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RESUMO 

 

O presente estudo tem como principal objetivo realizar uma análise míticossímbolica da 

novela Ana Z. Aonde vai você? de Marina Colasanti, considerando as ações da 

protagonista Ana Z, a presença de objetos simbólicos e linguagem igualmente simbólica 

dispersos ao longo da narrativa que, ao nosso olhar, ilustram o ciclo narrativo da partida 

e retorno da personagem quanto a sua busca por identidade, assemelhando-se ao mito do 

herói estabelecido por Joseph Campbell: a jornada do herói mítico. Tal jornada inicia-se 

com a motivação da partida, seguindo-se da passagem pelo limiar dos dois mundos, em 

que precisa superar diversas provas ao longo até conquistar um ‘troféu’, isto feito, deve 

retornar ao lugar de origem, está presente em diversas literaturas. Para configurar a nossa 

proposta, seguiremos amparados pela mitocrítica de Mircea Eliade (2004) e Joseph 

Campbell (2007), além dos estudos de E. Mielietinski (1987). Nos baseamos também no 

que apresenta Nelly Novaes Coelho (2012) a respeito do mito e da linguagem simbólica 

nas obras de literatura infanto-juvenil. E consoante a essas teorias, procuramos também 

promover diálogos sobre os aspectos do inconsciente estudados por Carl Jung. Por meio 

de um estudo simultâneo entre teoria e obra, constatamos que a protagonista Ana Z. tem 

em sua aventura alguns elementos que correspondem a Jornada do herói de Joseph 

Campbell.   

 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Mitocrítica. Linguagem Simbólica. Marina 

Colasanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The present study has as main objective make a mythical-symbolic analysis of Marina 

Colasanti’s story Ana Z. Aonde vai você? Considering the actions of the main character 

Ana Z, the symbolic objects and equally symbolic language that seem to be part of the 

character’s narrative cycle of departure and return when she searches for identity, 

resembling the hero myth established by Joseph Campbell. The hero mythical journey 

that begins with the motivation of the departure, followed by the passage through the 

threshold of the two worlds, in which he has to overcome several events along the way to 

win a ‘trophy’, and so, she must return to the beginning place, it is present in several 

literatures. To set our proposal, we will be supported by Mircea Eliade (2004) and Joseph 

Campbell (2007), in addition to the studies of E. Mielietinski (1987). We are also 

supported by Nelly Novaes Coelho (2012) and her studies about myth and symbolic 

language in children literature. And according to that theoretical support, we try to do a 

dialogue about some unconsciousness aspects studied by Carl Jung. We obtained the 

results through a simultaneous interpretation of work and theory, presenting the narrative 

and pointing which phases of the Hero’s Journey are – or not -presents in Ana Z. Aonde 

vai você?  

Keywords: Children’s literature; Mythical criticism; Symbolic Language; Marina 

Colasanti.  
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INTRODUÇÃO 

“Só agora eu me rodeio de lobos, nos contos, nas 

conferências, em alguns poemas. Mas sempre fui 

valente. ”   

(Marina Colasanti, Meninas más, 2017) 

 

São consideráveis as afinidades entre o pensamento mítico e representações 

artísticas, circulando o eixo dos vários saberes como a antropologia, filosofia, psicologia, 

abordando as questões dos símbolos, dos arquétipos e das identidades culturais e, revelando 

que, embora a ciência tenha evoluído bastante e realizado, através da tecnologia, grandes sonhos 

da humanidade, é o mito, ancestral imediato da ciência, a matéria basilar da criação. Revela 

ainda que a reincidência temática do eterno retorno, representado na fantasia da criação de uma 

nova espécie humana, na trajetória simbólica da alma em busca do renascimento e nas formas 

lúdicas dos mitos populares, comprova que é no imaginário das origens que o homem se refugia 

da dor e da morte.  

O mito é um discurso cuja paisagem simbólica na qual é alocado transmigra para 

outros polos de configuração à medida que novos paradigmas de manutenção de estruturas 

culturais são estabelecidos, não significando que, todos os mitos, todos os arquétipos e todos os 

discursos sejam deslocados de suas margens primeiras. Sabe-se que determinados discursos 

míticos, contidos em diversos contextos socioculturais, são perpetuados, adaptados ou forjados 

com objetivos que só os modos de produção de cada sociedade sabem determinar.  

Essa pesquisa trata do mito, mais especificamente o mito do herói- presente no 

inconsciente coletivo ocidental-, para interpretar o literário. Nosso objetivo é realizar uma 

análise miticossimbólica da novela Ana Z, Aonde vai você? de Marina Colasanti (1993), a partir 

dos estudos de Joseph Campbell sobre a jornada mítica do herói. Em sua obra O herói de mil 

faces (2007) ele apresenta a ideia de monomito, ou seja, um mito comum a todos nós, homens 

e mulheres, defende que o mito possui função pedagógica capaz de nos ensinar a viver uma 

vida humana sob qualquer circunstância e que a jornada do herói nos ajuda a compreender e 

assimilar cada etapa da nossa própria jornada. Seguindo nessa esteira, Jung (1996) defende que 

a jornada do herói pode ser considerada um modelo arquetípico que pode conter significado 

para as pessoas. Campbell (2007) defende que o modelo da jornada do herói é composto de um 

ponto de partida- que de certa forma é também a chegada-, seguida da iniciação e do retorno. 

Nesse sentido, nossa proposta de análise está pautada na identificação das várias etapas da 

jornada heroica estabelecidas por Campbell (2007), considerando que a protagonista, Ana Z, 

parece estar vivenciando o processo de busca de identidade.  
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A motivação da jornada da protagonista, a passagem por provas ao longo do 

caminho e o retorno ao lar configuram o que aparenta ser o arquétipo do herói, presente em 

diversas culturas. O herói é aquele que atende ao chamado, carrega em si a força para perseguir 

seu destino e, na maioria das vezes, alcança seu desenvolvimento pessoal após passar por 

provações e retornar ao lar reconhecendo o verdadeiro “Eu”, ou seja, sua identidade 

psicossocial.  

Para alcançar a nossa proposta, seguiremos baseados nos estudos de Campbell 

(2007), destacando as fases da jornada heroica de Ana Z, aproximando-as daquelas 

estabelecidas pelo autor. De forma superficial mostraremos o correlato de tais aspectos da 

jornada do herói com algumas passagens relativas ao processo de individuação defendido por 

Carl G. Jung (2012). Tais ligações podem ser estabelecidas considerando que as leituras de 

símbolos existentes nos estudos mitocríticos realizados por Campbell (2007), tem sua base 

composta predominantemente pelos conceitos de Jung.  

Partindo do estudo de O herói de mil faces, notamos que Campbell (2007) trata 

de expor e classificar as representações do herói dentro da mitologia, apresentando diversas 

esferas para demonstrar como a noção de heroísmo pode ser construída através do tempo e 

disseminada por meio das narrativas populares. Dentre os conceitos formulados por 

Campbell (2007), que abrangem desde o aprofundamento histórico sobre o mito e o herói até 

uma análise sociológica sobre a representação do herói na contemporaneidade, para este 

estudo nos ateremos à parte correspondente a aventura do herói1. Na obra de Marina 

Colasanti, a protagonista atravessa obstáculos e cumpre missões até retornar ao lar. Essa 

característica narrativa propõe uma semelhança com a jornada do herói mítico, 

principalmente no que diz respeito às esferas principais que Campbell (2007) denomina de 

1) A partida, 2) A iniciação e 3) O retorno. Cada esfera principal carrega ainda subdivisões2 

as quais explicam detalhadamente as vivências simbólicas do herói e são ilustradas por 

narrativas populares de diferentes perspectivas culturais, utilizadas também como exemplos 

e parâmetros na análise do corpus literário deste trabalho.  

A linguagem simbólica de prosa poética, o resgate de referências mitológicas e o 

protagonismo de personagens femininas em seu processo de individuação3 são características 

comuns nas obras de Marina Colasanti, quase sempre voltadas ao público infanto-juvenil. 

                                                           
1 Esse recorte se faz necessário devido a extensão desse suporte teórico que, se aplicado em sua totalidade, 

poderia causar um deslocamento no objetivo central definido.   
2 No momento da análise do corpus em conjunto com a teoria, especificaremos quais dessas subdivisões serão 

consideradas.  
3Termo pertencente a Carl Gustav Jung que explica como a consciência do ser individualiza-se.  
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Como exemplo, podemos citar o conto A moça tecelã (2003), narrativa do plano maravilhoso, 

em que uma jovem carrega a habilidade de tecer toda sorte de coisas – objetos, animais e até 

pessoas – e transformá-las em reais. Caindo em um profundo estado de solidão, a moça 

cultiva um enorme desejo de ter companhia, e por esse motivo tece um moço de chapéu 

emplumado. Entretanto, ao descobrir seu dom, o moço faz com que a jovem teça um palácio 

repleto de cômodos e a enclausura na torre mais alta, para que teça ainda mais bens materiais. 

De tanto tecer, a moça entristece e deseja retornar a sua solitude, dessa forma, destece tudo o 

que fora por ela construído, inclusive o moço de chapéu emplumado. Na síntese dessa outra 

narrativa maravilhosa, podemos observar uma personagem feminina no centro da história, 

possuidora de um aspecto mágico que a faz construir um percurso e, após enfrentar 

dificuldades, retorna desfazendo – ou refazendo – seu caminho.  

Nessa direção, percebemos ainda o uso do ato de tecer como agente da construção 

do percurso da moça tecelã, o que nos remete a uma referência sucinta ao mito clássico de 

Ariadne4 – filha de Minos, rei de Creta – que por meio de um fio de lã auxilia o herói Teseu a 

encontrar o caminho para a saída do labirinto do Minotauro. O fio de Ariadne da narrativa 

mitológica pode ser considerado um símbolo de referência para o conto de Marina Colasanti. 

Segundo a estudiosa do imaginário na literatura infanto-juvenil, Nelly Novaes Coelho os 

símbolos são “a linguagem que torna comunicável e expressa a matéria-prima” (COELHO, 

2012, p. 91), sendo assim, o seu uso na construção literária pode ser considerado um recurso 

narrativo comum, sobretudo na literatura de caráter maravilhoso que aborda temáticas 

correspondentes à fantasia e ao imaginário.   

Assim como em A Moça Tecelã (2003), Marina Colasanti utiliza-se da tecedura, o 

ato de tecer, como um dos elementos coadjutores do princípio da jornada da protagonista em 

Ana Z. Aonde vai você?, pois a primeira personagem com a qual Ana  Z. estabelece contato é 

uma senhora de cabelos brancos tecendo um fio de água para fabricar um lençol5. Nesse sentido, 

constatamos que na escrita de Marina Colasanti – no que compete a literatura infanto-juvenil – 

a linguagem simbólica pode ser considerada um recurso narrativo predominante.  

Consoante a esse aspecto da escrita de Marina Colasanti, acreditamos que nossa 

pesquisa contribui de forma significativa para o acervo da fortuna crítica sobre a autora, 

sobretudo nos estudos de símbolos e mitos, nas análises de personagem das suas obras, e, 

                                                           
4DELEUZE, G. Mistério de Ariadne segundo Nietzsche. In: DELEUZE, G. Crítica e clínica. Trad. Peter 

PalPélbart. 
5 Aspecto abordado de forma aprofundada na seção correspondente à primeira fase de análise da obra.  
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igualmente, cremos que esta dissertação contribuirá para os estudos da literatura infanto-

juvenil. 

Buscando uma compreensão efetiva do que consideramos como miticossimbólico, 

em um ponto de vista teórico, esta pesquisa elabora um apanhado de conceitos mitocríticos, a 

partir de Elieser Mielietinski em A poética do mito (1987) pois, além de contemplar a concepção 

do mito desde a Antiguidade até a Contemporaneidade, estabelece um diálogo entre mito e 

crítica literária. Por ser amplamente constituída de aspectos simbólicos, a narrativa em análise 

nos trouxe também a necessidade de abordar os estudos de Mircea Eliade e sua leitura sobre 

ritos, mitos de origem e as relações entre mitos e os contos infantis6. 

Nesse caminho, encontramos uma ponte entre narrativas de cunho maravilhoso, 

mitos, símbolos e arquétipos em Nelly Novaes Coelho, que observa a relação entre mito e 

literatura como algo intrínseco:  

 

Mito e Literatura, desde as origens, existem essencialmente ligados: não há mito sem 

a palavra literária. (...) Os mitos são, pois, narrativas primordiais que formam um 

universo atravessado por lendas, parábolas, apólogos, símbolos, arquétipos que 

mostram as fronteiras em que vivem os seres humanos, entre o conhecido e o mistério, 

entre o consciente e o inconsciente. (COELHO, 2012, p. 94).  

 

Compreendemos, portanto, que os mitos fazem parte da construção literária, 

excepcionalmente no campo da literatura infanto-juvenil, pois nele é disposto um vasto uso do 

recurso do pensamento mágico, semente primordial do pensamento mítico que contribui na 

busca de entendimento do homem em relação aos mistérios que envolvem o mundo.   

Esse trabalho encontra-se dividido em três capítulos, sendo o primeiro teórico em 

que apresenta estudos que atestam as relações entre mito, linguagem simbólica e literatura. O 

segundo e o terceiro tratam da nossa análise propriamente dita, seguindo a narrativa de Marina 

Colasanti em conjunto com a jornada do herói segundo Joseph Campbell. Considerando ainda 

o diálogo entre a sua teoria e aquela estabelecida por Jung, Campbell (2008) afirma que o 

consciente e o inconsciente se conectam a partir de imagens mitológicas e trazem para a vida a 

necessidade de busca por qual mitologia vivemos e que caminhos percorremos para conhecê-

la. Sendo assim, acompanhar os caminhos de Ana Z. em busca de sua identidade propicia uma 

conexão direta entre a obra, Joseph Campbell e Carl Jung. Os dois últimos capítulos 

apresentarão uma análise que abrange uma leitura entre a teoria e a obra, exibindo as etapas da 

                                                           
6 Mais precisamente conto de fadas. 
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jornada com todas as suas provas, mostrando que a identidade é uma conquista ao longo da vida 

de Ana Z, e a própria pergunta expressa no título do corpus já sugere esse movimento da busca 

por algo precioso. Por fim, apresentaremos as nossas considerações finais.  
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1. ENTRELACES DO MITO, DO SÍMBOLO E DA LITERATURA 

 

     Diante da proposta que intitula este trabalho, se fez coerente a elaboração de 

um breviário teórico que pudesse demonstrar algumas relações existentes entre o mito e a 

linguagem simbólica de um texto literário, sobretudo da literatura infanto-juvenil.  Para isso, 

antes da análise do corpus concomitante a teoria, versamos sobre o retorno da humanidade 

aos mitos, apoiados em Ribeiro (2004), Cardoso (2014) e Amstrong (2005).  

Considerando também apontar brevemente algumas relações entre mito, os 

símbolos e características do inconsciente humano apontadas por Jung (1996) em 

concocordância com as demais observações teóricas, vimos uma certa necessidade em 

estreitá-las de forma que promovêssemos um enlace entre as ideias de mito, símbolo e 

literatura, primeiramente apresentadas, e obras infanto-juvenil. Portanto, designamos 

também um agrupamento teórico que alcançasse tal demanda, buscando apoio em 

Mielietinski (1987), Eliade (2004) e Coelho (2012).  

Apresentamos por derradeiro, neste primeiro capítulo, o que compreendemos 

como o monomito, criado e difundido por Campbell (2007) e que serviu como alicerce para 

a análise deste trabalho, e também como guia para a procura da efetividade dos objetivos 

traçados no princípio da pesquisa. 

 

  1.1. O retorno aos mitos 

 

O contemporâneo retorno aos mitos não é um simples modismo, tem o profundo 

significado de busca humana de identidade no mundo. Segundo Ribeiro (2004), vistos antes 

como ilusão, os mitos são um tesouro cultural de grande importância para a humanidade 

porque “são geradores cognitivos e emocionais da psique, que sempre tiveram o poder de 

levar adiante o espírito humano, pois são dotados de uma mensagem sempre nova; eles se 

expressam em todas as culturas”.  Ou seja, o mito pode ser visto como  representação coletiva 

da palavra “inspirada”, imagem que fixa um acontecimento no coração do homem, 

instrumento ideológico necessário ao artista porque funciona como aporte da natureza interna 

e externa, também organiza e estrutura o imaginário na literatura, trazendo sempre a 

mensagem que orienta, persuade, explica, desvia transmitindo verdades universais que 

conservam, de cultura para cultura um modo similar de pensar o mundo e os homens.  

Para Cardoso (2014), os mitos tematizam os grandes problemas humanos e estão 

relacionados às etapas da vida, como cerimônias de iniciação e rituais de passagem, 
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nascimento, casamento, funeral, novas fase da vida (da infância à velhice), morte, quedas e 

ascensões, enfim, todo e qualquer processo de transformação. O autor também defende que 

os mitos conduzem a consciência espiritual, ensinam como o homem deve reagir diante de 

suas decepções, encantamentos, êxtases, sucessos ou fracassos, voltando para a própria 

interioridade, captando mensagens simbólicas, discernindo a linguagem da vida pela própria 

experiência, de modo que todas as maravilhosas imagens poéticas da mitologia se referem a 

algo dentro do próprio homem. 

Segundo Armstrong (2005), os seres humanos sempre foram criadores de mitos, 

pois estes revelam, na verdade, o interesse do homem em buscar resposta para suas raízes. 

Logo, o mito surge como sendo a epopeia da humanidade, pois narra a própria história 

existencial do homem, fixando valores paradigmáticos, na busca de padrões de 

comportamento, compreendidos, como: 

 

(...) a história de nossa busca de verdade, de sentido, de significação através dos 

tempos, como pistas oriundas de todas as culturas com temas universais atemporais 

para as potencialidades do espírito, sutilmente adaptado à época e aos povos, os 

mitos sempre foram um desafio ao intelecto no que tange à sua interpretação, o que 

se torna possível pelo viés do símbolo (CAMPBELL, 1990, p. 132). 

 

Levando essa visão de Joseph Campbell (1990) para o campo de estudo da mente 

humana, podemos compreender o que Carl Jung (1996) defende como ato criador, que seria 

uma força inconsciente imperativa que leva o artista a criar sem autodomínio, expressando 

imagens que causam estranheza, pensamentos que só podem ser compreendidos 

intuitivamente, numa linguagem impregnada de significado, cujas expressões teriam o valor 

de autênticos símbolos, surgindo sempre que se ativa a imaginação criativa. O símbolo é 

bifronte, um aspecto concerne à razão e o outro é rico de pressentimento e de significado 

propício para o sentimento. A linguagem literária está repleta de expressões formadas de 

elementos no nível simbólico. Bachofen (1973) diz que a linguagem sabe apenas explicar a 

intuição que o símbolo evoca, pois:  

 

O símbolo estende suas raízes até o fundo mais recôndito da alma; a linguagem 

roça, como uma brisa leve, a superfície da compreensão (...) as palavras fazem o 

infinito finito, os símbolos arrebatam o espírito para além dos limites do finito e 

mortal. (BACHOFEN, 1973 apud JACOBI, 1990, p. 75). 
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O modo simbólico da arte literária, segundo Ribeiro (2004), tem como função, 

além de embelezar a linguagem, representar os desejos humanos, os vazios do desconhecido, 

as realidades abstratas, cujos significados não se esgotam na esfera da razão. Esse 

pensamento corrobora com Jung (2012), para quem a linguagem simbólica interpreta as 

necessidades profundas da alma humana. Mais à frente, veremos como Marina Colasanti usa 

essa linguagem simbólica e o mito na sua poética para expressar os desejos e necessidades 

humanas. 

 

1.2. Mitologização na literatura infanto-juvenil 

 

Antes da elucidação sobre as esferas da jornada do herói de Joseph Campbell 

(2007), foi necessário construir um diálogo teórico-metodológico a respeito do que esta 

pesquisa compreende acerca dos modelos detentores e geradores do mito, sobretudo em uma 

produção literária do campo das narrativas infanto-juvenis. Como anteriormente 

mencionado, a linguagem da obra Ana Z. Aonde vai você? pode ser percebida como simbólica 

e poética, construída sobre uma base de metáforas e imagens literárias que dirigem o leitor 

aos campos do inconsciente e de construção incomum como, por exemplo, confeccionar um 

lençol tecendo o fio de água, escamas de peixes compostas de ouro, pessoas de pele azul, 

entre outros. 

 Por esse motivo, consideramos as características miticossimbólicas do corpus 

estudado como um fruto do atributo literário que compreende o ponto de congruência entre 

narrativas mitológicas e narrativas populares. As histórias míticas narradas por grupos 

primevos possuíam a função de manifestar o fascínio ou mesmo um certo assombro diante 

dos fenômenos naturais desconhecidos por esses povos, sustentando assim, para este estudo, 

a concepção de que essas narrativas constituem a literatura em sua forma mais primordial.  

O cenário histórico mundial do início de século XX, apresenta-nos uma atmosfera 

de “mal-estar” estabelecida no Ocidente devido aos danos econômicos e emocionais em um 

mundo pós-guerra. No que compete às produções artístico-literárias, Eleazar M. Mielietinski 

(1987) observa que os ficcionistas da época iniciaram um movimento de apropriação dos 

mitos e das narrativas mitológicas para projetar vivências peculiares e internas, gerando um 

processo de retorno a tais narrativas primordiais, o qual o estudioso intitulou como 

remitologização.   

Estruturas narrativas preenchidas com as características de fantasia mítica 

tendem a obedecer a princípios constantes e permanentes que interpõem a experiência real e 
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o campo do imaginário do indivíduo, reconfigurando as matrizes do mito. Em A poética do 

mito (1987), Eleazar M. Mielietinski assume a ideia de que as formas metafóricas próprias 

da arte são herdadas da mitologia, e afirma que:  

 

A mitologia mais antiga compreendida como unidade sincrética rudimentos tanto 

da religião e das mais antigas concepções filosóficas (que, é verdade, se formam 

no processo de superação das fontes mitológicas) quanto da arte, antes de tudo, da 

arte verbal. A forma artística herdou do mito o modo concreto-sensorial de 

generalização e o próprio sincretismo. (MIELIETINSKI, 1987, p. 1).   

 

Seguindo esse panorama, Mielietinski (1987) afirma que no processo evolutivo 

da literatura, os mitos tradicionais foram usados durante muito tempo com fins artísticos. As 

significações do conceito do mito atravessam diversos planos da teoria literária – desde a 

teoria viconiana7 do mito e da poesia até os estudos da construção narrativa do herói 

campbelliana – que, para Mielietinski (1987), eclodem a partir do século XX, momento em 

que escritores como Joyce, Kafka, Eliot e Lawrence recorrem à mitologia como ferramenta 

de organização artística da matéria e como espaço de expressão de alguns princípios 

psicológicos “eternos”, deferindo a escrita literária um papel mitopoético. Ainda de acordo 

com Mielietinski (1987): 

 

No mitologismo literário, manifesta-se em primeiro plano a ideia da eterna 

repetição cíclica dos protótipos mitológicos primitivos sob diferentes “máscaras”, 

da alternância original dos heróis literários e mitológicos, os escritores tentam 

mitologizar a prosa do cotidiano e os críticos literários procuram revelar ocultos 

fundamentos mitológicos do realismo. (MIELIETINSKI, 1987, p. 2).   

 

Desse modo, entendemos que a mitopoética tornou-se produto de um mecanismo 

literário de demonstração arquetípica sustentada por modelos míticos e adaptada à forma 

estética da linguagem contemporânea. Conforme reforça Ribeiro (2008), a revisita aos mitos 

provém da manifestação das fantasias da alma advindas de desejos ancestrais por meio do 

inconsciente coletivo aliado ao pensamento recém-adquirido construindo o “mitologismo 

                                                           
7Autor de Princípios de uma ciência nova, o pensador italiano Giambattista Vico foi, segundo Elieser Mielietinski, 

o criador da primeira filosofia “séria” do mito. Para Vico (apud. MIELIETINSKI, 1987, p. 11), “a incapacidade 

dos primeiros homens de criar concepções entendíveis das coisas, levou-os a estabelecer ficcionalmente os 

caracteres poéticos entendidos como universais fantásticos. ” 
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literário moderno” (RIBEIRO, 2008, p. 62), desse modo, o autor não cria mitos, mas o 

reinventa por meio da tradição.        

Em outro olhar sobre os estudos da mitologia na perspectiva literária, podemos 

trazer Mircea Eliade (2004), que conceitua o mito usando como base a premissa sobre as 

divergências dos estudos sobre ele mesmo. Para a autora, diversos investigadores consideram 

a visão das sociedades arcaicas entendedoras do mito como uma “história verdadeira” e 

preciosa para o caráter sagrado, exemplar e significativo, enquanto outros compreendiam 

mito como fábula, invenção, ficção. Ressalvando que, para os estudos contemporâneos dos 

mitos, tanto o sentido de ficção quanto o sentido de tradição sagrada são modelos exemplares, 

Eliade (2004) reconhece o mito como elemento “vivo” dentro das sociedades com o sentido 

de fornecimento de moldes para a conduta humana, conferindo sentido e valor a existência.  

Essa relação com valores existenciais sustenta o seu pensamento de que “o mito 

é considerado uma história sagrada e, portanto, verdadeira, porque sempre se refere a 

realidade. ” (ELIADE, 2004, p. 12). Como exemplo, podemos citar o mito da origem da 

morte, que adquire caráter verdadeiro por provar a existência da mortalidade do ser em sua 

forma carnal. Por esse viés, Eliade (2004) nos leva a observar o motivo pelo qual o ser 

humano busca constantemente inteirar-se sobre a origem de tudo que o cerca, nos 

apresentando o que a psicanálise entende como o “primordial humano”, chamado de primeira 

infância. A autora menciona que: 

 

A criança vive num tempo mítico paradisíaco. A psicanálise elaborou técnicas 

capazes de nos revelar os “primórdios” de nossa história pessoal e, sobretudo, de 

identificar o evento preciso que pôs fim a beatitude da infância e decidiu a 

orientação futura de nossa existência. (ELIADE, 2004, p. 73).  

 

É possível afirmar, segundo as informações acima, que, para o campo da escrita 

literária voltado para o público infanto-juvenil, existe um movimento de retorno do(a) 

protagonista, precursor de uma jornada em que o seu regresso ocorre pelo mesmo caminho 

da ida. Para Eliade (2004), o “voltar atrás” é o retorno individual que traz a possibilidade de 

renovar e regenerar a existência daquele que a empreende, podendo ser compreendido como 

o movimento de iniciação do personagem da narrativa para a vida adulta, por meio de ritos 

carregados de simbolismo. A autora explica que: 

 

O ‘retorno a origem’ prepara um novo nascimento, mas este não repete o primeiro, 

o nascimento físico. Especificamente, há uma renascença mística, de ordem 
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espiritual — em outros termos, o acesso a um novo modo de existência (...). 

(ELIADE, 2004, p. 76). 

 

 Assim, a ideia do retorno a origem obtém espaço em narrativas infanto-juvenis 

por meio de personagens que reproduzem esse retorno, pois revelam um domínio mágico 

proporcionados na obtenção do conhecimento, da origem e da história exemplar. 

Com base nos estudos de Jan de Vries8 (1954-1961, ver referências em ELAIDE, 

2004), Eliade (2004) nos informa acerca de características mitológicas que são observadas 

nas narrativas maravilhosas, por descreverem um sistema de ritos e apresentarem figuras que 

cumprem funções mitológicas. No que concerne a obra Ana Z. Aonde vai você? a narrativa 

pode ser considerada uma representação de uma série de ritos de iniciação para a 

protagonista, porque “apresenta a estrutura de uma aventura infinitamente séria e 

responsável, pois se reduz, em suma, a um enredo iniciatório” (ELIADE, 2004, p. 174), ou 

seja, seu conteúdo está ligado a uma realidade séria: a passagem através de morte e 

ressurreição simbólicas da imaturidade para a idade espiritual do adulto. 

Preservando o fio do campo das narrativas infanto-juvenis no sentido mito-

simbólico, dirigimos para este panorama teórico o olhar da estudiosa Nelly Novaes Coelho 

(2012), que nos apresenta os símbolos como “a linguagem que torna comunicável e expressa 

a matéria-prima” (COELHO, 2012, p. 99)e informa que dentro do campo da teoria literária 

do universo das narrativas do plano maravilhoso existe uma certa dificuldade em discernir a 

matéria-prima da linguagem, entendida pela autora como os mitos e arquétipos, pois os 

termos são usados com uma certa aleatoriedade. Nesse sentido, Coelho (2012) delimita os 

termos em três esferas: 1) mito é o que nasce na esfera do sagrado; 2) arquétipos 

correspondem à esfera humana e; 3) símbolos pertencem à esfera da linguagem.  Logo, sob 

sua ótica, a esfera da linguagem é o canal pelo qual os mitos e arquétipos “(...) são nomeados 

e passam a existir como verdade a ser definida entre os homens e transmitida através dos 

tempos” (COELHO, 2012, p. 91).   

Os aspectos mitológicos, os quais correspondem à esfera do sagrado nascem no 

espaço sobrenatural, representando a origem do universo e da vida. Os mitos, expressos em 

uma história, são desenvolvidos no tempo e no espaço, utilizando da linguagem simbólica 

para expressar ideias filosóficas de “experiência da alma”. (COELHO, 2012).  Investigar essa 

esfera na literatura, segundo Coelho (2012) encontra uma nova perspectiva a partir do século 

XIX, quando os estudos da Mitologia concebem o mito em seu significado religioso-

                                                           
8 Estudioso das relações dos contos populares com a saga heróica e o mito. 
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psicológico e histórico9, apartando-os da imagem simplória ou de produto da imaginação 

poética consequente de uma visão pré-científica do mundo e da história. Dessa forma, os 

estudos da Mitologia viabilizaram a ideia de que o pensamento religioso deriva do 

pensamento mágico criador de mitos, exemplificado nas cosmogonias10 primitivas que 

atribuem sempre a origem do mundo à ação de uma força sobrenatural e/ou um deus. Essas 

projeções podem ser observadas como formas e tentativas buscadas pelo ser humano para 

apreender o mundo e seus mistérios e nelas podemos incluir a Ciência, a História e a Arte e, 

sobretudo, a Literatura. Para Coelho (2012): 

 

Mito e Literatura, desde as origens, existem essencialmente ligados: não há mito 

sem a palavra literária. (...) Os mitos são, pois, narrativas primordiais que formam 

um universo atravessado por lendas, parábolas, apólogos, símbolos, arquétipos que 

mostram as fronteiras em que vivem os seres humanos, entre o conhecido e o 

mistério, entre o consciente e o inconsciente. (COELHO, 2012, p.94).  

 

Compreendemos então, que os mitos fazem parte da construção literária, 

excepcionalmente no campo da literatura infanto-juvenil, pois nele é disposto um vasto uso 

do recurso do pensamento mágico, semente primordial do pensamento mítico, que contribui 

na busca de entendimento do homem em relação aos mistérios que envolvem o mundo.   

Em relação à esfera humana, Coelho (2012) busca nos estudos de Neumann 

(1996), Brunel (1998) e Jung (1999) definir as significações e implicações dos arquétipos na 

literatura. A princípio, a autora nomeia as características arquetípicas como “forças vitais” 

que se exprimem como ideias, comportamento e ações no espaço humano, utilizando como 

exemplo a atitude de Prometeu11, que pode ser considerada um arquétipo da ânsia pela 

imortalidade, tão comum ao humanos e frequentemente presente na construção de 

personagens da literatura infanto-juvenil. Sustentando o exemplo, Coelho (2012) segue a 

concepção de que arquétipos podem ser “(...) um modelo, primordial e eterno, de impulsos 

ou comportamentos humanos, instintivos, que se formaram na origem dos tempos e 

permanecem latentes no espírito humano” (NEUMANN, 1996 apud COELHO, 2012, p. 96). 

                                                           
9BECHHOFEN apud NEUMANN, 2016. 
10 Chamamos de Cosmogonia toda teoria que busca compreender a origem do universo. Por não haver testemunhas 

oculares de tal fenômeno, as teorias são geralmente fundadas em lendas ou em mitos e ligadas a uma metafísica, 

como por exemplo a fé (cosmogonias religiosas) ou o cálculo (cosmogonias astronômicas). 
11 Homem-titã que tentou surrupiar o fogo dos deuses para tornar-se imortal. Apesar de ser metade titã, Prometeu 

não possuía imortalidade, por isso pode ser classificado pertencente à esfera humana conceituada por Coelho 

(2012). 
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Observando que essa esfera está relacionada à compreensão do comportamento 

humano, Coelho (2012) busca no campo da psicanálise, excepcionalmente no conceito do 

“inconsciente coletivo” atestado por Carl Jung (1999), uma acepção de maior densidade sobre 

as características arquetípicas12. A autora destaca que: 

 

Arquétipo é um motivo mitológico (mítico) e que, como conteúdo, está 

eternamente presente no inconsciente coletivo – ou seja, comum a todos os homens 

– e pode aparecer tanto na teologia egípcia como nos mistérios helenísticos de 

Mitra; no simbolismo cristão da Idade Média e nas visões de um doente mental, 

nos dias de hoje. (JUNG, 1999 apud COELHO, 2012, p. 97).  

 

Isto posto, o inconsciente coletivo, no que concerne à Literatura, pode ser 

considerado o “reservatório espiritual13” que carrega os arquétipos presentes nos romances 

maravilhosos, novelas de cavalaria, lendas e contos de fadas. Dentro dessas narrativas, os 

arquétipos são, segundo Coelho (2012. p.98), “representações das grandes forças ou impulsos 

da alma humana”, tais como medo, instinto de sobrevivência, ciúme, sentimento de dever, 

amor, os desejos, coragem, vontade de domínio, entre muitos outros.   

Como antes mencionado, para Coelho (2012), a esfera da linguagem é vista como 

o canal pelo qual os mitos e arquétipos “emergem do imaginário “, ou seja, atravessam para 

a realidade, revelando-se assim como manifestação comunicável ao mundo.  Para Jung 

(1999) a linguagem é tudo aquilo que um conteúdo arquetípico pode exprimir, por esse 

motivo, Coelho (2012) observa que a transição dos mitos e arquétipos para a linguagem 

simbólica foi o fator que permitiu que a sabedoria contida na literatura infanto-juvenil 

pudesse ser difundida pelo mundo e que os mitos e arquétipos ainda delineiam a “verdadeira 

literatura” por meio de linguagens simbólicas novas. Na visão de Coelho (2012):  

 

Reis, rainhas, princesas, príncipes, fadas, bruxas, maternidade falhada ou 

concepções mágicas, (...) são, em sua essência, arquétipos ou símbolos 

engendrados pelos mitos de origem. São formas de comportamentos humanos, 

situações, desígnios, forças malignas ou benignas a serem enfrentadas na Aventura 

Terrestre a ser vivida pelos seres humanos, isto é, cada um de nós. (COELHO, 

2012, p. 100).    

 

                                                           
12 Retornaremos a essa temática, de forma aperfeiçoada, no último capítulo deste estudo. 
13 BRUNEL. [org.]. Dicionário de Mitos Literários, 1998. 
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Dessa forma, a estudiosa compreende a linguagem simbólica como uma agente 

mediadora entre o espaço imaginário e o espaço real em que a vida da personagem – como 

também a experiência do escritor e do leitor – se realiza. 

O principal ponto de confluência dos estudos apresentados acima, que envolvem a 

literatura e os aspectos mitológicos de uma narrativa, talvez seja a existência de um personagem 

central, que percorre um caminho em um local alternativo a seu mundo comum e retorna 

amadurecido. Sob a visão de Joseph Campbell (2007) concordamos que: 

 

O herói composto do monomito é uma personagem dotada de dons excepcionais. 

Frequentemente honrado pela sociedade de que faz parte, também costuma não 

receber reconhecimento ou ser objeto de desdém. Ele e/ou o mundo em que se 

encontra sofrem de uma deficiência simbólica.  (CAMPBELL, 2007, p. 11). 

 

Neste ponto, seria sensato nos questionarmos o que exatamente pode ser 

considerado monomito e quais são as características presentes na base de uma construção 

narrativa que conferem ao personagem central o status de herói. Aplicamos essa inquietação na 

seção a seguir.     

 

1.3 Monomito: o protótipo narrativo no percurso do herói 

 

Todo esse aparato discursivo sobre mito e literatura converge em um cenário teórico 

crucial para este trabalho, o monomito, conceituado por Joseph Campbell (2007).  A partir de 

uma extensa pesquisa sobre mitos em diferentes configurações sociais ao redor do mundo, o 

mitólogo conseguiu estabelecer padrões narrativos seguidos em histórias da mitologia antiga e 

na literatura do mundo contemporâneo que caracterizam um personagem central como herói14.  

Em 1949, Joseph Campbell publicou um importante estudo para o campo da mitocrítica 

denominado O herói de mil faces, obra que para o autor tinha por finalidade.  

 

(...) desvelar algumas verdades que nos são apresentadas sob o disfarce das figuras 

religiosas e mitológicas, mediante a reunião de uma multiplicidade de exemplos não 

                                                           
14 O herói apresentado por Joseph Campbell não possui gênero único, segundo o teórico “O herói, por conseguinte, 

é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas 

normalmente válidas, humanas. As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes 

primárias da vida e do pensamento humanos” (CAMPBELL, 2007, p. 28) 
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muito difíceis, permitindo que o sentido antigo se torne patente por si mesmo. 

(CAMPBELL, 2007, p. 11). 

 

Para cumprir o dado objetivo, Campbell (2007) afirma ser necessário aprender o 

que ele chama de “a gramática dos símbolos” que para ele se traduz perfeitamente nos estudos 

psicanalíticos, pois tendemos a buscar comportamentos arquetípicos tanto em nosso mundo 

comum quanto nos mundos de fantasia. Dessa forma, Campbell (2007) constrói seu compilado 

permitindo que “os símbolos falem por si mesmos”. Os caminhos do herói, ainda segundo o 

autor, tem seu princípio no movimento que ele faz em abandonar a cena mundana e adentrar as 

regiões da psique, penetrando nos domínios da assimilação e da experiência, isto é, das 

“imagens arquetípicas” compreendido por Campbell da seguinte forma: 

 

(...) os arquétipos a serem descobertos e assimilados são precisamente aqueles que 

inspiraram, nos anais da cultura humana, as imagens básicas dos rituais, da mitologia 

e das visões. Esses "seres eternos do sonho" não devem ser confundidos com as figuras 

simbólicas, modificadas individualmente, que surgem num pesadelo ou na insanidade 

mental do indivíduo ainda atormentado. O sonho é o mito personalizado e o mito é o 

sonho despersonalizado; o mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a 

dinâmica da psique. Mas, nos sonhos, as formas são distorcidas pelos problemas 

particulares do sonhador, ao passo que, nos mitos, os problemas e soluções 

apresentados são válidos diretamente para toda a humanidade. (CAMPBELL, 2007, 

p. 27) 

 

Do compilado feito por Campbell (2007), interessa de forma enérgica a esta 

pesquisa o recorte correspondente a primeira parte do livro, precisamente A jornada do herói 

que apresenta em três esferas e 17 estágios a forma gradativa para a construção de uma narrativa 

heroica. A presente seção trata de fazer uma aclaração de cada uma delas para que auxilie na 

compreensão das menções de cada termo na fase de análise do corpus literário.  

Campbell (2007) nomeia as três maiores fases da jornada do herói, respectivamente 

em partida constituída por cinco estágios: 1) “ O chamado da aventura”, ou os indicativos da 

aptidão do herói; 2) “A recusa do chamado”, ou a dúvida e a temeridade de estar apto a cumprir 

seu desígnio; 3) “O auxílio sobrenatural”, a assistência que oferece ao herói pistas, motivação 

e até mesmo uma arma mágica, permitindo que este vença seu desafio final; 4) “A passagem 

pelo primeiro limiar”; e 5) “O ventre da baleia”, fase despertadora do entendimento funcional 

do mundo alternativo. A esfera da iniciação apresenta seis estágios: 1) “O caminho de provas”, 

que carrega os testes pelos quais o herói passa; 2) "O encontro com a deusa" (Magna Mater), 
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ou a bênção da infância recuperada; 3) “A mulher como tentação”; 4) “A sintonia com o pai”; 

5) “A apoteose”; ou provação suprema e 6) “A bênção última”. Por fim, a esfera retorno, que 

conclui a discussão dessas perspectivas sob seis estágios: 1) "A recusa do retorno", onde o herói 

duvida da capacidade de voltar a viver naquele primeiro mundo; 2) “A fuga mágica; 3) “O 

resgate com ajuda externa”; 4) "A passagem pelo limiar do retorno", ou o retorno ao mundo 

cotidiano; 5) "Senhor dos dois mundos"; e 6) "Liberdade para viver", ponto em que o herói 

passa a viver no primeiro mundo, porém transformado pelos agentes de sua jornada. 

Deve ser imprescindível compreender que nem toda narrativa segue de forma 

absoluta os 17 estágios, pois são distribuições extensas e complexas e nem sempre o escritor 

carrega a intenção de emergir em toda essa complexidade. No entanto, no que diz respeito às 

três esferas maiores, as histórias de teor heroico tendem a manter fidedignidade a essa sequência 

narrativa. 

Retomando a linha de conexão entre a dada concepção de monomito e o corpus 

literário, buscamos a partir deste ponto da pesquisa encontrar e apontar em Ana Z. Aonde vai 

você? em quais esferas e estágios da jornada do herói de Joseph Campbell (2007) a narrativa 

desenvolve-se e confere a Ana Z. o status de heroína.  
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2. PARTIDA E INIC’IAÇÃO: A LUZ QUE CONDUZ E A FORÇA QUE MANTÉM A 

HEROÍNA NA LUTA  

 

Ao fracionar a obra Ana Z. Aonde vai você? em três atos, trouxemos como objetivo 

simplificar o entendimento da seção de análise da obra. Esse fator nos causou também uma 

espécie de reafirmação sobre a presença das esferas do monomito na obra, pois as fases maiores 

da teoria também correspondem a uma ordem fragmentada em três. Buscamos assim relembrar 

que os atos do corpus foram representados na análise como I, II e III. Enquanto as esferas e 

estágios do monomito de Campbell (2007) foram caracterizados por escrita em itálico e entre 

aspas, respectivamente. Nessa primeira fase da análise, serão observados os atos I e II da obra, 

acompanhados do paralelo teórico com as esferas de partida e iniciação do monomito. Todavia, 

apresentaremos um pouco da narrativa e, em seguida, iniciaremos a análise.  

 

2.1. Os caminhos de Ana Z. – Horizontes da Narrativa  

 

Na novela Ana Z. Aonde vai você? (1993), Marina Colasanti traça os caminhos 

de Ana Z. em 20 capítulos pouco extensos, nos apresentando a uma menina movida pelo 

desígnio de recuperar uma conta de colar perdida. A protagonista inicia uma viagem para um 

mundo alternativo e desconhecido ao adentrar em um poço. Sua jornada é composta por 

adversidades que culminam em seu retorno ao ponto de partida, carregando aspectos físicos 

e psicológicos modificados. Debruçada sobre um poço, na tentativa de enxergar a água 

através da escuridão, a protagonista percebe ter deixado cair o seu colar de contas brancas e, 

mesmo hesitante e amedrontada, vai ao fundo em busca de seu precioso objeto. Desse 

momento em diante Ana Z. depara-se com as figuras e ambientações que serão primordiais 

para a construção de seu percurso.  

A autora abastece a obra de elementos narrativos de natureza maravilhosa, como 

perpassar por lugares distintos – geograficamente impossíveis em nosso mundo ordinário – 

através apenas de aberturas de portas e portões, confeccionar um cobertor com fio de água, e 

sentir o sabor de alimentos invisíveis. Além disso, a história conta com uma voz narrativa 

que provoca uma ruptura na linearidade da novela, transportando-se de um narrador 

onisciente de terceiro plano para adentrar a obra e conversar diretamente com a protagonista, 

realizando um certo intermédio entre Ana Z. e o leitor.   

Em busca de uma análise paralela entre o corpus literário e a principal base da 

teoria do estudo, optamos por estabelecer a classificação da obra em três atos: I) contempla 
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os sete capítulos iniciais; II) abrange os sete capítulos centrais; e III) compreende os seis 

capítulos finais. Também visando uma compreensão efetiva de alguns termos utilizados na 

análise realizada neste estudo, fez-se necessário ressaltar alguns recursos próprios dessa 

narrativa. As demais personagens que compõem a obra não possuem nomes próprios, elas 

são reconhecidas de acordo com as características atribuídas pelo narrador, por esse motivo, 

durante todo o estudo nos referimos a elas como “a senhora de cabeça branca”, “o mineiro”, 

”o pastor”, “a mulher com o cântaro na cabeça” e, assim sucessivamente, respeitando às 

descrições realizadas pela autora. O mesmo ocorre com as ambientações pelas quais a 

personagem percorre, que são tratadas no texto dessa pesquisa como “o poço”, “o túnel”, “o 

deserto”, “a cidade perdida”, obedecendo também o recurso narrativo. Estabelecida essa curta 

bagagem de informações sobre a obra, passaremos neste momento para a fase de análise, bem 

como a leitura aprofundada de Ana Z. Aonde vai você? 

 

2.2. A saída do mundo comum e a aceitação do destino 

 

A partida do herói tem como sua primeira característica o chamado. Para 

entendermos a significação desse elementar estágio da jornada, Campbell (2007, p.59 – 60) 

utiliza uma versão do clássico conto que envolve uma princesa, um sapo e uma pequena bola 

dourada. A princesa brincava com sua bola dourada perto de uma fonte, lançando-a para cima 

e a aparando periodicamente até que, por um descuido da princesa, a bola escapa de suas 

mãos e cai no fundo da fonte. Então surge um sapo, a quem a princesa pede que desça e 

resgate sua preciosa bola. Porém, em busca de algum benefício em tal trabalho, o sapo busca 

barganhar com a princesa e pede que ela prometa que o levará para a casa dela, dando-lhe 

alimentação, cuidado e conforto. A princesa rechaçando intimamente a aparência do sapo, 

porém movida pelo desejo de ter seu objeto de volta, admite o trato e promete que executará 

o desejo do sapo. Após mergulhar até o ponto mais profundo da fonte, trazer a estimada bola 

e devolvê-la para a princesa, o sapo se vê ludibriado, uma vez que a princesa se põe a caminho 

de casa sem levá-lo e muito menos dar ouvidos aos seus gritos. A princesa volta para casa e 

o sapo para a fonte.  

Em uma narrativa como essa, o conflito iniciado por um aparente descuido da 

princesa pode caracterizar o primeiro passo para a aventura. Para Campbell (2007): 

 

Um erro – aparentemente um mero acaso – revela um mundo insuspeito, e o 

indivíduo entra numa relação com forças que não são plenamente compreendidas. 
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(...) O erro pode equivaler ao ato inicial de um destino. E assim, ao que parece, no 

conto de fadas descrito, o desaparecimento da bola é o primeiro indício de que algo 

sucederá à princesa, sendo o sapo o segundo, e a promessa não cumprida, o terceiro. 

(CAMPBELL, 2007, p. 60). 

 

Seguindo esse pensamento, o surgimento do sapo pode ser considerado como a 

manifestação preliminar do que está por vir, assim recebendo ele a função de “arauto” que 

pode anunciar um chamado de vida, de morte, um empreendimento histórico, uma iluminação 

religiosa, qualquer ação que propicie o “despertar do eu”. No conto apresentado acima, o 

despertar carrega o significado da passagem pela adolescência. Desse modo, podemos 

perceber que uma narrativa que relata um percurso de determinado personagem, tenha ela 

um enredo simples ou complexo, o chamado, segundo Campbell (2007), caracteriza um ponto 

de modificação para o herói:  

 

(...) pequeno ou grande, e pouco importando o estágio ou grau da vida, o chamado 

sempre descerra as cortinas de um mistério de transfiguração, um ritual, ou 

momento de passagem espiritual que, quando completo, equivale a uma morte 

seguida de um nascimento. (CAMPBELL, 2007, p. 61).  

 

No que diz respeito à obra Ana Z. Aonde vai você? a forma como esse chamado 

se compõe, assemelha-se com alguns aspectos do conto relatado acima, pois a protagonista 

espelha o equívoco da princesa do conto, entretanto, ao invés de uma pequena bola dourada 

é seu colar de contas brancas que Ana Z. deixa cair e observa sumir no escuro do fundo do 

poço. A protagonista, mesmo hesitante, desce por si só as escadas do poço escuro, para então 

deparar-se com seu “arauto”. A figura encontrada por Ana Z., é descrita como uma senhora 

de cabeça branca, sentada tricotando um fio de água para confeccionar um lençol para os 

peixes. O diálogo desse encontro traz diversos elementos simbólicos que caracterizam o 

anúncio para o chamado da aventura da protagonista: 

 

– Olá – diz a pessoa com a delicadeza de quem acha perfeitamente normal ver uma 

menina chegar ao fundo do próprio poço. – Oi – responde Ana, que agora distingue 

claramente uma senhora de cabeça branca. Por cima do seu tricô, a senhora sorri. 

Empunha duas agulhas vermelhas, grandonas, e o fio sai por dentro de um balde. 

Ana estranha. (...)– Por acaso a senhora não viu as contas do meu colar caindo aqui 

embaixo?  – pergunta com a sua voz mais gentil. – Ahhhh!? Eram contas?? – 

desapontada, a senhora deixa o tricô cair no regaço. Olha para cima, como se 

pesquisasse aquele distante pedaço de céu. E diz para si mesma: – Que pena... –.  
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Depois, para Ana: – Pensei que fosse granizo (...) A gente bem precisava de um 

pouco de granizo – suspirava pensativa. – Há tanto tempo não chove. Mas se são 

contas... devem estar aí no chão, devem ter rolado. Procure, menina, procure que 

você acha. (COLASANTI, 1993, p. 10).  

 

Ana procura as contas pelo chão, encontrando uma a uma, as recolhe e as põe em 

fileiras. Conta e reconta, porém, algo está faltando: a conta maior, que ficava no centro do colar. 

Atônita, Ana questiona se a senhora de cabeça branca a viu: 

 

– Não, minha filha, não vi não, eu estava tricotando... Mas, se não está aí, só pode ter 

sido um dos peixes... achou bonita e engoliu. – Peixes??? Cadê peixes, se não tem 

água nenhuma? – Pois aí é que está! (...) Eu falei, você não prestou atenção... Aqui 

não chove há muito, muitíssimo tempo. E meus peixes, coitadinhos, já não tem como 

viver. Estou tricotando para eles esse último fio de água que guardei no balde, mas... 

– Tricotando água!? – Sim menina. Você não tem ideia de quantas coisas pode se 

fazer com um fio d’agua (...). (COLASANTI, 1993, p. 11).  

 

Dentre os elementos mencionados pela senhora de cabeça branca, alguns merecem 

atenção. Primeiramente, observamos dois desses elementos:  o fio de água e a conta não 

encontrada. A personagem Ana Z. se espanta com a ideia de confeccionar um objeto a partir de 

um fio de água. Para o leitor, mais preparado por saber que a narrativa pertence ao campo do 

maravilhoso, talvez tal ato cause pouca estranheza. O processo de escrita literária, de certa 

forma, aparenta-se com a tecedura, a costura, a confecção a partir de um fio – não à toa 

costumamos chamar a amarração do enredo de uma narrativa de “fio da meada”. Na literatura 

infanto-juvenil, o fiar está presente em diversas narrativas, como por exemplo, no clássico A 

Bela Adormecida que tem seu conflito iniciado a partir do descuido da personagem principal 

ao ferir seu dedo em uma roca, justamente o lugar onde enrola-se o fio para a confecção do 

tecido. Tendo em vista que a senhora de cabeça branca tricota para os peixes e Ana Z. necessita, 

nesse ponto da narrativa, encontrá-los para ter de volta seu estimado objeto. Pode ser possível 

atestar também que não apenas o fio de água e o lençol simbolizam a construção desse caminho, 

como também os peixes servem como o ponto de acesso entre a personagem e sua motivação 

maior: a conta não encontrada.  

Tendo determinado que a conta não encontrada caracteriza a motivação maior da 

personagem, qual seria então a função simbólica desse elemento e como podemos estabelecer 

uma relação entre ele a jornada do herói de Joseph Campbell (2007)? Em uma jornada mítica, 
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nem sempre o herói ouve e vai em direção ao chamado. Em alguns casos pode até rejeitá-lo, 

pois sua atenção estará voltada para outros interesses. Segundo Campbell (2007, p. 66), essa 

recusa atua como o contrapeso negativo da aventura, pois o protagonista da história perde o 

posto de destemido e altruísta e passa a ocupar o papel de vítima a ser salva. Para o autor: 

 

Seu mundo florescente torna-se um deserto cheio de pedras e sua vida dá uma 

impressão de falta de sentido. (...) Os mitos e contos de fadas de todo o mundo deixam 

claro que a recusa é essencialmente uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa 

considera interesse próprio. O futuro não é encarado em termos de uma série 

incessante de mortes e nascimentos, e sim em termos da obtenção e proteção do atual 

sistema de ideais, virtudes, objetivos e vantagens. (CAMPBELL, 2007, p. 67). 

 

Em outras palavras, o chamado – dos mitos e contos ou até mesmo da vida real – 

poder ser repelido pelo herói, estando cômodo ou não disposto a adentrar no processo de 

transcendência. No caso da protagonista Ana Z., a alternativa de permanecer em um estado de 

comodismo se encontra, ainda que de forma implícita, na cena. O colar possui diversas contas 

e ao adentrar ao poço, a menina as encontra quase que totalmente, mas ao invés de conformar-

se, ela sai em busca de uma única conta – a maior, central. Dessa forma, podemos observar que 

Ana Z. carrega um apreço muito grande por tal objeto, tornando-o chave de acesso a seu destino, 

de anuência a seu chamado. 

O encontro com a senhora de cabeça branca se encerra com Ana descobrindo em 

meio à escuridão do poço um portão em formato de arco. Ao adentrar a esse ponto 

desconhecido, Ana aceita o chamado da aventura e agora procura por peixes que possivelmente 

estarão com a posse de um bem precioso que ela precisa resgatar, apesar de ainda não poder 

fazer isso completamente sozinha.  

 Uma outra característica que constitui a partida na jornada do herói é a do auxílio 

sobrenatural àqueles que aceitam o chamado. Esse auxílio, segundo Campbell (2007), 

geralmente é oferecido por uma figura protetora que entrega ao herói amuletos que o socorrem 

diante das forças incomuns que ele enfrenta ao longo da sua jornada.  

A narrativa de Ana Z. Aonde vai você? não nos apresenta um grande vilão, titã ou 

mal maior a ser destruído, mas sim uma sucessão de eventos, com problemáticas a serem 

resolvidas e que fazem a personagem progredir na história a cada solução encontrada até 

encontrar um evento maior que gera o conflito provocador do regresso da personagem. Dessa 

forma, Ana recebe bem mais que um auxílio sobrenatural, porém, nesse momento 

apresentaremos apenas a primeira figura que entrega dois amuletos que constituem a passagem 
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de Ana Z., por seu longo caminho. Na obra de Marina Colasanti, a primeira figura que 

transporta o auxílio sobrenatural para Ana trata-se de um mineiro que extrai ouro para a 

fabricação da escama dos peixes. O auxílio sobrenatural provém de uma representação 

masculina para Ana que, sob a ótica de Campbell (2007): 

 

Não é tão incomum que o ajudante sobrenatural assuma a forma masculina. Nos 

contos de fadas, pode se tratar de algum ser que habite a floresta, algum mágico, 

eremita, pastor ou ferreiro, que aparece para fornecer os amuletos e o conselho de que 

o herói precisará. As mitologias mais elevadas desenvolvem o papel na grande figura 

do guia, do mestre, do barqueiro, do condutor de almas para o além. (CAMPBELL, 

2007, p. 77). 

 

Desse modo, para Campbell (2007), a simbologia da figura sobrenatural é a 

representação de um poder do destino – protetor e benigno. A leitura feita da personalidade e 

da simbologia na cena do encontro entre Ana e o mineiro, nos permite atribuir tais 

características a esse personagem. 

Adentrando ao portão em forma de arco, Ana defronta-se com um túnel carregado 

de uma escuridão total, um breu que só a faz enxergar em uma certa distância uma pequena luz, 

a qual o narrador denomina de “pequeno solzinho”, que hora aponta em sua direção, outras 

apenas facheia, mas não se aproxima. Ana vai de encontro a ela, movida mais pela curiosidade 

que pelo medo do escuro, e queda-se entusiasmada pela atividade executada por aquele homem. 

 

Que é um mineiro ela sabe no ato; porque está sujo como um limpador de chaminés, 

porque usa aquele capacete com lâmpada na cabeça e, sobretudo, porque está com 

uma espécie de picareta na mão, tirando pedaços da rocha. (...) – Essa mina aqui é de 

quem, hein? – Pronto. Ana não resistiu. Nem podia já que não fez força para resistir. 

(...) – Como de quem é? – levanta a cabeça olhando para Ana. – Quem é o dono? É 

você? – Dono? Que ideia! – sacode a cabeça, e o solzinho vai para lá e para cá. (...) – 

É mina de que? – Ouro. – Ouro?!?!?!!! (COLASANTI, 1993, p. 14 - 15). 

 

O mineiro não se apresenta como um agente condutor de Ana, porém a partir de 

uma leitura metafórica da extração do ouro nesse momento do encontro, é possível observar 

que o mineiro está trabalhando uma matéria-prima bruta, ou seja, que ainda não está pronta, 

precisa ser moldada. Essa fase da partida de Ana Z. também traz a heroína ainda com a mente 

e o espírito imaturos, ainda não “polida”. O ouro extraído pelo mineiro, para surpresa de Ana, 

não é para a obtenção de lucro financeiro e sim para a fabricação das escamas dos peixes. Uma 
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vez mais, a personagem recebe uma espécie de “reavivamento” da confirmação do seu 

chamado, pois os peixes são novamente mencionados e estes são o ponto de ligação entre Ana 

e seu objetivo maior: a conta ainda não encontrada.  

Ana Z. demonstra uma grande vontade de assistir o processo de polimento da 

matéria prima e a confecção das escamas, entretanto, ela tem pressa e por isso, pede-lhe um 

exemplar de uma escama de peixe. O mineiro hesita, mas a heroína o convence: 

 

– Cuidado para não perder. É escama de rabo de filhote. – Uma coisa ainda prende 

Ana. Um desejo mais. Já que vai atrás dos peixes, será que o mineiro não teria outra 

lâmpada igual à dele, para lhe emprestar?  É pedir muito, ela sabe, mas não vai 

demorar, já, já volta, e seria tão mais fácil com aquela luz. (...) Assim, capacete 

luminoso na cabeça, escama de filhote no bolso, Ana se despede, e segue caminho. 

(COLASANTI, 1993, p. 16 – 17). 

 

 Constatamos, portanto, que o mineiro fornece não apenas um, mas dois amuletos 

para Ana: uma escama de peixe fabricada com ouro e uma lâmpada, um “pequeno sol”.  Dois 

elementos interligados por suas capacidades, o primeiro a de reluzir e o segundo de iluminar.  

Em narrativas mitológicas, essas características aparecem com uma frequência considerável. 

Vejamos o exemplo do deus Apolo, que trazia o novo dia e os raios do sol em uma carruagem 

dourada, além do papel de importância de seu oráculo em jornadas épicas como em Ilíada e A 

Odisseia. Existe, consequentemente, a possibilidade de relacionar esses elementos fornecidos 

a Ana à renovação e ao conhecimento. Uma outra observação cabível é o fato de o mineiro 

fornecer os amuletos, mas não os oferecer a Ana. Permite-a que os solicite, essa ação pode 

significar um movimento para que a heroína participe do encontro com seu destino de forma 

ativa e não passivamente. Para Campbell (2007, p.84), a figura sobrenatural – no caso de Ana 

o mineiro – “representa o poder benigno e protetor do destino”. Desse modo, nesta leitura 

mítica, o mineiro admite a função de guardião dos amuletos, que entrega a Ana objetos 

essenciais, naquele momento, para dar continuidade à aventura. 

Analisamos a partir desse momento o que Campbell (2007) define como a passagem 

pelo primeiro limiar. Nesse estágio da jornada, o herói encontra-se com o “guardião do limiar” 

e lida com seu primeiro dilema, após a confirmação do chamado. Os guardiões são defensores 

que resguardam e põe limite ao horizonte da vida do herói.  Segundo Campbell (2007, p. 82), 

tudo que exceda esse limite configura o perigo, a escuridão e o desconhecido. O primeiro limiar 

não consiste em um local fixo, mas em uma travessia, existente para dar passagem para o 

interior de uma outra etapa. Esse lugar não-fixo costuma ser representado, a princípio, por um 
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deserto ou um ambiente caliginoso – floresta, pântano, fundo do mar – ou seja, lugares 

espaçosos e vastos que para o autor são “campos livres para a projeção de conteúdos 

inconscientes” (CAMPBELL, 2007, p. 83). O guardião do limiar é visto como uma figura 

trapaceira, fugaz e ardilosa, obstinada a não permitir o acesso do herói à passagem desse 

primeiro limiar por meio de armadilhas, adivinhações e, em alguns casos, força física. Ele 

prontifica-se a tentar reprimir o desejo do herói. O aspecto principal do guardião, como antes 

dito, é a proteção. Campbell (2007) apresenta ações que divergem, mas que são esclarecedoras 

no entendimento da relação estabelecida entre o herói e o guardião:  

 

Eis um sonho que revela o sentido do primeiro aspecto do guardião do limiar, o 

aspecto de proteção. É melhor não desafiar o vigia dos limites estabelecidos. E, no 

entanto, somente ultrapassando esses limites, provocando o outro aspecto, destrutivo, 

dessa mesma força, o indivíduo passa, em vida ou na morte, para uma nova região da 

experiência. (CAMPBELL, 2007, p. 85). 

 

Dessa forma, o estudioso caracteriza a aventura como um véu que serve para divisar 

o conhecido e o desconhecido e que romper esse véu implica em competência e coragem por 

parte do herói, pois lidar com as forças que vigiam o limiar envolve diversos riscos. Em adição 

a isso, podemos notar também que as relações entre herói e guardião se estabelecem a partir do 

momento em que compreendemos que a passagem do limiar é o primeiro passo para adentrar 

ao campo do sagrado e esse campo exige do herói uma vasta atividade do subconsciente. 

Entretanto, ainda seguindo a concepção de Campbell (2007), a competência e a coragem do 

herói, podem tanto auxiliar quanto prejudicar o herói na passagem pelo limiar.  

Para ilustrar essa ambiguidade, o autor usa como exemplo dois heróis que se 

depararam cada um com um ogro guardando o primeiro limiar. O primeiro, precisava atravessar 

um deserto e, por essa razão, levou barris de água para uso dele e de sua caravana. Apesar dos 

alertas que por ali vivia um ogro sagaz, ele pôs sua coragem cega a frente e iniciou o caminho, 

e na metade dele encontrou uma figura molhada que jurou que logo mais à frente o herói 

encontraria água, o aconselhando a jogar fora seus barris e diminuir o peso e o herói acatou 

rapidamente o conselho. Não havia água à frente e devido a sede e o cansaço dos homens e dos 

animais da caravana, o ogro conseguiu matar a todos, inclusive o herói. O outro herói por sua 

vez, buscou passar por uma floresta onde vivia um ogro muito forte, relatado como 

indestrutível. O herói gastou todas suas armas, mas nenhuma fez mal ao ogro. Quando esse 

estava prestes a comer-lhe, o herói exclamou ter um trovão em seu estômago e o fez acreditar 

nisso. O ogro largou o herói e permitiu sua passagem. Notamos então, que a coragem e 
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determinação do herói podem atuar com agentes de contribuição ou embaraço na passagem 

pelo primeiro limiar. 

Voltando a seguir os passos de Ana Z., veremos que nesse momento ela sai da 

escuridão subterrânea por uma grande porta. Um sentimento de surpresa invade a menina, tanto 

que nem as forças para abrir a boca lhe são concedidas. Agora o clima é quente, árido e arenoso. 

Ao dar mais alguns passos à frente, Ana enxerga duas grandes esculturas de mulheres com 

cabeça de leão, como se guardassem o portal de onde ela saiu. Ana por pouco não sente 

saudades da escuridão. Ao ver sumir o sentimento de surpresa, a personagem compreende que, 

naquele instante, passará para uma outra etapa e reflete “(...) o medo, visto de fora – pensa Ana 

– não é nenhum tantinho igual ao que a gente sente por dentro. – Agora, só lhe resta enfrentar 

o deserto” (COLASANTI, 1993, p. 24). Verificamos então, o contato da heroína com o primeiro 

limiar: o deserto – não todo o deserto, mas especificamente15 esse ponto. Um local vasto e 

aparentemente inóspito que provoca em Ana um intenso medo, porém não intenso o bastante a 

ponto de fazê-la desistir de sua caminhada.  

Andando entre as diversas dunas, Ana Z. lembra-se da semelhança com o deserto e 

uma praia, porém sem mar. Essa reflexão faz Ana associar o mar à água, a água aos peixes e 

questionar-se como seria possível encontrá-los em toda aquela secura. Enquanto busca imaginar 

um meio que a faça começar a procurar por peixes no deserto, a menina vê surgir um homem 

trajando roupas compridas e um turbante. Caminhando em direção a Ana, que para buscar 

informação apressa-se por fazer o mesmo em direção ao homem, ele traz consigo um cajado e 

três cabras. De repente o homem interrompe a andada, acena e espera por uma nuvem de poeira. 

Trata-se de um velho ônibus, no qual o homem tange as cabras e sobe. Ana, mesmo hesitante, 

adentra ao ônibus ainda em busca de contato com aquele homem. Após diversas tentativas de 

uma abordagem verbal, o canal de comunicação entre Ana e homem acaba por ser um pedaço 

de lápis encontrado no bolso dela e duas tiras de tecido, uma da saia de Ana e a outra do turbante 

do homem. Ana desenha um peixe, o homem um lagarto. Ela desenha outro peixe e ele uma 

cobra. Ambos negam com a cabeça. Ana desiste. As pálpebras pesam e ela dorme.  

Encontrar os peixes no deserto é para Ana Z., nesse momento, o óbice da passagem 

pelo primeiro limiar. De uma forma coincidente, esse ponto da narrativa trouxe também a esta 

pesquisa um embaraço, pois proporcionou uma certa dificuldade em pontuar todos os elementos 

na obra Ana Z. aonde vai você? que estabelecessem as relações necessárias com os fundamentos 

que compõem essa esfera – a passagem pelo primeiro limiar – conceituada por Joseph Campbell 

                                                           
15 A personagem transita por outros pontos do deserto. Esse movimento será explorado um pouco mais a frente.  
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(2007). Na leitura aplicada a este estudo, observamos que no corpus literário o guardião do 

limiar equivale ao pastor das cabras, pois é com ele que Ana busca e mantém contato nesse 

ambiente. No que diz respeito a ambientação, o deserto da obra converge com a ideia da 

representação física do primeiro limiar, entretanto, a imagem do guardião não corresponde 

completamente à descrição de Campbell (2007) que o apresenta como um ser perigoso, tão 

articulado quanto bravio, enquanto na obra, o pastor parece não oferecer risco algum à 

personagem. De que forma então ainda o mantém na posição de guardião?  

Quanto a isso, é necessário que façamos uma leitura de outros aspectos atribuídos 

ao personagem que estabeleçam relação ao “guardião com limiar” descrito por Campbell 

(2007), bem como observar alguns recursos de linguagem simbólica e possibilidade 

interpretativa oferecidos pela narrativa.  

Primeiramente, podemos relembrar que o papel do guardião, definido por Campbell 

(2007), consiste em resguardar o primeiro limiar e dificultar a travessia do herói por essa esfera. 

A confusão provocada pelo pastor pode ser considerada uma pequena obstrução no caminho de 

Ana, de forma pouco combativa, diferente do caso do Ogro das montanhas, utilizado como 

exemplo por Campbell. Como visto, o guardião do limiar é uma figura sagaz, que pode usar 

não somente força, mas também persuasão para desempenhar sua função. Isso nos faz recordar 

o momento inicial dessa análise, em que mencionamos que, no que diz respeito ao auxílio 

sobrenatural na obra Ana Z. aonde vai você?, não existe a figura de um mal maior, titã ou 

monstro, mas uma sucessão de acontecimentos que configuram o percurso da heroína como 

uma jornada mítica, composta por fases narrativas correspondentes às fases da jornada do herói. 

Por isso, a ausência de um monstro grotesco no deserto não anula a posição desse ambiente 

como primeiro limiar na trajetória da personagem e nem retira do homem a função de guardião. 

Existe ainda uma outra leitura simbólica possível a partir da descrição do homem 

realizada pelo narrador: um homem que caminha no deserto, segurando um cajado e 

apascentando três cabras. Essa imagem pode ser lida, simbolicamente como uma representação 

do deus Pã16 que, dentro da narrativa mitológica, além de pastorear rebanhos está também 

presente na travessia das florestas mais densas e obscuras. Pã é citado também por Campbell 

(2007), nos contando a ação desse guardião nas travessias. O autor menciona que: 

 

                                                           
16 Deus da Arcádia, guardião dos rebanhos e inventor da flauta dos pastores, que tocavam para as ninfas dançarem. 

Suas representações latinas são Silvano e Fauno (CAMPBELL, 2007). Pã era, filho de Hermes e Dríope e sua 

figura era comumente descrita como metade homem, metade cabra. 
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A emoção que ele instalava nos seres humanos que acidentalmente se aventurassem 

em seus domínios era o "pânico", um medo súbito e sem razão aparente. Assim sendo, 

qualquer coisa insignificante – quebrar um galho, a queda de uma folha – enchia a 

mente de um perigo imaginário, e a vítima, no frenético esforço para escapar do seu 

próprio inconsciente agitado, morria de terror. (CAMPBELL, 2007, p. 84). 

 

Apesar do pânico instaurado àqueles que buscassem desbravar os domínios de Pã, 

ele também era complacente com os que lhes cultuasse, fornecia saúde aos que o buscavam 

cuidadosamente e principalmente, poderia deter sabedoria e conceder a quem ele achasse 

merecedor ou merecedora. Assim, devido a essa ambiguidade na representação desse guardião, 

consideramos o homem do deserto apto ao cargo de guardião do primeiro limiar na história de 

Ana.   

O sono de Ana, próximo ao fim da cena, também nos diz algo sobre a conclusão da 

passagem pelo primeiro limiar. No momento em que dorme ela se encontra em um ônibus, lugar 

que ela somente adentra em função da busca pela comunicação com o guardião do limiar, o 

pastor. Para Campbell (2007), além de atravessar o limiar mágico, em algumas narrativas, o 

herói pode encontra-se também em um espaço que o autor chama de “o ventre da baleia”, como 

explicado pelo autor:  

 

A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de 

renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia. O herói, 

em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no desconhecido, dando 

a impressão de que morreu. (...) a passagem do limiar constitui uma forma de auto-

aniquilação. Sua semelhança com a aventura das Simplégades é óbvia. Mas, neste 

caso, em lugar de passar para fora, para além dos limites do mundo visível, o herói 

vai para dentro para nascer de novo. (CAMPBELL, 2007, p. 91).  

 

O ato de dormir dentro do ambiente do veículo, pode ser lido como esse movimento 

do nascer de novo, pois o encerramento da travessia não concede a heroína a conclusão da 

jornada, ao contrário, a lança em uma nova camada, que trará alguns novos conflitos compondo 

a seção de iniciação em sua trajetória.  

 

                   2.3. Iniciação: Ana na trilha das provações   

 

Nossa análise produz a partir daqui os primeiros passos de entrada para o ato II da 

obra. Enquanto concomitantemente observamos que esfera de iniciação do herói compilada por 
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Campbell (2007) nos avisa que neste momento o personagem central adentra em uma caverna 

profunda. De agora em diante, o herói terá de provar se está de fato preparado para enfrentar a 

provação suprema, se estará disposto a experimentar a quase morte – ou até mesmo a morte de 

fato. Segundo Campbell (2007), o estágio que contempla “o caminho de provas”, trata-se do 

ponto em que o herói começa a utilizar os amuletos e armas entregues pelo mentor, mencionado 

pelo autor da seguinte forma:  

 

Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica povoada por 

formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão de 

provas. Essa é a fase favorita do mito-aventura. Ela produziu uma literatura mundial 

plena de testes e provações miraculosos. O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo 

conselho, pelos amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar sobrenatural que havia 

encontrado antes de penetrar nessa região. Ou, talvez, ele aqui descubra, pela primeira 

vez, que existe um poder benigno, em toda parte, que o sustenta em sua passagem 

sobre-humana. (CAMPBELL, 2007, p. 102). 

 

Em Ana Z. Aonde vai você?, foi possível observar que a personagem passa também 

por esse estágio no ponto em que encontra o seu primeiro grande perigo: o sultão. Esse novo 

personagem, pouco fisicamente descrito pela autora, possui um belo palácio, lugar onde Ana Z. 

acorda e quase nos faz perde-la de vista.  Interessantemente, esse momento da narrativa além 

de ser marcado pelo início do ato II, também é agraciado pela ruptura da voz narrativa da obra, 

que deixa sua posição de 3ª pessoa e adentra a história para interagir diretamente com 

personagens e com a nossa heroína:  

 

Acompanhei Ana até aqui, entrei com ela na casa. (...) Só quando tive certeza de que 

dormia, na cama estreita e limpa, deixei-a. E fui tratar da minha vida. (...) Quando 

voltei, não a encontrei mais lá. (...) Onde teria se metido? Poderia perguntar a mulher, 

mas não gosto de conversar com qualquer personagem. (COLASANTI, 1993, p. 32). 

 

Por um segundo de distração, perdemos Ana de vista. A menina agora é 

aparentemente muito conhecida naquele outro mundo ignoto.. Ana está vivendo – ou 

sobrevivendo – em uma torre. Ao finalmente encontrar Ana, a voz narrativa repreende a 

personagem por seu sumiço, mas logo hesita ao saber as motivações que a prendem naquele 

ambiente: “Ana, o que é que você está fazendo aqui?! – não resisti, falei com ela. É a primeira 

vez que lhe dirijo a palavra assim, diretamente. Mas também, ela passou dos limites. Dos meus 

limites, quero dizer. ” (COLASANTI, 1993, p. 34). Descobrimos aqui que Ana aprendeu 
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rapidamente a entender as engrenagens desse mundo peculiar. Aprendeu no estágio “o ventre 

da baleia” como se desejava, quis estar em uma torre no meio do oásis e agora tinha status de 

princesa, tudo isso por causa dos desejos.   

Ana aprendera a desejar, porém não conseguiu prever que sua vontade coincidiria 

com o desejo do sultão – que consistia em possuir uma princesa na torre – e ele a visitava todas 

as noites para ouvir histórias. Entretanto, existe um prazo: o fim das histórias significa também 

o fim de Ana. O carrasco se preparava e a fonte de histórias da menina estava prestes a secar. 

Nesse ponto, a autora explana uma parte da psique de Ana que a fez usar a iluminação e 

sabedoria entregues pelo mineiro para manter-se viva, e, principalmente, explora a primeira vez 

na narrativa em que a personagem se sente profundamente amedrontada: 

 

– Simpaticíssima Majestade, o galo no poleiro já está levantando a cabeça. Mas antes 

que ele cante, queria lhe perguntar: será que não dava para esquecer aquele negócio 

de carrasco? – Minha doce menina, você sabe que não posso. O carrasco está pronto, 

esperando a hora em que suas histórias acabarem. (...) – Eu não quero morrer! – Eu 

sei – o sultão vai saindo. – Mas seu desejo só é pouco (...) Ana chora e chora, pensando 

no carrasco (...) exausta, ainda murmura: “O meu desejo vale. Vale sim”. 

(COLASANTI, 1993, p. 38 - 39). 

 

A menina adormece desejando de forma enérgica e acorda deitada, mas sem torre 

ou oásis a sua volta. Ana sobrevive. Aparentemente, o que apreendeu e compreendeu desse 

mundo enquanto passava pelo estágio de “o ventre da baleia” lhe serviu como arma para escapar 

desse primeiro teste. Porém, nem tudo são flores nesse deserto, ainda lhe restam diversos 

estágios para que a personagem possa ser consolidada como heroína sob a perspectiva do 

monomito. 

Ana é encontrada por uma caravana de cameleiros, dentre eles, um homem de pele 

azul a acolhe entre os membros e a menina, segue com eles. As provas enfrentadas pelo herói 

acrescentam um peso ainda maior na imersão da sua jornada – maior inclusive que a aceitação 

do chamado – pois esse é o estágio em que o herói necessita mostrar-se apto. Para Campbell 

(2007, p. 105): 

 

E assim é que se alguém em qualquer sociedade assumir por si mesmo a tarefa de 

fazer a perigosa jornada na escuridão, por meio da descida, intencional ou 

involuntária, aos tortuosos caminhos do seu próprio labirinto espiritual, logo se verá 

numa paisagem de figuras simbólicas (podendo qualquer delas devorá-lo). 

(CAMPBELL, 2007, p. 105). 
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Os três últimos capítulos do ato II carregam alguns outros estágios da esfera de 

iniciação17. Nesse momento do percurso da heroína, foi possível perceber a narrativa inserida 

nos estágios de “a sintonia com o pai”, “a apoteose” e “a benção última” que significam, 

respectivamente a resolução do conflito por meio do auxílio masculino, a provação suprema, e 

a recompensa no mundo dos deleites.  

Depois de transitar junto à caravana pelo deserto, Ana avista o que parece ser um 

dirigível dourado. Transbordando de curiosidade – como de costume – a menina por vezes 

questiona-se o que um objeto como aquele pode estar fazendo no meio do deserto. 

Demasiadamente distraída com o que está no céu, perde o sentido e esquece-se de olhar para a 

frente, quando percebe, a caravana já parou perto de uma cidade – que Ana enxergava apenas 

como ruínas. Na entrada principal da cidade, existia uma enorme ampulheta na qual uma mulher 

que subia carregando uma enorme colher prateada enchia a ampulheta. A atmosfera da cidade 

causa estranhamento, mas não assusta Ana. Por algum motivo, ela sente-se acolhida e à vontade 

naquele lugar.  

Ana encontra algumas outras crianças que revelam os motivos de a cidade não ter 

mais estruturas e construções: “(...) – Foi antes da Grande Batalha. (...) Os homens vieram de 

detrás das dunas do Norte. Montavam cavalos negros. E eram tantos, que não paravam de 

chegar. ”.  (COLASANTI, 1993, p. 57). 

A personagem Ana Z. encontra-se fascinada com aquela história e decide 

compartilhar também suas aventuras. Neste ponto da narrativa, Ana recorda-se do seu motivo 

maior: encontrar os peixes com escamas de ouro para ver se possivelmente eles pudessem 

recuperar a conta central do seu colar, que por um descuido caiu no poço.  Uma das crianças 

demonstra saber onde encontrar peixes e perfurando o vasto campo de areia, um peixe 

realmente se mostra, inquieto e trepidantes, como quando é pescado. Ana Z. esbugalha os olhos 

com surpresa e euforia, seria aquele o momento de encontrar a pérola perdida e encerrar sua 

jornada? O peixe, porém, ainda não é aquele a qual a menina procurava, falta-lhe brilho, 

luminosidade, faltam as escamas de ouro fabricadas pelo homem da mina. Nesse meio tempo, 

o homem azul procura por Ana, era hora de seguir viagem.  

                                                           
17 Partes da narrativa foram distribuídas de acordo com a ordem teórica, por esse motivo, algumas páginas de 

numeração mais alta aparecem anteriormente a páginas de numeração mais baixa.  
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Partindo da cidade, a caravana segue em direção a um vale repleto de pessoas. Ana 

Z. espanta-se ao enxergar uma jovem moça caminhando no ar e outros homens suspensos acima 

do chão. Mulheres recebem a caravana trazendo cântaros e cestos vazios, porém muito 

disputados pelos olhos gulosos dos cameleiros. Ana nota a existência de algo estranho pensando 

“Por que há farfalhar, se não há nenhuma árvore? ” (COLASANTI, 1993, p. 63). Diferente do 

estágio “o ventre da baleia” na esfera da partida, este ponto da narrativa traz ao invés de 

elementos que são vistos sem existir, peças existentes que não são vistas. Esses momentos da 

narrativa encontram forte eco na teoria Campebeliana que destaca a existência de dois estágios, 

a saber: “a sintonia com o pai” e “a benção última”. O herói mítico atinge um ponto após passar 

pelo estágio “a mulher como tentação18” em que a presença da figura masculina – que na 

verdade é híbrida atrai para ele o conforto e a atenção necessária no cumprimento de sua 

provação suprema:  

 

É essa a provação a partir da qual o herói deve derivar esperança e garantia da figura 

masculina do auxiliar, por intermédio de cuja magia (amuletos de pólen ou poder de 

intercessão) ele é protegido ao longo de todas as assustadoras experiências da 

iniciação (...) e, com essa confiança necessária ao apoio, suportamos a crise apenas 

para descobrir, no final de tudo, que o pai e a mãe se refletem um ao outro e são, em 

essência, a mesma coisa. (CAMPBELL, 2007, p. 102). 

 

Em nosso corpus essa figura masculina está representada na presença do homem 

azul, acompanhante de Ana em grande parte de seu percurso, é ele que está presente desde o 

estágio “estrada de provas”, sendo inclusive agente de um dos testes, até o momento em que 

Ana Z. caminha em direção ao estágio “apoteose”. Faz-se interessante ressaltar que esse estágio 

geralmente vem intrínseco ao estágio “benção última” que nessa narrativa pode estar projetada 

no momento em que Ana percebe estar em uma “antimiragem”, os objetos, as árvores, aos 

alimentos não são vistos com os olhos literais.  

 

O homem azul pega a mão de Ana e a leva até o pano aberto sobre o chão.  Mas o que 

a mão encontra não é a aspereza do tecido. Debaixo da palma há uma superfície 

redonda, pouco maior que a mão, do tamanho que teria, talvez, uma laranja. (...) Ana 

fecha os olhos. Acaricia o rosto com a laranja, passa-a de uma mão à outra. Pega mais 

uma no pano. Brinca um pouco com as duas. De olhos fechados, nem dá para perceber 

que as coisas são invisíveis. (COLASANTI, 1993, p. 64 - 66). 

                                                           
18 Não foi possível notar esse estágio na obra Ana Z. Aonde vai você?. 
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 A caravana, e consequentemente Ana, passaram desde a cidade até o vale por um 

longo período de viagem, causando fome em todos. Ana se mantém por um tempo faminta 

diante do alimento invisível e sua sensação ao conseguir provar do alimento atesta uma imensa 

sensação de prazer, como se a personagem pudesse sentir-se recompensada pelas adversidades 

que enfrentou até este ponto. 

Após contemplar seu momento de deleite, Ana Z. parte para o estágio “apoteose” 

sua provação maior.  Tomada mais uma vez pela inquietação, ela deseja saber qual seria seu 

próximo destino, afinal, precisava descobrir onde estariam os peixes e como recuperaria a conta 

perdida. Ana pensa também no dia em que teria, como o povo do oásis, a capacidade a sentir 

as cores através do tato. É interessante notar que, Ana em meio a esse turbilhão de pensamentos, 

não planeja regressar. Capturada de seus devaneios por um corre-corre no oásis. Catastrófica, 

Ana automaticamente percebe que são os caçadores de escravos e busca um lugar para se 

esconder. Nessa fase do monomito o herói enfrenta um grande mal, nem sempre representado 

como poder físico, pode ser um conflito interno, uma decisão difícil ou uma situação de 

perseguição. Campbell (2007) nos aclara que: 

 

A provação é um aprofundamento do problema do primeiro limiar e a questão ainda 

está em jogo: pode o ego entregar-se à morte? (...) A partida original para a terra das 

provas representou, tão somente, o início da trilha, longa e verdadeiramente perigosa, 

das conquistas da iniciação e dos momentos de iluminação. Cumpre agora matar 

dragões e ultrapassar surpreendentes barreiras (...). (CAMPBELL, 2007, p. 110). 

 

A fuga dos caçadores de escravos trata do momento travessia da esfera de iniciação 

para a de retorno. A fuga corresponde também ao último momento do capítulo 14 da obra, 

marcando também o fim do ato II. Dessa forma, o desfecho será analisado a partir do terceiro 

capítulo deste estudo.  
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3. RETORNO: PERMANECER OU REFAZER O CAMINHO? 

 

O presente capítulo visa apresentar a esfera do retorno, parte integrante do 

encerramento do ciclo da jornada do herói, conceituada por Joseph Campbell (2007), 

precisamente os estágios “A recusa do retorno”, “A fuga mágica”, “A passagem pelo limiar do 

retorno” e, por fim, “Liberdade para viver”. Neste momento da pesquisa buscamos também 

desenvolver, de forma concomitante à exposição da teoria, a análise do ato III da novela Ana 

Z., Aonde vai você?. Esse ato corresponde ao desfecho da obra, etapa em que a autora retrata 

os últimos – e apressados – passos da protagonista Ana Z. Nessa fase a autora nos apresenta a 

volta de Ana e algumas reviravoltas da narrativa, dispostas ao longo da subsequente análise.   

 

3.1. Desejaria Ana refazer o caminho de casa? 

 

Com vistas a facilitar a compreensão do leitor acerca da travessia da personagem 

Ana Z., se faz necessário compreender o que diz Campbell (2007) a respeito da esfera em 

questão. A esfera do retorno tem início quando a busca do herói se encerra, intermediada por 

alguma personificação feminina ou masculina, humana ou animal. O autor menciona que:  

 

(...) o aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutador da vida. O círculo 

completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o trabalho de trazer 

os símbolos da sabedoria, (...) onde a bênção alcançada pode servir à renovação da 

comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos. (CAMPBELL, 2007, p. 

114). 

 

Compreendemos, então, esse regresso como o ponto em que o herói colhe o fruto 

do destino que tanto buscou. Porém, não basta apenas que se alcance esse tesouro e confisque-

o para si, há uma necessidade de que, ao retornar, o herói carregue o símbolo, o troféu, a 

conquista para que sirva como fonte de regeneração para seu povo ou para muitos outros povos 

e isso requer do herói um grande senso de responsabilidade.  

Assim como no início do percurso onde, antes do aceite do destino, o herói cogita 

recusar o chamado, na esfera do retorno, também pode ocorrer uma inclinação pela 

permanência do herói no mundo de aventuras por duvidar da possibilidade de conseguir 

atravessar a fronteira, levar sua conquista e renovar de forma efetiva a comunidade, o planeta 

ou os dez mil mundos. Campbell (2007) intitula essa fase da aventura do herói como “A recusa 

do retorno” e ilustra a vivência desse estágio na jornada de Muchukunda.   
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Esse antigo rei-guerreiro hindu (Muchukunda), segundo o que conta Joseph 

Campbell (2007), foi o fruto de uma gestação sem mãe. Seu pai acidentalmente engoliu uma 

porção de fertilidade preparada, primeiramente, para sua esposa. Muchukunda cresceu, 

tornando-se um rei tão influente a ponto de os deuses solicitarem sua ajuda na incessante guerra 

contra os demônios. Uma grande vitória ocorreu por meio do auxílio de rei-guerreiro e como 

demonstração de infinita gratidão, os deuses lhe concederam a realização do seu maior desejo. 

Entretanto, o que haveria de desejar um rei considerado símbolo de um milagre – por ter sido 

gerado em um ventre masculino19, possuidor de grande poder e influência? – Tendo em vista 

que a concessão do pedido foi realizada após uma árdua batalha, naquele momento, o desejo 

predominante em Muchukunda era descansar. Assim, como ele pedira, foi-lhe proporcionado 

um descanso que durou milênios dentro da própria caverna em que o guerreiro trouxera derrota 

para os demônios. Campbell (2007) descreve: 

 

A dádiva foi concedida. Na câmara de uma caverna, no mais profundo das entranhas 

da montanha, o rei Muchukunda entregou-se ao sono e ali descansou, ao longo das 

eras. Indivíduos, pessoas, civilizações, idades surgiram do vazio e a ele retornaram, 

enquanto o velho rei, em seu estado de graça subconsciente, ali permaneceu. 

Intemporal como o inconsciente freudiano, por baixo do dramático tempo mundano, 

parte da nossa experiência flutuante do ego, esse velho homem da montanha, 

embriagado por um profundo sono, viveu por muito tempo. (CAMPBELL, 2007, p. 

115). 

 

Nesse fragmento da jornada do rei Muchukunda, Campbell (2007) demonstra que 

o herói pode não ter em seus almejos o retorno imediato para o mundo comum. Confirma 

também que o grande troféu ou conquista final pode ser um desejo aparentemente simplório 

como, no caso do rei-guerreiro, descansar. Avultando esse breve mergulho na aurora que aponta 

o possível caminho de regresso do herói, procuramos enxergar em que ponto da narrativa de 

Ana Z. pudemos observar a esfera da recusa do retorno. Para tanto, entraremos no que 

nomeamos de ato III da novela de Marina Colasanti.  

Em meio à poeira e ao vento, Ana Z., aos poucos, começa a identificar a razão de 

todo o caos e correria das pessoas. Elas não estavam tentando fugir, mas sim indo em direção à 

nuvem de poeira. De amedrontada, Ana passa a se sentir atônita por tudo que seus olhos veem. 

                                                           
19 Devemos lembrar que a história citada por Joseph Campbell faz parte da literatura de domínio popular de uma 

determinada cultura e abrange seus segmentos religiosos, bem como atribui a narrativa elementos fantásticos. 

Desse modo é necessário que o leitor – ou ouvinte – compreenda o “ventre masculino” como parte integrante dos 

elementos narrativos e não fatores biológicos do nosso mundo literal.  
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De uma frota composta por três jipes, um ônibus e uma moto saltam pessoas inspecionando 

quem se encontra na multidão. A menina tenta entender do que se trata aquela frota e entre os 

burburinhos do amontoado de gente ouve que os forasteiros20, são caçadores de talentos em 

busca de intérpretes para um filme. Essa informação entusiasma Ana Z., que faz um grande 

esforço para se tornar evidente, mas sem sucesso. Ao perceber que não estará entre os eleitos – 

e pouco acostumada a passar despercebida – Ana procura, a seu modo, ingressar em direção à 

fama:  

 

E vendo que não vai mesmo ser escolhida, Ana decide escolher. Junta-se sorrateira ao 

grupo de crianças, abaixa a cabeça, encolhe-se toda. Confundida com aqueles meninos 

e meninas barulhentos, Ana entra no ônibus, afunda-se num assento. E em pouco 

tempo, entre ronco e pó, lá vai ela, rumo ao estrelato. (COLASANTI, 1993, p. 69). 

 

Nessa fase da narrativa Ana Z. conhece um outro espaço, ainda não transitado por 

ela e nem pelo narrador. Trata-se de um galpão cinzento por fora, por dentro replica um mercado 

persa claro e barulhento. Ana chegou a um estúdio de cinema. As palmeiras verdes e brilhantes, 

– claramente artificiais – a praça com uma fonte no meio, as lojas de tapetes, animais, frutas, 

joias e tecidos, fazem a menina sorrir de admiração. Maravilhada e indignada por notar que as 

demais pessoas que se encontram naquele ambiente não parecem estar embevecidos pelas 

imagens, Ana escuta um alto e objetivo: 

 

– Luzes! – Grita alguém através de um megafone. Uma claridade intensa e branca, de 

muitos sóis, uma claridade quase de relâmpago, calcina a praça. Imediatamente, as 

sombras assumem seus lugares debaixo dos toldos, debaixo dos olhos das pessoas, 

nas pregas das roupas, nas quinas e cantos, marcando a dura fronteira com a luz. 

(COLASANTI, 1993, p. 70). 

 

Cabe a Ana Z, agora, abandonar o espanto e organizar-se entre os demais 

participantes. É o momento de brilhar tal como os muitos sóis da luz do estúdio. A cena é sobre 

uma execução. Um carrasco cumpre a sentença de cortar cabeça de um homem de torso nu. A 

cena é cortada, a cabeça não. As pessoas se mantêm em seus postos, até que o comando de 

“ação” ecoa mais uma vez. Assistir uma cabeça rolando, mesmo se tratando de ficção, não está 

nos planos de Ana. A menina se dobra e desdobra para não ver o desfecho da cena, mal sabendo 

                                                           
20 Chamamos assim pois de antemão podemos perceber o aumento do senso de pertencimento de Ana naquele 

mundo. Mesmo que os caçadores de talento tivessem anteriormente estado naquele lugar, para a menina, eles se 

mostravam mais estrangeiros que as pessoas do oásis, já comuns a Ana. 
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ela que a sensação de pavor não se encerraria naquele momento. Uma tropa de cavaleiros 

carregando rifles e cimitarras invade a praça, gritando e provocando a fuga desordenada da 

multidão que assistia à execução. Apenas uma questão povoa o pensamento de Ana: seria 

realidade ou ficção?  

 

(...) Ana não sabe se foge ou se esconde, e uma pergunta martela a sua cabeça junto 

com o susto: “Isso faz parte do filme? ” (...) Sem que Ana perceba, um cavaleiro vem 

a galope por trás dela. Debruça-se da sela, passa-lhe o braço pela cintura. O gesto é 

rápido. Quando Ana sente o braço do homem, seus pés já não estão mais tocando o 

chão. Ana foi raptada. (COLASANTI, 1993, p. 72).  

 

De forma abrupta, surpreendente, a história nos traz mais um embaraço no caminho 

de Ana Z.: para onde estaria sendo levada? Esse desvio a afasta ou a aproxima da conta perdida?  

De toda a situação, o que importa para a menina é saber se o sangue que mancha a roupa do 

homem que a sequestrou é verdadeiro ou cenográfico. Entre as vozes rudes dos cavaleiros e o 

vento frio no rosto, Ana vê raiar os primeiros sinais de luz do dia. O ponto de parada é uma rua 

larga, em chão de terra, prédios pequenos e uma igreja. Os cavaleiros - carregando Ana - param 

na frente de um Saloon lotado de pessoas que pouco se importam com a identidade da garota:  

 

Ninguém parece lembrar-se de Ana. “Por que me trouxeram então? ”, pergunta-se ela, 

logo pensando que talvez seu papel não passasse disso, refém enquanto necessária, e 

depois nada mais. Bem contente com o esquecimento, vai se afastando devagar, ar 

falsamente distraído, sem querer chamar a atenção. (COLASANTI, 1993, p. 74).  

 

Nesse momento, numa fuga sorrateira, passando pela tabacaria e por um homem 

forjando uma ferradura, Ana avista uma espécie de loja e prontamente imagina - e deseja- que 

seja uma peixaria. Ora, era exatamente um local no qual Ana poderia verificar a existência de 

peixes e, talvez, enfim encontrar a conta perdida. Apesar do grande anseio em confirmar suas 

suspeitas, para evitar chamar para si uma a atenção do povo daquele lugar desconhecido, Ana 

atravessa a rua a passos lentos e ao se deparar com um guichê em um hall, a menina nota que 

aquele é um local que nem mesmo sua mente inventiva poderia imaginar: uma estação de metrô.  

 

É minha chance de voltar para casa! ”, pensa Ana, quase surpresa de ter pensado nisso. 

(...) Mas com o pensamento, o desejo de voltar, de dormir na própria cama, de largar 

os sapatos no chão do próprio quarto, o desejo de aninhar-se no seu mundo lhe sobe 

dentro, do estômago, das tripas, dos pulmões, de um lugar qualquer do corpo, onde 
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tinha estado escondido até então e de onde agora, nesse exato momento, transborda 

garganta acima, invadindo a cabeça, e expulsando todos os outros desejos. 

(COLASANTI, 1993, p. 75).  

 

Desde quando percorria o caminho na esfera da iniciação até o presente momento 

da narrativa, Ana demonstra não carregar o regresso para casa como um dos seus objetivos. De 

fato, pela primeira vez a personagem descreve as sensações e até o vínculo emocional com seu 

lar e o que isso representa para ela. Nesse ponto, notamos um importante questionamento nas 

mãos de Ana: a que nível de importância está a conta perdida em relação à possibilidade 

aninhar-se em seu mundo? 

A chegada na estação do metrô parece ser a chave para a resolução desse embargo. 

A partir desse lugar conseguimos compreender que, apesar de a protagonista por um longo 

período narrativo persistir na busca da conta maior do colar de pérolas caído no poço, sem 

transparecer a ideia de regressar, se vê surpresa, como dito no trecho citado, ao pensar com 

grande excitação em tal possibilidade. Como igualmente citado no fragmento da obra, o desejo 

de retornar permanecia em Ana, oculto e forte, pois expulsa dela todos os outros desejos. 

Levando tal percepção para o campo de conferência com A jornada do herói, concordamos que 

não há hesitação e nem recusa da parte da protagonista no que concerne ao regresso. Existe 

apenas uma ocultação do desejo de retornar, porém, essa aspiração se mostra vívida na menina 

diante da oportunidade de aconchegar-se em seu mundo. 

Obedecendo ao desejo de retrilhar o seu caminho, Ana Z. averigua como garantirá 

sua passagem, pois ao pôr a mão nos bolsos nota que não carrega consigo dinheiro algum. Além 

disso, não havia sequer alguém para atendê-la atrás do guichê. Porém, como se por uma 

providência divina - ou narrativa- uma faixa colada no vidro avisa que os bilhetes estão em 

promoção total ao alcance da mão de quem se interessar. Com o bilhete nas mãos e a pressa nos 

pés, Ana corre rumo a plataforma e pula no vagão quase ao mesmo tempo em que a porta se 

fecha. Com um suspiro no escuro ela retoma o caminho21.  

 

 

 

 

                                                           
21 Atentamos que Ana Z. ainda se encontra privada dessa informação. Para ela, existe apenas a possibilidade do 

retorno. Essa afirmação advém de quem previamente examinou o texto.  
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3.2. Fuga, retorno e liberdade: o princípio do enFIM22. 

 

Observaremos presentemente os últimos passos de Ana Z. em conjunto ao 

encerramento da esfera do retorno. No que diz respeito ao corpus, a finalização do ato III traz 

os encontros e desencontros da protagonista ao perseguir seus rastros no caminho em busca da 

conta perdida. Também a partir deste ponto, o herói - centro de A jornada do herói - enfrenta 

seus desafios derradeiros, perpassa pelo limiar de regresso e conquista a emancipação para viver 

no mundo externo. Os estágios “A fuga mágica”, “A passagem pelo limiar do retorno” e 

“Liberdade para viver” são a parte da teoria vista neste momento. Por serem etapas pouco 

extensas, optamos por manter toda a análise correspondente às três esferas nesta única seção. 

Dito isso, vejamos as relações entre os desfechos da obra literária e da teoria. 

Para estabelecer as implicações do retorno do herói, Campbell (2007) apresenta 

duas possibilidades: um regresso imperturbável ou uma fuga aflitiva. A primeira carrega a 

dependência da benção concedida pela deusa ou pelo deus e o encargo de regressar com o elixir 

transformador para a comunidade. Dessa forma, o herói recebe todo apoio possível do campo 

sobrenatural e retorna triunfante. A segunda possibilidade trazida por Campbell (2007) é aquela 

em que o herói obtém seu troféu com a oposição de seu guardião ou caso a decisão de voltar 

desagrade aos deuses ou demônios, transformando o fechamento do ciclo em um cenário de 

perseguição e tribulação.   

Conforme esclarece Campbell (2007, p. 116), “A fuga é um episódio favorito do 

conto folclórico, no qual é desenvolvida sob muitas formas vividas”. Sendo assim, o autor 

estabelece também que a debandada do herói carrega algumas variantes nas narrativas 

populares. Em uma delas, deixa-se para trás objetos que falam pelo fugitivo e retardam a 

perseguição. Como exemplo, Joseph Campbell (2007) utiliza um conto Maori23 em que um 

pescador, casado com uma ogresa, ao chegar em casa atesta que sua esposa acabara de engolir 

seus dois filhos. Mesmo tendo ela dito que eles haviam partido, vê-la agonizando ao chão e 

junto a isso a falta dos garotos, ele estava certo que era mentira. Usando sua mágica, o pescador 

a fez vomitar as crianças e partir dali, planejou sua fuga.  

Dias depois, aproveitando a saída da ogresa em busca de água, usou de sua mágica 

para instruir que os objetos - as casas, as plantas, os montes de lixo, o templo e as montanhas - 

respondessem o chamado dela quando voltasse. Pegou os garotos e partiu. A ogresa de imediato 

                                                           
22 O termo aparece na pesquisa dessa forma por se tratar de uma alusão ao capítulo “enFIM”, último na obra Ana 

Z., Aonde vai você? 
23 Povo originário da Nova Zelândia 
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sente a ausência de todos ao chegar em casa e vocifera o nome de cada um deles. Os objetos, 

previamente encantados pelo pescador, começam a responder um por um, confundindo a ogresa 

e consequentemente adicionando tempo de fuga ao homem e seus filhos. 

Na narrativa de Marina Colasanti, os passos da personagem Ana Z., apesar de 

apressados, possivelmente nem se comparam à pressa do pescador que ilustra o exemplo acima. 

Da última vez em que apareceu nesta análise, a protagonista se encontrava sonolenta dentro de 

um vagão escuro e turbulento. Apesar de cansada, a menina se esforça para não dormir, pois 

ainda não sabe em que estação deve saltar. Ana acredita que a viagem será longa, mas para sua 

surpresa, o metrô para abruptamente em uma estação vazia. Igualmente vazio estava o metrô, 

pois ninguém saltou dos outros vagões. Seguindo a seta de saída, Ana passa pela roleta, percorre 

um corredor, e mais outro, para então notar a familiaridade com aquele caminho:  

 

(...). Faz tanto tempo já que Ana esteve aqui, mas olhando a bela pedra imponente 

torna a sentir aquele friozinho percorre-lhe as costas, lembra do medo que teve da 

escuridão, lembra do vulto. E de repente, com um tranco de culpa, lembra 

do...CAPACETE!!! (...) O capacete do mineiro! Só agora se lembrou, tinha prometido 

devolver. E acabou esquecendo-o na primeira oportunidade. (...). Vai ter que 

desculpar-se com o mineiro. O solzinho de mentira certamente está longe. 

(COLASANTI, 1993, p. 78). 

 

Esse fragmento da narrativa, em conjunto a descrição da cena de chegada da 

personagem até esse ponto, demonstra uma localidade comum a Ana e traz a lembrança do 

capacete com a lanterna emprestada pelo mineiro que, em nossa leitura, está contida no estágio 

“O auxílio sobrenatural” e simboliza a iluminação e sabedoria necessárias para percorrer seu 

caminho. A perda desse item nos remete a outra descrição do estágio de “A fuga mágica” 

sintetizado por Joseph Campbell: 

 

Os objetos mágicos deixados no caminho pelo herói tomado de pânico, interpretações, 

princípios, símbolos, racionalizações e todas as coisas de cunho protetor retardam e 

absorvem a força do Cão do Céu perseguidor, permitindo que o aventureiro retorne 

para um local seguro e, talvez, trazendo uma bênção. Mas o esforço requerido nem 

sempre é pequeno. (CAMPBELL, 2007, p. 119).  

 

Desse modo, para Campbell (2007), no caso do herói que tem o regresso 

desaprovado pelos deuses, alguns objetos mágicos ficam pelo caminho em meio a evasão 

desesperada do herói, por estar sendo perseguido por algum mal enviado pela divindade, para 
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impedir sua fuga. Voltando essa visão para o corpus literário, podemos entender que no estágio 

de “A fuga mágica”, Ana Z., corresponde à possibilidade do regresso manso e não tempestuoso. 

Nota-se que a menina não vem sendo perseguida por algo ou alguém. Além disso, tem sido 

auxiliada dentro do mundo de aventuras, a exemplo do fácil acesso ao bilhete de volta, a 

chegada rápida a estação sem perigo ou embaraço. Podemos assim atestar que, entre as duas 

possibilidades dadas pela teoria, a Ana representa, na aventura do herói, aquele que retorna com 

elixir24 e a benção de quem o rege.  

Considerando a relação recém estabelecida entre teoria e obra, uma outra questão 

passa a nos inquietar: se a heroína necessita retornar triunfante carregando um troféu, e sabemos 

que até este momento da narrativa a conta do colar permanece perdida, o que Ana Z. haveria 

de levar para seu mundo?  Decifraremos a indagação voltando a seguir os passos dela.  

Ainda refletindo sobre a perda do “pequeno sol” e nas desculpas que daria ao 

mineiro, Ana se apressa em encontrar a parte mais escura da mina, procura pela porta e a 

encontra, porém não há ângulo que a faça passar por ela. A menina chega a ponto de duvidar 

se aquela era a mesma passagem da ida pois lhe parecia estreita demais. Fitando ao redor, 

percebe que aquela é a única passagem presente e examinando o chão, vê as marcas das suas 

próprias mãos. Conclui que deverá fazer um esforço para passar: 

 

“Tenho que conseguir”, pensa com fervor. “Se eu não passar, nunca conseguirei voltar 

para casa”. Recolhe o braço, encolhe os dois bem encolhidinhos, se gira, faz força. O 

botão salta da gola, o suor molha a nuca. Porém aos poucos, como se a parede tivesse 

pena dela e cedesse passagem (...) livres os ombros e os braços, pode parar um instante 

para descansar, respirar com força e numa última arrancada, passar o resto do corpo 

(...) (COLASANTI, 1993, p. 79). 

  

Esse trecho da obra reforça a ideia do desejo de Ana Z. pela volta ao mundo externo. 

Do outro lado da passagem quase nada se enxerga, entretanto, a heroína sabe que encontrará o 

mineiro. Ana reconhece o cheiro da umidade e a escuridão, o caminho vai ficando ainda mais 

familiar a cada passo. Na parte mais escura da mina escuta-se um repetitivo bater de martelo e 

a menina corre em direção ao som. Depara-se com alguém a minerar, mas não se trata de seu 

velho amigo: 

 

                                                           
24 Reforçamos que o elixir citado por Campbell pode ser também um troféu, cajado, etc. Algum objeto que 

simbolize a conquista.  
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Ana poderia fazer mais perguntas, o rapaz está olhando para ela, disponível, quase 

esperando. Porém, estranhamente, não sente o antigo tropel de interrogações 

comichando no peito. O que sabe, por enquanto, lhe basta. (...). Então desfaz o laço 

que lhe prendia os cabelos, sacode a cabeça e entrega a fita vermelha ao rapaz. - Diga 

que fui eu que deixei para ele de lembrança (...) diga que é o pagamento da minha 

dívida. Acho que não terei como voltar. (COLASANTI, 1993, p. 80).  

 

Os indícios de transformação de Ana Z. podem começar a ser percebidos a cada vez 

com mais evidência. De forma quase imperceptível para nós, cruzar tão estreitamente o 

caminho da mina carrega o peso de uma concepção simbólica, um parto. Estar grande demais 

para a passagem, deixar para trás o laço dos cabelos e perder ânsia em falar e perguntar 

superabundantemente, revelam que a Ana que retorna se distingue daquela que partiu. Ela 

realizou um crescimento físico e psicológico.  

Findando o caminho da mina, ainda existe uma localidade pela qual Ana Z. precisa 

passar antes de chegar ao mundo externo. O fundo do poço acha-se menos úmido do que o 

interior da mina. A heroína sabe que não choveu. Todavia ela segue sorridente visando 

cumprimentar a senhora de cabelo branco, no entanto, à primeira vista, a senhora também 

parece ter desaparecido. Ana, desapontada, volta seu olhar para um canto mais escuro do poço 

e acaba por enxergar a senhora de cabelo branco deitada, abrigada por um cobertor de água e 

provavelmente dormindo. O balde em que antes haviam fios de água estava vazio e continha 

apenas as agulhas. Levantando o cobertor e sentindo o quão confortável era, Ana Z. descobre 

que entre os braços da senhora dormem também os peixes:  

 

Quem sabe a quanto tempo estavam ali, enquanto ela os procurava pelo mundo. (...), 

mas parada diante deles, Ana não sente vontade de acordá-los. Agora que está no 

caminho de volta, o colar e suas contas, que a haviam levado tão longe, parecem ter 

perdido a importância. (...) “Era um lindo colar”, pensa Ana, alegre. Quase sente a 

rosa de marfim despetalar-se em sua lembrança. “Vai ver”, pensa ainda, “nem estava 

mesmo procurando por ela. Vai ver, estava o tempo todo só perseguindo a viagem”. 

(COLASANTI, 1993, p. 81).   

 

Para além da ascendência emocional, esse excerto carrega uma virada narrativa 

desconcertante para nossa experiência nesta pesquisa e, principalmente, como leitores. Desde 

o começo da aventura tratamos a conta maior do colar despedaçado como o principal objetivo 

de Ana Z. e, agora, nas palavras do próprio narrador, o objeto deixa de ser tão estimado. Fomos 

levados então a considerar que desde o ponto de seu “renascimento” - ou concepção simbólica, 
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citada anteriormente - até o momento em que reflete sobre a quão valorosa foi a viagem, Ana 

vivencia o estágio “A passagem pelo limiar do retorno”.   

Compreender o princípio desse estágio nos pareceu um tanto complexo, uma vez 

que Campbell (2007) ao se referir a disparidades do mundo humano e do divino, prontifica que 

ambos podem ser descritos como distintos entre si - como vida e morte, noite e dia - contudo 

são considerados um único reino. Seguindo a visão do autor, essa perspectiva é uma grande 

chave para a compreensão do mito e do símbolo nas narrativas. Os dois mundos não estão 

desprendidos, pois coexistem, ao passo que o reino dos deuses corresponde a uma dimensão 

posposta do mundo comum e explorar essa dimensão, de forma voluntária ou relutante, 

constitui todo o sentido da realização do herói.  Na aventura, o herói de Campbell (2007) 

completa seu caminho na região das trevas e seu retorno é relatado como uma volta do além.  

 

Os valores e distinções que parecem importantes na vida normal desaparecem com a 

terrificante assimilação do eu naquilo que antes não passava de alteridade. (...) o temor 

dessa perda da individuação pessoal pode configurar-se, para as almas não 

qualificadas, como todo o ônus da experiência transcendental. Mas a alma do herói 

avança com ousadia. (CAMPBELL, 2007, p. 124).  

 

Assim sendo, justifica-se a mudança no apreço de Ana pela conta perdida. O 

encontro com elementos e ambientações da esfera da partida - os peixes, a senhora, o poço, a 

mina - trazem à tona a descoberta do renascido eu da heroína, que valoriza agora mais o 

processo do ser. A conta permanece importante para a narrativa e para o aceite do chamado da 

aventura, porém ao retornar grande e triunfante, o que faz parte do primeiro mundo torna-se 

obsoleto em relação a vivência da rica aprendizagem ao longo da viagem.  

Campbell (2007, p. 126) nos revela que a existência de uma distinção temporal entre 

o mundo comum e a dimensão esquecida, para o autor: “A correspondência de um ano no 

Paraíso com cem anos na existência terrena é um motivo mitológico bem conhecido. ”, dessa 

maneira, houve a possibilidade de observarmos a dinâmica do tempo dentro da narrativa. Ana 

Z. neste ponto, recobre a senhora e os peixes e caminha até a parede do poço. Olhando para o 

brilho redondo que vem de cima, escala o primeiro degrau e começa a subir.  

 

(...) Ana surge na boca do poço (...) se encontra exatamente onde estava quando eu 

dei de cara com ela e isso tudo começou. Ana limpa na saia as mãos sujas de ferrugem. 

Céus, que curta está essa saia! “Vou ter que baixar a bainha”, pensa. Depois mete a 

mão no bolso, vasculha o fundo e sente a leve aderência da escama na ponta do dedo. 
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Sim, ela está lá, a lembrança de ouro da qual nunca vai se separar. (COLASANTI, 

1993, p. 81-82).  

 

Nesse trecho da narrativa de Marina Colasanti alguns elementos nos dão dicas sobre 

as configurações do tempo. A saia curta reforça a ideia de uma Ana que já não cabe mais nas 

vestes e a mão suja de ferrugem demonstra que o metal da escada sofreu ações do tempo dentro 

do poço. Concluímos que, semelhante ao que diz Joseph Campbell (2007), no mundo terreno o 

tempo corre usualmente, enquanto na outra dimensão a contagem apressura-se.  

Tratando de passagem de tempo, entramos neste ponto em uma contagem 

regressiva que configura a última fase da esfera do retorno, a finalização do caminho de Ana 

Z. e, consequentemente, o encerramento da análise deste estudo. O estágio “Liberdade para 

viver” na Jornada do herói (2007) aborda as implicações do retorno miraculoso, completado e 

bem-sucedido. Campbell (2007) fala sobre o mito como dissipador da ignorância da vida 

interposto para uma reconciliação entre a consciência individual e a vontade universal. O autor 

diz que:  

 

(...) essa reconciliação é realizada através da percepção da verdadeira relação existente 

entre os passageiros fenômenos do tempo e a vida imperecível que vive e morre em 

todas as coisas. (...) o Eu que habita o corpo despe os corpos usados e os troca por 

novos. Impenetrável, incombustível, insolúvel, inabalável, esse Eu não é permeado, 

consumido pelo fogo, dissolvido pela água, abalado pelo vento. Eterno, imutável, 

imóvel, todo penetrante, o Eu são para sempre inalterável. (CAMPBELL, 2007, p. 

133).  

 

Isto posto, entendemos que o herói, mesmo aquele que reluta, parte cheio de 

coragem, porém imaturo psicologicamente e, após passar pela aventura e regressar, chega 

completo, sólido e polido. Implicando em sua estabilidade social e em sua maturidade 

emocional. O herói parte para “matar” a criança e renascer em seu Eu amadurecido, traz 

entendimento e lhe é concedida liberdade, como nas palavras de Campbell (2007, p. 133) 

“Poderoso pelo seu saber, calmo e liberto (...)”. Logo, procuramos, nos poucos parágrafos que 

restam para a análise do corpus, examinar elementos que apontem símbolos de sabedoria e 

liberdade na obra de Marina Colasanti.  

Ao tirar as mãos da escama cintilante, Ana Z. fita sua casa ao longe. Quem narra 

nos informa que ela está em um campo e a habitação aponta entre as árvores e o céu se enche 
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de nuvens escuras, por esse motivo, Ana dispara.  Prestes a girar a maçaneta, sente a forte chuva 

se iniciar:  

 

(...) uma gota grossa cai na sua mão. Outra nos cabelos. - Que bom que você chegou 

antes da chuva, filha - diz lá da sala a voz que ela tão bem conhece. - Vem aí um pé-

d’agua. (...). Um relâmpago chicoteia as nuvens. Elas parecem se empinar. O céu 

trinca-se num gemido. Do alto, liberadas, jorram enfim as cachoeiras. (COLASANTI, 

1993, p. 82). 

 

Neste ponto, podemos destacar três elementos chave: a escama, o campo e a chuva. 

O troféu, que antes imaginávamos ser a conta perdida, pode ser representada pela escama que 

cintila no bolso de Ana. Esse elemento foi dado a ela pelo mineiro que, como apresentado na 

esfera da iniciação, simboliza um amuleto do conhecimento que Ana precisaria ao longo da 

viagem. O campo aberto para o caminho da residência, onde ela avança sem medo, nos traz a 

representação da liberdade, pois esse momento apresenta Ana pronta para conviver em um 

ambiente amplo, livre. E, por fim, a chuva, símbolo de fertilidade, renascimento, que traduz a 

benção trazida pela heroína. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fundamentados pelas teorias literárias que unem mito e literatura, observamos a 

existência de um movimento de resgate da mitologia clássica em obras artísticos literárias do 

século XX e apoiados pelos estudos que comprovam a presença de mitos, símbolos e arquétipos 

na mitologia infanto-juvenil, bem como o retorno aos mitos de origem, colhemos deste estudo 

as conclusões que se seguem.  

Na novela Ana Z., Aonde vai você? de Marina Colasanti, foi possível constatar que 

a protagonista tem em sua aventura alguns elementos que correspondem a Jornada do herói de 

Joseph Campbell. No ato I da narrativa, Ana parte rumo a um mundo desconhecido, aceita o 

caminho o que corresponde a esfera da partida. A segunda esfera da aventura do herói 

apresentada como iniciação, corresponde ao ato II, fase em que a protagonista recebe o auxílio 

sobrenatural, atravessa o deserto e enfrenta o medo da morte. Por fim, no ato III, Ana Z. se 

apresenta na esfera do retorno, regressando livre, crescida e carregando seu troféu de sabedoria.  

Apesar desse encaixe, somos levados a argumentar também que, no que diz respeito 

aos estágios propostos pela teoria, a obra literária foge da harmonização total, porém, como 

apontamos desde o princípio, o próprio Joseph Campbell estabelece que nem todas as narrativas 

correspondem de forma total aos estágios do percurso.  

Foi estabelecido também que o processo referente ao mito heroico pode ser 

vivenciado por qualquer forma humana, independente de gênero. Contudo, o autor da teoria 

utiliza poucos exemplos de jornadas heroicas protagonizadas por mulheres. Nesse sentido, este 

estudo pode servir para demonstrar que a teoria de A jornada do herói, mesmo sendo ainda tão 

importante para os estudos literários – no que diz respeito às narrativas ricas em linguagem 

simbólica e correspondentes à mitocrítica – não oferece, no que diz respeito ao feminino, 

elementos suficientes para explicar todas as particularidades de Ana Z., Aonde vai você?.  

Não consideramos que a teoria de Campbell encontra-se obsoleta ou inutilizável, 

tendo em vista que grande parte dos estágios do percurso da personagem Ana Z. correspondem 

fielmente às esferas do percurso de herói, moldadas pelo autor. Tentamos, no entanto, salientar 

nessa breve conclusão que a capacidade de inventividade da autora Marina Colasanti, consegue 

não apenas corresponder como também romper e ir além dos muros da teoria – isso se torna 

ainda mais evidente ao passo em que a história se finda.  

Finalizamos este trabalho exaltando a importância dos resgates dos mitos na 

literatura infanto-juvenil e da protagonização de meninas nesse gênero. Desejamos que cada 

leitor deste trabalho tenha observado os fragmentos da narrativa, trazidos nas citações, com 
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uma visão que ultrapasse o olhar acadêmico para que tenha sido possível experienciar o 

envolvimento e mergulhar no mundo do maravilhoso e da linguagem simbólica tão 

cuidadosamente trazida por Marina Colasanti e tão intensamente experimentada por Ana Z, que 

como heroína da narrativa, soube reconhecer e seguir o ‘chamado’ para uma aventura, tendo 

cumprido todo o percurso, embora desafiador. Eis um grande exemplo para todos que 

empreendem sua jornada de vida. 
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