todas as artes muito entendido, 

conhecendo muito bem a natureza das coisas e sabia obrar em todas elas‖. Já o terceiro 

oponente é muito ―sábio em filosofia, gramática e em todas as sete artes liberais‖. 

 

Os dois primeiros sábios indagam à Donzela exatamente sobre astrologia e medicina, e 

suas correlações. Já o terceiro sábio definido como judeu, antes de testar o saber de Teodora 

afirma que ela vence os dois sábios anteriores por meio de argumentos falsos e, julgando-se 

mais sábio que os outros, diz à Donzela que ele não será enganado. Diante disso, Teodora lhe 

propõe a aposta que o leva a despir-se, humilhado. As perguntas desse sábio diferem das 

feitas pelos sábios anteriores por uma característica de enigmas. Ou seja, temos dois tipos de 

confronto, o do saber astrológico e medicinal, no qual está inserida a tabela astrológica e de 

sangrias
50

; e o filosófico, no qual constam os enigmas e adivinhações.  

 

                                                           
49

 Ver anexo 01. 
50

 Tabela 02. 
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O primeiro sábio pergunta à Donzela Teodora o que Deus criou em seus secretos e 

mais altos céus. 

 

A donzela responde que Deus criou sete planetas: ―Sol, Lua, Saturno, Júpiter, Marte, 

Vênus e Mercúrio
51

; E das estrelas compôs doze signos: Aries, Touro, Geminis, Cancer, Leo, 

Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricornio, Aquario e Piscis‖ (CASCUDO, 1953, p. 125). 

E que criou também ―em altos céus, as estrelas de grande formosura, e compôs as cinco partes 

do mundo‖ (Idem).  

 

Mas que cinco partes do mundo são essas? Não são citadas na narrativa. Consultando 

o Lunário e Prognóstico Perpétuo (VALENCIANO, 2004, p.23) encontramos a definição das 

quatro partes do mundo como: Meio-Dia, Oriente, Ocidente, e Setentrião (Norte), conforme 

figura abaixo: 

 

As qualidades Quente e 

húmido 

Quente e seco Frio e húmido Frio e seco 

Os quatro 

elementos 

Ar Fogo Água Terra 

As quatro 

partes do 

mundo 

Meio-Dia Oriente Ocidente Setentrião 

Os quatro 

ventos 

Sul Leste Oeste Norte 

As quatro 

partes do ano 

Primavera Estio Outono Inverno 

Os quatro 

humores 

Sangue Cólera Fleuma Melancolia 

As quatro 

idades 

Infância Juventude Velhice Decrepitude 

As quatro 

qualidades dos 

doze signos 

Gémeos 

Balança 

Aquário 

Carneiro 

Leão 

Sagitário 

Caranguejo 

Escorpião 

Peixes 

Touro 

Virgem 

Capricórnio 
Figura 10. Tabela do Lunário Perpétuo.  

Fonte: VALENCIANO, 2004, p. 23. 

 

E, pergunta o sábio, em que mês governa cada signo, que propriedades possui e em 

que parte do corpo domina. Ao que responde Teodora: 

                                                           
51

 Note-se que na época é provável que só se conhecessem sete planetas do sistema solar, faltando portanto 

Urano e Netuno. E também a Terra não é citada entre os planetas. Sabe-se que, na verdade, o Sol é uma estrela 

e os planetas do sistema solar são nove: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e 

Plutão. Todos os planetas receberam nomes de deuses e deusas da mitologia greco-romana. Plutão hoje não é 

mais considerado um planeta, mas um planetóide por ser muito pequeno. 
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Janeiro governa Aquário, planeta Saturno
52

; é de natureza do Ar; 

Fevereiro governa Peixes, planeta Júpiter, natureza da água; 

Março governa Áries, planeta Marte, natureza de fogo; 

Abril governa Touro, planeta Vênus, natureza de terra; 

Maio governa Gêmeos, planeta Mercúrio, natureza de Ar; 

Junho governa Câncer, planeta
53

 Lua, natureza da Água; 

Julho governa Leo, planeta Sol, natureza do fogo; 

Agosto governa Virgo, planeta Mercúrio, natureza da terra; 

Setembro governa Libra, planeta Vênus
54

, natureza de ar; 

Outubro governa Scorpio, planeta Marte
55

, natureza de água; 

Novembro governa Sagitarius, planeta Júpiter, natureza de fogo; 

Dezembro governa Capricórnio, planeta Saturno, natureza de terra; 

 

Teodora descreve as tendências físicas, de caráter e de possíveis enfermidades de cada 

signo como em muitos manuais de astrologia. Vence o primeiro sábio, que se levantando 

exclama: 

- Oh! Muito alto rei; por verdade a Vossa Alteza, declaro que esta gentil donzela, que 

presente está, certamente sabe mais do que eu; e assim me dou por convencido e digo que é a 

mais sábia que há no mundo (CASCUDO, 1953, p. 130). 

 

O segundo sábio questiona a Donzela Teodora das partes do corpo humano a que se 

referem cada um dos doze signos e sobre os meses ou signos são boas ou más as sangrias. 

 

Ao que Teodora responde por meio de uma tábua, tabela de purgas e sangrias, quando 

estas são boas, más ou indiferentes. E adverte ao sábio que: ―haveis de notar que se deve 

sangrar naquele membro particular, quando a lua está naquele signo onde se deve sangrar‖ 

(CASCUDO, 1953, p. 131). Eis a tabela astrológica medicinal da Donzela Teodora: 

 

                                                           
52

 A astrologia considera hoje que o planeta que rege Aquário não é Saturno, mas Urano (SCAVONE, 1995, 

p.225). 
53

Em astrologia planetas são os dez maiores corpos que compõe o sistema solar e orbitam a Terra. Nessa 

astrologia geocêntrica mesmo sol e lua, uma estrela e um satélite, são comumente chamados de planetas 

(MARSHALL, 2006). 
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Figura 11. Tabela da Donzela Teodora. 

Fonte: CASCUDO, 1953, p. 131.  

 

Estão lá no Lunário e Prognóstico Perpétuo as ―Advertências mui proveitosas e 

necessárias para as sangrias‖, bem como ―Do tempo que é danoso e proveitoso para tomar 

purgas‖ (VALENCIANO, 2004, p. 207). Segundo esse compêndio, antigamente usava-se da 

sangria como remédio para curar qualquer enfermidade.  Hoje, sabe-se que essa é uma prática 

extinta. 

 

Pode-se observar que, por caminhos vários, o Saber Mágico encontrado na História da 

Donzela Teodora faz parte de um processo de circularidade que atesta sua presença não só na 

narrativa de Cheherazade, como nos compêndios médicos como o Regimen Sanitatis 

Salernitanum, ou nos tratados médicos de Galeno de Pérgamo e Plínio, o velho.  

 

De todas estas obras, a única que nos resta é a História Natural, em que 

Plínio o velho procura, na forma de uma enciclopédia, apresentar questões 

relativas à natureza, que englobam a descrição do universo e do mundo, o 

homem, os animais e vegetais, e os remédios deles derivados, e o reino 

mineral, incluindo descrições e comentários relativos à pintura, escultura e 

às belas-artes de forma geral. Convencido de que a virtude se baseia no 

conhecimento geral de tudo quanto o universo compreende, Plínio escreve 
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uma obra didática para tornar seus concidadãos mais sábios e melhores 

(VIEIRA,
 
1984) 

56
. 

 

 

Nas palavras de Cascudo, ―fácil é verificar na História da Medicina as recomendações 

sobre purgas, clisteres e sangrias, fazendo-nos depender dos conjuntos astrais, dos maus ou 

bons dias‖ (1953, p. 63). De modo que o saber médico se encontrava imbricado pelo universo 

da natureza e da magia. A fisiologia e cosmologia do Saber Mágico de Teodora foram um dia 

conhecimento ensinado nas universidades européias, por meio do Regimen Sanitatis 

Salernitanum, por exemplo.  

 

Doutrinava o Regimen, na lição da Fisiologia, entre outras coisas, que o corpo 

compõe-se de quatro humores: sangue, muco (flegma, fleuma), fel amarelo (cólera) e fel 

negro (melancolia). Estes humores constituem a representação do universo no organismo 

humano, pois encerram as suas quatro qualidades elementares: calor, frio, secura e umidade. 

Estas qualidades assimiladas aos quatro elementos fundamentais de que se compõe o mundo: 

sangue ao ar, muco à água, fel amarelo ao fogo e fel negro à terra (SOURNIA, 1992).  

 

Essa ciência, baseada nos humores corporais, tem sua base nas teorias do médico 

grego Claúdio Galeno. Este dava importância demasiada à função hepática, sendo o fígado o 

formador do sangue e dos humores. Cascudo vê na importância do fígado a relação com a 

tradição popular do Papa figo, criatura leprosa que se curava comendo fígados de crianças. 

Segundo Cascudo (1953), a lepra é uma doença do sangue, provocada por um fígado enfermo. 

Podemos perceber a clara imbricação que existe entre a ciência da época e o universo popular 

que, a todo instante, assimila e faz correlações através do imaginário. 

 

Os questionamentos do segundo sábio, na narrativa da Donzela Teodora, se concluem 

quando ele admite que Teodora sabe mais que qualquer sábio, que não adianta disputar com 

ela, ―porque a todos vencerá‖ (CASCUDO, p. 133). 

 

                                                           
56 A História natural, de Plínio, o velho, aborda os mais diversos assuntos, tais como geologia, botânica, 

astrologia, magia, pintura, todos associados à idéia da natureza como sua fonte principal. Para um estudo mais 

aprofundado consultar o excelente trabalho da Professora Doutora Ana Thereza Basilio Vieira, Natureza e 

medicina na História Natural de Plínio, o velho. Revista Calíope: presença clássica. Programa de Pós-

Graduação em Letras Clássicas, Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Vol. 1, n.1 (1984). Rio de Janeiro: 7Letras, 1984. 
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O terceiro sábio se diz superior à Donzela e por esse motivo dá-se o acordo, endossado 

pelo rei, que aquele que fosse vencido deveria despir-se completamente diante de todos os 

presentes. Tem início, então, uma série de enigmas, adivinhações e charadas todas 

respondidas corretamente por Teodora. Essas perguntas, muitas vezes de caráter filosófico ou 

religioso, estão presentes em diversos contextos narrativos ao longo da história humana, trata-

se, como apontou Cascudo, de uma tradição que se irradiou do Egito. Independente de seu 

lugar de origem, as charadas, enigmas e adivinhações constam no imaginário como um 

conhecimento relacionado ao jogo. E o Saber Mágico o reflete nos ditos populares, nos 

conselhos, exemplos e, até mesmo nos contos de moral e ―histórias de trancoso‖. 

 

As charadas, enigmas e adivinhações da narrativa da Donzela Teodora têm a 

importância de um saber filosófico, contemplativo, mas também de utilidade prática. Como 

Shattuck (2000) define o saber da Esfinge. Ou seja, enquanto as perguntas e enigmas eram 

dados pelas Musas, o saber se configurava no plano apenas contemplativo, não se 

caracterizando pela crueldade, pois, figuram como objetivo de meditação ou pesquisa, com o 

simples intuito de conhecer. Nesse caso, ―o entendimento não se vê oprimido ou circunscrito 

e sim livre para divagar e espraiar-se, encontrando na própria incerteza da conclusão e da 

variedade certo prazer e deleite‖ (SHATTUCK, 2000, p. 332)
57

. Entretanto, lembra Shattuck, 

quando as perguntas e enigmas passam aos domínios da Esfinge, ou seja, da prática, e exigem 

ação imediata e decisão, tornam-se dolorosas e cruéis. A esfinge se assemelha à ciência 

aplicada ou à tecnologia.  

 

É por esse motivo que, por possuir um saber enigmático, Teodora é considerada a mais 

sábia de todos os sábios. Quem poderia conciliar melhor saber filosófico e saber prático? O 

corpo desse saber é doutrinário, variando a religião e a ideologia conforme o lugar e o tempo. 

Tratam, entre outros assuntos, da moral e das práticas do Alcorão ou da Bíblia, conforme 

observamos no cotejo cascudiano. Para o presente estudo, interessa-nos muito mais o saber 

astrológico medicinal da Donzela Teodora, onde identificamos mais claramente os elementos 

míticos que configuram a personagem como mulher sábia e seu conhecimento como Saber 

Mágico. 

 

                                                           
57

 Como já abordado em CELESTINO, Luciana Carlos. Donzela Teodora: uma narrativa da transgressão 

feminina em direção ao reino da alma selvagem. Natal, UFRN, 2003, p. 61. 
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O dom da “cura” em Porcina 

 

Minha Porcina não temas, 

Desta erva colherás, 

Que nesse luar nascia, 

Sem levar outra mistura 

Somente água fria, 

Na qual cozida será 

Tudo que te parecia: 

E um ungüento farás 

De grande saber e valia 

Com o qual darás saúde 

A quem dela mister havia; 

Em nome do Redentor, 

Rei de toda a monarquia. 

 

(História da Imperatriz Porcina, cotejo de Cascudo, 

1953) 

 

 

―Apanha a erva que está sob tua cabeça e os leprosos a quem fizeres engoli-las em 

nome do Senhor serão curados‖. 

 

Ensina a ―mulher luminosa‖ que aparece em sonho à Imperatriz Porcina. A presença 

fundamental da erva que proporciona a cura, tanto física quanto psíquica, na narrativa de 

Porcina nos remete ao simbolismo vegetal, o qual, segundo Mircea Eliade (1998, p.213), é 

encontrado efetivamente ―na história de todas as religiões, nas tradições populares do mundo 

inteiro, nas metafísicas e nas místicas arcaicas, para não falar na iconografia e na arte 

populares‖. Ritos, mitos e símbolos que permeiam o universo da natureza vegetal, as árvores, 

as plantas, suas virtudes, seus poderes. Nos textos védicos, Eliade identifica, entre as epifanias 

vegetais, uma exaltação das plantas, presente em experiências religiosas populares:  

 

‗Oh, plantas!, oh vós, mães!, é a vós que eu saúdo como deusas!‘, proclama 

o Yajur Veda (IV, 2, 6). Um longo hino do Rig Veda (X, 97) é consagrado às 

plantas, referindo-se em particular às suas virtudes terapêuticas e 

regeneradoras (expressão mínima da Planta da Vida e da imortalidade). O 

Atharva Veda (IV, 136, 1) louva uma planta chamando-lhe ―Divindade 

nascida da Deusa Terra‖ (ELIADE, 1998, p. 225).  

 

O momento crucial da narrativa da Imperatriz Porcina é, de fato, a obtenção do saber 

curar por meio de uma erva. Essa capacidade lhe é dada oniricamente: o sonho com a ―mulher 

de luz‖ (uma deusa coberta por um véu de luz?), que ensina a Imperatriz a fazer um unguento 
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ou poção que cura a lepra, ou em outras versões a cegueira. Tomando essa cura como cura 

psíquica, como uma metáfora de transmutação, como o Opus Alquímico, compreendemos 

também a erva, a planta, em sua simbologia mística.  

 

Muitas são as iconografias em que figuram as plantas como parte de processos de 

cunho religioso, místico e ritual, e se agregam às simbologias aquáticas para a feitura de 

beberagens milagrosas ou divinas. O soma roubado na narrativa do Mahabhârata destaca seu 

caráter ao mesmo tempo vegetal e aquático. Soma é a bebida miraculosa dos deuses, obtida 

quando Garuda o ―arranca‖ (samutpâtya) como se fosse uma planta (ELIADE, 1998, p. 228). 

 

A planta, a água e a bebida que dessa relação decorre compreende também o 

simbolismo do renascimento. Na narrativa, a Imperatriz era tida como morta, embora tenha 

sobrevivido às várias situações de risco em que foi colocada. Até o momento em que obteve o 

saber mágico da planta, era considerada por todos de seu reino como uma mulher adúltera e 

meretriz, expulsa da vida daquele reino, literal e metaforicamente morta. A luz, a erva e a 

volta ao reino simbolizam essa retomada da vida, um renascimento.  

 

A ―cura‖ exercida por Porcina advém dessa erva misturada à água, mistura que deve se 

dar num recipiente, num vaso, no vaso alquímico. A metáfora do vaso cheio está relacionada 

tanto à ―planta de vida‖ quanto aos emblemas da fertilidade (ELIADE, 1998, p. 229). 

Também é no vaso do alquimista que se dá a transmutação, não só das matérias, mas das 

potências psíquicas. O cerne das transformações alquímicas era a transmutação de matérias 

vis em nobres, como o ponto central da narrativa da Imperatriz Porcina é a transformação dos 

vilões em pessoas melhores, processo que ocorre tanto por meio da administração da erva, 

seja em forma de unguento ou poção, como pela confissão seguida de arrependimento, 

quando a necessidade do enfrentamento dos erros opera como um catalisador da cura 

psíquica. 

 

Jung, em seu livro Psicologia e Alquimia (1990, p. 264), lembra que o fato das visões 

estarem ligadas à obra alquímica explica por que ―sonhos e visões oníricas não raro sejam 

citados como ‗intermezzi’ significativos da obra, ou como fontes de revelação‖. Jung busca 

em Gerardo Dorneus, entre outros autores de tratados alquímicos, a ideia do Opus 

Philosophorum, da Arte alquímica, como um processo também e principalmente psíquico.  
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Jung chama ao desenvolvimento psíquico de Individuação, muitas vezes representado 

pela repetição de um mito encarnado num drama cósmico-metafísico, numa tentativa de união 

na consciência dos opostos eternos e irreconciliáveis, ou seja, o espírito e a matéria. Na 

alquimia essa união é chamada de hierosgamos ou casamento alquímico. 

 

Tal mito cosmogônico de redenção e integração do indivíduo com a totalidade é 

vivido como um processo de morte e dissolução do ego. Levando o sujeito ao encontro do Si-

mesmo, ou Self, que é reintegrado pela consciência. O Si-mesmo está originalmente 

inconsciente e, à medida que seus conteúdos penetram na consciência ou no Eu (Ego), eles se 

repelem ou se destroem. Esse é o objetivo do processo terapêutico junguiano, ou seja, 

conscientizar o paciente de seu Si-mesmo e desse processo.  

 

Na alquimia (JUNG, 1990), o início do processo de desenvolvimento da personalidade 

é representado pela nigredo, quando o sujeito pode sofrer uma grande depressão ou viver 

momentos de profunda introspecção. Fatos assim levam a desenvolver um estado em que 

imperam os temas ligados à morte, à putrefação, à desagregação, influenciando as imagens 

captadas pela consciência. Em seguida se dá o processo de purificação, o albedo, quando o 

indivíduo percebe que tudo advém da luz e do amor universal.  Na mente surge uma forma 

pré-consciente de intuição e de pré-concepção, levando a um processo de humanização, na 

busca da representação ou imagem do dogma ou imago Dei (JUNG, 1990). A cor vermelha da 

rubedo é o indício do estado final da obra, quando o conhecimento adquirido sofre a 

encarnação; passando o pensamento a agir sobre as ações diárias, em nosso cotidiano.  

 

Encerrados em seus laboratórios, exaustos, depois de várias noites sem dormir, diante 

da química do mercúrio, do enxofre e do chumbo, alguns alquimistas vivenciavam esta 

experiência cósmica. E crescia seu dever para com a humanidade na busca pela pedra da 

união, o lapis philosophorum, ouro verde ou elixir vitae (elixir da longa vida), uma panaceia, 

uma cura para todas as doenças.  E acabavam por realizar, por meio do intelecto e da razão, 

seu trabalho de redenção, as núpcias químicas onde os elementos antes separados, agora se 

uniam em amizade, ocorrendo a conjunção das naturezas opostas. 

Jung cita Gerardo Dorneus quando escreve sobre a obra alquímica e a transformação 

moral e intelectual do homem:  
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Na verdade, a forma que corresponde ao intelecto do homem é o começo, o 

meio e o fim do processo; tal forma é revelada pela cor amarela, indício que 

o ser humano é a forma principal e a maior no opus espagírico (DORNEUS 

apud JUNG, 1990, p.272) 

 

 

Já o autor anônimo dos escólios no 'Tractatus aureus Hermetis' afirma: faz o 

recipiente hermético com a totalidade de tua alma e despeja nele a 'aqua permanens, id est 

doctrinae', a água permanente, isto é, da doutrina, cujo sinônimo é o 'vinum ardens', o vinho 

de fogo. Metáfora clara de que o adepto deve sorver e digerir para transformar-se a si mesmo 

por meio da doutrina da alquimia. O recipiente hermético redondo, no qual se opera a 

misteriosa transformação, significa a divindade, a alma do mundo, Anima Mundi de Platão, e 

a totalidade do homem (JUNG, 1990). 

 

Assim, dentro das narrativas de Teodora e de Porcina nos deparamos com o processo 

alquímico em imagens metafóricas do conhecimento como relação com os quatro elementos, 

os astros e os ciclos naturais; também pelo uso da substância, poção, phármakon decorrente 

de processo químico misterioso ocorrido entre uma erva e a água, pelas mãos de uma mulher. 

Ambos os saberes advindos de personagens femininas são utilizados em função de uma 

transformação psíquica, de uma transmutação profunda no ego, que é, ao fim, a função mais 

visível do Opus Alquímico.  

 

No entanto, a transmutação psíquica, o trabalho alquímico, não é simples, em geral 

exige do adepto ou do personagem da jornada mítica, longa travessia onde, inadvertidamente 

ele se deparará com uma figura guardiã do conhecimento. Muitas vezes ela é uma mulher 

coberta com um véu, uma representação divina da natureza e da anima. O desafiador 

confronto com a Mulher Sábia. 
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2. A metáfora do véu e do desvelamento  

 

Mas uma metáfora jamais é inocente.  

Ela veicula todo um conjunto de imagens, de 

sentimentos, de disposições interiores que 

influenciam inconscientemente a consciência. 

 

(Pierre Hadot. O véu de Ísis. 2006) 

 
 

 

Há uma relação às vezes muito clara entre a concepção do arquétipo da Mulher Sábia, 

através de suas personificações e do saber que possuem, e a noção da natureza como uma 

representação feminina, uma deusa. Foi nessa perspectiva da representação da natureza como 

uma deusa velada que Pierre Hadot desenvolveu sua tese, transformada em livro sob o título 

de O véu de Ísis (2006). Partindo do aforismo heraclitiano de que a natureza ama ocultar-se, 

Hadot toma a deusa Ísis, em suas múltiplas representações, como o objeto de cobiça dos 

cientistas desde a Antiguidade até o século XX.  

 

O ponto central da tese de Hadot (2006) é a ideia de que a ciência moderna nasceu da 

obsessão em desvelar a natureza
58

. A pesquisa refaz as atitudes da humanidade em relação à 

natureza pela perspectiva da metáfora da revelação. Hadot estuda com profundidade o 

fenômeno dos livros de ―segredos‖ que floresceram na Idade Média e início dos tempos 

modernos, bem como as academias italianas, francesas e inglesas onde estudiosos se reuniam 

à procura dos segredos da natureza. Fenômeno que, segundo ele, desempenhou grande papel 

no nascimento da ciência moderna. 

 

Nesta fascinante perspectiva metafórica de natureza velada enquanto detentora da 

verdade e do conhecimento, interessou-me acima de tudo, no texto de Hadot, (2006) a noção 

de véu e desvelamento, já que as duas representações de mulheres sábias, Teodora e Porcina, 

encontram-se veladas em determinados momentos das narrativas. Em busca deste 

simbolismo, observei a primeira noção de véu apontada por Hadot. Esta vem da análise das 

palavras gregas que formam o aforismo de Heráclito, ―a natureza ama ocultar-se‖. De acordo 

com Hadot, a palavra kryptesthai, pode significar sepultar, ocultar, como no verbo kalyptein. 

                                                           
58

 A palavra natureza aparecerá escrita em maiúscula no presente estudo quando se referir à sua representação 

divina. 
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―A célebre Calipso que reteve Ulisses, é a deusa da morte‖ (HADOT, 2006, p. 29). O sentido 

seria a terra que encobre o corpo e o véu que cobre a testa do morto.  

 

Como já apontei aqui, Calipso era uma das deusas fiandeiras, uma poderosa feiticeira 

que trazia em si o poder da vida e da morte. Na Odisséia, quando Ulisses (Odisseu) naufragou 

na costa da sua ilha, Calipso acolheu-o em sua morada e por ele se apaixonou. Passava os dias 

a tecer e a fiar, e neste tempo insistia em seduzi-lo, oferecendo-lhe inclusive a imortalidade se 

aceitasse ficar com ela para sempre. 

 

O herói, entretanto, resistia, sem conseguir esquecer a sua pátria, a sua esposa 

Penélope e seu filho. Passados sete anos, após os quais Poseidon acalmara a sua ira, Zeus, 

compadecido, enviou Hermes até Calipso com ordens para que a mesma libertasse o seu 

hóspede. Desse modo, mesmo contra a sua vontade, a deusa forneceu os recursos para que 

Ulisses construísse uma jangada, deu-lhe provisões e assegurou-lhe vento favorável para o 

caminho de volta ao lar (BRANDÃO, 1997).  

 

A personificação de Calipso como deusa/vegetal, senhora dos mistérios e doadora da 

imortalidade se assemelha a Siduri, Deusa da Videira, na lenda de Gilgamesh.  

 

Como Calipso, Siduri tinha cachos de uva e morava num lugar de onde 

saíam quatro nascentes; a sua ilha encontrava-se no ―umbigo do mar‖ 

(omphalós thalassês) e a ninfa podia conceber a imortalidade aos heróis, a 

ambrosia celeste com a qual tentou Ulisses (ELIADE, 1998, p. 230) 

 

 

Calipso, deusa pharmakéia é, portanto, uma das personificações da natureza como 

deusa portadora dos poderes da vida e da morte. Segundo Hadot (2006, p. 46), a partir do 

século I a.C., a natureza será muitas vezes concebida com uma deusa que se pode invocar, 

como o faz Plínio, o Velho: ―Salve, Natureza, Mãe de todas as coisas‖. Nos hinos compostos 

em sua homenagem a natureza aparece também como deusa cruel, pois ao mesmo tempo que 

cria também a tudo destrói. 

 

Portanto, para Hadot (2006) o véu representado pela Deusa Calipso é a própria morte, 

o fascínio que a morte exerce, é também a própria terra que oculta o corpo e a mortalha que 

cobre o rosto do morto. Mas, como em Porcina, Ulisses está apenas supostamente morto. O 
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véu teria assim a função de um embuste, disfarce, em atitude condizente com a outra deusa, a 

Métis, como já vimos. Engolfar o incauto nos braços negros da terra fria ou servir como 

estratégia, enevoando a vista dos outros, todas essas características do véu relacionam-se à 

morte. Se em Porcina o véu serve para esconder o rosto da suposta Imperatriz morta, expulsa, 

retirada do convívio com os seus; em Teodora o véu é um artifício para que se mantenha certo 

mistério, um ar de divindade que a Donzela carrega até o momento certo de revelar-se.  

 

Ainda, se o véu na narrativa de Teodora é um artifício até mesmo de espetáculo, de 

surpresa, como também forma de ocultar a beleza e, de certo modo, o saber aos olhos 

profanos; em Porcina o simbolismo do véu remete, além da morte e do artifício do 

ocultamento da personalidade, ao simbolismo do renascimento, pois quando se desvela, ao 

fim da narrativa, todos percebem que a Imperatriz não estava morta, e tudo é como se ela 

tivesse renascido. A própria Porcina, em algumas versões de sua história, se coloca como uma 

nova mulher, que durante seu ―martírio‖, resolveu tomar algumas atitudes drásticas como, por 

exemplo, terminar seus dias em um convento.  

 

O que podemos observar, ainda que de modo geral, é que o véu é um objeto feminino, 

uma representação de ação e atuação do inconsciente, do introspectivo, do oculto, do ctônico. 

Como já afirmamos, o Saber Mágico parece mais ligado à potência psíquica do feminino, ou 

seja, é um saber mais próximo da natureza, do modo de ser e agir desta potência. Se assim for, 

podemos discernir que este saber está relacionado ao simbolismo do véu e do desvelamento. E 

isto é possível, não apenas tomando a metáfora de Calipso, mas também a de Métis. Voltemos 

às narrativas, observando mais apuradamente a metáfora do véu. 

 

O véu da Donzela 

 

Se na História da Donzela Teodora o véu é retirado logo no início da narrativa, na 

História da Imperatriz Porcina o véu é retirado apenas no fim da história. Em Teodora, o 

Saber Mágico é gravitado, imbricado pelo racional, pois ela possui todos os conhecimentos 

humanos, transita pelo universo da imaginação e da razão, usando com estratégia as 

possibilidades ofertadas por ambos. O véu, nesta narrativa, aparece como uma máscara 

temporária, que esconde a beleza em proveito das primeiras demonstrações de sabedoria.  
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O rei, movido pela curiosidade, deseja ver o rosto da dama tão sábia e casta, pois será 

que a sabedoria ou a natureza metaforicamente pode também ser bela? Ou uma mulher sábia 

também pode ostentar a beleza? Ou, como as bruxas, mulheres que tem um saber oculto, 

devem ser retratadas como mulheres feitas, narigudas e muito velhas? O véu sobre o rosto ou 

o corpo das representações da deusa Ísis, especialmente suas estátuas gregas, simbolizava o 

ocultamento da Verdade, do Conhecimento, da Beleza. Como não se pode ver, apenas 

imagina-se como seja, pois o que está por trás dos véus não é para todos. São os Mistérios 

Iniciáticos, especialmente os ritos de Elêusis. 

 

Esse fascínio pelo desvelamento de Ísis, representação da natureza como uma Mulher 

Sábia, também moveu o mago e artista Austin Spare, antigo membro da fraternidade mágica 

de Aleister Crowley, chamada a Estrela de Prata, a pintar o que acreditou ser uma visão de 

Ísis sem véu (Fig.10). Austin acreditou ter penetrado no santuário mais secreto dos mistérios 

egípcios (KING, 1996). 

 

 

 

 

Figura 12. Ísis sem Véu. Pastel de Austin Spare, 1954.  

Fonte: KING, 1996. 
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Abordando o mistério da Ísis grega, Hadot (2006) traz à tona a relação entre o 

velamento e a exegese dos mitos. Citando Porfírio, conta o que aconteceu ao filósofo 

Numênio, o qual desvelou os mistérios de Elêusis, ao interpretá-los racionalmente. Em sonho, 

o filósofo viu as deusas Deméter e Core se prostituírem como cortesãs junto à porta aberta de 

um lugar devasso. Quando lhes perguntou por qual motivo isso acontecia, elas responderam 

que por sua causa tinham sido arrancadas com violência ao santuário de seu pudor e entregues 

indistintamente a todos os passantes. Hadot acredita que, aos olhos dos filósofos, essa história 

significa certamente que os mistérios de Elêusis continham um ensinamento secreto sobre a 

Natureza, como personificação divina.  

 

Assim, somente os sábios podem conhecer as forças incorpóreas que operam 

na Natureza e também talvez saber como dominá-las. Mas devem deixar que 

os profanos se contentem com a letra dos mitos. Os profanos acreditam que 

as estátuas são deuses visíveis, o sábio sabe que elas simbolizam as 

potências divinas invisíveis (HADOT, 2006, p. 83). 

 

Portanto, olhar para a face da Natureza, com todo seu conhecimento, é profanar uma 

deusa, ou melhor, uma potência divina invisível. Segundo Hadot (2006), no século XVII era 

corrente a ideia de desvelamento da natureza pela ciência, especialmente nos tratados de 

anatomia (Fig. 10).  
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Figura 13. A ciência desvelando a Natureza. Frontispício do 

tratado Anatome animalium. Gerhard Blasius, Amsterdam, 

1681.  

Fonte: HADOT, 2006. 

 

 

Na narrativa, Teodora retira o véu apenas quando o rei lhe pede, antes da disputa com 

os sábios. A narrativa parece contar por meio dessa sutil metáfora como a Natureza, 

personificada na donzela sábia, pode dar-se a conhecer, ou pelo menos deixar-se contemplar 

em seus saberes. Note-se que esse Saber Mágico de Teodora se configura desse modo por seu 

caráter inteligível/sensível, mítico/lógico, selvagem/racional. Não há como qualquer sábio 

vencer tal disputa. Mas todas as personificações do masculino e do Lógos puderam 

contemplar a Mulher Sábia, a Natureza, por meio da Donzela Teodora e de seu saber. Não há 

profanação direta desta personificação divina, pois ela o permitiu, ao retirar voluntariamente 

seu véu. Estaríamos diante de uma metáfora que aponte um caminho para a ciência ter acesso 

aos mistérios da natureza? Seria ele a contemplação ao invés da investida contra o véu? 
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Talvez esse caminho implique em uma atitude mais humilde, como Teodora acaba por ensinar 

ao sábio cheio de soberba. 

 

A aposta feita entre Teodora e o sábio judeu é outra metáfora do desvelamento. O que 

fosse vencido deveria ficar completamente nu, ―como quando veio ao mundo‖. De que modo 

um simples sábio, mesmo personificando a potência masculina da psique, poderia sair 

vencedor e despir por completo tal personagem, manifestação da deusa Natureza, como 

parece figurar Teodora? É que ―Só podemos falar da natureza velando-a, quer dizer, sob uma 

forma mítica, e o sábio não revelará aos profanos o sentido do mito, não arrancará à Natureza 

sua roupa e suas formas‖ (HADOT, 2006, p. 84). Acabará ele mesmo despido de sua soberba. 

 

 

O véu da Imperatriz  

 

Em Porcina, por sua vez, o véu toma a função exata de divinização da mulher que 

cura. Se antes o disfarce da heroína era a degradação a que foi levada e a sua suposta morte, 

quando adquire o saber curar, Porcina passa a usar um véu para não ser reconhecida. Mas o 

véu aqui tem um simbolismo para além do disfarce, ele encobre, vela aos olhos profanos o 

saber portado pela mulher. E assim como nas deusas, ninguém ousou retirá-lo.  

 

Para curar os enfermos, Porcina exigia a confissão de todos os erros e injustiças 

cometidos, só assim a ―cura‖ do corpo pode ocorrer. Mas, para além da cura da doença pela 

aplicação do remédio, há um processo de transmutação psíquica que depende de uma 

revolução da mente, do enfrentamento das injustiças cometidas, de uma reformulação de 

valores sociais. Como o véu que separa o mundo real do da ilusão, Maya, essa cortina que 

embaça os olhos e adoece o corpo vem dos sentimentos egoístas e desejos mesquinhos que 

prejudicam o ser humano. Então, volto a perguntar: estaria essa narrativa apontando, por meio 

dessa metáfora, um caminho possível para o alcance do conhecimento científico? Seria esse 

caminho mais ético, mais humanizado, mais poético? O fato é que o desvelamento de Porcina 

gera na narrativa uma sensação de iluminação, o sentido de que a noite escura da jornada 

mítica ou alquímica ficou para trás, pois a Imperatriz está viva e toda a esperança refloresce.  
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Faces simbólicas da Natureza 

 

Aliás, o simbolismo da Imperatriz como uma deusa da natureza é muito antigo. Na 

mitologia grega e romana, Ceres ou Deméter é a Imperatriz, a Grande Mãe, a Madona ou 

Rainha do Céu.  

 

Os ciclos naturais – semear, brotar, colher – e os ciclos da vida humana – nascer, 

crescer, morrer – cruzaram-se nesse mito de maneira muito bela. Este é o tema essencial do 

mito da filha de Deméter, Perséfone (ou Proserpina, em Roma), que ao ser raptada pelo rei do 

mundo dos mortos, Hades, aceita ser sua rainha e lá morar, subindo à superfície apenas na 

primavera e no verão para visitar a mãe. Com isso, o culto a Deméter, além de implicações 

agrícolas óbvias, das plantações que anualmente nascem e morrem para renascer outra vez, 

ganha referências à vida após a morte, ou à ressurreição. Perséfone é, em última instância, a 

―semente‖ da deusa da agricultura (FRAZER, 1982).  

 

O princípio feminino, e suas representações como Demeter ou Porcina, não são 

indissociáveis na psique individual (inconsciente pessoal) e coletiva (inconsciente coletivo). 

Ele insurge nas iconografias religiosas, na arte e em todas as manifestações do imaginário. 

Nas cartas do Tarô de Marselha (GODO, 1996), por exemplo, Demeter/Porcina é a Imperatriz 

que ostenta em seu escudo uma águia fêmea, um símbolo do feminino, que na alquimia, por 

meio da fênix, representa a espiritualização do instinto. Desse modo se encontram juntos no 

mesmo símbolo o instinto e o universo da natureza, a espiritualização e a cultura. 
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Figura 14: A Imperatriz.  

Fonte: GODO, 1996. 

 

 

Figura 15: A Papisa. 

Fonte: GODO, 1996. 

 

Pertencem à Imperatriz, e ela os preside, os quatro mistérios femininos: formação, 

preservação, nutrição e transformação (NICHOLS, 2000, p.98). Esses mistérios estão 

estreitamente relacionados ao universo prático, místico e filosófico da alquimia. Pois o opus, a 
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mágica, o phármakon, dá-se no Vaso Alquímico, como o princípio feminino se revela no 

Graal, o cálice sagrado da transformação. A natureza assim toma a dimensão do próprio vaso 

cósmico da transformação. 

 

A carta da Imperatriz no tarô é antecedida e complementada pela carta da Papisa, ou 

Suma Sacerdotisa, que é também Ísis e Perséfone, filha de Deméter. E, reservadas as 

proporções, essas duas cartas, portanto, dizem muito a respeito das duas mulheres sábias que 

observei, Teodora e Porcina. A Papisa é a Suma Sacerdotisa e Donzela; a Imperatriz é a 

Madona e Rainha Imperial. Teodora é a Papisa, Porcina a Imperatriz. Faces irmãs da mesma 

Mulher Sábia, a representação psíquica do feminino, a anima. 

 

O potencial criativo da Papisa/Teodora não é trazido para a realidade. ―Enquanto a 

Papisa está ligada a Ísis e à gestação, a Imperatriz está associada à Ceres e à vegetação‖ 

(NICHOLS, 2000, p. 99).  Enquanto imagem arquetípica da Papisa ou da Suma Sacerdotisa, 

Teodora encerra em si o saber, mas não faz uso prático dele, apenas o detém; como a mãe Ísis, 

é o próprio trono, gesta e doa o saber aos que precisam. A Papisa também surge como a 

Virgem Maria e como Sofia, a Sabedoria Divina. O livro em suas mãos, tanto representa a 

Palavra Divina, como também o saber em si. ―O tocado de três camadas também liga a pessoa 

que o usa à feiticeira de três caras, Hécate, escura personagem pré-olímpica, de cujo domínio 

partilhará a Papisa nos três mundos‖ (NICHOLS, 2000, p. 84). Pode ser entendido também 

como a coroa de Perséfone, como rainha do submundo. 

 

A Papisa, na carta do Tarô está sentada à frente de um grande véu ou cortina 

sustentada por dois pilares, evidenciando sua função de guardiã dos mistérios de um templo 

ou santuário íntimo.  

 

Onde quer que esteja escondido, o segredo da mulher, como o da natureza, 

permanecerá sempre oculto à penetração da consciência masculina. Na base 

da estátua de Ísis em Sais, estão inscritas as seguintes palavras: ‗sou tudo o 

que era, que é, e que sempre será. Nem mortal algum jamais pôde descobrir 

o que jaz debaixo do meu véu‘ (NICHOLS, 2000, p. 85). 

 

 

Porcina, por sua vez, como Imperatriz é a Senhora da Natureza, entronada e cercada 

por ela, a Grande Mãe neolítica. A resolução dos processos é seu atributo, enquanto a 

Papisa/Teodora aguarda silenciosamente, a Imperatriz/Porcina concretiza, faz muito mais 



147 
 

 
 

―através da sua compreensão intuitiva do que através da lógica masculina que o espírito salta 

para o espaço externo a fim de ligar-se a introvisões celestes‖ (NICHOLS, 2000, p.101). 

Porcina é a fonte de onde nasce o jardim da imaginação de onde brotam as criações, as 

invenções científicas, a poesia, a literatura, as ideias ocorrendo por meio de devaneios, 

imagens e outras formas de manifestações espontâneas do inconsciente.  

 

Desse modo, a metáfora do véu, presente nessas imagens arquetípicas do feminino, 

nos lembra que, exercendo o Saber Mágico as mulheres sábias falam sobre a importância de 

reaproximação com a natureza. E, como nos lembra Hadot (2006), a esta deusa não se deve 

arrancar o véu, nem despi-la, nem dominá-la, nem aprisioná-la, pois dessas atitudes não se 

obterá nenhum acesso ao seu conhecimento. A natureza ama ocultar-se, como dizia Heráclito, 

e o único acesso a ela é a contemplação, como nos sugere Hadot. Como o alquimista deve ser 

humilde e paciente.  

 

Assim pois não pode ser grosseiro de espírito ou rígido, nem pode ser voraz 

ou cobiçoso, indeciso e inconstante. Não deve ser apressado ou presunçoso. 

Pelo contrário, deve ter firme propósito, longanimidade, perseverança, 

paciência, docilidade e moderação (GEBER apud JUNG, 1990, p. 283). 

 

 

 

Entretanto, a contemplação não exclui o trabalho sobre os elementos da natureza, 

sobre a matéria, como diria Bachelard (2006), por esse motivo pode o alquimista não só 

contemplar a natureza, mas agir sobre ela arduamente em busca da transmutação dos metais. 

A imaginação material dinâmica nasce do trato com as matérias, a imaginação se educando 

pelas matérias, a natureza sendo a grande educadora.  Pois os elementos da natureza, terra, 

água, fogo e ar, dão consciência da maior ou menor possibilidade de ação do humano sobre 

eles. Esse pode de ação sobre a natureza depende da matéria, do instrumento e das forças 

imaginantes humanas operando sobre ela (BACHELARD, 2006). 

 

O reflexo da compreensão da ciência como ação de desvelamento e subjugação da 

natureza aparece na própria relação do humano com a potência do feminino. E como reação, a 

anima sempre cobrará dele outra atitude, proporá uma disputa intelectual para despi-lo de sua 

soberba, como o fez a Papisa, Donzela Teodora. Ou chegará o momento em que a astúcia 

implacável da anima cobrará a confissão para poder devolver ao animus a saúde perdida, 

como age a Imperatriz Porcina. 
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A ligação dessa concepção da natureza e de seu universo, do feminino por analogia e 

da mulher por representação, ao processo da imaginação levou muitos pensadores a 

entenderem nisso uma fraqueza e possibilidade de subordinação. Para filósofos como Porfírio 

(Apud HADOT, 2006, p. 86) à natureza e à imaginação cabe a potência resumida na 

manifestação, na presença. Para ele, a imaginação não se dá por mecanização, pois essa forma 

de existência é da esfera da razão. As potências da imaginação são entendidas por Porfírio 

como demônios, potências interiores à natureza que produzem alucinações ou manifestações. 

Essa concepção de imaginação encontrou eco considerável durante a Renascença e época 

romântica, sob a influência da chamada tradição da magia natural. 

 

Os pensadores dessa tradição, como Montaigne, Paracelso, Giordano Bruno, Boheme, 

Novalis, Baader, entre outros, acreditavam que a imaginação tinha uma espécie de poder 

mágico, o qual se exercia pela simples presença da imagem, se opondo às leis mecânicas, 

racionais. Há, no entanto, nessas concepções uma interiorização e rebaixamento da anima e 

da imaginação como seu modo de ação, em comparação à mecanização do pensamento 

lógico/racional, própria do animus.  

 

Por outro lado, mesmo em meio à crescente valorização do mecanicismo, a 

Renascença foi palco do que está contido na teoria porfiriana do mito, ou seja, a transmissão 

do conhecimento filosófico sob a forma críptica de fábulas e enigmas ―[...] a fim de que desse 

modo os mistérios religiosos das deusas de Elêusis não fossem de nenhum modo profanados‖ 

(WIND apud HADOT, 2006, p. 102). 

 

A ideia que prevalece na Idade Média e depois na Renascença, segundo Hadot, é de 

que o cristianismo, em conjunto com o paganismo
59

, tenha mantido o mito presente, 

fornecendo temas para a arte e mesmo para a filosofia. O mito mantém, desse modo, sob seu 

véu as grandes verdades da ciência e da filosofia, a fim de subtraí-las às profanações do 

vulgo. Os enigmas, as fábulas, as adivinhações tinham em certa medida essa função veladora 

das verdades. Mais uma vez podemos apontar nas narrativas da Donzela Teodora e da 

Imperatriz Porcina reflexos dessa herança, onde encontramos o saber filosófico dos enigmas, 

perguntas e adivinhações, misturados às práticas e saberes ―vulgares‖ das velhas bruxas dos 

vilarejos e seus unguentos e poções curativas.  

                                                           
59

 O termo Paganismo é usado aqui em conformidade com a noção aparentemente adotada por Pierre Hadot 

(2006), ou seja, refere-se a todas as culturas e religiões anteriores ao Cristianismo. 
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Teodora possui, assim, um saber que conjuga erudito e vulgar, se assim podemos 

colocar, saber que só aos sábios se revela, mas eis que sua figura entre os sábios homens é já 

uma transgressão. A presença desse tipo de saber aponta, na narrativa de Teodora, traços do 

paganismo, mais claros que os do cristianismo. Ainda restam nela as cores, a vida, a beleza da 

imaginação e do mito. Para Hadot, se a Natureza perdeu sua divindade foi por causa do 

cristianismo que permitiu que a ciência moderna se desenvolvesse e mostra os primeiro sinais 

desse processo no discurso que passou a se desenvolver a partir do século IV: 

 

Desde o século IV, pouco tempo após Porfírio, Fírmico Materno, um cristão 

convertido, já se criticava a visão mítica do mundo sugerida pelos pagãos. 

Por que inventar o mito de Átis, seus choros e lamentações, a propósito das 

sementeiras e das colheitas? Vãs cerimônias não produzem uma colheita 

fecunda. Os trabalhos dos campos, bem conhecidos pelo camponês, eis a 

verdadeira explicação da natureza, eis também os verdadeiros sacrifícios, 

efetuados durante o ano pelos homens de espírito saudável, eis a 

simplicidade que a divindade procura, aquela que se submete à lei das 

estações para recolher os frutos da estação (HADOT, 2006, p. 107). 

 

 

Portanto, há na narrativa de Teodora a presença de um saber que se baseia em tratados 

de magia natural, como já vimos, em que as estações da natureza e suas demais leis são 

consideradas, consultadas, sistematizadas por meio de tabelas. Em sua iconografia, portaria 

decerto um livro, como a Papisa do tarô. Mas esse conhecimento não advém apenas da magia 

natural, não é somente mecânico, pois se baseia também na observação e ausculta atentas da 

própria natureza.  

 

Saber Mágico no qual os astros e suas configurações determinam, como os próprios 

deuses dos quais herdaram seus nomes, os destinos dos homens e das colheitas, das marés e 

dos fenômenos naturais. Não basta, como queria Porfírio ou Fírmico, a ação mecânica e 

simplista do homem que ara a terra. E, sendo Porcina uma mulher, mesmo que os saberes 

sejam os dos tratados de magia natural, não faz diferença que eles estejam sob a regência da 

potência feminina, que os compreende e opera, decerto, noutra concepção, ação e ética? 

Acredito que sim. 

 

A Donzela Teodora desvela-se quando é convidada pelo rei a fazê-lo para dissertar 

sobre seu saber astrológico e médico. Para alertar aos sábios sobre o poder da Lua que 

governa as águas, as marés e o próprio sangue humano, daí sua tabela para as boas e más 
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horas de se fazer sangrias. O mesmo saber encontrado no Lunário e Prognóstico Perpétuo 

(2004), onde os astros, especialmente a lua ―que se encontra mais próxima da terra‖ determina 

quando e como cuidar da agricultura.  

 

Penso que se há um início desse saber ele pode estar nas experiências do neolítico e, 

foram as mulheres, como vimos, que se empenharam em observar, por exemplo, que não se 

corta a planta quando a seiva está espalhada no caule, atraída pela lua cheia, que também não 

se deve fazer sangria, sob o risco de incorrer no erro de um derrame ou perda de nutrientes 

vitais causados pela ação dessa lua. É a astrologia, posteriormente, que vem acrescentar a esse 

saber a força da lua sobre os signos e, sendo ela a senhora das águas, como comanda a seiva 

humana, o sangue, naquele membro em que o signo governa.  

 

 

3. A anima e a transmutação psíquica 

 

Orden desordenada [...] de manera que el arte, 

imitando à la Naturaleza, parece que allí la vence. 

 

(Miguel de Cervantes, definindo a obra Dom 

Quixote de La Mancha.) 

 

 

 

Nas narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, podemos observar, sob a 

perspectiva da psicologia profunda e seus desdobramentos no campo do mito, da alquimia e 

dos saberes ditos populares ou tradicionais, as representações da anima nestas duas mulheres 

sábias e o Saber Mágico como elemento promovedor de uma transmutação no psiquismo. 

Mesmo imbricado com o saber racional, o mágico se apresenta fortemente nessas narrativas, 

quando da tensão entre as duas potências psíquicas humanas inseparáveis e complementares, 

o feminino, a anima representada pelas duas heroínas; e o masculino, o animus, figurado pelas 

personagens masculinas da trama.  

 

Em Teodora, o mercador, o rei e os sábios são essas imagens arquetípicas do animus 

que provocam a anima a mostrar seu potencial, sua capacidade de encontrar soluções e criar 

um artifício astucioso (métis) para chegar até o rei, ou seja, vestir-se como uma dama para que 

seu dono a vendesse ao rei; seu saber gigantesco, jamais possuído por um ser humano real, 
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mostra esse caráter de potência que possui a personagem. Essas características prefiguram em 

Teodora qualidades de ser sobre-humano, de Deusa. 

 

A Imperatriz Porcina, por sua vez, personifica a anima de um modo ligeiramente 

diferente de Teodora. No início da narrativa, ela se encontra em equilíbrio com o animus, pois 

Imperador e Imperatriz viviam em paz e prosperidade governando seu reino. Mas, o animus 

representado pelo marido, seu igual, é substituído pelo animus perseguidor do cunhado. Essa 

é a primeira provocação sofrida pela anima, fazendo com que sua personificação, a 

Imperatriz, busque um modo de burlar a situação por meio também de um artifício (métis), ou 

seja, fingir que aceita suas investidas com a finalidade de prendê-lo na torre.  

 

Todas as provocações da narrativa de Porcina advêm de personagens masculinos, do 

animus em suas múltiplas faces. A tentativa de matá-la, o abuso sexual, o salvamento, a 

acusação de assassinato da criança, o ataque dos piratas, o isolamento na ilha. Só neste 

momento da narrativa ocorre um fato digno de observação mais aprofundada: a dádiva da 

cura por meio de uma erva. 

 

Se tomarmos apenas a última versão, claramente cristianizada, da história da 

Imperatriz Porcina, cotejada por Cascudo, teremos a narração de como uma mulher luminosa, 

chamada Rainha da Glória, que aparece a Porcina em sonho e ensina-lhe a usar a erva para 

curar a lepra. Essa versão do século XII é intitulada: Castidade e paciência de uma 

Imperatriz. Segundo Cascudo traz em nota (1953: p. 326), trata-se do original latino existente 

na Biblioteca Nacional de Paris, cujo autor é A. Wallensköld e a tradução é do padre salesiano 

Bernardo Bicker. A ligação da mulher luminosa ou da Rainha da Glória com a Virgem Maria 

ou a Mãe de Deus, parece ter prevalecido nas versões a partir daí, pois no cordel de Leandro 

Gomes de Barros (CASCUDO, 1953, p. 343), está lá a passagem: 

 

Minha Porcina não temas, 

Que nenhum mal te viria; 

Eu sou a Madre de Deus, 

A quem serves cada dia, 

Que te venho socorrer 

Em tão extrema agonia. 

 

Não temas nenhum perigo, 

Princesa nobre e mui pia, 

Porque Deus será contigo 
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Sempre de noite e de dia, 

Por muito bem que fizeste, 

De que Êle se servia. 

 

Desta erva colherás, 

Que neste lugar nascia, 

Sem levar outra mistura 

Mais que somente água fria, 

Na qual cozida será 

Tudo que te parecia; 

 

E um ungüento farás 

De grande saber e valia, 

Como o qual darás saúde 

A quem dela mister havia; 

Em nome do Redentor, 

Rei de toda monarquia. 

 

Entretanto, vale conhecermos essa passagem em outras duas versões cotejadas por 

Cascudo. Na novela Il Pecorone, por exemplo, surge a Donna em sonhos e um leão ensina o 

lugar da árvore cujas folhas curarão todas as enfermidades, guiando-a a uma cidade próxima. 

A mulher faz curas milagrosas, tendo como protetor o conde Della Magna. O irmão traz o 

cunhado doente e este confessa seu crime diante de cinquenta testemunhas importantes da vila 

(CASCUDO, 1953, p. 297).  

 

A mulher e o leão é tema arquetípico na carta do tarô A Força. Uma mulher que, 

embora aparente ser comum e mortal, não o é, pois está domando um leão (Fig.12). Segundo 

Nichols (2000, p. 203), ―Podemos encarar essa mulher como a anima, personagem 

arquetípico que simboliza o lado feminino do inconsciente do herói‖. Na carta da Força a 

figura feminina funciona como uma influência cultural de mediação, pois sugere a delicadeza 

e não a violência. Ela não usa qualquer arma ou instrumento para domar a fera, o faz apenas 

por meio das mãos. ―O seu misterioso poder reside em seu próprio ser como parte íntima e 

permanente de si mesma‖ (NICHOLS, 2000, p. 204).  
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Figura 16: A Força.  

Fonte: GODO, 1996. 

 

 

 

A mim esta carta fala, em consonância com a imagem da narrativa Il Pecorone, em 

que o lugar da erva curativa é indicada pelo leão, de como o feminino, na figura da Mulher 

Sábia ou da anima, é a imagem mediadora entre a consciência humana e um saber advindo da 

psique primitiva, no sentido de mais instintual ou animal. Essa imagem aparece nos contos de 

fadas como A Bela e a Fera, nos mitos como Eros e Psique, por exemplo.  

 

Essas histórias dramatizam a verdade poética segundo a qual, quando a 

consciência humana reconhece e aceita sua natureza indômita e primitiva, 

não somente se liberta do poder autônomo do instinto, mas também liberta e 

transforma igualmente o lado instintual (NICHOLS, 2000, p. 204). 

 

Então, a passagem em que a Donna surge nos sonho de Porcina e um leão ensina o 

lugar da árvore cujas folhas curarão todas as enfermidades, pode ser entendida como a relação 

entre a natureza e a cultura, sendo a primeira representada pela fera, o leão; e a segunda pelo 

refinamento da Donna, em geral ser divino, mulher luminosa, bondosa e bela. Uma imagem 

arquetípica da Mulher Sábia, essa sabedoria que reside entre a psique primitiva, sensível, e a 

consciência racional, inteligível. A heroína sábia Porcina, nessa versão, figura então como 
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personagem que vive essa mediação, esse confronto entre natureza (instinto) e cultura 

(civilidade). Mas, não há um ponto onde começa uma e termina a outra. E sob o manto da lua, 

o sono da cigana de Rousseau (Fig. 13) ―é visitado pelos sonhos de sua perdida alma animal; 

a fera inquieta fareja o mistério da humanidade, ansiando por tocá-lo‖ (NICHOLS, 2000, p. 

215). 

 

 

 

 

 

Figura 17: A Cigana Adormecida. Henri Rousseau. 1897.  

Fonte: MOMA, 2011.  
 

 

 

Já na versão de Timoneda, a Patraña XXI, há a eliminação da figura da mulher 

luminosa representante dessa intercessão. A rainha Gerôncia aprende o segredo da planta que 

cura ao presenciar o combate da víbora com o lagarto, curando-se a cobra por meio das folhas 

que põe sobre as feridas (CASCUDO, 1953, p. 297). Como falei anteriormente, aqui se 

mantém um tema aparentemente muito arcaico e universal, a cobra, serpente ou víbora como 

animal portador e símbolo do conhecimento. Sua relação com o feminino também já foi 

falada
60

, entretanto, vale salientar ainda a relação que se estabelece entre natureza (a serpente 

como instinto) e a cultura (conhecimento), em alguns contos, mitos e narrativas, tendo como 

mediadora uma figura feminina. A iconografia é riquíssima, por isso cito apenas o mito 

ocidental mais conhecido, o Gênesis.  

 

O momento em que Eva é tentada pela serpente a comer do fruto da árvore do 

conhecimento, talvez seja para a civilização ocidental, em sua maioria cristã, a mais 
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 Página 71 desta tese. 
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importante e mal compreendida imagem mítica. Se bem observada, em nenhum momento da 

narrativa está dito que a serpente é o demônio ou a encarnação do mal, e sim que se trata ―do 

mais astuto dos animais‖ (Gn. 3,1). A serpente é símbolo da sabedoria em diversas tradições, 

inclusive no Evangelho (Mt.10,16). E a árvore que ela guardava era justamente a do 

conhecimento do bem e do mal, ofertado (como tentação?) para a mulher e não para o 

homem.  

 

 

A anima como alma do mundo 

 

Mas, a versão mais difundida da História da Imperatriz Porcina é, sem dúvida, a do 

cego Baltazar Dias. Nela prevalece a aparição da mulher luminosa, chamada Rainha da 

Glória. Essa figura feminina é particularmente interessante enquanto manifestação da Anima 

Mundi. Na alquimia, segundo Jung (apud HILLMAN, 1995, p. 90), a Anima Mundi é 

relacionada e muitas vezes chamada de Mercúrio. ―Como anima mundi, Mercúrio pode de 

fato ser comparado com a Gnóstica... (virgem da luz) e com a Virgem Maria do Cristianismo‖ 

(Idem).  

 

Hillman (1995) relaciona o Mercúrio e a Anima Mundi com o inconsciente coletivo, 

com a representação da alma/espírito como Psiché. O que me leva a ponderar a hipótese de 

que o sonho de Porcina pode ser compreendido também como uma metáfora. Em que ao 

entrar em contato com a anima, nesse caso em seu aspecto mais cósmico de Anima Mundi, 

teria ela acessado a um compêndio de conhecimentos, dentre eles o phármakon feito a partir 

da erva curativa, presente no inconsciente coletivo.  Seria o sonho de Porcina uma experiência 

alquímica? A narrativa faz refletir.  

 

O fato é que o saber obtido por um processo que podemos chamar de mágico, 

semelhante às viagens xamânicas, por exemplo, é depois usado também para curar seus 

algozes, os personagens masculinos, como personificações do animus ―enfermo‖ que a 

perseguem durante toda a narrativa. E, assim como Teodora, Porcina tem, ao final da 

aventura, a opção de retornar ao seu posto inicial, porém em condições muito superiores, 

embora, nas duas histórias a liberdade se confunda com ―voltar com o dono‖, em Teodora, e o 

recolhimento num convento, em Porcina. Há que se levar em conta, como já apontei 

anteriormente, os contextos sociais, os quais determinaram esses finais das narrativas. 
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As duas personagens, portanto, personificam a anima, por meio das imagens 

arquetípicas de mulheres sábias e seu saber é o Saber Mágico. Teodora e Porcina são, desse 

modo, mulheres sábias porque operam o Saber Mágico. Mas, o que isso quer dizer? O que nos 

leva a refletir tais histórias?  

 

Se partirmos do princípio de que as narrativas andam, elas também falam ou cantam. E 

esse canto sempre retorna, submergindo das profundezas da psique. Acontece exatamente 

como é narrado: a própria narrativa e seus personagens atuam e fazem o narrador e os 

ouvintes ou leitores também atuarem. Embora não deem explicações, nem exijam nenhuma 

ação, as narrativas operam, no plano individual, naquele que ouve ou lê, um processo de 

transmutação psíquica, a qual pode se chamar cura por meio de um bálsamo ou remédio 

(phármakon). 

 

Na coletividade, as narrativas causam um espelhamento e trazem à tona as discussões, 

as questões humanas, as quais, na maioria das vezes, não chegam à consciência sem que 

viagem por meios como a arte. No caso das histórias da Donzela Teodora e da Imperatriz 

Porcina, como já foi visto, os personagens masculinos são personificações do animus, e 

também de um modo de agir no mundo. Eles provocam direta ou indiretamente situações 

limites às personagens femininas, personificações da anima, e exigem que a solução seja dada 

por elas, ou a solução advêm do embate entre as duas potências. As situações limites podem 

ser entendidas como momentos cruciais em que o modo de ser, agir e pensar humano 

encontra-se falho, equivocado. Não há heróis masculinos, os sábios, reis e imperadores são 

impulsivos, violentos, injustos e orgulhosos.  

 

Porcina e Teodora são heroínas que agregam as duas faces do feminino, 

Donzela/Papisa e Imperatriz/Grande Mãe. E é seu saber é mágico feminino que levam as 

narrativas a uma solução pacífica e conciliadora.  O animus procura a transmutação na anima, 

pois o animus sempre cansa, sempre se desgasta e seu descanso e restabelecimento é nos 

braços da Mulher Sábia.  ―A suposição da força eterna do masculino é equivocada‖ (ESTÉS, 
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1997, p.414). O animus cansa, envelhece, precisa de descanso. Ele não é eterno, conhece o 

processo da vida-morte-vida
61

.  

 

     Essa proximidade com os processos da vida e da morte, dos limiares e dos ciclos 

naturais trazem, sob o olhar feminino predominante nas narrativas de mulheres sábias, aquele 

arcaico, mas não menor em importância e conteúdo, modelo de relação com o mundo. Mais 

aberto, poroso, plural e prático. Portanto, essas narrativas apontam meios de operar o 

conhecimento, o qual parte do princípio que implica em sermos e vivermos integrados a 

natureza, ao invés de compreendê-la como algo fora, apartado de nós, e passível de 

apropriação e exploração indiscriminada e inconseqüente. Modelo que já mostra sinais de 

falência e cujas conseqüências são cada dia mais irreversíveis. 

 

      Outro modo de ser, saber, viver e fazer ciência já se avizinha. Esse modelo por vir, é 

denominado hoje de paradigma emergente (SANTOS, 1993) e há de ser conseqüente de uma 

sociedade e de uma cultura mais cooperativa e dialógica. Acredito que esse novo paradigma 

apresenta possibilidades de reintegração das qualidades femininas de modo mais pungente,  

rejuntando os dois universo feminino e masculino da psique em tensão criativa.   

 

Dentro da perspectiva das narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, a 

conjunção das potências anima e animus é fruto da transmutação psíquica, do Opus 

Alquímico, da ―cura‖ que leva à reconciliação dos opostos complementares. Este processo é 

personificado em imagens arquetípicas das heroínas e dos seus oponentes, vivido em 

passagens míticas reconciliantes. Porque nessas histórias as mulheres sábias, e seu Saber 

Mágico, são expressões do não-dito, do discurso subterrâneo e silencioso que vem 

participando e, muitas vezes, determinando processos humanos. Podemos percebê-los na arte 

ou na literatura, assim como na ciência. 

 

      Assim, a ideia de que na ciência moderna prevalece a racionalidade e a objetividade do 

saber é só isso, uma ideia, pois não se objetiva nada sem antes imaginar, poetizar, estetizar. 

Ao invés da descoberta científica deveríamos dizer a invenção científica, pois a epistemologia 

bachelardiana mostra como a imaginação vem antes do pensamento, como a ciência é 
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 Esse fato se reflete nos mitos e ritos onde a Deusa é imortal, geralmente relacionada à natureza e seus ciclos, 

enquanto o Deus, na figura de um rei mortal, é sacrificado para reviver o drama da morte e renascimento da 

própria natureza (FRAZER, 1982). 
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fenomenotecnia, ou seja, fenômeno da técnica, dos artefatos e por decorrência dos modelos 

hipotéticos (inventivos) que usamos para formular suposições sobre o real.  

Como afirma Gomes (2010, p. 87): 

 

A razão bachelardiana não reduz o racional ao lógico, é uma razão em 

constante reorganização. Por isso, a ciência é prospectiva, antecipatória, 

inventiva. Enquanto na epistemologia bachelardiana o discurso produz o 

objeto segundo a posição do observador, na poesia bachelardiana a imagem 

ressoa em múltiplos sentidos (é polissêmica) e ritmos (é polifônica), ela não 

tem uma existência substancial, não pode ser comparada a uma coisa, não é 

uma representação, ela só se exprime no instante do ato (de criá-la ou de 

fruí-la), na cadência de um ritmo feito de repetições e novidade. 

 

 

Por isso acredito que abordar as narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz 

Porcina é dar ouvidos conscientes e atentos à voz mitológica da Mulher Sábia, é ouvir outros 

saberes, outra ciência. Essa voz antiga pode trazer de volta alternativas para se pensar num 

modelo de sociedade e de ciência que opere a partir da inseparabilidade dos universos poético 

e racional, sensível e inteligível o que, certamente, será uma das faces do paradigma 

emergente. Pois, entre ciência e poesia, ―trata-se de uma relação de conhecimento entre 

sujeitos, em que o conhecimento se produz a partir de uma concepção espaço-temporal 

rítmica que rejunta continuidade e descontinuidade, razão e imaginação, história e mito‖ 

(GOMES, 2010, p. 87). 

 

 

4. Ouvindo a voz da Mulher Sábia ou, como narrativas apontam alternativas 

 

 

Adotar a diversidade como uma forma de pensar,  

como um contexto de ação, permite o surgimento 

de muitas opções. 

 

(Vandana Shiva. Monoculturas da mente. 2003) 

 

 

De tudo que abordei neste percurso, acredito que o imaginário dessas duas narrativas 

tradicionais permite que pensemos no papel desempenhado pelo feminino, não só no que 

concerne ao universo simbólico e imagético da vida, mas também no que dessa potência 

psíquica tem a ser reabilitado e aplicado de modo prático na atitude humana.  
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O contato com o universo da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina me levou a 

reflexões e formulações de analogias entre suas atitudes e saberes e o modo como temos 

compreendido e atuado junto à natureza, ao planeta e entre nós mesmos. Seus saberes 

integrados aos ciclos naturais resgatam um momento longínquo em que humano e natureza 

não se compreendiam em separado, em que as revoluções dos astros eram também humanas, 

as estações e os fenômenos climáticos eram lidos e determinantes para a sobrevivência, enfim 

que havia diálogo entre o humano e o cosmos. 

 

A voz da Mulher Sábia, que fala através das heroínas Teodora e Porcina, parece 

aguardar as mudanças, a insurgência de um novo modelo de humanidade e de conhecimento. 

Esse novo modelo há de vir em decorrência da crise do paradigma humano e científico 

moderno, no qual impera o determinismo mecanicista, a industrialização da natureza, a 

especialização reducionista, corroborados por uma racionalidade rígida. Essa crise, segundo 

Santos (1993), é o resultado do grande avanço no conhecimento, proporcionado pela 

identificação dos limites e das insuficiências estruturais dentro do próprio paradigma 

científico moderno. 

 

A crise surge, portanto, de uma série de descobertas científicas que descortinam o 

caráter indomável da natureza para os cientistas herdeiros daqueles que se acreditavam 

senhores dos segredos da natureza, certos de terem levantado o último dos véus. Para Santos 

(1993), quatro entre tantas, são as condições que levaram a crise do paradigma dominante da 

ciência moderna, ainda em curso: a teoria da relatividade de Einstein, a qual fez cair por terra 

o tempo e espaço absolutos de Newton; a mecânica quântica que veio relativizar a 

interferência humana nos experimentos científicos, colocando em xeque a certeza das 

descobertas; o teorema da incompletude de Gödel que mostra o quanto o rigor da matemática 

carece de fundamento; e por fim, os avanços do conhecimento nas áreas da microfísica, da 

química e da biologia levaram a uma nova concepção da matéria e da natureza contrária a que 

herdamos da física clássica, ou seja: ―em vez da eternidade, a história; em vez do 

determinismo, a imprevisibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez da 

necessidade, a criatividade e o acidente‖ (SANTOS, 1993, p. 28). 
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Almeida (2010) também afirma que, a partir do século XVII, a aceitação de noções 

tidas como impertinentes significaram um salto para frente, um ganho em complexidade, uma 

evolução do pensamento. 

 

Categorias como incerteza e paradoxo, longe de constituírem perigo ou 

comprometerem a cientificidade das narrativas sobre a sociedade, a 

economia, a política, o ecossistema e o processo do conhecimento, são 

compreendidas como condições de aproximação com a 

multidimensionalidade dos fenômenos físicos e processos socioculturais 

(ALMEIDA, 2010, p. 32) 

 

  

Com isso, observa-se uma lenta, mas crescente, reavaliação e revalorização dos 

saberes tradicionais. A humanidade vive hoje um tempo de transição e já há a percepção de 

uma reaproximação da ciência e do Saber Mágico cada vez mais crescente. Entendo que o 

Saber Mágico contido nas narrativas de Porcina e Teodora é um registro do pensamento e do 

conhecimento desses ―intelectuais da tradição‖ (ALMEIDA, 2010), que dentro de sua própria 

realidade basearam-se em seus lunários e prognósticos, em sinais que a natureza dava, para 

guiarem suas ações no plano concreto. O Saber Mágico é a clara demonstração da 

multidimensionalidade humana, embora não seja infalível, pois como ciência está passível de 

erros e enganos.  

 

Não se trata, assim, de dogmatizar saberes e práticas, nem compreendê-los como 

sagrados, posto que são, enquanto tradição, permeáveis e mutáveis, reformulados e adaptados 

constantemente. Mais uma vez nos lembra Almeida que ―dessacralizar esses saberes é 

condição sine qua non para reconhecê-los como ciência aberta à crítica, em permanente auto-

organização‖ (2010, p. 154). 

 

A ideia, portanto, não é compreender o Saber Mágico como sagrado, mesmo Teodora 

e Porcina, entre outras imagens da Mulher Sábia, aparecendo no campo do imaginário como 

personificações de uma potência psíquica que pode, em algum nível mais profundo ser 

compreendida como divina. Trata-se de dois planos, o imaginário, atuando por meio de 

imagens arquetípicas e símbolos nas histórias; e a compreensão dos saberes presentes nestas 

narrativas como uma ciência e como saber aplicável na prática. Ciência que parte da própria 

condição humana e suas contingências, que só possibilita ao ser humano compreender o 
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mundo a partir de si mesmo, de sua experiência corpórea, de si mesmo como microcosmos. A 

expressão desse saber tem, por essa razão, necessidade intrínseca de metáforas e analogias. 

 

O que importa reter é o fato de como o sujeito do conhecimento é sempre 

impulsionado por um sentimento e por uma estrutura organizacional da sua 

psique, quando empreende qualquer investimento cognitivo, mesmo que 

disso não tenha consciência. As representações que fazemos emergir dos 

fenômenos, tanto quanto aquelas que nos permitem imputar sentidos ao 

mundo, estão sempre intoxicadas pelos ―humores‖ bioquímicos das 

experiências culturais vividas (ALMEIDA, 2002, p. 48). 

 

 

Então, ao ler as narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina, realmente 

conhecidas e populares, pelo prisma do detalhe, pela iconografia, e pela percepção da 

transgressão e do desvio, acredito que exista nelas um movimento constante em direção à uma 

perturbação sub-reptícia da aparente ―normalidade‖, ordem e divisão dos papéis sexuais e 

sociais. A atuação das duas mulheres sábias nas narrativas opera uma ruptura, promove, 

acelera e catalisa uma transmutação psíquica, ofertada delicadamente como um bálsamo. O 

fator excluído, a mulher e o feminino, é aqui desvelador e desencadeador de mudanças que 

podem dar-se para além da percepção consciente. 

 

 

Complexus: tecer junto saber mágico e ciência moderna 

 

A transmutação psíquica promovida por essas mulheres sábias pode levar a uma forma 

de pensar o mundo, de fazer ciência, ainda partindo do microcosmo humano, mas de um 

humano mais integrado. O processo de individuação pode ser um caminho viável em direção 

à pluralização do ser humano e uma atitude cognoscente que conjugue o Saber Mágico e o 

saber científico com diálogo e aproximação. Que permita a tecitura em conjunto dos saberes 

tradicionais e científicos, base do pensamento complexo, sendo a palavra complexus ―aquilo 

que é tecido em conjunto‖. Isso implica, sobretudo, uma nova postura política, uma 

repolitização do pensamento, como afirma Edgar de Assis Carvalho (2008 a, p. 159): 

 

Repolitizar implica religar, civilizar idéias, rejuntar noologias insurgentes 

fundamentadas no desenvolvimento sustentável, desencadeadoras de formas 

de solidariedade e responsabilidade. Se conseguirem firmar-se no cenário 

planetário, certamente coibirão as tendências bestializadoras do pensamento 
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único, neoliberal, que instalou o fundamentalismo do mercado em todas as 

ações humanas. 

 

Portanto, essas duas aparentes singelas narrativas de mulheres sábias dramatizam, e 

podem ser tomadas como alternativas, por suas atitudes e visões de mundo, para pensarmos 

uma reformulação possível, onde o feminino e sua maior representação, a natureza, deusa ou 

simples casa, anima e alma, princípio ou potência psíquica, Teodora ou Porcina, possa ser 

compreendida, sentida e vivida mais próxima e conscientemente. Sua presença essencial 

nestas narrativas como imagens arquetípicas, aponta para a inseparabilidade humano/natureza, 

desde sempre. E faz sua parte, como arte, na conscientização da reforma do pensamento, 

como a define Carvalho (2008a, p. 161): ―a reforma radical do pensamento contém um 

projeto biopolítico que nega o paradigma do progresso unidimensional e instaura o paradigma 

da preservação, ecológico, ecocêntrico‖. Portanto, já velho modelo conhecido das nossas 

ancestrais neolíticas. 

 

O paradigma ecológico, ecocêntrico, cooperativo é aquele em que o humano e a 

natureza sejam compreendidos como coexistentes, que inclua o projeto de um humano que 

conjugue bem suas polaridades de masculino e feminino. Ou como disse Fritjof Capra (2001, 

p. 25): 

 

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que 

concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de 

partes dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo 

‗ecológica‘ for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo 

que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência 

fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e 

sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, 

em última análise, somos dependentes desses processos). 

 

As narrativas de Porcina e Teodora expõem a soberba humana, de um humano, assim 

como Apuleios, cheio de deformações, mas que pode encontrar nos braços da Natureza/Ísis, a 

―benção‖ da transmutação. Falam as narrativas delas mesmas, dos mitos e da arte, enquanto 

realidades complexas e primordiais da criação que podem de fato estabelecer ligações com o 

mundo e com a realidade que chamamos objetiva, mas pela via do poético. Isto porque as 

produções do imaginário são sempre inauguradas e inaugurantes, assim, só fazem sentido ao 

dialogarem com o real, interagindo com ele e constituindo-se daí em conhecimento novo.  É 

plausível afirmar que todas as invenções e descobertas foram gestadas antes no imaginário.  
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No grande tecido, rede ou teia em que se tecem os saberes, todos os fios, todas as 

tramas, e acima de tudo, todos os desenhos são frutos da imaginação criadora de que nos fala 

Bachelard (2006). Por meio da qual o humano demiurgo é instaurador de novas realidades, 

que o tornam, de modo dinâmico, capaz de produzir tanto ciência quanto arte. Para Bachelard, 

a imaginação criadora une os dois mundos, as duas vias para o conhecimento: a científica e a 

poética. Estaria num novo modelo de relação com o feminino um dos caminhos para o novo 

paradigma? Acredito que sim
62

. E, talvez por isso as deusas gregas do destino, as Moiras, 

sejam nada menos que fiandeiras. 

 

A verdade é que os mitos e as narrativas são uma linguagem diferente da que se 

estabeleceu como legítima com o advento da ciência moderna. Esta, enquanto linguagem 

comum aglomera positividade ao permitir que as teorias sejam discutidas, reavaliadas de 

modo amplo, entretanto, correm o risco eminente de cair numa universalização redutora ou 

numa generalização equivocada. Uma linguagem universal pode descambar em modelos 

únicos de normalidade, como ocorreu com o estatuto da loucura, tida como uma doença, uma 

anormalidade, já que se definia o humano como ser da razão unicamente, como apontou 

Foucault (MACHADO, 1982). Quando, de fato, nós somos tanto Sapiens como demens e, em 

decorrência dessa potencialidade para a criação, é que se promovem as mudanças. ―Isso 

significa que os processos da complexidade se fazem ao mesmo tempo, apesar, com e por 

causa da loucura humana‖ (MORIN, 2003, p. 60). Como diria o engenhoso fidalgo Dom 

Quixote de la Mancha ao seu fiel escudeiro Sancho Pança: 

 

- Perdoa-me, amigo, a má oportunidade que eu te trouxe de pareceres louco 

como eu, fazendo-te incorrer no erro que incorri, de que houve e há 

cavaleiros andantes no mundo. [...] Quem sabe, atrás de algum bosque 

iremos encontrar desencantada a senhora Dulcinéia, que não haja mais que 

ver. Caso Vossa Mercê esteja morrendo de pesar por ver-se vencido, lance 

sobre mim a culpa, dizendo que, por haver encilhado mal a Rocinante, o 

derrubara; tanto mais que Vossa Mercê deve ter visto em seus livros de 

cavalaria ser coisa ordinária derribarem-se uns aos outros os cavaleiros, e o 

vencido de hoje ser o vitorioso de amanhã (CERVANTES, 1997, p. 527-

529). 
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 Silveira (1981) aponta o poder do feminino presente na Virgem Maria como uma tendência da psique para o 

quaternário. 
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Em toda sua complexidade, Dom Quixote é uma personagem que conjuga 

extraordinariamente o ideal do cavaleiro cômico e ingênuo como o foi Parcival na Lenda do 

Graal, ―com seu jeito impetuoso e desastrado‖ (JUNG e VON FRANZ, 1991), que trazem em 

si elementos do velho e apontam para mudanças.  Mas, enquanto Blancheflur, a dama amada 

de Parcival, é uma projeção da mulher real, em Dom Quixote a musa Dulcinéia, a nobre 

donzela que é encantada pelo feiticeiro e transformada numa mulher do povo, é a perfeita 

projeção de sua anima, totalmente idealizada e intocável.  Assim como Ulisses, Dom Quixote 

não é um herói da razão somente. Ambos transitam entre os mundos sensível e inteligível, o 

que faz deles heróis que conjugam bem as potências da psique, o feminino e o masculino.  

 

Essas ilustrações da literatura deixam claro que a universalidade dos dramas e ideais 

humanos, como os delírios quixotescos, não devem ser entendidos como generalizações. 

Universalidade não implica universalização ou generalização. Enquanto arquétipos essas 

imagens literárias e míticas são universais humanos que se atualizam e se mantém vivos. O 

arquétipo da Mulher Sábia pode muito bem mostrar-se atuante na psique sadia de homens e 

mulheres ao mesmo tempo em que atuam as imagens do herói, arquétipo tão recorrente no 

imaginário. 

 

O arquétipo do estrangeiro ou da dona de fora (HENNINGSEN, 1990) – como o 

cavaleiro/herói andante Parcival, Dom Quixote ou Ulisses, ou a dama/peregrina Donzela 

Teodora, que como escrava deixa sempre a dúvida de sua permanência ou origem, e 

Imperatriz Porcina, que tornou-se peregrina em sua jornada mítica – deve ser ampliado, 

pluralizado. Que não haja fronteiras, que seja o caminhante humano, nômade que constrói o 

caminho ao caminhar, como nos lembra Morin no livro ―Meus demônios‘ ao falar de sua 

própria trajetória. Já Carvalho (2010) afirma, quanto ao paradigma que está em construção:  

 

Convoquemos a primeira internacional dos cidadãos do planeta, a ser 

comandada por um exército de jardineiros que consideraram GAlA uma 

força psíquica e espiritual capaz de repor a cena primordial da unidualidade 

planetária. Bruce Chatwin, obcecado pelo nomadismo e pelos mitos 

aborígenes da Austrália Central, repôs essa neoutopia que os caminhantes 

trazem consigo afirmando que ―todos os Grandes Mestres pregaram que o 

Homem, originalmente, era um ―errante pelo deserto sêco e árido deste 

mundo‖ (palavras do Grande Inquisidor de Dostoiévski) e que, para 

redescobrir sua humanidade era preciso despojar-se das amarras e tomar a 

estrada
63

. 
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 Grifo do autor. 
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Reconexão com Gaia, deusa terra, natureza, como potência psíquica capaz de fazer 

rejuntar saberes humanos, em unidade e multiplicidade. Eis o que podem fazer emergir, entre 

outros pontos aqui levantados, as narrativas de duas heroínas que são a própria personificação 

da natureza, enquanto cosmos interno e externo. Esse fato explica o modo como elas operam 

o conhecimento, transitando pelos pólos empírico/técnico/racional/ e 

simbólico/mitológico/mágico. Desvelando o caminho que leva aos segredos da natureza, que 

são, encerrados em si mesmos, aquilo que o humano só descobre ao entrar em contato. Talvez 

por isso Lévi-Strauss (1976) tenha escolhido o termo ―sensível‖ para falar sobre esse modo de 

saber. 

 

Não se trata, com isso, de compreender o humano apenas como parte da natureza, 

como ser natural, nem tão pouco basta opor-se a ideia que define a humanidade pelo que a 

exclui da natureza. Como afirma Morin (2003, p. 26): ―Um e outro paradigmas impedem que 

se conceba a unidualidade (natural         cultural, cerebral        psíquica) da realidade humana 

e impedem, igualmente, que se conceba a relação ao mesmo tempo de implicação e de 

separação entre o homem e a natureza‖.  

 

Trata-se, afinal, da queda do paradigma cartesiano que separa o sujeito e o objeto, que 

concebe como disjuntos alma/corpo, qualidade/quantidade, sentimento/razão, 

liberdade/determinismo, natureza/cultura, feminino/masculino. São sentidas ainda hoje as 

conseqüências da separação feminino/ciência, sensibilidade/masculino. As narrativas 

tradicionais de mulheres sábias, como Teodora e Porcina, talvez apontem alternativas em 

direção ao novo, ao vir a ser, viver e pensar humano que se avizinha, quando trazem 

personagens femininas atuando ricamente na mudança dessa mentalidade.  

 

Com suas simbologias e cosmologias poéticas, as narrativas de Porcina e Teodora 

lembram a necessidade humana de expressar na arte, nas produções do imaginário, suas 

questões fundamentais. Essa forma de manifestar e viver o mundo não se restringe ao 

universo da racionalidade e da técnica, pois o ser humano é ludens e demens, além de sapiens, 

ou seja, precisa do jogo, do divertimento e da poesia, tanto quanto do trabalho, da prosa e da 

técnica.  
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As atividades de jogo, de festas, de ritos não são apenas pausas antes de 

retomar a vida prática ou o trabalho; as crenças nos deuses e nas ideias não 

podem ser reduzidas a ilusões ou superstições: possuem raízes que 

mergulham nas profundezas antropológicas; referem-se ao ser humano em 

sua natureza (MORIN, 2003, p.59). 

 

Portanto, o paradigma em construção não exclui ou separa nenhuma forma de 

produção humana, considerando que há relação clara ou subterrânea entre a psique, a 

afetividade, a magia, o mito, a religião (MORIN, 2003). Esse novo paradigma não foi ainda 

vislumbrado por completo, mas certamente só será possível quando a mudança, a 

transmutação psíquica for completa. Quando todas as vozes que antes atuavam nas margens, 

nos interstícios da cultura possam se pronunciar e, tal como Porcina e Teodora, tenham a 

oportunidade de co-atuarem na construção desse humano mais completo e, por conseguinte de 

uma ciência mais aberta, que dialogue com a poesia.  Prevê Morin (2003, p. 26) que ―somente 

o paradigma complexo de implicação/distinção/conjunção permitirá tal concepção, mas este 

ainda não está inscrito na cultura científica‖. 

 

Acredito que as narrativas tradicionais, assim como a arte em seus múltiplos aspectos, 

sejam uma das chaves cruciais nesse processo de mudança em que nos encontramos. Se 

somos, enquanto humanos, os únicos animais ―conscientes que somos conscientes‖ (CAPRA, 

2001), resta-nos que sejamos mais que conscientes, que sejamos atentos ao parasitismo do 

mito, das crenças e ideias, da noosfera em nós e de nós nela (MORIN, 2003)
64

. Façamos da 

noosfera algo mais que só uma percepção, que seja um atributo de mudança no jogo, que as 

ideias sejam servidas como um bálsamo e não como uma imposição rígida.  

 

Uma das formas, das ações, que já se consolidam é aquela em que se passa a 

compreender a importância da diversidade de culturas em contraponto a um conhecimento 

marcado por um discurso generalizador, por uma linguagem unitária e universal que só leva 

ao empobrecimento do sujeito e da vida.   

 

Como nas narrativas aqui tratadas, foi necessário ao sábio despido por Teodora ou ao 

Imperador, marido de Porcina, desfazer-se de sua soberba, para que sofressem a transmutação 
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 Para Morin, noosfera diz respeito ao ―mundo vivo, virtual e imaterial, constituído de informações, 

representações, conceitos, idéias, mitos que gozam de uma relativa autonomia e, ao mesmo tempo, são 

dependentes de nossas mentes e de nossa cultura‖ (2002, p. 53). Assim, mitos e idéias originam-se em nossas 

mentes e ganham consistência e poder, ―não somos apenas possuidores de idéias, somos também possuídos 

por elas, capazes de morrer ou matar por uma idéia‖ (2002, p. 54). 
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psíquica, à presente humanidade faz-se urgente deixar que se dissolvam as fronteiras do ego, 

admitindo as mutilações do pensamento simplificador.  Para o presente momento de transição, 

admitir que caminhamos para um confronto com nosso modelo de conhecimento é já um 

importante passo na direção do paradigma emergente, apontado por Santos (1993). 

 

O arquétipo da Mulher Sábia, que encontra congruência feliz com o arquétipo da 

Mulher Selvagem (ESTÉS, 1997), pode ser entendido como um alerta para o modelo de 

humanidade em vigor. Sua presença desconstrói a unilateralidade que ideologicamente 

parasita o real, ou seja, o domínio da razão sobre a emoção, o distanciamento de tudo que é 

natural ou selvagem, o medo do outro, o temor do caos e da incerteza.  

 

Decorrem dessa mutilação no pensamento o preconceito, a generalização, a 

universalização, a massificação e a implantação de monoculturas da mente (SHIVA, 2003) 

que empobrecem e limitam a diversidade humana, relegando ao esquecimento saberes 

tradicionais milenares e outras formas de ver e ser no mundo. 

 

As monoculturas ocupam primeiro a mente e depois são transferidas para o 

solo. As monoculturas mentais geram modelos de produção que destroem a 

diversidade e legitimam a destruição como progresso, crescimento e 

melhoria (SHIVA, 2003, p.17). 
 

Os modelos de produção destrutivos, apontados por Shiva, que uniformizam as 

culturas e fazem desaparecer os saberes locais, geram do mesmo modo uma crescente 

subtração dos valores inerentes ao Saber Mágico. Ao invés da cooperação, conexão e troca; a 

concorrência, a destruição e o poder. No lugar da riqueza da diversidade, a uniformização de 

valores e condutas. O que culmina na concepção equivocada de que não existem outros 

modos de ser e viver, de que não existem alternativas. Shiva (2003, p. 24) faz uma importante 

observação ao afirmar que os sistemas de saber considerados mais abertos é que estão 

fechados ao exame e à avaliação, enquanto ―a ciência ocidental moderna não deve ser 

avaliada, deve ser simplesmente aceita‖. 

  

Nessa perspectiva, a ideia da natureza como uma deusa que vela seu conhecimento ou 

como um livro em linguagem própria, encontra-se completamente atual e importante. Essa 

poderosa metáfora, espelhada em Porcina e Teodora, está ainda mais viva e diz muito sobre 

quanto falta ao humano a capacidade de compreender e lidar com o múltiplo, o plural e o 
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diverso sem, no entanto, desconsiderar o que nos une, o que nos faz semelhantes na 

diversidade. Pois não há fórmula única que possa aglomerar, fundir ou traduzir a diversidade 

ambiental, cultural e cognitiva existentes neste planeta. Elos de uma grande cadeia, teia, 

tecido, campo mórfico, como o define Sheldrake (1994) e Capra (2001). De modo que, o 

modelo de ―leitura‖ está equivocado, ou pelo menos, cocho, deformado. ―A linearidade 

fragmentada do saber dominante rompe as integrações entre os sistemas‖ (SHIVA, 2003, 

p.25). 

 

O humano, por sua própria estrutura, é excluído do saber contemporâneo, ou seja, este 

não é democrático, acessível e nem concreto. A democratização do saber é condição urgente 

para a liberação humana e, acredito que o registro das narrativas possa dar uma contribuição 

significante nesse processo. Estão lá, mesclados, modificados, adaptados, mas presentes, os 

saberes de um universo que sobrevive às mutilações unificadoras do mundo globalizado. As 

heroínas sábias, como Teodora e Porcina, sempre existirão, mas é preciso guardar os rastros 

encontrados do Saber Mágico nas narrativas tradicionais, pois ele contém alguns dos 

importantes valores do que Shiva (2003, p. 81) denomina de ―saber subjugado‖, e que é a 

insurreição deste que trará a democratização do saber. 

 

Desse modo, mesmo as narrativas da Donzela Teodora e da Imperatriz Porcina não 

possuindo o poder de apontar alternativas definitivas em direção ao paradigma emergente, 

estando este mesmo ainda em construção, estas histórias devem ser entendidas como 

pequenas luzes norteadoras advindas do campo da arte, da literatura, do imaginário, de 

caminhos possíveis. Estradas pelas quais o novo modelo de conhecimento humano deverá 

passar, caso se proponha a ser diverso e plural. Se, ao humano só é possível compreender e 

falar do mundo a partir do continente que é sua realidade corpórea, estas histórias falam de 

um tipo de saber que não exclui as limitações humanas. Falam de nossas fragilidades 

emocionais, físicas e intelectuais. Tocam as fissuras que existem nos valores, nas condutas, 

nas relações, trazendo à tona processos subjacentes que abalam a quietude e a certeza que se 

supõe a rigidez em que se encontra a ciência moderna possa garantir.  

 

Resta-nos, portanto, ler e ouvir com mais atenção o que diz a Mulher Sábia 

personificada em Porcina e Teodora. E, ao ouvir as instruções, empreendamos com mais vigor 

e paixão um permanente diálogo com a natureza, tecendo junto, com todos os fios das 

ciências várias, reconciliando os pólos feminino e masculino da psique, colocando-nos em 
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posição de abertura e recepção para novos modelos e modos de ver, sentir e compreender o 

mundo. E o véu que encobre a Deusa não será mais nem um problema nem um objetivo, mas 

apenas um fato, aquele que implica na experiência de apercebermo-nos inseparáveis da 

natureza, de que assim nós mesmos somos parte do mistério que nos envolve e define como 

humanos. 
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Fios de ligação e inacabamento 
 

Eu tive desconfiança do estilo. Resisti à tentação 

de polir as frases, de fazer “literatura”. Tomei o 

partido da ingenuidade. (...) A aproximação mais 

frutuosa é muitas vezes a da criança – o que não 

quer dizer a mais infantil. 

 

Hubert Reeves. Um pouco mais de azul. 

 

 

oda história deve ser contada, recontada, lida, ouvida, sentida, porque cada 

vez que isso acontece novos cosmos individuais e coletivos são criados. 

Então, ler, ouvir, recontar e conviver alguns anos com as narrativas 

História da Donzela Teodora e História da Imperatriz Porcina me 

proporcionou uma reflexão muito pessoal, também um retorno à minha 

infância, de onde vêem, provavelmente, os primeiros fios de ligação que 

geraram minha ―ingenuidade‖, ou como diria Fernando Pessoa o ―eterno maravilhamento do 

mundo‖ que teimo em conservar.  Essas narrativas levaram-me a formular questionamentos 

que, depois descobri, são não apenas de uma criança, mas da humanidade em sua caminhada.  

 

As imagens que advêm dos arquétipos são frutos desses questionamentos eternos, elas 

tentam responder sobre nossa origem, nosso papel, para onde nos dirigimos e qual é afinal a 

rota segura. A cultura nasceu dessas perguntas mais arcaicas, portanto se fundou, e assim 

permanece, na nossa condição como seres buscando nosso lugar no mundo. Somos animais? 

Somos terrestres? Somos cósmicos? Será que a sábia Donzela Teodora poderia responder? Ou 

necessitamos da jornada mítica da Imperatriz Porcina para encontrarmos as respostas? 

 

Posso apenas dizer, com isso, que essas histórias me levaram a refletir em muitos 

momentos a cerca da perspectiva transitória em que vivemos, individual e coletivamente, 

momento no qual enfrentamos a crise de paradigmas morrentes. As narrativas dessas duas 

mulheres sábias concentram modos de ver, viver e saber que trazem à tona cosmologias 

capazes de revolverem terrenos aparentemente estáveis, baseados em sua maior parte num 

modo de pensar que privilegia o racional em detrimento do mítico e poético. Poderia arriscar 

dizer que essas narrativas de mulheres sábias, através de suas faces simbólicas da Natureza, 

T 



171 
 

 
 

como uma Deusa sábia, apontam um modo mais feminino de viver e compreender o humano, 

a ciência e o cosmos. 

 

Desse modo, o fato das narrativas tradicionais terem o poder de provocar revoluções, 

não deveria me parecer estranho. Afinal Regina Machado (2004) já havia lembrado que a 

tradição das contadoras nos avisa que a melhor maneira de aprender com uma história é evitar 

a pergunta: ―o que está história quer dizer?‖ Aconselha a perguntar: ―O que esta história diz 

para mim nesse momento particular em que me encontro com ela? O que ela me faz lembrar, 

sentir, pensar, descobrir, com relação à minha vida agora? O que chamou minha atenção, 

quais foram minhas primeiras impressões?‖ 

 

Assim, no percurso desta tese, procurei evitar perguntar o que as histórias da Donzela 

Teodora e da Imperatriz Porcina queriam dizer. Substituí essa pergunta por outras que se 

referissem a um discurso, uma fala presente na narrativa, pois achei impossível não fazer 

perguntas a duas personagens tão sábias. Percebi que a fala da Mulher Sábia pode ser lida ou 

ouvida não no que ―as histórias querem dizer‖, mas no que é dito pelos Elementos Míticos 

presentes nelas, que são como coisas vivas, autônomas, maleáveis, mutáveis e, por isso, 

permanentes. Chamei essa fala de Saber Mágico. E privilegiei meu próprio ouvir, num 

primeiro momento, depois ampliei as percepções, buscando fios de ligação, talvez alguma 

rota para as questões humanas mais urgentes. 

 

De modo que toda a caminhada cognitiva foi norteada pela intuição sensível de que, 

ao aproximar mais literatura e ciência, as possibilidades de rejunte entre os saberes 

tradicionais presentes nessas narrativas e o conhecimento científico moderno poderiam surgir. 

Preocupei-me, sobretudo, em lembrar o diálogo necessário entre o Mythos e o Logos, entre o 

Feminino e o Masculino nas criações e produções humanas, sejam elas no campo da ciência 

ou da arte. Pretendi destacar a importância e a força de uma arte tão antiga quanto a de contar, 

ler ou ouvir histórias. Que, mais que uma forma de arte, as narrativas são potências 

catalizadoras de mudanças na pisque individual e coletiva, promovendo aberturas, colocando 

pontes, reorganizando atitudes e valores, operando transmutações alquímicas de modo sutil, 

muitas vezes por caminhos analógicos que vão de encontro ao modelo rígido e autoritário que 

ainda vivemos. 
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Não pretendi desvelar ou mostrar modos de desvelar os segredos da natureza, mas pelo 

contrário, acredito que a ciência deva primar pelos véus, pelo que jamais será totalmente 

compreendido, determinado ou certificado.  Que a ciência deve admitir o erro como parte 

integrante do processo de conhecimento. Não só a ciência, mas o conhecimento humano que 

há de vir de um novo paradigma, deverá enfrentar a incerteza e o fato do humano ser 

interdependente e mais um ator na teia da vida, de que fala Capra (2001). Eu me vi neste 

percurso reflexivo, quase sempre, diante do inacabamento do conhecimento, das ciências e do 

meu próprio texto. 

 

Apontei sim, alguns fios de ligação, talvez um modo de aproximação coerente do 

humano à efígie velada da Natureza, como deve ser quando se faz com uma Deusa, com 

respeito e admiração. Como o fez Lucios Apuleios frente à Deusa Ísis. Porque nenhum véu 

deve ser arrancado e sim contemplado, conjugado. Que a reintegração do humano à natureza, 

da qual nunca deixou de fazer parte, não o subtrai da cultura, fazendo dele um ser meramente 

instintual. Somos ao mesmo tempo seres da natureza e da cultura, o que nos faz humanos é 

justamente essa deriva, esse inacabamento, essa insatisfação entre as várias faces da nossa 

condição humana. Isso não implica em ver o humano em fragmentos, mas em sua 

característica de ser múltiplo e plural. 

 

Estas duas narrativas literárias tradicionais, emblemáticas, carregam tantas e 

importantes imagens do oceano de criações humanas, da multidimensionalidade, da 

pluralidade e do paroxismo que caracterizam o humano. Por isso, ao mesmo tempo, essas 

histórias tradicionais propiciam um mergulho profundo no universo dos símbolos que 

compõem e resgatam o valor da potência feminina, o Saber Mágico. Quando colocam em 

tensão as personagens femininas e masculinas, as narrativas da Imperatriz Porcina e da 

Donzela Teodora fazem emergir uma ponta de iceberg, uma das pontas do paradigma 

emergente (SANTOS, 1993), isto é, toda a gama de valores, atitudes e éticas que advém não 

só da anima, a potência psíquica do feminino, mas suas múltiplas representações como alma 

do mundo, natureza, cosmos, saberes, ofícios, visões e compreensões do mundo.  

 

Pois o modelo de conhecimento em construção deve olhar para essa constelação de 

valores que constitui o feminino. Ela está na ordem do dia: faz-se urgente repensar as formas 

de produção de alimentos, de reciclagem do lixo, as relações de trabalho, a manutenção da 
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biodiversidade, rever o conceito de cidade e de moradia, entre tantas outras questões humanas 

e sociais fundamentais. A Mulher Sábia, e sua métis, podem levar-nos à descoberta de 

alternativas para um diálogo mais plural entre nós mesmos e entre nós e nossa dupla condição 

de seres da cultura e da natureza. Mas, para isso, é preciso reeducar o ouvido, desacelerar, 

voltar a sentar embaixo das árvores para ouvir os antigos contarem as histórias andantes. As 

alternativas para uma vida mais plena podem estar no instante eterno, na ―terra de Nod‖ 

(ESTÉS, 1997), no lugar onde o Saber Mágico e o saber dito científico moderno podem 

encontrar congruências. Lá onde se pode ouvir a voz da Mulher Sábia. 

 

Espero ter feito perguntas importantes e apontado alguns caminhos viáveis. E, mesmo 

quando me vi incorrendo no erro, em questionamentos equivocados, espero daí ter construído 

novas possibilidades reflexivas que tenham gerado rupturas e reorganizações, e algumas 

contribuições relevantes. 

 

Muito mais poderia ser feito em termos de reflexão tomando as narrativas tradicionais, 

em especial das mulheres sábias, pois estas intrigantes heroínas levam-nos docemente ao 

âmago da natureza, de modo que, quando menos se espera, está-se de frente para a Mulher 

Sábia.  Mas as perguntas são inúmeras, tantas que fazem calar. Por isso, recorro às palavras de 

Estés (2007, p. 10) para tentar definir essa sensação que me toma quando me deparo com algo 

tão grande: 

 

Os atributos paradoxais do que é grande são principalmente ser sábia e ao 

mesmo tempo estar sempre à procura de novos conhecimentos; ser cheia de 

espontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obstinada; ser ousada e 

precavida; abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. (...) A grande 

clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande 

autoconhecimento que tem profundidade e amplitude, a expansão da 

aplicação refinada da sabedoria... tudo isso é sempre uma obra em 

andamento (...). 

 

 

Para Estés (2007), a Mulher Sábia quase sempre é um arquétipo ligado à imagem da 

anciã. No entanto, não necessariamente referente à idade ou condição física da imagem. Posso 

dizer que a Mulher Sábia vem fazendo parte da minha caminhada e se personifica de maneiras 

distintas, considero que ela assim se manifestou nas ―histórias de trancoso‖ contadas por meu 

avô. Depois no meu interesse pela literatura e pelo universo do mito.  
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Não há, portanto, limitações para que um arquétipo se faça presente e a Mulher Sábia 

tem sempre surgido nos momentos em que me encontro frente a encruzilhadas míticas como 

essa: ao produzir esta tese, fruto de uma reflexão interior e ao mesmo tempo cósmica, não sei 

se desejei mais fazer literatura ou fazer ciência. 
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