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MÍSTICA: LITERATURA EM ENTRELACES 

 

Hiran de Moura Possas (UNIFESSPA) 

 

Resumo: Das simbioses da literatura com outras linguagens e do cotidiano com o 

imaginário resultam experimentações ilimitadas, uma delas a mística nascida nas 

“trincheiras” dos movimentos sociais. Entendendo a vida como mistério, rememoriza-

se, no entrelace do real com o maravilhoso, da música com o poema e da vocalidade 

com o escrito, o percurso histórico de sujeito políticos antagônicos às “lógicas” de 

predação do homem e da natureza. Migrando da vida para a Academia, especialmente 

no curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade do Sul e Sudeste do 

Pará, a mística evoca histórias de vidas confinadas no esquecimento das memórias 

“paradigmáticas”. Nos seus devires, sem fim, a Literatura é tomada por corpos 

epistêmicos “estranhos”, religando, talvez, as linhas fraturadas pelas fronteiras abissais 

impostas pelos processos ininterruptos de “ocidentalização”. Um olhar para essas 

experiências “misteriosas” é também tentativa de reconhecimento, mesmo parcial, 

desses sujeitos e de suas historicidades. 

 

Palavras-chave: Mística. Literatura. Educação do Campo. 

 

 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Produndissimamente hipocondríaco,  

Este ambiente me causa repugnância...  

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas  

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  

E há-de deixar-me apenas os cabelos,  

Na frialdade inorgânica da terra! 

 

Augusto dos Anjos 
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Mística: cena estético-cultural “sacroprofana” 

 

Antes de adentrar nesse território semiótico costumeiramente chamado pelos 

movimentos sociais da Amazônia Oriental de mística, seria conveniente e mais seguro 

acionar algumas pesquisas sobre o termo mistério. 

Odo Cassel
1
, em 1921, com Die Liturgie als Mysterienfeier (A Liturgia como 

Festa Mistérica), entende o termo, como uma ação, drama, ato divino para a salvação do 

homem. Suas hipóteses partem das experiências gregas envolvendo homens e deuses, 

compreendidas como uma pantomima teatral extremamente alegórica. 

Sua tese, mesmo ferindo algumas suscetibilidades cristãs, por volta de 1947 

despertou na cúria romana, especialmente no Papa Pio XII, a publicação de uma 

encíclica, “Mediator Dei”, texto destacando o ato litúrgico como misterioso e, ao 

mesmo tempo, território dialogante do divino com as questões mundanas. 

Casel (1921) adiciona outras questões à investigação sobre o mistério, crendo na 

possibilidade de que esse universo, bem mais do que simbólico, traz de certa maneira, 

Cristo e “seu” “sacrifício”, para a “redenção” dos “pecados” humanos. 

Esse olhar, ainda que cristocêntrico, dá contornos de complexidade à questão. Se 

antes a temática era tratada como uma doutrina secreta e hermética, com Cassel o 

mistério ganha tons de ação dramática ou um entrelugar entrelaçando a realidade à 

ficção. Um texto cultural, em certo sentido, maravilhoso: moradia de um ser e um fazer 

paradoxal. Cena estético-cultural dialogando com as eventuais tensões do sagrado com 

o profano ou para o meu olhar iniciante, porém desde já barroco, uma cena 

sacroprofana. 

Os estudos de Casel (1921) fazem proliferar novas leituras desconstruindo 

dicotomias e motivando pesquisas a construir, para esse fenômeno estético-cultural 

novas compreensões. 

 

 

                                                             
1
 O alemão Odo Casel (1886-1948) nasceu em Cobienz Lützel em 1886. Foi monge beneditino, sacerdote, 

doutor em filosofia e em teologia, um teólogo bastante original. O mistério do culto cristão (1932) é, 

talvez, a sua obra mais conhecida, e, no entanto, a sua doutrina sobre o mistério também aparece nessa 

obra póstuma, O mistério da Cruz, talvez pouca conhecida. O Pe. Casel morreu em 1948 enquanto 

celebrava a Vigília Pascoal na Abadia das beneditinas da Santa Cruz de Herstelle. O teólogo beneditino 

procura contemplar o mistério desde dentro do mistério. Não se trata, por exemplo, de ler as Tradições 

antigas, a Sagrada Escritura e a Tradição da Igreja, para depois fazer um grande sistema, mas de 

contemplar os mistérios com calma, observar desde todos os ângulos possíveis e realizar uma 

contemplação sapiencial.  
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A Mística: maravilhoso cotidiano 

 

 

Carpentier (2010, p. 344-350), ao referir-se à América Latina e não menos às 

tantas Amazônias existentes, pensa que: “Aquí lo insólito es cotidiano [...] continente de 

simbiosis, de mutaciones, de vibraciones, de mestizajes, fue barroca desde siempre” 

Vivemos, desde sempre, tempos de um realismo maravilhoso reconstruído e 

narrado por “um vasto mural, uma imensa cartografia, uma longa e polifônica narrativa, 

algo que pode parecer realidade e que pode parecer fabulação” (LOUREIRO, 2001, p. 

11), cena estranha e inimiga “de toda innovación, de todo lo que rompe com las reglas y 

normas [...] todo lo académico es conservador, observante, obediente de reglas.” 

(CARPENTIER, 2010, p. 337) 

Essas terras mestiças amazônicas seriam filhas do “espíritu criollo de por sí es 

um espíritu barroco”, lugares do “exótico” para os míopes culturais, mas do real 

maravilhoso de Carpentier (2010, p. 348): “Todo lo insólito, todo lo assombroso, todo 

lo que se sale de las normas estabelecidas es maravilloso.” 

Viver o latente e onipresente real maravilhoso amazônico significa tornar o 

insólito cotidiano, “siempre fue cotidiano” (IBID, p. 351). Como propõe Loureiro 

(2005, p. 25), é preciso ter sensibilidade para “flanar pela cultura amazônica, deter-se 

aqui e ali, recorrer ao passado, reenviar-se ao presente, distrair-se minunciosamente 

num lugar, apressar-se atentamente noutro”. No convívio entre o homem e a natureza 

maravilhosa: “É preciso errar pelos rios, tatear no escuro das noites da floresta, procurar 

os vestígios e os sinais perdidos pela várzea, vagar pelas ruas das cidades ribeirinhas.”  

Loureiro (2001, 29-49) chama de sfumato
2
 essa “interpenetração entre as 

realidades do mundo físico as do mundo surreal [...] zona difusa [...] coabitando, 

convivendo, deparando-se com o surreal como contíguo à realidade.” Devaneio de 

imaginários, sem repouso, na relação sem fim do homem com a vida: “A natureza havia 

no princípio. O homem veio depois. Confrontaram-se, enfrentaram-se, alternaram-se, 

modificaram-se, transfiguraram-se [...] dominação submissiva versus submissão 

dominante.” 

 

                                                             
2
 Segundo Loureiro (2001, p. 49): “palavra italiana que significa esfumado, zona indistinta, vaporosa, 

difusa ou esbatida no sombreado dos desenhos [...] fusão dos personagens no quadro com a natureza, 

resultando em algo que confere uma unidade profunda ao trabalho e uma relação de empatia entre a 

natureza humana e a natureza cósmica.” 
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Por um olhar semiótico sobre a Mística 

 

Não adianta fazer parte desse mundo tão sensorial amazônico, se os nossos 

sentidos são estéreis. A semiótica, em tons barrocos, vem aos poucos, aflorando meu 

olhar para o outrora, invisível. 

Vejo nesses caleidoscópios amazônicos toda sorte de bricolagens com os estilhaços de 

uma ocidentalização frustrante espalhados nas Artes, nas Religiões, enfim, nas trocas simbólico- 

culturais. 

 Assim, das “trincheiras” do silêncio significante
3
 nascem alguns dispositivos, 

inclusive artísticos, para as “locomotivas atropocêntricas”
4
 exaurindo de vida, ao 

vitimar-desqualificando, as Amazônias e seus sujeitos plurais. 

Essa predação tem muitos nomes: devastação florestal-cultural; concentração 

fundiária-cultural; especulação insaciável; ocupação extensiva e violenta de terras e de 

culturas. Imagem próxima de uma “sangria, isto é, de escoamento de riquezas para fora, 

sem benefícios que lhes seja proporcionais” (LOUREIRO, 2001, p. 408) 

O Morticínio provocado por essas políticas “desenvolvimentistas” é 

acompanhado de ressureições surpreendentes, como as do imenso e polifônico coral de 

vozes campesinas advindas do tempo-universidade-comunidade da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará; dos movimentos sociais; das comunidades 

Quilombolas e Indígenas, e das quebradeiras de coco, dentre tantas, refutando aos 

processos históricos de gentrificação à Amazônia Oriental. 

Essa representatividade traduz, nas linhas e nas entrelinhas de suas escrituras 

múltiplas, um universo simbólico “afetado” pelas engrenagens “tardocapitalistas”. 

Resistência adaptativa, a meu ver, sob a forma de textos em vai e vem: um território 

artístico-cultural de imprevisibilidades. 

Fazer Arte nessa fronteira
5
 representa experimentação subversiva e tentativa de 

ruptura epistêmica estratégica, a partir da inserção de humanidades e suas culturas 

recheadas de sentidos tencionadas com os processos recolonizadores do poder, do saber 

e do ser
6
. 

                                                             
3
 Para Eni Pulcinelli, em “As formas do Silêncio – nos Movimentos dos Sentidos”, sujeitos culturais 

fazem e deslocam, mesmo sob forte censura, sentidos múltiplos. 
4
 Termo usado para dar contornos aos projetos predadores dos recursos naturais.  

5
 Um lugar intersticial no qual a diferença, o antagonismo e as afiliações são expostos. Cada objetivo é 

constituído sobre o traço daquela perspectiva que ele rasura. 
6
 1. A civilização moderna autodescreve-se como mais desenvolvida e superior (o que significa sustentar 

inconscientemente uma posição eurocêntrica). 2. A superioridade obriga a desenvolver os mais 
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Abrir passagens para outras alteridades requer uma polissemia de ações e, nesse 

experimento bibliográfico, seria o desejo de desnaturalizar projetos imperialistas, 

partindo de um estado de Arte paradoxal “articulado”, mas ao mesmo tempo, devorador 

das práticas grafocêntricas, mesmo porque “não são os corpos de sentidos que são 

transferidos nas traduções, mas sim a linguagem e seu papel para um determinado 

agente”
7
. 

A mística, comumente utilizada pelos sujeitos culturais do curso de licenciatura 

em educação do campo da UNIFESSPA é herdeira da poesia nômade e de artistas 

esculpindo, com a voz entranhada na escrita, no imagético e no silêncio significante, 

versos-vida.  Grandes vagas migratórias fizeram a arte do verso popular encontrar novos 

ares, novos mundos e solos férteis para sua germinação. A palavra-vida viajou e montou 

arraiais em cada canto do mundo, sem escolher “donos” ou guardiões do talento.  

Esse sujeitos sensíveis ao outro hiperinflacionam o referido curso de 

licenciatura. Lá, o massacre de Eldorado dos Carajás ressignifica-se rememorado a cada 

performance mística. Augusto dos Anjos e seu verbo-orgânico ressuscita as vítimas do 

grande ato genocida. Elas agonizam e estão sempre de luto, não por suas dores físicas já 

superadas, mas pelos inúmeros atos violentos que se repetem nos conflitos agrários. 

Elas choram pela injustiça e brigam com esquecimento. Geralmente são jovens 

performers, que não estiveram no massacre, mas a força da oralidade proliferante 

chegou a esses sujeitos com todos os tons imagéticos do lamentável episódio. 

Lótman (1998, p.186), se acionado para esse campo suprareal, entenderia esse 

espaço teatralizado como a semiosfera: ―El dinamismo de las componentes semióticos 

de la cultura, por lo visto, se halla vinculado al dinamismo de la vida social de la 

sociedade humana‖. 

                                                                                                                                                                                   
primitivos, bárbaros, rudes, como exigência moral. 3. O caminho de tal processo educativo de 

desenvolvimento deve ser aquele seguido pela Europa (é, de fato, um desenvolvimento unilinear e à 

europeia o que determina, novamente de modo inconsciente, a “falácia desenvolvimentista”). 4. Como o 

bárbaro se opõe ao processo civilizador, a práxis moderna deve exercer em último caso a violência, se 

necessário for, para destruir os obstáculos dessa modernização (a guerra justa colonial). 5. Esta 

dominação produz vítimas (de muitas e variadas maneiras), violência que é interpretada como um ato 

inevitável, e com o sentido quase-ritual de sacrifício; o herói civilizador reveste a suas próprias vítimas da 

condição de serem holocaustos de um sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo africano, a 

mulher, a destruição ecológica, etecetera). 6. Para o moderno, o bárbaro tem uma “culpa” (por opor-se ao 

processo civilizador) que permite à “Modernidade” apresentar-se não apenas como inocente mas como 

“emancipadora” dessa “culpa” de suas próprias vítimas. 7. Por último, e pelo caráter “civilizatório” da 

“Modernidade”, interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os custos) da 

“modernização” dos outros povos “atrasados” (imaturos), das outras raças escravizáveis, do outro sexo 

por ser frágil, etecetera (Dussel, 2000, p. 49). 
7
 SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? 1ª edição. Tradução Sandra Regina Goulart 

Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010. 
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Assentar um pensamento sobre essa cena cultural, para boa parte das ciências 

ocidentais seria abdicar “[...] dos pressupostos aos quais se empresta fé em virtude de 

uma razão que (a) parece, repentinamente frágil [...]” (LEGROS, 2007). No entanto, os 

estudos sociológicos sobre os imaginários não conseguem vislumbrar o “real” 

desvinculado do simbólico ou da “razão” dissociada do terreno mítico. 

A imaginação, nos terrenos das ciências míopes, ainda é considerada férias da 

razão ou da infância do conhecimento, principalmente pelas cruzadas pela 

desmistificação. Indo ao encontro do pensamento de Durand (1997), não percebo o 

pensamento lógico dissociado da imagem: “[...] É-nos assim evidente que uma 

pedagogia da imaginação se impõe ao lado da cultura física e do raciocínio [...]”.  A 

imagem seria portadora de um sentido cativo da significação imaginária, um sentido 

figurado, constituindo um signo intrinsecamente motivado, ou seja: um símbolo. O 

simbolismo é cronológico e ontologicamente anterior a qualquer significância 

audiovisual; a sua estruturação está na raiz de qualquer pensamento. E mais: “[...] o 

imaginário não só se manifestou como atividade que transforma o mundo, como 

imaginação criadora, sobretudo como transformação eufêmica do mundo, como 

intellectus sanctus, como ordenança do ser às ordens do melhor” (DURAND, 1997). 

Dialogando com Mircea Eliade (1972), em um dos clássicos epistemológicos 

para os estudos do imaginário, residimos em uma encruzilhada ou pontos de interseção 

de verticalismos, nos quais animais, plantas e objetos cósmicos recebem um domínio 

mágico-sígnico. Sabendo onde encontrar essa posse primordial, os sujeitos sociais, 

dessas cenas, especialmente nas místicas, para pensadores como Morin, Bystrina e 

Pross, recuperam a signatura da sacralidade em nossas vidas. O homem: “[...] cria uma 

segunda realidade, como uma cura para o mal existencial [...]”. Sonhos, jogos ou 

“brincadeiras” revelam uma necessidade imediata de abrir mão do supralógico em favor 

da “incerteza [...]” (BYSTRINA, 1995). 

A segunda realidade de Bystrina (1995), nos estudos de Harry Pross (1992), 

seria o indicativo de que: [...] vivemos [...] numa “cultura dos retângulos”. Pense nos 

quadros pintados desde a renascença, pense no jornal, na tela de televisão, na arquitetura 

e em toda tecnologia [...], ajustando nossas vidas a um relógio cosmogônico e 

cosmológico. Esse geometrismo, no espaço das relações nas místicas, é traduzido por 

códigos que se embaralham: narrativas orais, fragmentos de jornais, fotos do massacre, 

textos literários saudando a morte. O código é sempre uma virtualidade se modificando 

a espera de sentidos e verticalismos, pois “[...] os conflitos já nascem quando, por 
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exemplo, a mãe diz a seu filho “tire seu brinquedo daí”. Então a criança responde “mas 

eu quero ele aí” [...]” (PROSS, 1992). 

Seja a arena de que jogo for, há o espaço estratégico para canalizar, modelar e 

legitimar energias e comportamentos.  

 “[...] Exercer um poder simbólico não   consiste   meramente   em   

acrescentar o ilusório   a   uma   potência   ‘real’, mas   sim   em   duplicar   e   

reforçar   a   dominação   efetiva   pela apropriação dos símbolos e garantir a 

obediência pela conjugação das relações de sentido e poderio [...]” 

(BACKZO, 1985) 

 

Pross (1980) reforça a ideia desse realismo icônico afirmando que: “Lo que 

significa para el hombre “realidad” es captado por és através de los médios artificales de 

los signos, de forma que para él no hay más realidad que la experimentada y objetivada 

por signos [...]”. Uma realidade “virgem” se esvanece a medida que amadurece o pensar 

e o atuar simbólico humano. 

Esse espaço de interações, conjunto de informações geradas e acumuladas pelo 

homem, para Huizinga (2000) representa uma arena habitada pelo homo ludens, 

incompreendido pelos pensamentos supralógicos, pois ao jogar, brincar e transformar as 

lembranças em mistérios tornam-se tão sério quanto a qualquer outro evento sócio 

cultural. 

Dentre os recursos lançados nesse tabuleiro do jogo memorial, há o que Paul 

Zumthor  (2000) chama de vocalidade, corpo ou sede de uma escritura verbalizada pelo 

gestos, dentre os quais, lágrimas, suores, ornamentos, provocações tácteis, expressões 

de medo, reprovação, contentamento, acrobacias e “espasmos” involuntários, lugar de 

expressão ou simplesmente carne se fazendo texto repleta de intenções 

Alguns sociólogos, dentre os quais Edgar Morin, ousam dizer que “[...] a 

imagem não é, pois, uma simples interface entre o real e o imaginário: ela é o ato 

constitutivo, radical e simultâneo, do real e do imaginário [...]” (MORIN apud 

LEGROS, 2007). 

Lembrando o episódio do massacre de Eldorado dos Carajás, principalmente: 

“[...] A arborescência inconsciente de cada pessoa é irrigada por sua biografia, mas o 

lençol freático no qual ela se nutre é escavado sob o fardo das sedimentações culturais 

[...]” (LEGROS, 2007). 
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Foto 1: Reminiscências de Eldorado dos Carajás 

 

 

Os Devires são intermináveis... 

 

Isolar fenômenos culturais em ciências específicas ainda é um vício, 

especialmente praticado nas Academias. As semióticas, desdobramento dos estudos 

linguísticos e literários dialogando com as questões culturais, tentam fazer esse 

exercício da complexidade, insistentemente desejado por alguns pensadores. Se 

pensarmos que a vida e, consequentemente tudo sempre foi transversal e que apenas 

criamos compartimentos para melhor entendê-la, a mística dos sujeitos culturais da 

Amazônia Oriental desafia “penas” a tramarem de maneira articulada e atenta sobre os 

rearranjos estético- culturais estando ainda por vir... 
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