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 DVD
UM OLHAR SOBRE OBRAS EM PAPEL DE FRANKLIN CASCAES

 Ficha técnica

Gênero: Documentário sobre Franklin Cascaes, também no-
meado de A procura do Boitatá afugentado, traz obras e tex-
tos do artista apresentados por atores.

Palavras-chave: Cultura popular; linguagens; regionalismo;
artista e sociedade; imaginário fantástico; heranças culturais,
educação patrimonial.

Foco: Saberes Estéticos e Culturais.

Tema: Registro da vida e da obra do historiador, folclorista e
artista Franklin Cascaes.

Artista abordado: Franklin Cascaes.

Indicação: A partir da 1ª série do Ensino Fundamental.

Direção: Chico Pereira.

Realização/Produção: Sesc Santa Catarina.

Ano de produção: 2002.

Duração:13’.

 Sinopse
O documentário mostra as obras em papel de Franklin Cascaes,
as quais nos apresentam causos, contos e lendas do povo da
Ilha de Santa Catarina, junto às vozes do narrador, ao som de
música e de contadores de história. Essas histórias estão
registradas, nas obras do historiador, pesquisador, ecólogo,
artista e folclorista Franklin Cascaes, por meio de desenhos,
objetos e escritos, que formam o significativo patrimônio cul-
tural, recolhido por ele ao longo de sua vida.
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 Trama inventiva
Há saberes em arte que são como estrelas para aclarar o cami-
nho de um território que se quer conhecer. Na cartografia, para
pensar-sentir sobre uma obra ou artista, as ferramentas são
como lentes: lente microscópica, para chegar pertinho da
visualidade, dos signos e códigos da linguagem da arte, ou len-
te telescópica para o olhar ampliado sobre a experiência esté-
tica e estésica das práticas culturais, ou, ainda, lente com zoom
que vai se abrindo na história da arte, passando pela estética
e filosofia em associações com outros campos de saberes. Por
assim dizer, neste documentário, tudo parece se deixar ver pela
luz intermitente de um vaga-lume a brilhar no território dos
Saberes Estéticos e Culturais.

 O passeio da câmera

Pelas obras em papel de Franklin Cascaes, sobre cavaletes e
inseridas na paisagem de Florianópolis/SC, nos aproximamos
do universo imaginário do povo ilhéu. Atores contam causos e
histórias de lobisomem, boitatá, bruxas e casas mal-assombra-
das, recolhidas por Cascaes.

Alocado em Saberes Estéticos e Culturais, o documentário
possibilita a conexão com muitos outros territórios, como pode
ser visualizado no mapa potencial.

Sobre Franklin Joaquim Cascaes
(Florianópolis/SC, 1908 - Florianópolis/SC, 1993)

Um dia prometi que, quando pudesse, ia recolher da ilha todas as

tradições que sobrassem daquela terra; e eu fiz mesmo.

Franklin Cascaes

Boitatá é um monstro com olhos de fogo, imensos e assusta-
dores! É visto como um facho cintilante de fogo correndo de
um lado para outro da mata. Alguns arriscam dizer que ele é o
espírito de gente ruim, de almas penadas, e que vai tocando
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fogo nos campos por onde passa. Também há os que afirmam
que ele protege as matas contra incêndios. Quem sabe qual é
a versão correta? Por todo o Brasil, o boitatá é conhecido, te-
mido e respeitado. O mito, de origem indígena, aparece em
muitas histórias. No Nordeste, é chamado de Cumadre

Fulôzinha. Para os índios, ele é Mbaê-Tata, serpente de fogo ou
coisa de fogo.

Para o folclorista Franklin Cascaes, mito é a realidade – uma
não-realidade construída de modo singular. Mitos e lendas são
recolhidos por ele e traduzem a essência da magia, das lendas,
dos contos e fábulas da Ilha de Santa Catarina, com forte influ-
ência da cultura açoriana1 . Desenhista, pintor e escultor,
Cascaes, chamado também carinhosamente de seu Francolino,
é reconhecido nacional e internacionalmente como folclorista,
já que sempre mostrou-se comprometido com as raízes da cul-
tura catarinense. Atua também na agricultura, em engenho de
farinha e na pesca artesanal, e confecciona utilitários como
cordas de cipó, tarrafa e louças de barro. Dessa forma, coloca-
se frente a frente com as coisas que valoriza.

Filho de família numerosa, desde cedo se encanta com históri-
as e contos de bruxas. Coleciona balaios, cordas de cipó, re-
mos, tarrafas, entre outros objetos, desenha com carvão e
molda bonecos que imitam imagens de altares e miniaturas de
bichos de cerâmica.

Na praia de Itaguaçú, durante uma Semana Santa, na década
de 1920, a produção de Cascaes é descoberta e valorizada por
um professor e escultor paulista, maravilhado com uma série
de esculturas que retratam a Via Sacra. O tímido adolescente,
com rigorosa educação religiosa, nunca havia freqüentado uma
escola. Ele aproveita a oportunidade e recupera os anos de
atraso, tornando-se, posteriormente, professor da mesma es-
cola onde inicia seus estudos, a antiga Escola Industrial.

Em 1931, apresenta seu primeiro trabalho artístico e cultural,
enfatizando sempre o folclore e a cultura açoriana. Ao retornar
para o mundo rural, na década de 1940, Cascaes sente neces-
sidade de resgatar os fragmentos de uma tradição já esqueci-
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da pelo progresso, que acelerava a passos largos. Inicia o seu
trabalho recolhendo histórias, que se transformam em dese-
nhos, pinturas, modelagens, por meio de figuras reais e
imagéticas. Mas somente a partir de 1974 é que sua obra co-
meça a ser divulgada e reconhecida.

Em sua arte, pesquisas e estudos, Cascaes nos dá a ver a
cultura açoriana na Ilha de Santa Catarina em seus aspetos
culturais, folclóricos, lendas e superstições. Seus temas são
recheados dos valores da tradição luso-brasileira litorânea,
evidenciados em suas obras e histórias. Em seus cadernos de
anotações, registra as expressões, os “erros”, as modificações,
as imagens e o fantástico mundo imaginado.

A religiosidade, os mitos sobre morte e vida – presentes nas
formas sombrias dos seres bruxólicos e esqueléticos – seres e
animais fantásticos, costumes, como o pão por Deus2 , festas
folclóricas, como a do Divino, são alguns dos temas preferidos
do universo cultural, extraordinariamente fantástico.

Os olhos da arte

Não procurei na ilha pessoas que tivessem cultura vasta e, sim, pesso-

as muito simples. Pessoas que contavam histórias. Contavam em pe-

dacinhos, truncadas; e eu anotava no caderno, assim, assim, assim...

Depois vinha para casa e em cima desta mesa fazia a montagem.

Franklin Cascaes

Todo e qualquer indivíduo nasce no contexto de uma cultura e,
ao longo de sua vida, torna-se protagonista na sua construção,
pois a cultura é o conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis
pelo grupo. Nele, o indivíduo é formado desde a sua infância,
aprendendo e construindo valores do e com o grupo.

A cultura, como código simbólico, apresenta-se dinâmica e viva,
porque as histórias permanecem ao longo das gerações, como
forma de preservação das tradições, são reatualizadas por cada
um que convive naquela sociedade. As culturas estão, portanto,
em constante processo de reinvenção e reelaboração. Surgem
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novos contextos, símbolos e valores que são adaptados ao acer-
vo tradicional, às novas condições historicamente construídas.

Como um ser simbólico, fundamenta o filósofo Ernst Cassirer,
o ser humano “não vive num universo puramente físico, mas
num universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião
são partes desse universo. São os vários fios que tecem a rede
simbólica, a teia emaranhada da experiência humana.”3 ,

As interpretações da realidade, as histórias que são contadas
e recontadas, como a do boitatá ou do lobo-homem e tantos
outros mitos que “explicam” o desconhecido, apresentam ma-
tizes muito diversos e podem nos falar sobre o modo de pensar
e viver de cada povo, em seu tempo e espaço, cientes de que
carregam em si outros tantos repertórios. São mitos e lendas
que as pessoas passam de geração para geração, como uma
antropologia do imaginário.

O mundo imaginário habita a arte e, nela, os seres fantásticos
existem desde os seus primórdios: na pré-história, no mundo
medieval, na cultura popular ou na arte contemporânea. O
Mundo Ovo de Eli Heil, também em Florianópolis, a Casa da

Flor de Gabriel dos Santos no Rio de Janeiro, a oficina-museu
Francisco Brennand4  em Recife, ou o Jardim do Tarô da artista
francesa Niki de Saint-Phalle, na Toscana/Itália, testemunham
a magia que, ao lado da ciência, é expressa pelos vários siste-
mas simbólicos inventados pelos seres humanos.

O universo mágico das lendas e causos que habitam a Ilha de
Santa Catarina, vinculadas também à cultura açoriana, é recri-
ado por Franklin Cascaes em diferentes linguagens, verbais e
não-verbais, desvelando aspectos do conhecimento, de valo-
res e das tradições.

Cascaes ouve as histórias e cria, por meio de suas anotações
e desenhos, um mundo fantástico construído pelos saberes
populares agregados a sua sensibilidade. As práticas culturais
são, assim, valorizadas e, nesse sentido, “as imagens
construídas pelos gestos, sons, plasticidade implicam conteú-
dos relevantes para a construção da identidade, pois é nesse
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universo plural de significados e sentidos que as pessoas se
reconhecem na sua singularidade.”5

A sua preocupação com a preservação do patrimônio cultural
continua por meio da Fundação Franklin Cascaes, localizada em
Florianópolis/SC, criada em 29 de julho de 1987. Além de ze-
lar pelo patrimônio histórico, artístico e cultural, resgatar, pre-
servar e divulgar as tradições culturais, o folclore e a memória,
a Fundação investe na formação, criação, produção e difusão
cultural. E o que nós, educadores, podemos fazer pela preser-
vação dos saberes estéticos e culturais de nosso povo?

 O passeio dos olhos do professor

Sugerimos que você registre suas impressões sobre o
documentário, com palavras, desenhos ou mapas, iniciando uma
espécie de diário de bordo. Se quiser, tome como base a pauta
para o olhar a seguir.

Os contos e as imagens remetem à sua infância? Por quê?

O documentário provoca conexões com algum artista ou
estudioso de sua região que trata de questões relacionadas
ao folclore?

Em quais aspectos o documentário amplia possibilidades para
compreender o universo simbólico humano?

Como é a expressão dos atores ao interpretarem os contos?
O que lhe chama a atenção?

O imaginário fantástico seria apreciado pelos seus alunos?
Essa temática aparece em suas produções e brincadeiras?

Dos desenhos de Franklin Cascaes apresentados, que ele-
mentos poderiam ser trabalhados em sala de aula?

As suas anotações podem sinalizar proposições pedagógicas a
partir do mundo fantástico das lendas, mitos e causos apre-
sentado no documentário. Como ampliar a compreensão tam-
bém sobre as linguagens, como sistemas simbólicos, e as prá-
ticas culturais?
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 Percursos com desafios estéticos
Idéias estão aqui colocadas, sem uma seqüência pré-determi-
nada, para você utilizar, recriar, transformar ou inventar proje-
tos de acordo com o seu contexto, com a realidade da comuni-
dade com a qual trabalha e seu planejamento.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades:

Antes de apreciar junto com as crianças o documentário,
você poderá sugerir uma pesquisa na qual se investigue,
com a família (avós, pais, tios) e amigos, os causos, histó-
rias, lendas, mitos e contos conhecidos por eles. Uma
conversa sobre essa primeira coleta pode preparar para a
exibição do documentário. O que ele provoca para o início
de um projeto?

A leitura de obras de Franklin Cascaes, especialmente as
que tratam de bruxas, boitatá, lobisomem, despertará a
curiosidade dos alunos? Se você não conseguir reprodu-
ções dessas obras, é possível escolher algumas no
documentário e fixá-las na tela para a leitura. A quais ou-
tras imagens desses personagens as crianças já tiveram
acesso em revistas, livros, filmes? Quais as diferenças
identificadas entre as imagens de Cascaes e aquelas que
as crianças conheciam? As leituras preparam o olhar para
o documentário, podendo despertar muitas idéias para a
continuidade do projeto.

Um trecho do documentário pode ser o ponto de partida para
a entrada no mundo de Franklin Cascaes e da cultura do
povo da Ilha de Santa Catarina: o momento em que a atriz
Leyli Abdala Pires Boemer6  conta a história de uma bruxa.
O que esse trecho desperta nos alunos? Ficam com medo?
Percebem o regionalismo de sua fala? A conversa sobre
esses aspectos, além de outros, prepara para assistir ao
documentário integralmente.



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

linha, textura, forma expressiva, caligrafia

composição, relação figura/fundo,
proporção

elementos da
linguagem cênica

temáticas

corpo, ação vocal,
movimentação cênica,
elementos cênicos 

figurativa: imaginário fantástico,
monstros, bruxas 

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte cultura popular

sociologia da arte artista e sociedade 

linguagens, códigos,  antropologia do imaginário,
código de signos de cada época/cultura 

sistema simbólico

multiculturalidade, regionalismo,
pluralidade cultural, folclore

práticas culturais

Linguagens 
Artísticas

meios tradicionais

desenho

literatura

contos

teatro

performance, contação de histórias

artes
visuais

preservação e memória

bens simbólicos

educação
patrimonial

heranças culturais, acervo de memória,
conservação, documentação,
estética do cotidiano, imaginário popular

exercício de cidadania e responsabilidade social,
valorização do patrimônio, acesso

bens patrimoniais materiais e
imateriais, cultura brasileira

Patrimônio
Cultural

Processo de
Criação

ação criadora

poética pessoal, interpretação poética

observação sensível, repertório pessoal e cultural,
inventário, imaginação criadora

artista-pesquisador,
pesquisa sobre arte,
produtor, fruidor

potências criadoras

produtor-artista-pesquisador

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

arte e ciências
da natureza

geografia, história do Brasil,
antropologia cultural

meio ambiente, ecologia
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Todas as sugestões apresentadas podem gerar outras com a
intenção de convocar os alunos para assistirem ao docu-
mentário, despertando novos fatos, idéias e sentidos. Tudo isso
faz sentido sempre que, após a exibição, uma conversa leve à
socialização da apreciação do documentário e encaminhe a
continuidade de produções e pesquisas.

 Ampliando o olhar

A partir das histórias, lendas, mitos e contos recolhidos pe-
las crianças junto às suas famílias, você pode organizar um
círculo de “contação de histórias”. Para isso, é preciso que
as crianças percebam a diferença entre a simples narração
e o trabalho de atores, que utilizam o corpo, a expressão
vocal e os elementos cênicos para compor a contação de
histórias. Uma nova observação do documentário, sob esse
aspecto, seria oportuna para ampliar o olhar e as produções
das crianças. Para dar ênfase a situações de surpresa,
suspense, medo e alegria da história, as crianças podem
utilizar objetos, instrumentos e o som do corpo. Organizar
a contação de histórias como uma apresentação em rádio.

Como as crianças poderiam criar interpretações poéticas
dos personagens do boitatá, lobisomem e bruxas? O boitatá
é um monstro assustador! Foi o único sobrevivente de um
grande dilúvio que cobriu o planeta terra. Para escapar desse
dilúvio, entrou num buraco e lá ficou no escuro. Por conta
disso, seus olhos cresceram e cresceram... Vaga pelos cam-
pos em busca de restos de animais e persegue os viajantes
noturnos. O lobisomem é um homem que foi atacado por
um lobo em noite de lua cheia e não morreu. A partir de então,
transforma-se em lobo, toda noite de lua cheia, atacando a
todos aqueles que cruzam o seu caminho. Somente um tiro
de bala de prata em seu coração poderia matá-lo. As temi-
das bruxas têm pacto com o diabo e, sempre que contrari-
adas, lançam mau-olhado e causam enfermidades e
malvadezas nas pessoas através de suas bruxarias. Têm o
poder de transformar-se em mariposas, entrando nas ca-
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sas das pessoas por meio de buracos de fechaduras. São
conhecidas por chupar o sangue das criancinhas, especial-
mente aquelas que não foram abençoadas pelo batismo.

Os títulos utilizados por Franklin, como: Exército terrígeno

invade alfa de centauro e Comunicação bruxólica, podem
provocar a imaginação das crianças para inventar títulos.
Uma listagem no quadro-negro com essas idéias “malucas”
pode iniciar um jogo em que cada criança, ou cada grupo,
sorteia um título e se responsabiliza por inventar uma histó-
ria e uma imagem. Como poderiam organizá-las depois,
compondo um livro de histórias? A análise dos elementos
de um livro, como capa, sumário, apresentação, etc., pode-
ria se tornar um momento especial.

O mundo da imaginação, por meio de lendas, mitos, ima-
gens, está presente nos clássicos infantis, como Branca de

neve, a Bela adormecida, Cinderela, Rapunzel, e nas pro-
duções contemporâneas, como Harry Potter, Shrek, O se-

nhor dos anéis, e tantos outros personagens como as bru-
xas de Eva Furnari. Quais as características visuais desses
personagens? O que têm em comum? O que é singular em
cada um deles? Essa leitura pode ampliar possibilidades de
criação de outros personagens.

A leitura de obras de muitos artistas pode alimentar a pro-
dução dos alunos. Dentre as muitas possíveis, sugerimos:
Urutu de Tarsila do Amaral, o Mundo Ovo de Eli Heil, a Casa

da Flor de Gabriel dos Santos, a oficina-museu Francisco
Brennand7  e o Jardim do Tarô da artista francesa Niki de
Saint-Phalle, as produções de Sérgio Lucena, Waldomiro de
Deus, Antonio Poteiro, Marcelo Grassmann e Rubem Grilo,
muitos deles presentes na DVDteca Arte na Escola.

 Conhecendo pela pesquisa

A investigação sobre palavras como, folclore, mitos, lendas,
é oportuna para a criação de um mural informativo, cujo
propósito será a percepção do que é regional e do que é co-
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mum nas várias culturas. Esse mural abre espaço para a dis-
cussão sobre diversidade cultural e a multiculturalidade.

Muitos estudiosos pesquisaram lendas, mitos, histórias e
contos populares. Os alunos podem trazer histórias reco-
lhidas de seus familiares ou de livros para a classe. Bons
livros para essa pesquisa são O fantástico na Ilha de Santa

Catarina, com crônicas das lendas e mitos registrados pelo
artista, e Histórias e lendas do Brasil de Câmara Cascudo,
além de Lendas de amor, Arte popular, Contos que valem

uma fábula entre tantos outros. Para essas histórias, os
alunos podem criar desenhos, pinturas, colagens, bonecos
em papel machê ou com sucata.

Histórias podem gerar pequenos esquetes que poderiam ser
apresentados de modo informal durante o recreio, ou em
momentos de saída ou entrada na escola, oportunizando o
contato com a linguagem cênica. Lembre-se de que, embo-
ra o faz-de-conta seja freqüente entre as crianças, é preci-
so ampliar o repertório delas sobre a linguagem, sua per-
cepção sobre a ação vocal, o corpo expressivo, a movimen-
tação cênica e seus elementos, como figurinos, cenário, etc.
A repetição desses esquetes, várias vezes, para públicos
diversos, possibilita a aprendizagem durante o fazer. Não
se esqueçam de fotografar e/ou filmar, pois isso contribui
na avaliação do processo de aprendizagem.

O que os alunos sabem sobre patrimônios culturais? Em sala
de aula, você tem abordado esses aspectos? O docu-
mentário pode abrir boas oportunidades de discussão so-
bre essas questões, tanto em relação à cultura, como ao
meio ambiente e à ecologia. Em Franklin Cascaes, podemos
perceber a preocupação com a devastação e destruição de
alguns ambientes da ilha, suas praias e os pântanos, como
retratado na obra Boitatá do Rio Tavares.

O narrador do documentário relata que “as histórias de lo-
bisomens, casas mal-assombradas, boitatás e outras, ou-
trora eram contadas ao pé do fogo, em chão batido, de café
torrado - moído em casa, rosca de polvilho, bijus e cuscus”.
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Quais são as comidas típicas de sua comunidade? Quais são
suas cores e seus sabores?

Quais outros personagens de nossa cultura popular ainda
não foram pesquisados pelo grupo? O saci-pererê? A pes-
quisa inspirará interpretações poéticas que podem contri-
buir para o estudo da linguagem da arte.

 Desvelando a poética pessoal

A construção de uma série de trabalhos realizados por cada
criança pode permitir que ela mergulhe no mundo fantástico,
selecionando um tema e/ou um personagem que faça parte do
seu cotidiano, utilizando, para isso, a sua linguagem preferida.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Desde o início do projeto, os alunos podem iniciar seus portfólios.
Ali, podem registrar e guardar as suas investigações artísticas,
históricas, entrevistas, textos escritos, fotografias, enfim, tudo
o que realizarem durante o processo de aprendizagem.

Além das pesquisas e atividades em sala de aula, as crianças
podem escrever o que foi mais significativo de toda a experiên-
cia vivida, assim como as dificuldades e as perguntas que ain-
da não foram respondidas. Uma idéia bem interessante é, ao
final da proposição pedagógica, organizar um seminário para
que as crianças (individualmente ou em grupos) apresentem
seus portfólios e reflitam sobre seus processos de aprendiza-
gem com o grupo.

 Valorizando a processualidade

Frente às ações, aos portfólios dos alunos e do seu próprio, é
possível perceber se os alunos compreenderam os processos
de construção cultural, a partir de seu contexto, das histórias
contadas, dos objetos afetivos, das relações humanas, do
mundo imaginário? Perceberam o papel das várias linguagens
nessa construção cultural? Talvez sejam conceitos que exijam
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uma maior maturidade, mas o conhecimento se amplia a partir
dessas primeiras noções.

Avaliando toda a processualidade vivida, o que foi mais impor-
tante para você? A ludicidade fez parte de suas ações pedagó-
gicas? O que você gostaria de repetir? O que precisa ser revis-
to? E os seus próprios conceitos sobre as questões abordadas,
mudaram? Ampliaram-se? Em que sentido?

 Glossário
Cultura – Edgar Morin define três sentidos principais para a palavra cul-
tura. O primeiro é antropológico: a cultura acumula em si aquilo que é trans-
mitido e aprendido através dos princípios, da aquisição e da ação. O se-
gundo é social e histórico: as culturas são constituídas pelo conjunto de
hábitos, costumes, saberes, regras, normas, proibições, idéias, crenças,
mitos e valores eternizados entre gerações, mantendo a complexidade
social. O terceiro sentido relaciona-se à cultura das “humanidades”, como
uma discussão fundamentada nos problemas globais, éticos e existenci-
ais aliados à cultura científica, transformadora do saber em disciplinas
desvinculadas e fragmentadas. Fonte: MORIN, Edgar. Os sete saberes

necessário à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2002.

Educação patrimonial – “Formas de mediação que propiciam aos diversos
públicos a possibilidade de interpretar objetos de coleções de museus, do
ambiente natural ou edificado, atribuindo-lhes os mais diversos sentidos,
estimulando-os a exercer a cidadania e a responsabilidade social de com-
partilhar, preservar e valorizar patrimônios com excelência e igualdade”.
Fonte: GRINSPUM, Denise. Educação para o patrimônio: museu de arte e
escola - responsabilidade compartilhada na formação de públicos. Tese
(Doutorado). Faculdade de Educação - USP, São Paulo, 2000, p. 27.

Folclore – folk quer dizer povo; lore, o saber, o conhecimento, o costume.
Folclore é o saber vulgar do povo, não transmitido pelas escolas, nem por
livros e, sim, por imitação ou por força, de tanto ver e ouvir. É o conjunto
de manifestações de caráter popular de um povo, ou seja, é o conjunto de
elementos artísticos, feito do povo para o povo, sempre ressaltando o
caráter tradicional dessas representações, sempre transmitidas de uma
geração para outra através da prática (os pais ensinam aos filhos, que desde
pequeninos já praticam). O folclore varia bastante de um país para o ou-
tro, e até mesmo dentro de um estado, pois as diferenças entre as regiões
são muito grandes. No caso do Brasil, o folclore foi resultado da união da
cultura a partir da miscigenação de três povos (europeu, africano,
ameríndio). Fonte: <www.brasilfolclore.hpg.ig.com.br>.
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Mito, mitologia – “O mito é a mais antiga forma de conhecimento, de cons-
ciência existencial e, ao mesmo tempo, de representação religiosa sobre
a origem do mundo, sobre os fenômenos naturais e a vida humana. Deriva
do grego mythos, palavra, narração ou mesmo discurso, e dos verbos
mytheyo (contar, narrar) e mytheo (anunciar, conversar). Sua função,
portanto, é a de descrever, lembrar e interpretar todas as origens; seja ela
a do cosmo (cosmogonia), dos deuses (teogonia), das forças e fenôme-
nos naturais (vento, chuva, relâmpago, acidente geográfico), seja a das
causas primordiais que impuseram ao homem as suas condições de vida e
seus comportamentos. Em síntese, é a primeira manifestação de um sen-
tido para o mundo”. Fonte: <www.videotexto.info/mito_mitologia.html>.

Patrimônio histórico e artístico nacional – conjunto de bens móveis e imó-
veis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Fon-
te: LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 1985.

Símbolo/sistema simbólico – é portador de significação e se caracteri-
za pela versatilidade e não pela uniformidade. A linguagem verbal, a arte,
o mito e a religião para o filósofo Cassirer (1874-1945) são parte do uni-
verso simbólico construído pelo ser humano. Fonte: CASSIRER, Ernest.
Ensaio sobre o homem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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