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O Feminino foi o tema da primeira edição da série "Mito e Cinema", seguido por um "Olhar 
Masculino e, finalmente, "Mito, Cinema e Nunca Mais fui o Mesmo", sobre ritos de passagem 
da infância à maturidade.  
 
Todos os cursos, inclusive "Mito e Cinema entre os Olhos e o Coração" (que inicia amanhã, dia 
24), na quarta edição da série, versando o amor, seguem a trilha da jornada do herói cunhada 
por Joseph Campbell, mitólogo norte-americano, autor de "O Poder do Mito". Os filmes contêm 
uma incrível dimensão mítica tendo a capacidade de tocar profundamente as pessoas, movê-
las e vivificá-las.  
 
Campbell, em sua elaboração das etapas que marcam o ciclo da jornada do herói, influenciou 
inúmeros roteiristas e diretores de cinema a darem forma e significado a seus heróis e tramas.  
 
A jornada do herói é história da transformação da consciência. Sua evolução, passagens e ritos 
estimulam o abandono de uma condição existencial empobrecida, encorajando o avançar em 
busca de uma vida realmente plena.  
 
Segundo Campbell, falecido há 20 anos, o que buscamos não é o sentido da vida, mas a 
experiência de estarmos plenamente vivos.  
 
Os filmes contêm uma incrível dimensão mítica e quando têm a capacidade de tocar 
profundamente as pessoas, têm condições de movê-las e vivificá-las. E o ser vivificado é capaz 
de afetar o seu entorno.  
 
Campbell afirmava que a vida que vale a pena ser vivida é aquela em que se experiência uma 
jornada atrás da outra.  
 
"Mito e Cinema entre os Olhos e o Coração" tem como tema o amor como jornada - a jornada 
de descoberta da identificação com o outro. Longe de ser um curso que liste os melhores 
filmes sobre o amor, pretende dialogar com o amor o que é muito diferente de falar sobre o 
amor.  
 
A expressão "entre os olhos e o coração" foi extraída do poema que abre o capítulo "Histórias 
de Amor e Matrimônio" de "O Poder do Mito": "Assim , pelos olhos, o amor atinge o coração:/ 
Pois os olhos são os espiões do coração./E vão investigando/ O que agradaria a este possuir/E 
quando entram em pleno acordo/E, firmes, os três em um só se harmonizam,/Nesse instante 
nasce o amor perfeito, nasce/Daquilo que os olhos tornaram bem-vindo ao coração./O amor 
não pode nascer nem ter início senão/Por esse movimento originado do pendor natural./Pela 
graça e comando/Dos três, e do prazer deles,/Nasce o amor, cuja clara esperança/Segue 
dando conforto aos seus amigos (...) (Guiraut de Norneilh século XII)  
 
A tradição trovadoresca é um divisor de águas nas histórias do amor. Com versos como estes, 
temos a transformação da idéia do amor - o amor pessoa a pessoa - e seu canto clama por um 
amor não mais acordado pela sociedade, religião ou entre inimigos.  
 
É claro que antes disso havia amor mas a decisão e o destino dos envolvidos naquele amor 
não estava em suas mãos. Estamos falando aqui do ocidente e de uma burguesia provençal 
mas a verdade é que até hoje em vários locais do planeta temos exemplos em que o 
casamento é um acordo, um trato ou contrato selado entre grupo e não entre os dois 
envolvidos. A idéia que temos hoje do amor - que denomino pessoa a pessoa - tem apenas 
200 anos (isso considerando que temos ao menos 20 mil anos de história enquanto cultura e 
sociedade). Estamos, portanto, engatinhando no amor; impossível dizer não a essa dança e ela 
é entusiasmante - mas também intercalada por incríveis momentos de medo e sofrimento. O 
amor dói, a dor de estarmos realmente vivos.  
 
Assim sendo, o curso segue esta importante marca - antes e depois do amor.  



 
O tema inicial do curso "Mito e Cinema entre os Olhos e o Coração" é idealização do amor e 
como o cinema constrói e reforça esse ideal através do "final feliz". A impressão que se tem é 
que se não há final feliz não há nem houve amor.  
 
O segundo tema está relacionado à essência dos amantes. Independente da opção sexual, o 
que faz deste homem, herói ou personagem um homem? O que faz desta mulher, heroína ou 
personagem uma mulher?  
 
O terceiro tema trata justamente do tempo em que o amor, não sendo pessoa a pessoa, era 
obrigado a ter sua identidade amorosa projetada em objetos do desejo externos aos amantes, 
objetos esses muitas vezes inalcançáveis. Esta era a regra e os famosos mitos, as famosas 
histórias do amor irrompem justamente como uma violação, um brado contra essa regra geral.  
 
O terceiro tema do curso - amantes totalmente ao alcance um do outro, podem muitas vezes 
encontrar-se à deriva, inventando sem deuses e sem Deus, o que seria hoje o amor, criando 
aqui e agora a oportunidade de um encontro só seu.  
 
Esta etapa está totalmente aberta, não tem conclusão, conta com os olhos e o coração dos 
participantes do curso seguindo a jornada de cada personagem, cada história de amor, cada 
filme e os filmes são os grandes veículos dos mitos e seus símbolos.  
 
A sensação de perda pode vir a ser uma presença constante. Ainda assim seguimos dançando, 
seguimos amando pois o movimento amoroso - o amor como derradeiro abrigo, encontra-se 
nas mãos de duas pessoas, dois seres diferentes, suspendendo suas fronteiras, lidando com 
seus medos e riscos - tornando-se vulneráveis à sua própria vulnerabilidade e à 
vulnerabilidade do outro - e entre pontos de ousadia e de riscos, tecendo a experiência da 
bem-aventurança.  
 
Termino com Marisa Monte e seu "Infinito Particular": "Fiz o melhor e o pior de mim/ No meu 
termômetro e no meu quilate/Vem cara me retrate/Não é impossível/Eu não sou difícil de 
ler/Faça sua parte/Eu sou daqui/Não sou de Marte/Vem cara me repara/Não vê, tá na 
cara/Sou porta-bandeira de mim./Só não se perca ao entrar/No meu infinito particular./Olha 
minha cara/É só mistério não tem segredo./Vem cá não tenha medo/A água é potável/Daqui 
você pode beber./Só não se perca ao entrar/No meu infinito particular."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2007. Fim de Semana, p. 2. 
 


