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Resumo: 

O mito é sempre uma narração que procura explicar o universo, o mundo e o lugar do 
homem nesses dois espaços. Nesse sentido, os poderes do mito não se têm perdido com 
o tempo, mas se têm transformado em premissas muitas vezes abstratas que nos 
conduzem a esquecer sua permanência na vida prática dos homens na hora de pensar os 
regimes de visualização do mundo como pensou Foucault. Mas, o que quer dize tudo 
isto? Que o mito é uma proposta de compreensão do ser e de sentir o ser. 

A relação do mito e da estética é muito antiga, porque o que procura toda narração é 
gerar modos de sentir para uma comunidade. Em outras palavras, o que sentimos 
pertence a um regime ontológico que tem sido contado e assimilado por um grupo 
humano. Finalmente, todo sentir implica um modo de agir, de administrar as potencias 
do mundo que se chama de política.  Em um processo, mais ou menos inverso, para 
compreender ela, teríamos que retroceder até os seus princípios ontológicos (míticos) 
para estabelecer um possível diálogo, porque o marco de leitura das terras colonizadas 
foi sempre aquele oferecido pela mítica hegemônica ocidental, isto quer dizer que o 
grande sistema judaico-cristão/grego-platónico: jamais, ou poucas vezes, se tem lido 
América Latina com suas próprias ontologias, estéticas e políticas. Em nossa 
comunicação exporemos a relação entre o mito, estética e política e da sua relevância no 
labor da criação literária.  

A base teórica empregada será a do pensamento deleuze-guattariano. Por outra parte, 
em relação às ontologias ameríndias que norteiam a nossa discussão partiremos dos 
aportes de Eduardo Viveiros de Castro como perspectivismo e multinaturalismo. Assim, 
o nosso interesse se concentrará em propor uma crítica ao molde monológico e 
homogeneizante sem esquecer seu valor aliás dos seus limites metodológicos. 
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Segundo Platão um dos atos heroicos de Sócrates foi tirar o pensamento mítico 

dos cidadãos para dar passo à episteme, ao conhecimento da verdade que seria 

desenvolvido com suma destreza na República como ponto final e prático do sistema 

ideal de vida para os homens em sociedade. Porém, depois de muitas palavras e tempo, 

os mitos não só ressuscitaram em diversas formas, mas também demostraram um vigor 
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sem precedentes. Somente se tinha trocado um tipo de organização do pensamento por 

outro: como os deuses não existiam ou deixaram de existir, não se tinha que procurar 

mais que a luz do bem resumida no novo mito da razão que ainda segue vigente. Neste 

sentido o que nós vamos falar hoje ou é irracional ou responde a uma racionalidade 

outra. 

O que tem a ver isto com a atualidade? Muito, porque nesta era da praticidade 

absoluta o labor dos interessados nas letras está sendo percebido como um sobrante 

inútil de energias que não conduzem a nenhum lugar. Ou seja, existe um divórcio tal 

entre a letra e a vida que se requer uma revisão paciente e comprometida por parte dos 

que ainda acreditam no poder da palavra. Assim, hoje queremos recuperar o laço entre o 

mítico, o estético e o político para ir (re)descobrindo o lugar da crítica no cosmos (não, 

não estamos exagerando). 

Para nós, falar de mito é falar de configurações do mundo. Em outros termos, 

cada mito tem uma potência que vá se desdobrando em uma comunidade que o 

compartilha. É assim de simples a nossa ideia. Não existe sociedade sem mitos e uma 

sociedade sem eles está condenada à desaparição. Quando François Lyotard falava da 

queda dos grandes relatos ele referia-se a uma Europa tão fatigada como a que conheceu 

Oswald Spengler anos antes. O paroxismo do mito da luz da razão transformado no 

progresso ad infinitum deu seus frutos no aperfeiçoamento da destruição dos homens e 

do seu entorno na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Em outros termos, as 

configurações do mundo podem gerar estabilidade ou mesmo caos dependendo da 

focalização do seu princípio hermenêutico.  

O que queremos dizer até agora é que as míticas propõem mundos por sentir e é 

sobre esta base que foram percebidos como perigosos para Platão e seu mestre. Mas, 

quem explorava e expressava os mitos, quem propunha modos de sentir distintos aos 

“racionais”, aos de “urgência nacional”? A poesia e os poetas, esse fato e esses homens 

inadmissíveis dentro das esferas do poder. Por esse motivo foram expulsos do sistema 

de governo e até agora a condena continua como um estigma reafirmado pelo 

fortalecimento do cientificismo que, como bom mito, nega à subjetividade valor nos 

processos de construção do mundo e na administração do poder ou melhor conhecida 

como política.  
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Somente agora temos nosso trítico completo: mito, estética e política nunca 

estiveram separados e o que fez a operação platônica ao eliminar o primeiro elemento 

deste conjunto conduziu a uma figura incompleta da realidade. É correto que com a 

alegoria da caverna se substituíam as narrações, mas, por outro lado, se restava 

multiplicidade, diálogo e proximidade ao sentir. Citamos o que se escreve na República 

sobre os poetas: 

[…] es en justicia que no lo admitiremos en un Estado que vaya a ser 
bien legislado, porque despierta a dicha parte del alma, la alimenta y 
fortalece, mientras echa a perder la parte racional, tal como el que 
hace prevalecer a los malvados y les entrega el Estado, haciendo 
sucumbir a los más distinguidos (PLATÓN, 2000, X; 605,b).      

Todo o irracional o caótico o negativo é ativado pelo poeta e por isso deve ser 

expulso, porque em um estado ideal o sentir não tem espaço. Em algum sentido Platão 

anunciava o mundo ideal da negação do corpo como centro de pensamento e a desejada 

inteligência artificial mais conhecida como mundo das ideias. Bem sabemos que é 

justamente aí, no ideal segundo este filósofo, onde se encontra o ser: o material só é 

contingencia que evita, a toda costa, a sabedoria e suas regras.  

O assunto profundo dos mitos é que são explicações do ser. Todas as 

consequências desta afirmação referem-se aos regimes ontológicos do mundo. Segundo 

o antropólogo Philippe Descola, no seu livro Par-delà nature et culture, traduzido ao 

espanhol como Más allá de naturaleza y cultura (2012), existem quatro grandes 

ontologias: naturalismo, animismo, totemismo e analogismo. Nós, reunidos esta manhã 

aqui, pertencemos à primeira. Esta faz uma divisão radical entre natureza e cultura e é a 

bússola do pensamento hegemónico do Ocidente. As repercussões desta trama de 

sentido são mais evidentes agora, porque foram se afinando até eliminar qualquer 

vestígio de subjetividade nas práticas humanas objetivando ao máximo qualquer tipo de 

relação não asséptica. Desprende-se deste ponto de vista que somente quem pode falar é 

o produtor de cultura ou o homem. O naturalismo é antropocêntrico.  

Por outro lado, existiria o animismo, ontologia que não faz essa divisão 

epistémica e que, por esse mesmo motivo, não objetivaria, senão subjetivaria a 

experiência no mundo. Deste modo, o antropogenismo ou o princípio pessoal dos seres 

do cosmos (que pode ser ampla ou restritiva) descentraria a exclusividade do homem 

como regente ou classificador dos fenómenos. Onde encontramos ainda vivo este modo 

de pensamento é nos coletivos ameríndios do nosso continente, por exemplo. Aqui o 
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jogo volta-se perigoso para nós. Trasladar a epistemologia ameríndia para a literatura 

seria depredação, roubo? Por outra parte, se quer, com o que se tem falado até agora, 

virar os estudos literários a um plano cognoscitivo para o qual não foram concebidos? O 

antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, tem uma resposta para estas dúvidas: “[a] 

semioestética da inmediatez [...] convida-nos a imaginar um outro conceito de teoria” 

(2013, p.103) Isto é a (re)união do sentido e do sentir seria a pauta arcaizante, entendida 

como busca da origem, segundo Giorgio Agamben (2011, p. 26) da nossa proposta 

teórica.  

Em primeiro lugar, remitir-nos à antropologia pós-estrutural seria a continuação 

das reflexões sobre o homem e seu costume de fazer histórias que são muito mais que 

ficções. Em segundo lugar, apreender-se-ia da conectividade ainda viva de alguns povos 

como referência a esse ponto anterior à divisão criada pelo pensamento platônico, e 

plausível de restituir a nossa prática analítica em prol de uma constante não resolvida. 

Em terceiro lugar, a literatura nunca deixou de se assumir como geradora de 

perspectivas de mundo, apesar de sua pouca fama nas pugnas de poder. Por este motivo, 

remitir-nos-ia a uma potencialidade parcialmente perdida pela criação literária: propor 

mundos por vir ou como diriam Deleuze e Guattari: “El escritor retuerce el lenguaje, lo 

hace vibrar, lo abraza, lo hiende, para arrancar el percepto de las percepciones, el afecto 

de las afecciones, la sensación de la opinión, con vistas, eso esperamos, a ese pueblo 

que todavía falta” (2011, p. 178). Ou melhor ainda como ecoa esta citação nas reflexões 

de Déborah Danowski e Viveiros de Castro: “Falar no fim do mundo é falar na 

necessidade de imaginar, antes que um novo mundo em lugar deste nosso mundo 

presente, um novo povo; o povo que falta” (2015, p.159).  

Qual é essa terra e quais esses homens que faltam? Um espaço superpovoado, e 

seres que reconheçam a ligação íntima entre ser, sentir e agir. Nessa ordem, por um 

lado, se potenciariam os estudos literários posto que seriam a ponte qualificada dos 

perceptos puros da literatura em um trabalho de tradução de sentires e, por outro lado, 

se reconheceria por fim, a validez dos reclamos políticos de povos ameaçados pela 

sombra da desqualificação monológica do Ocidente. Referimo-nos à selvagização das 

suas míticas, posto que uma das lutas primeiras gira em torno à simetrização e 

complementariedade mítica. Não falamos de um retorno a um passado adâmico nem a 
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um futuro hipertécnico, mas às negociações que podem-se realizar hoje, pelo menos, a 

partir do nosso campo de estudo.     

Neste sentido, se invertemos nossa tríade encontrar-nos-emos com o seguinte: 

toda política ou ordenamento das potências do mundo dependem de regimes de sentir e 

todo o experimentado antes de sê-lo é contado por alguém. Analogicamente, para os 

coletivos ameríndios o xamã é o tradutor idôneo do que se deve sentir e fazer. Para nós, 

o escritor é esse diplomata que abre, face a nós, sentires. O grande dilema desta analogia 

é que, para o nosso caso, o narrador perdeu seu lugar no mundo, porque nem os mesmos 

pesquisadores souberam recuperá-lo para o povo, pela imposição de uma mítica alheia 

na análise do fenómeno estético. E não, não é nossa culpa, nem a do Platão, quem agiu 

de boa-fé; somente a situação atual requere de uma recuperação do tempo perdido. 

Desprende-se uma pergunta de todo o mencionado: Os livros são objetos 

mesmo? O que são os livros? E outra pergunta perigosa que gostaríamos de enunciar: o 

que é a literatura? Os livros são objetos em tanto são materiais e nesse sentido também 

são corpos, signos. O assunto do livro converte-se em uma exploração de uma 

subjetividade condensada que procura encarnar. Em termos gerais, a mesma literatura é 

uma prática que busca corpos para se realizar e o faz muito bem, porque não é nada 

absurdo que pessoas se especializem em histórias e personagens que não são reais. 

Retornar ao mito e a sua potencialidade seria recuperar para o homem, para a educação 

do homem, não uma coisa, mas vozes que tentam desesperadamente se comunicar. Se 

por uma parte o mundo está projetado e refratado na superfície do texto, este também é 

uma luz que não se cansa de dar volume e tridimensionalidade às aparentes relações 

planas do homem contemporâneo, sobretudo.     

No último capítulo do seu livro, O acontecimento da literatura (The event of 

literature), Terry Eagleton vá em nossa direção, porém com os médios da sua própria 

tradição. Ao falar do mito explica que “Son formas de cartografía cognitiva al tiempo 

que reflexiones teóricas o ejemplos de juego estético” (2013, p. 248). Próximo do jeito 

deleuze-guattariano, o crítico anglo-saxão entende o que sempre foi e é o mito: um 

mapa de formação de subjetividade. Cremos que a importância deste dado corresponde 

com as perguntas e respostas que contêm o plano literário e que poucas vezes a crítica 

consegue fazer emergir por uma imposição analítica significante, ou seja, porque só se 

procura extrair deles confirmações teóricas sem repercussões morais ou éticas para a 
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comunidade à que pertencem. Por exemplo, para não ficar muito longe do mundo, qual 

é a importância da recuperação de Sousândrade para o Brasil? Se em um primeiro 

momento sua criação foi revitalizada pela sua modernidade expressiva, em um segundo 

momento teria que se passar a interpretar as lutas da lógica que construiu esse texto 

dedicado ao Brasil e ao nosso continente. 

Por outra parte, ao mesmo tempo que mapa, os textos permeados de mito (temos 

que mencionar a existência de gradações e matizes sobre este tema) são teorias 

singulares do mundo, são cortes analíticos do mundo, mas a grande diferença e 

problema da análise que faz o mito é que não cessa de se mover com o cosmos 

percebido, enquanto uma pesquisa de cunho asséptico só procura taxonomizar um ente 

sem vida que nasceu para ser colocado em uma prateleira. Finalmente, Eagleton, soma 

um possível terceiro elemento do mito: o jogo estético. Isto quer dizer a relação 

interpretativa, no sentido teatral, que se estabelece entre o texto como sentir(es) 

concentrados e as possibilidades de sentir que propõe ao leitor. Sem ir muito longe de 

Aristóteles, a obra seria, à vez, teoreses, praxes y poieses, onde o último elemento não 

seria algo acabado, mas aberto à relação: a poesia, no sentido amplo de criação artística, 

vai dirigida às políticas que descansam sobre teorias do sentir.  

Reativando a continuidade da esfera mítica na esfera literária – continuidade que 

nunca acabou, por certo – se recuperaria a parte da relevância performativa real da 

literatura e seu valor completo para as nossas comunidades hermenêuticas. Além de 

objeto e estratégia, teríamos uma voz subjetiva face a nós. Não, o texto não é uma 

pessoa, ele é uma pessoalidade, conjunto de interioridades que procuram se comunicar 

depois de ter empregado a receptividade do escritor que, para nosso caso, cumpre um 

labor de artesão xamânico: reúne linhas de subjetividade que o atravessam no meio do 

caos e as tece no livro. Eagleton o diz assim: “[L]as estrategias son proyectos 

propositivos, pero no la expresión intencional de un sujeto único” (2013, p. 283). O 

gênio romántico, ou a morte do autor não teriam muito espaço na nossa leitura que se 

encontra em um lugar intermediário: entre o coletivo e o individual se encontra o artista 

e a criação; entre o corpo e o sentido, está o texto que os enlaça; entre a verdade e a 

mentira, a possibilidade.1  Esse entre é a figura extraída do caos, porque ele é a pauta de 

                                                 
1 «Al igual que el cuerpo, las obras literarias están suspendidas entre el hecho y el acto, la estructura y la 
práctica, lo material y lo semántico» (EAGLETON, 2013, p. 264). 
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construção do mundo por vir que tanto interessava a Sousândrade, a José María 

Arguedas ou a Carlos Drummond de Andrade.  

A atividade, porém, que se relaciona de perto com o caos nunca foi bem vista 

como já temos falado. A consequência imediata de rejeitar o caos como constituinte da 

realidade, explicada a través dos mitos, conduziu ao homem a desestimar qualquer tipo 

de participação das narrações na vida prática da comunidade e na sua construção 

convertendo à literatura, última trincheira humanizante, em algo inútil na formação do 

homem. Isto quer dizer que aquele que faz arte com as palavras, par excellence, só 

engana por essa relação demoníaca com o não verdadeiro, com o escuro. O sentido das 

narrações do ser ficaria perdido desta forma e, em consequência, seu potencial ético ou 

melhor etológico.      

Para finalizar, por que o interesse na relação mito, estética e política? Por que os 

expulsos depois da poesia e os poetas seriam os sofistas, nós. Com isto queremos 

reconhecer o lado positivo da prática deles e da que somos herdeiros: a relevância da 

sabedoria prática apreendida da escuta atenta do conhecimento plasmado no fenômeno 

literário e a exposição da sua importância para a República; justamente até onde nós 

podemos participar. Se teve um tempo em que se falava dos estudos literários como 

ciência e nesse sentido gostaríamos de citar a Roy Wagner para fechar, por enquanto, 

nossas reflexões: “Um bom artista ou cientista se torna uma parte separada de sua 

cultura, que se desenvolve de modos inusitados, levando adiante suas ideias mediante 

transformações que outros talvez jamais experimentem” (2012, p. 60). Errada a vida do 

pesquisador que deixa o compromisso com o mundo a través da matéria que lhe é 

confiada.  

2611

Ana
Pencil



8 

 

Referências 

AGAMBEN, Giorgio. Desnudez. Trad. Mercedes Ruvituso, María Teresa D’Meza y 

Cristina Sardoy. Bs. As.: Adriana Hidalgo, 2011. 

DANOWSKI, Déborah e VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Há mundo por vir? 

Ensaio sobre os medos e os fins. Florianópolis: Editora Cultura e Barbárie, e ISA, 2015. 

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. ¿Qué es la filosofía? Trad. Thomas Kauf. 

Barcelona: Anagrama, 2011. 

DESCOLA, Philippe. Más allá de naturaleza y cultura. Trad. Horacio Pons. Buenos 

Aires: Amorrortu, 2012. 

EAGLETON, Terry. El acontecimiento de la literatura. Trad. Ricardo García Pérez. 

Barcelona: Península, 2013. 

PLATÓN. República (Obras completas, tomo VI). Trad. Conrado Eggers Lan. 
Barcelona: Gredos, 2000. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Xamanismo transversal. Lévi-Strauss e a 
cosmopolítica amazônica” em: CAIXETA DE QUEIROZ, Ruben e FREIRE NOBRE, 

Renarde (Org.) Lévi-Strauss. Leituras brasileiras. Belo Horizonte: UFMG, 2013. 

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. Trad. Marcela Coelho de Souza e Alexandre 
Morales. SP: Cosac Naify, 2012. 

 

 

2612

Ana
Pencil


