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Resumo: A porta constitui-se como um dos elementos fundamentais da estrutura espacial e 

assume significações metafóricas variadas na construção simbólica da existência humana. 

Sabido que a lexicologia moderna procura estudar as palavras não isoladamente, mas 

integrando-as no seu ambiente conceitual-significativo, em campos nocionais ou semânticos, 

a proposta deste artigo é desenvolver uma reflexão que proporcione uma melhor compreensão 

da metáfora da porta com suas múltiplas utilizações semânticas dentro da linguagem. O 

traçado reflexivo que aqui se desenha atravessa diversos campos semânticos, abrangendo 

áreas da filosofia, literatura, psicologia e teologia e, no que tange à metodologia, ressalta-se 

que esta insere-se dentro de uma pesquisa descritiva fenomenológica.  

Palavras-chave: Metáfora. Porta. Limiar. Polissemia. 

 

Abstract: The door is one of the fundamental elements of the spatial structure and assumes 

different metaphorical meanings in the symbolic construction of human existence. Knowing 

that modern lexicology seeks to study words not in isolation, but integrating them in their 

conceptual-significant environment, in notional or semantic fields, a purpose of this article is 

to develop a reflection that provides a better understanding of the metaphor of the door with 

its multiple semantic uses within the language. In such a way that, the reflexive outline that is 

drawn here crosses several semantic fields, covering areas of philosophy, literature, 

psychology and theology and, with regard to methodology, it is emphasized that this is part of 

a descriptive phenomenological research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de Pandemia da Covid-19, a porta, mediadora das relações sociais, passou 

a ser elemento central na figuração de um cenário dramático que restringiu o ir e vir da 

humanidade. O fechar e o permanecer “atrás da porta” fizeram reverberar múltiplas 

significações que ocasionaram a emergência de sentidos metafóricos ligados à proteção, 

segurança e mundo presumido. Na expressão da escritora Eliane Brum: “A pandemia nos 

levou ao paradoxo de nos descobrirmos sem teto debaixo de um teto. Mais do que sem teto, 

nos descobrimos sem porta. Sem porta, não há chave para nenhum entendimento” (BRUM, 

2020). 

O medo ficou espreitando a humanidade atrás da porta e fez despontar questões: O que 

fazer em casa durante tanto tempo? Como vou pagar as contas se não puder trabalhar? Em 

meio a divagações interrogativas, o autor, entediado pela porta fechada, deixou-se levar pelas 

sendas libertárias do pensamento, quase que como num ato de rebeldia, percebendo um 

intrincado caminho reflexivo na tentativa de compreender mais e mais sobre a polissemia da 

metáfora da porta e sua preponderância nos domínios do pensamento simbólico. Rememoro 

Montaigne, um dos expoentes máximos do humanismo, na exclamação que fez no seu último 

ensaio De L’expérience: “Il n’est désir plus naturel que le désir de connaissance”.
2
  

Vis-à-vis com a porta, no perfilar das interrogações, o pesquisador, de formação 

interdisciplinar, deixou aplacar a sua inquietação epistemológica adentrando domínios 

reflexivos diferenciados, o que fez resultar uma polissemia geradora de possibilidades e 

entrecruzamentos de significações múltiplas. E, diante dos conteúdos que foram aflorando em 

portas que se abriam numa sucessão de outras portas também abertas, quase que num labirinto 

intelectual de significados e simbologias, optou por uma reflexão abrangente e 

fenomenológica. A fenomenologia estuda a essência e a manifestação das coisas. Ou seja: 

tudo aquilo que se pode perceber do objeto ou do fenômeno por meio dos sentidos. O método 

fenomenológico foi criado pelo filósofo alemão Edmund Husserl, como uma crítica ao 

método indutivo e ao método dedutivo. Para Husserl “toda consciência é consciência de 

alguma coisa”. Nessa perspectiva, para Husserl, não existe uma consciência completa 

separada da realidade. No entanto, na compreensão do filósofo, o mundo e a realidade só 

existem para uma pessoa: o eu. Quer dizer: cada pessoa interpreta e dá significado à realidade. 

                                                           
2
 “Não há desejo mais natural do que o desejo de conhecer”. (MONTAIGNE apud FRAPPIER, 1976, tradução 

nossa). 
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Em conformidade com Coelho (20021), a proposta central de Husserl é compreender os 

fenômenos, a partir da subjetividade, ou seja, “analisar os fenômenos, a partir da consciência 

e da intenção, com o objetivo de compreender as coisas em si mesmo”.  

Cumpre esclarecer que a escrita deste artigo, presumivelmente pautada pelo cunho 

científico, não pode fugir do desbordamento do mundo pensante do sujeito e de suas 

elocubrações, incorrendo, por isso, na ousadia de um autor ensaísta que, no transcurso textual, 

permite-se falar com o leitor e também consigo. E, de antemão, avisa que colóquios e 

solilóquios se desenham teimosamente no texto, carregando outros textos de autores vários, 

com pretextos e contextos vividos em que o Chronos e o kairós se entrelaçam. Para os gregos 

antigos, o primeiro significava o tempo cronológico, enquanto o segundo se referia à 

qualidade do tempo vivido, algo que não pode ser quantificado através de números.  

O que é a porta? Por que portas sempre me atraíram? Que importância e significado 

carregam? No seu abrir e fechar que sentidos podem ser atribuídos a elas? De que maneira 

vivo abrindo portas aos outros, ou também fechando-as? Para além dos aspectos físicos, por 

que as portas me conduzem a sentidos e significados psíquicos, sensoriais, sociais e 

espirituais? Entrelaçam-se reflexões livres do menino e do adulto, do ser humano padre, 

professor e psicólogo, com a finalidade de elucidar os sentidos da metáfora porta e o seu uso 

em diversos campos fenomenológicos do conhecimento humano. 

Para tal empreitada, as ideias se articulam dentro de um plano que obedece ao seguinte 

trajeto: em um primeiro momento, apresento o uso da metáfora como premissa de que esta 

figura de linguagem integra a vida cotidiana não somente no campo da Linguagem, mas 

também na dimensão da existência. Esta premissa está ancorada na Teoria da Metáfora 

Conceitual de Lakoff e Johnson (1980), da obra Metaphor we Live by. Depois, tendo em vista 

a porta como local de passagem entre mundos que perfazem o conhecido e o desconhecido, 

dentro de uma dinâmica psicológica que atravessa a vida humana, apresento algumas 

reflexões da metaforização da porta vinculadas à psicologia do desenvolvimento, tendo como 

alicerce os pressupostos junguianos. Na terceira seção, levanto algumas considerações sobre o 

caráter metafórico da porta como espaço de cidadania, relacionando o seu fechamento aos 

prisioneiros e loucos, bem como a distopia de um mundo sem portas. E, por último, na quarta 

seção, utilizando as citações bíblicas como fonte compreensiva, descrevo a amplitude 

metafórica da porta dentro da simbologia religiosa judaico cristã.  
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2 A METÁFORA  

 

A comunicação humana acontece através da linguagem literal e figurada. A literal é 

uma linguagem direta, lógica, conceitual, denotativa, assinalada de metáforas linguísticas ou 

denominativas. A linguagem figurada, entretanto, é sempre uma linguagem metafórica, 

calcada em idiossincrasias ideológicas e em mecanismos emocionais, formando o vasto 

campo da linguagem conotativa. Conforme Filipak (1983, p. 25), o conceito de metáfora pode 

ser compreendido como “mudança, transferência, transposição de sentido próprio para 

figuração (em grego, metaphorá, metá = trans + nhérein = levar)”. 

O estudo da metáfora está vinculado ao domínio semântico. A semântica é a parte da 

Linguística que se ocupa do estudo do significado das palavras na linguagem, incluindo o 

sentido dos elementos formais da língua (MARQUES, 1999, p. 15). Sendo assim, o seu 

interesse volta-se para o estudo do significado (sentido, significação) das formas linguísticas: 

morfemas, vocábulos, locuções etc. Significado, sentido, significação recebem interpretações 

diferentes, que variam segundo as correntes de pensamento, a época, a teoria e os autores que 

ocorrem. De tal maneira que se pode afirmar que ocorrem uma circularidade no plano do 

estudo dos processos de veiculação simbólica das informações nas línguas. Por isso, na 

tentativa de uma melhor compreensão da função metafórica, apresento uma síntese do 

pensamento dos principais autores que trataram desta questão. 

Foi Aristóteles o pioneiro do estudo da metáfora. Na Retórica (2000), ainda no século 

IV a.C. ele a considerou como a arte de persuadir e ornamentar.  De acordo com a sua visão, a 

metáfora pertence tanto ao domínio da retórica, arte da persuasão, quanto ao domínio da 

poética, o campo das imaginações. Se a metáfora se fazia presente somente na linguagem 

retórica utilizada pelos oradores com o objetivo de persuadir; e na linguagem poética, como 

ornamento, pode-se compreender que o uso da metáfora na linguagem cotidiana era algo 

inexistente, já que esse tipo de linguagem não tinha como objetivo persuadir nem ornamentar. 

Cícero prescreve a necessidade da metáfora como fator de carência ou pobreza da língua (De 

Oratore, III, p. 38), assegurando que: “assim como a vestimenta nasceu da necessidade de 

proteger o corpo do frio, para converter-se mais tarde em adorno, a metáfora, imposta no 

começo por causa das deficiências da língua chegou a ser objeto de deleites retóricos”. Para 

Cícero, a metáfora era produto de operações lógicas. Já, Quintiliano, em Institutio Oratoria, 

utiliza o termo translatio como o termo metaphora, afirmando que “um tropo é uma 
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transposição de uma palavra ou de uma frase da sua significação própria para outra” 

(FILIPAK, 1983, p. 35). 

Mais tarde Nietzsche, no Livro do Filósofo (KONRAD,1968, p. 16), mostrou a origem 

da linguagem como uma cadeia sucessiva de metáforas que foram utilizadas pelo homem para 

reconhecer e nomear o mundo circunstante: primeira metáfora: transpõe uma excitação 

nervosa em uma imagem. Segunda metáfora: a imagem se transforma em som articulado. 

Assim, ao falarmos de árvores, de cores, de neve e de flores, falamos apenas das metáforas 

das coisas. Terceira metáfora: quando o conceito se transforma numa coisa mais distanciada 

da coisa em si. Ela é uma das maiores contradições do pensamento ocidental, já que é a 

identificação do não-idêntico  

Jacques Derrida, na obra Gramatologia, elucida a origem da metáfora na linguagem 

quando afirma que “toda linguagem é essencialmente metafórica reportando a língua à sua 

origem” (2006, p. 330). Ele fala que a primeira linguagem humana teve de ser figurada já que 

os primeiros motivos que fizeram o homem falar foram as suas paixões e as suas primeiras 

impressões foram tropos.
3
 . 

Cassirer (1985, p. 102) admite duas espécies de metáforas: a metáfora linguística e a 

metáfora mítica, constituindo esta última como vínculo intelectual entre a linguagem e o mito 

e as fantasias que ele provoca. Desta forma, a metáfora passa a substituir a denotação por um 

conteúdo de representação, mediante o nome de outro conteúdo, que se assemelha ao primeiro 

em algum traço, ou tenha com ele qualquer analogia indireta.  

Hedwig Konrad (1968, p. 85) criou uma teoria lógico-linguística da metáfora que, 

seguindo as pegadas de Aristóteles, considera a metáfora não como espécie, mas sim como 

gênero, separando o campo metafórico em linguístico e estético. Para este autor, o 

funcionamento da metáfora linguística se opera através de três processos gradativos: 

abstração, generalização e concretização. Pela abstração, a palavra metaforizada perde a sua 

referência para um objeto individual a fim de assumir um valor geral, aproveitando dele 

apenas um traço dominante. Na generalização, um atributo dominante ou secundário confere 

ao substantivo um traço genérico. A concretização é quando o termo metafórico toma uma 

nova significação concreta, tornando o seu significado básico.  

Paul Ricoeur (1976, p. 60), em sua Teoria da Interpretação, num resumo esquemático, 

demonstra que desde Aristóteles até o século XIX, a metáfora foi concebida como um tropo. 

Sentido de um nome que se desvia da literalidade das palavras, sendo a razão deste sentido a 

                                                           
3
 Figuras do discurso que dizem respeito à denominação. 
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semelhança, dando a possibilidade de substituição. Em consequência, a substituição do 

significado não representa nenhuma inovação semântica e nem oferece qualquer informação 

nova.  

Novos estudos ampliaram a metáfora na vertente cognitiva e foram trazidos por 

George Lakoff e Mark Johnson com a publicação da obra Metaphors We Live By (1980). 

Nesta obra, os autores salientam que todo o pensamento é estruturado metaforicamente e, por 

isso, não existe verdade absoluta. Eles se contrapõem à visão tradicional da metáfora como 

figura de linguagem, de uso exclusivo dos poetas, e explicam que “nosso sistema conceitual 

comum, em termos do qual pensamos e agimos é de natureza fundamentalmente metafórica” 

(p. 3). Para eles, “a verdade é sempre relativa a um sistema conceptual e este é, em grande 

parte, metafórico por natureza” (1980, p. 293). Por isso, ensina Zanoto (1995), dentro desta 

vertente, que a metáfora pode ser considerada uma “operação cognitiva fundamental, 

constitutiva da linguagem e do pensamento" e não um fenômeno que ocorre somente com as 

palavras. Esta nova visão da metáfora abandona a visão objetivista do significado como algo 

claro, preciso e determinado, e apresenta como característica essencial a indeterminação do 

significado. 

Dentro da abordagem cognitivista, esta visão, na explicação de Marcuschi (2007, p. 

78) envolve tanto o “componente individual como o social”, pois a percepção do mundo é 

uma “construção cognitiva socialmente construída”. O autor salienta que é complicado 

estabelecer dicotomias entre “social – individual – cognitivo – biológico -objetivo - subjetivo 

– fato – valor”, por ser a existência de cada um desses fenômenos dependentes da interação 

que ocorre entre eles. Em consequência, infere-se que, a interpretação metafórica é encarada 

como o resultado de processos sociocognitivos, visto que investigar a metáfora sob a ótica da 

cognição é, também, perceber suas influências sociais e afetivas. Esse é o ponto central da 

Teoria da Metáfora Conceptual que anseia, debaixo de um viés cognitivo, destacar os 

aspectos socioculturais e experienciais envolvidos em um conceito metafórico. É dentro desta 

concepção que o percurso desta pesquisa foi desenhado. 

 

 

3 A PORTA 

 

No hebraico porta é uma guardiã de uma abertura, uma passagem que permite 

intercâmbio do interior com o exterior (LÉON-DUFOUR, 1987, p. 794). Cunha (1982, p. 
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624) define o verbete “porta” como substantivo feminino que pode ser compreendido como 

“abertura em parede, ao nível do solo ou de um pavimento, para dar entrada ou saída”. Tem 

sua origem etimológica no latim, porta-ae. Já, Silva (2014, p. 376), relaciona o verbete 

“porta” com portus, porto, ancoradouro e salienta que, atualmente, com a internet, o portal 

indica a entrada principal de um endereço eletrônico que permite seguir para outros destinos 

sediados. 

A origem da porta remonta ao homem das cavernas que a criou como proteção ao frio 

e às feras. Ela se tornou barreira protetora separando os espaços e fazendo surgir a noção de 

abertura e fechamento. Na expressão de Cavalcante (2003, p. 6), a porta assume as funções de 

barreira mecânica, térmica, visual e acústica e funções topológicas de junção ou disjunção 

entre os espaços que se quer diferenciar ou fundir. 

Nas cidades antigas havia uma porta fortificada de maneira monumental que guardava 

a entrada com a finalidade de proteger os cidadãos dos ataques dos inimigos, garantindo-se a 

segurança.  A figura da porta, tornava-se uma metáfora de identificação com a cidade e com o 

seu povo. Por analogia, apossar-se da porta e atravessar os seus umbrais tinha a conotação de 

tomar posse do poder da cidade, na medida em que “receber as chaves da porta” traduz a ideia 

de ser investido de poder e de autonomia. As portas das cidades medievais traziam as marcas 

que identificavam o poder dos governantes, bem como os registros de feitos heroicos e 

religiosos. A partir da Idade Média as cidades passaram a ter muralhas e portas com 

motivações militares, aduaneiras ou cerimoniais. 

Em seu Dicionário de Símbolos, Jean Eduardo Cirlot (1969), salienta que, na antiga 

Escandinávia, os exilados tiravam as portas de suas casas e as jogavam no mar para fazer 

delas uma embarcação. Por isso, etimologicamente, a porta carrega o sentido também de 

transporte, daí o substantivo porto como local de desembarque e os verbos deportar, reportar, 

importar, exportar e tantos outros. É a porta que gera a oportunidade (oportunitas) e pela sua 

função permite o inoportuno (inopprtunus), de acordo com a Encyclopedia Popular, do 

campanhense Veiga (1979, p. 724). 

O vocábulo porta se estilhaça na linguagem e se desdobra prodigamente em portões, 

portais, porteiras, porto, porta-luvas, porta-aviões, não se “importando” em aportar, exportar 

ou importar de maneiras e modos variados (FUÃO, 2021). É o portable, o portátil o rapport, 

o repórter e o porteiro. Há também uma variedade de tipos de portas que o homem construiu 

ao longo da história: as portas levadiças do castelo medieval (quando se abria se colocava 

como ponte sobre o abismo); portas de madeira, de vidro, de correr, giratórias, embutidas, 
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vaivém, com olho mágico. Há portas e portais de cidades, casas, templos, igrejas, tribunais, 

fábricas e hospitais. Poeticamente, cantou Vinícius: “Eu sou feita de madeira/ Madeira, 

matéria morta/ Mas não há coisa no mundo /Mais viva do que uma porta” (MORAES, 1970). 

Tudo tem porta. Há também a porta do cemitério (reflexão desenvolvida em 2014 no meu 

trabalho de doutoramento em Psicologia na PUC-SP), que delimita a cidade dos vivos da 

cidade dos mortos e desempenha uma fronteira espaço-temporal na psiquê entre a vida que 

continua e a vida que termina e, por vezes, metaforiza-se em lugar onírico e fantástico, 

amedrontador, tal como estabelece o adagio na porta de um cemitério: “Nós que aqui estamos 

por vós esperamos.” 

Para Chevalier e Gheerbrant (2003, p. 734), a porta simboliza o local de passagem 

entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o 

tesouro e a pobreza extrema. A travessia da morte e a porta do além proporcionaram à razão e 

à fantasia humanas diversas tentativas de entendimento, tendo em vista que a morte espreita 

constantemente a vida. Montaigne se socorre dos versos de Propércio (FRAPPIER,1976): 

“Em vão, ó mortais, inquiris sobre a hora incerta da vossa morte e sobre o caminho pelo qual 

chegará”. O comentário de Montaigne é lapidar: Nul me meurt avant son heure. Tous les jours 

vont à la mort, le dernier y arrive.
4
  

A angústia diante da morte e os portões do inferno encontraram expressão máxima na 

Divina Comédia de Dante Alighieri. O Inferno é descrito na primeira parte, sendo as outras 

duas o Purgatório e o Paraíso. A obra encontra-se dividida em trinta e quatro cantos (uma 

epopéia). A viagem de Dante é uma fantasia alegórica (escrita no início do século XIV) 

baseada na concepção medieval de Inferno. No poema, o inferno encontra-se configurado 

com nove círculos de sofrimento localizados dentro da Terra. Entretanto, o que anseio 

salientar é que tudo para Dante começa com a porta e nela encontra-se escrito: Per me si va ne 

la città dolente, / per me si va ne l'etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente. / 

Dinanzi a me non fuor cose create/se non etterne, e io etterna duro. / Lasciate ogne speranza, 

voi ch'intrate.
5
 A porta, ou portão do inferno para Dante não possui trancas ou cadeados, 

somente um arco escrito que adverte: uma vez dentro, deve-se abandonar toda a esperança de 

rever o céu, pois de lá não se pode voltar. A alma só tem livre-arbítrio no mundo dos vivos; 

                                                           
4
 “Ninguém morre antes de seu tempo. Todo dia conduz para a morte, mas o último chega até ela”. 

(MONTAIGNE apud (FRAPPIER, 1976, tradução nossa). 
5
 “Por mim você vai para a cidade dolorosa, / por mim você vai para a dor eterna, / por mim você vai entre os 

perdidos. 

Antes de mim as coisas criadas não saem / se não forem eternas, e eu eterno duro. / Deixe toda esperança, você 

que entra.” (ALIGHIERI, Canto III,1979, tradução nossa). 
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de modo que neste mundo ela deve decidir se quer ir para o céu ou o inferno. Depois da morte 

o ser humano perde a capacidade de raciocinar e tomar decisões. A famosa inscrição 

“Abandone toda esperança aquele que por aqui entrar” foi imortalizada por Rodin na obra A 

Porta do Inferno (esses olhos meus que a terra vai devorar puderam vê-la!). Auguste Rodin 

foi contratado, em 1880, para criar um conjunto de portas de bronze monumentais para um 

novo museu de artes decorativas em Paris. A escultura possui cerca de 185 figuras sofrendo e 

se contorcendo, entre as quais personagens identificáveis do Inferno, com dimensões que 

variam de 15 centímetros e um metro. A obra foi produzida durante 37 anos (de 1880 a 1917) 

e as portas só foram fundidas em bronze após a morte de Rodin.  

A porta carrega em si a ideia de permanência, de mudança e de espera. É umbral e é 

fronteira. Aberta ou fechada ela é uma fissura, uma fratura na continuidade do espaço. A sua 

frente, ela configura espera, separação. Atrás dela tem-se o sentido da chegada, do aconchego. 

Ela é o elemento essencial na arquitetura, sendo o fundamento do habitável, já que não existe 

casa sem porta. Ela é a abertura que permite entrar e sair, por isso, ela é a própria arché da 

arquitetura. 

A porta traz o novo, comporta presságios de fora para dentro, tem o controle do que 

chega e do que sai. Funciona como Jano (em latim: Janus, deus romano das mudanças e 

transições), tão bem configurado por Santo Agostinho: “Tem poder sobre todos os começos 

em relação às mudanças, inícios e começos” (1996, p. 634) e o poeta Virgílio: “Há duas 

portas, bélicas ditas, barras, ferrolhos de bronze as trancam;/Sempre ao limiar de sentinela 

Jano” (2005, p. 214). Daí, Janeiro, o mês do início, o porteiro. 

 

 

4 PORTAS E PASSAGENS 

 

A existência humana é balizada por processos e fases de formação, nascimento, 

crescimento, maturação, reprodução e extinção. Essas etapas se cumprem como portas que 

abrem ciclos e etapas, para que o ser humano, na sucessão do tempo, encontre a sua realização 

dentro de cada período de sua vida. A temporalidade é absoluta para o humano, ser biológico 

que experimenta mudanças circadianas (do latim dies, diei = dia), sazonais, mensais, anuais, 

seculares. Na sabedoria do Eclesiastes (11.1-2), “todas as coisas têm o seu tempo que a cada 

uma foi prescrito. Há tempo de nascer, e tempo de morrer.” A vida é algo que acontece num 

continuum ininterrupto, um devir que cada ser vivo experimenta. O limiar de tudo começa 
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com a abertura da porta da vida. Havia um límen (do latim; designava a soleira ou o batente 

da porta de uma casa romana) e um hímen (hymen; do grego antigo, membrana). E no útero 

fomos gerados e em seu interior havia todo o conforto que nos envolvia numa simbiose 

perfeita e indiferenciada. Abriu-se, então, a porta do nascimento e tivemos que sair de lá 

forçosamente tendo que abrir a boca, pulmões, ouvidos e olhos. Um dos sentidos da palavra 

porta é o de gestação, como lembrou Derrida (2008, p. 53): “portas gestam o mundo. 

Carregam dentro o outro, dão um comportamento, uma compostura”. 

A mulher é, sem dúvida, a imagem da porta, já que tudo passa pela porta, todos os 

seres humanos passaram pela mulher. Sem exceção, todos os nascidos passaram pela porta, 

estiveram dentro e passaram pela vagina ou pelo corte cirúrgico. Certamente que foi por isso 

que o francês Gustavo Corbert (1819-1877), na pintura A origem do mundo, destacou a vagina 

e sua fenda como “a cara do mundo”. No dizer de Viorst (2005, p. 19) esta saída do útero é 

dolorosa, já que “somos lançados para fora do útero sem um apartamento, cartão de crédito, 

um emprego ou um carro. Somos bebês que mamam, choram, se agarram indefesos.” 

Simbolicamente, há um abrir de uma porta e o fechar de outra que relaciona um dentro com 

um fora, um interior e um exterior, um distante e um próximo, um contido e um não contido. 

Ainda que a mãe se interponha entre nós e o mundo, esta saída do útero é uma passagem 

dolorosa de um estado confortável de existir para o confronto com a vida e todas as suas 

exigências, já que é difícil tornar-se um ser à parte, separar-se literal e emocionalmente, 

defender-se sozinho e sentir-se sozinho interiormente. De tal maneira,  no processo de 

desenvolvimento humano, a construção de identidade acontece, por analogia, como num 

incessante passar e atravessar de portas. Crescemos como seres humanos conquistando nossa 

independência mediante portas que se abrem e fecham.  

– Permitam-me, dentro de um viés memorialístico, enviesar algumas reminiscências: 

Aos doze anos, ingressei pela primeira vez no seminário da Campanha. Recordo-me do 

menino saindo de casa e a mãe na porta fingindo não chorar. A porta da infância começava a 

se fechar para mim com a liberdade das brincadeiras nas ruas com os primos e amigos e, para 

longe deixava o canto suave de minha mãe, os seus beijos e afagos. Eu cheguei ao seminário 

em um domingo à tarde acompanhado por meu pai. À porta os veteranos me deram as boas-

vindas e Monsenhor Domingos me esperava na reitoria. Para descrever aquele momento tomo 

emprestado as palavras de Raul Pompéia: “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta 

do Ateneu. Coragem para a luta”. Como o autor citado, “bastante cedo experimentei a verdade 

deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa 
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de carinho que é o regime do amor doméstico” (In ATENEU, 2021). Então, a porta se abriu e 

mostrou ao menino tantas coisas a aprender para além das montanhas e dos horizontes da 

bucólica Aiuruoca. Os largos corredores, as salas de aula, o refeitório, a capela, a sala de 

jogos, a quadra, o piano, o harmônio. E a biblioteca, que parecia imensa e fascinante, tornou-

se o lugar preferido do menino que se debruçava sobre as famosas antologias e as 

enciclopédias, os livros de capa dura com as suas fascinantes gravuras. As coleções da revista 

Geográfica Universal mostraram ao menino os lugares que depois ele iria ver com os seus 

próprios olhos. (O Livro da Vida, que aguçava a curiosidade com as fotografias anatômicas do 

corpo humano, haja vista, as páginas ensebadas pelos muitos dedos que o folheavam).  

Desde cedo interessei-me pelas humanidades, ou seja, as disciplinas humanas. Elas 

foram-me úteis para o ajustamento fino da sensibilidade, de modo a captar melhor as nuances 

da vida e as melodias dos sentimentos, tal como Bocaccio começa no Decameron, com a 

expressão “Umana cosa è”.
6
 

E os primeiros livros lidos integralmente nas tardes livres de sábado e domingo, nas 

narrativas literárias de José de Alencar, Machado de Assis, Monteiro Lobato, José Mauro de 

Vasconcelos e tantos outros. Não havia internet e nem se concebia o mundo virtual e a 

vontade era mesmo a de entrar nos livros para conhecer o mundo. Foi esse “estado de 

inocência filosófica” – Fernando Gil (2005) explicou que a filosofia é um ato de inocência 

porque interroga o admirável no mundo – que me levou a  buscar na leitura uma forma não só 

de entendimento, mas também de “empoderamento” do mundo em meio às incertezas de não 

saber o que fazer da minha vida (e confesso que até hoje não sei o que fazer). Lembro do 

capítulo VI, de Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll), batendo na porta e falando com 

o lacaio, “Como posso entrar?” E ele respondeu: “Será que é pra você entrar? Oh, é inútil 

falar com ele, disse Alice desesperadamente: ele é completamente idiota”. E ela abriu a porta 

e entrou e viu o gato. O gato apenas sorriu largamente quando viu Alice. Então, ela suplicou: 

“Você poderia me dizer, por favor, qual caminho eu devo seguir a partir daqui?” E ele 

respondeu: “Isso depende muito de para onde você quer ir.” 

A vida no seminário era organizada pelo coordenador que a cada manhã escrevia no 

quadro de horários que ficava ao lado da reitoria a programação das atividades a serem 

cumpridas. E ao longo do dia o tempo se definia pelas portas que se abriam e se fechavam: 

levantar, oração, café, aulas, almoço, trabalho, estudo, oração, missa, jantar, recreio, estudo, 

                                                           
6
 Nota do Autor: Expressão italiana tirada da obra Decameron (2013) de Bocaccio para falar daquilo que é 

próprio do ser humano e sobretudo da compaixão necessária para com as fraquezas dos outros. 



CARVALHO, Francisco de Assis. Reverberações polissêmicas da metáfora da porta e suas ressonâncias na existência humana (na minha, 

principalmente). 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 251-277, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  262 

 

oração, dormir. Cada porta tinha sua importância e significado (a porta da reitoria trazia maus 

presságios e dores no estômago!). Havia, entretanto, uma porta que se revestia de um caráter 

um tanto especial porque conectava com o verdadeiro sentido e razão de estar ali e permitia, 

por isso, a reflexão (do latim, reflectere, curvar, dobrar, vergar). A porta da capela se abria 

para os momentos de oração comum e também para as horas de discernimento espiritual. Eu 

lembro com saudades daqueles momentos em que ficava contemplando a imagem da “Mãe 

das Dores”. Ave, Maris Stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, felix caeli porta.
7
 

Aprendi a amar Nossa Senhora vivendo tão cedo longe de minha mãe (nesses tempos minha 

mãe ainda chorava a perda de minha irmã que tinha morrido com apenas dezessete anos). 

Doía estar longe do seu colo, mas na solidão da capela contemplava a Porta do Céu (Ianua 

Caeli), naquele olhar tão simples e meigo como o de minha mãe. Santo Afonso Maria de 

Ligório afirma que Maria é a Porta do Céu porque, da mesma forma que todas as graças e 

indultos que os reis concedem a seus súditos passam pela porta do seu palácio, “de igual 

modo nenhuma graça desce do Céu à terra sem passar pelas mãos de Maria.” Esclarece que 

Maria dá plenitude as palavras do Evangelho Todo aquele que pede, recebe; e aquele que 

busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-á (Mt 7,8). “Como pode Nossa Senhora deixar-nos à 

porta quando lhe pedimos que nos abra? Como não há de socorrer-nos se nos vê tão 

necessitados?” (As Glórias de Maria, 2021). Com o passar do tempo, depois de ter perdido a 

minha mãe e na escuta de outras mães que perderam os seus filhos, o meu amor pela Mãe das 

Dores foi como que se dilatando, na medida em que constato que foi também com as lágrimas 

e o sofrimento de uma Mãe que “a semente da Vida Nova fecundou”, e foi preciso o 

sofrimento de uma Mãe para que as Portas da Ressurreição se abrissem para a humanidade. 

Dos mais de 10 anos de formação presbiteral vividos no seminário, as imagens que 

mais se fixaram na minha lembrança se referem às primícias, quando ainda era menino. A 

inesquecível sabedoria dos professores e professoras: Padre Nelson e suas etimologias 

botânicas, “as gimnospermas e angiospermas” (admirava a sua fina ironia e seu jeito peculiar 

de ser, bem como sua imensa sabedoria); Soeur Manuelita de Sion com seu francês 

impecável, “Bonjour Helena, fermez la porte s'il vous plaît” e Mère Xaverina de Sion, com 

suas aulas de história do Judaísmo e de música ensinava a cantar (ainda lembro do salmo 23 

para o início da Semana Santa: “Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos bem mais alto, 

antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar!"); Dona Iolanda e as aulas de Língua 

Portuguesa e Matemática (como ela podia conjugar disciplinas tão díspares?). Aos sábados 

                                                           
7
 “Ave, Estrela do Mar, Santa Mãe de Deus. Sempre Virgem Maria, Porta Feliz do Céu”. 
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havia as tardes meditativas e questionadoras do reitor (lembro até hoje de uma meditação 

sobre o discernimento vocacional e a imagem do machado posto ao pé da figueira esperando 

frutos, Lc 3,9). Como os conteúdos oníricos, as lembranças são sempre subjetivas e 

singulares, algumas ficam em nós para sempre. 

O seminário abriu-me também a porta da solidão que não mais se fechou. Em meio a 

tantos colegas e companheiros, esta porta permitiu-me construir minha individualidade com 

todas as suas consequências de ser sozinho. Falo da solidão boa, agregadora, prolífica. E, aos 

poucos, a porta do seminário foi amplificando o mundo do menino: a convivência com a 

diferença do outro; as decepções e os desafios de amar, perdoar e compreender; as orações e a 

música, minha outra grande paixão. De novo lembro o poeta Carlos Drummond de Andrade: 

“Arrebentaram a porta. / Derrubaram a porta. / Chegaram a um lugar luminoso onde a verdade 

esplendia seus fogos. / Era dividida uma da outra. / Chegou-se a discutir qual a metade mais 

bela./ As duas eram totalmente belas. / Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua 

miopia” (In: Poesia Completa, 2002). 

Para a maioria das pessoas, nos primórdios da infância, aprende-se que estar em casa, 

com a porta fechada é estar em “nosso mundo”, convivendo com as pessoas que se ama. Este 

é o mundo presumido. Depois vem a escola que exige sair de casa. Esta passagem também 

não deixa de ser desafiadora. Aprende-se que sair de casa e passar pela porta é aventurar-se 

para além do conhecido e ir ao encontro dos outros, num processo de ir e vir, de chegar e de 

partir e de exercer autonomia, na medida em que passar pela porta possibilita trafegar entre 

mundos diversificados, seguros ou inseguros. E a porta da escola abre outras portas e mundos 

que obrigam à adaptação e ao crescimento. 

E, pouco a pouco, perdendo e ganhando, vamos aprendendo que crescer pode doer, 

mas que é necessário e inevitável. Especialmente é na adolescência que a porta do mundo se 

escancara.  Moreno e Griffa (2001, p. 37), a este respeito, salientam que “sair pela porta e 

separar-se dos pais para incorporar-se ao mundo adulto exige um certo grau de 

questionamento da autoridade”. A rebeldia tem por finalidade fazer com que o adolescente 

deixe de ser considerado criança e que os pais o ajudem a separar-se. Despontam-se, desta 

forma, sentimentos ambíguos, já que o adolescente destaca os aspectos negativos da imagem 

e do vínculo com os pais para poder afastar-se deles sem sentir culpa de deixar algo valioso. 

O sair pela porta como experiência de separação não é elemento novo na história do 

adolescente, já que foi separado da mãe ao nascer, foi desmamado no decorrer do primeiro 

ano de vida e mais tarde deixou o lar para frequentar o jardim-de-infância. Porém, não é por 
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não ser nova que a experiência deixa de ser dramática, tendo em vista que, o processo de 

separações sucessivas pelas passagens das muitas portas chega ao auge e deve levar o 

indivíduo a alcançar a sua plena autoafirmação. É o clímax de tudo (temos o mundo em nós, e 

carregamos a vitalidade dos sonhos e das expectativas que, aos poucos, vão se desvanecendo).  

Sucessivas portas se abrem e fecham da adolescência para a vida adulta: a 

emancipação e o serviço militar, o vestibular, a formatura, o emprego, as mudanças de casa e 

de cidade, a ordenação sacerdotal, o noviciado, o namoro, o noivado, a despedida de solteiro, 

o casamento, o divórcio, a viuvez, a aposentadoria, as doenças, as cirurgias, a morte dos entes 

queridos e o luto. Ao lado das portas de natureza material, estão as portas de natureza 

existencial implicitamente vinculadas às relações humanas, no que se refere às outras pessoas, 

a nós mesmos e a Deus. Estas são as portas mais difíceis de serem abertas e fechadas, já que 

definimos a nós mesmos na relação com o outro e encontramos a nós mesmos na relação com 

Deus. 

Na vida adulta, na meia-idade, entre os cinquenta e sessenta anos, após o percurso 

inevitável do abrir e fechar de portas, podem-se perceber mudanças que trazem alterações na 

identidade e no corpo (muita vez contemplo a face do meu pai na imagem que o espelho hoje 

reflete de mim. E eu que brigava tanto com ele!). Os vincos na face, as cãs evadindo, um 

desejo de pranto por qualquer coisa e a constatação de que perdi as rédeas das lágrimas. O 

medo da limitação e do futuro, por vezes faz brotar a interrogação “quem vai cuidar de mim?” 

Um desejo maior de ficar em casa com as minhas coisas, dentro de um mundo novamente 

uterino que me abrigue, proteja e embale. Na onisciência do poeta: “Antes, todos os caminhos 

iam. / Agora todos os caminhos vêm. / A casa é acolhedora, os livros poucos. / E eu mesmo 

preparo o chá para os fantasmas” (Mario Quintana, in Poesia Completa, 2005). 

Viorst (2005, p. 271) fala em perdas e mudanças de imagem nesta fase da vida: “A 

meia-idade é triste, porque – não de repente, mas aos poucos, dia a dia – perdemos e 

abandonamos nosso eu jovem”, Jung ensina em O homem e seus símbolos (2008, p. 21) que 

por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente 

se utilizam termos simbólicos como representação de conceitos que não se podem definir ou 

compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma 

linguagem simbólica e se exprimem através de imagens Através dos símbolos é possível 

estabelecer uma relação criativa e dialética com a psique, em que vivências pessoais são 

ressignificadas e outra direção para a vida pode ser tomada, na medida em que os símbolos 
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trazem à consciência conteúdos arquetípicos compensatórios em relação a uma vida 

unilateral, parcial, fragmentária (KAST,1994). 

A meia-idade pode ser compreendida como uma fase limiar ou liminar. O limiar é 

aquela pedra (soleira) que se coloca debaixo de uma porta para se fazer a passagem de um 

espaço a outro Em conformidade com a psicologia junguiana, a transição da meia-idade ou 

“meio da vida”, acontece como um mergulho fundo na experiência liminar, para visitar o 

mundo de Hermes, que é como uma viagem mística pelos bastidores escuros da mente. O 

arquétipo representado por esse deus grego reflete o sentido da presença marcante do 

inconsciente toda vez que a vida nos coloca em uma situação limítrofe.  De acordo com Silva 

(2014, p. 269), os antigos gregos colocavam o busto ou a cabeça de Hermes sobre colunas nas 

entradas dos ginásios e no começo das estradas e encruzilhadas, indicando lugares e direções. 

No meio da vida, de acordo com Stein (2007, p. 63), a pessoa passa pelo limiar e entra 

numa porta em que os limites vão se estabelecendo por fatores externos como a idade, a perda 

de entes queridos, ou o fracasso na realização de um sonho juvenil, isto tudo combinado com 

uma mudança nas estruturas intrapsíquicas. Entretanto, ainda que a experiência possa ser 

dolorosa, ela conduz a autenticidade, a uma genuína sinceridade (do latim sincerus, limpo e 

puro; do grego sem cera, sem máscara), em conformidade com Cunha (1982, p. 724). 

Para bem viver esta fase é preciso “entrar nela pra valer”. A persona precisa ser 

desmascarada e é preciso penetrar as defesas inconscientes e abandonar o conjunto de 

identificações que nas fases anteriores representaram um ideal de vida.  Segundo Stein, em 

Jung o Mapa da Alma (1998, p. 97) a persona é o “indicador da personalidade, a imagem 

como uma pessoa se mostra externamente e a atitude que assume como resposta às situações 

dentro do seu ecossistema”. Para muitos, o problema maior é quando ocorre uma 

identificação profunda demais com a persona e ela é utilizada como disfarce ou máscara. A 

personalidade real fica oculta e passa-se a representar o papel do ideal. Além do mais, quando 

há identificação demasiada com a persona, o contato com o lado sombrio e obscuro da 

personalidade é certamente perdido e, em decorrência, a pessoa se deixa conduzir por uma 

personalidade marcada por uma vida pouco verdadeira e superficial. A sombra, em oposição à 

persona pode ser identificada como “os aspectos rejeitados e inaceitáveis da personalidade 

que não são recalcados e formam uma estrutura compensatória para os ideais de si mesmo” 

(p. 206). 

O movimento de Hermes vem carregado de medo pela perda da imagem daquilo que 

foi o tempo todo, mas que jamais voltará a ser. De tal maneira que, é preciso fechar a porta do 



CARVALHO, Francisco de Assis. Reverberações polissêmicas da metáfora da porta e suas ressonâncias na existência humana (na minha, 

principalmente). 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 2, p. 251-277, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  266 

 

passado e enfrentar com coragem a passagem da porta que nos aponta para o fim. “Por meio 

do enterro do antigo Self, a alma liberta-se das amarras de um senso de identidade 

previamente estabelecido” (STEIN, 2007, p. 59). 

Na minha escuta psicológica das pessoas em processo de perdas e luto, inúmeras vezes 

percebo que a experiência liminar é marcada pela resistência de um Self que insiste em se 

apegar a contextos temporais fixos e que precisam ser abandonados, não querendo deixar de 

ser o que sempre foi.  Percebo também, por vezes, em pessoas que atravessam a meia-idade 

um sofrimento e uma resistência em abandonar a persona que é apenas persona, somente uma 

máscara oca coberta de mentiras e posturas inconvenientes. Tenho escutado pessoas que se 

recusam a atravessar esta porta (e eu mesmo reconheço minha dificuldade) que convida a 

repensar a trajetória da vida, a autoimagem, as convicções e ancoradouros em que se firmou 

toda a identidade (o que faço profissionalmente não me define para sempre). Eu acho que o 

poeta estava pensando nisso quando compôs estes maravilhosos versos: “Eis que havia no 

fundo daquele quase infindável corredor de meu sonho, uma porta com a seguinte placa: 

BATA SEM ENTRAR. É sempre assim, pensei, o mistério só existe do outro lado das portas. 

Minto. O mistério está mesmo é do lado de cá” (QUINTANA, 1988).  

O ganho na passagem da porta da meia-idade (especialmente para mim na 

comemoração dos meus 26 anos de vida sacerdotal), talvez esteja de que, no reconhecimento 

do Self, tem-se a oportunidade de também reconhecer que, no percurso da vida, não somos 

apenas uma função, uma profissão, uma vocação, uma obra, mas que, como seres humanos, 

possuímos uma alma, um coração, uma singularidade. A emergência de uma nova imagem de 

si mesmo pode nos libertar da autoilusão, começando aqui o processo para se atingir o que 

Jung chamou de individuação. Como escreveu Philip Roth em Dying Animal, 2016 (sem 

sombra de dúvida, um livro admirável!): Maybe it’s still a bit of an affront to people, fail to 

abide by the old clock of life. But what can I do about the fact that, as far as I can tell 

nothing, nothing is put to rest however old a man may be?
8
 

Todavia, é crucial reconhecer que se entra no limiar “através de uma porta específica” 

(STEIN, 2007, p. 58) que é viver internamente a experiência da perda e do enterro do velho 

senso de Self. Esse processo pode acontecer gradualmente numa sucessão de pequenas 

mudanças, ou de forma abrupta, de uma hora para a outra, por meio de uma virada dramática 

e revolucionária, numa “quebra de continuidade psicológica em que a experiência de si 

                                                           
8
 “Talvez seja uma pequena afronta aos outros não seguir o velho relógio da vida. Mas que posso eu fazer em 

relação ao fato de que, tanto quanto sei, nada, mas ainda sossega, por mais velho que um homem seja?” 
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mesmo e dos outros passa a ser sentida de forma diferente”. Poetizo a reflexão com os versos 

de Carlos Drummond de Andrade: “O amor bate na porta / o amor bate na aorta, / fui abrir e 

me constipei. / Cardíaco e melancólico, / o amor ronca na horta/ entre pés de laranjeira/ entre 

uvas meio verdes/ e desejos já maduros” (In Brejo das Almas, 2013). 

 

 

5 A PORTA COMO ESPAÇO POLÍTICO E SOCIAL 

 

É pela porta que o homem aprende a condição de ser sujeito de sua existência e a 

respeitar também a existência do outro. Ela se faz fronteira para o espaço político, já que 

apresenta não somente aberturas e possibilidades, mas também fechamento e limitações. Para 

Roberto DaMatta (1997) enquanto esferas de ações sociais, a casa se opõe à rua – entre as 

duas, existe a ocorrência da porta, a qual dá continuidade a ambos os espaços, o dentro e o 

fora. Do oikos para a polis, enquanto a polis é o âmbito do político e do público, oikos é o 

âmbito do privado, o espaço em que o indivíduo age como membro de uma família e, como 

tal, defende seus interesses particulares, tendo deveres a cumprir em relação aos membros de 

sua família, às suas tradições e também em relação aos seus bens. 

Atrelada ao político (do grego polis), a porta tem um significado profundo para a 

construção do espaço humano. Aberta, a porta deixa passar, entrar e sair, permitindo a livre 

circulação das pessoas, exprimindo assim a acolhida. Fechada, ela impede a passagem: 

protege ou exprime uma recusa, sugerindo por vezes a possibilidade de uma triagem, uma 

seleção. Logo, podemos afirmar que a porta contribui para o desenvolvimento da autonomia e 

mantém o sentimento de integridade do indivíduo, quando pelo abrir e fechar de uma porta, 

ele exerce uma ação sobre o meio, participa de sua organização, adquirindo, assim, “um 

sentimento de domínio”, como ressalta Cavalcante (2003, p. 6), já que o espaço é um 

elemento indispensável para o entendimento da dinâmica social, no que tange ao uso da 

liberdade e dos seus limites. Ensina Rosendahl (2001) que essa apropriação espacial pode ser 

entendida como uma estratégia de controle sempre vinculada ao contexto social na qual se 

insere. Ela se dá como forma de poder e manutenção de poder, inserindo-se como ação e 

estratégia de controle social. 

Dentro da fala cotidiana podemos detectar o valor profundo dos gestos metaforizados 

na palavra porta quando falamos em “transpor a porta” ou “passar pela porta”, ou “fechar a 

porta”, “trancar a porta”. Tais expressões estão carregadas de significação que podem 
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semantizar a ideia de liberdade ou de sua restrição da mesma, de apropriação ou perda, já que 

a ideia de entrar ou de sair configura-se dentro de um espaço social determinado. É no espaço 

social que passamos a considerar a existência do outro e a sua diferenciação. O outro não sou 

eu, ele tem pensamentos, crenças, modos de se comportar e de agir diferentes de mim que 

precisam ser considerados. A convivência em sociedade deve promover o respeito à 

individualidade do outro, tendo em vista que, respeitar a porta como barreira material, moral, 

significa não a ultrapassar, ou entrar somente quando for permitido, nunca, porém,  

arrombando-a ou forçando-a.  

Hannah Arend, filósofa judia, ampliou a discussão das esferas do público e do privado, 

ensinando que ambas estão correlacionadas. Ela mostrou a passagem das preocupações da 

esfera privada da família e da casa para o domínio da política e anulou a oposição clássica 

entre a polis e o oikos. “Há coisas que devem ser ocultadas e outras que necessitam ser 

expostas em público para que possam adquirir alguma forma de existência” (ARENDT, 1991, 

p. 84). A esfera privada da família, fenômeno pré-político na Grécia Antiga, transformou-se 

num "interesse coletivo" controlado pelo monopólio de um Estado soberano, o que ela 

denominou de totalitarismo. Este procura fabricar algo que não existe, ou seja, um tipo 

humano semelhante aos animais, cuja única liberdade consistiria em preservar a espécie. 

Diante da experiência vivida com o nazismo, ela mostra a importância da ação, palavra e 

liberdade que não são coisas dadas, mas requerem, para surgirem, a construção e a 

manutenção do espaço público. Quanto menos alguém participa do espaço público mais 

violentado será, já que a política se efetiva no “espaço público” e acaba se apropriando das 

esferas de comunicação e sociabilidade, em que tanto a ação quanto a omissão interferem no 

bem-estar coletivo. E, por consequência, fazem extravasar as lacunas de poder na sociedade 

(fico pensando na incoerência histórica e cristã de quem apoia o bolsonarismo). Esclarece 

Cavalcante (2003) que, poder escolher entre uma porta aberta e uma porta fechada, significa 

ainda ter liberdade. As portas cumprem a função de garantir a harmonia social e a habilidade 

de atravessá-las é garantida pela cidadania e requer capacidades políticas, sobretudo, poder 

social.  

À medida que ia alinhando estas ideias, fui-me dando conta também das portas que 

socialmente são fechadas, sobretudo, para os pobres e marginalizados e despidos de poder 

que, na expressão de Bordieu (1996), é “sempre garantido pela condição sócio econômica e 

cultural de um indivíduo”. A porta da desigualdade impede que muitos tenham alimento, 

educação e dignidade humana. A sociedade é inclusiva ou exclusiva de acordo com o poder 
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dominante (o conceito de democracia – do grego: demos: povo; Kratos: poder, é ambíguo, na 

medida em que podemos perguntar: democracia para quem?). Entretanto, gostaria de deter-me 

um pouco no fechamento das portas para os loucos e criminosos. 

Michel Foucault, em Vigiar e Punir (2001), trouxe a ideia de disciplina. Segundo 

Foucault, a utilização das portas fechadas das prisões como forma de punição foi resultado do 

desenvolvimento da disciplina registrado no Iluminismo (séculos XVII e XVIII), trazendo à 

tona a ideia de que a disciplina teria gerado uma nova economia e uma nova política dos 

corpos (é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado). Ele chamou de disciplina o controle minucioso das operações 

de corpos, que impõem uma relação de docilidade-utilidade (2012, p. 133). A porta se fecha 

para que o indivíduo não tenha mais direito de ir e vir. A porta se fecha para que ele seja 

punido e mude de comportamento e, não sendo mais um criminoso, possa ser ressocializado 

(questão controvertida pela realidade das prisões do modelo brasileiro).  

Em outra obra, História da Loucura (2008), Foucault mostrou que a sociedade 

também fecha a porta para aqueles que considera inadequados, pervertidos e loucos, 

desenvolvendo uma reflexão de que a definição da loucura como “doença” é uma operação 

recente na história da civilização ocidental. O surgimento dos manicômios e hospícios revela 

a inquietação do homem burguês ante a razão cartesiana e a medicalização da loucura que 

passa a ser apreensível por aquele que detém uma consciência de “normalidade”, isto é, o 

sujeito do conhecimento. É o não-louco que conhece o louco, pois é na qualidade de objeto 

que a loucura se põe para o sujeito que conhece. O fechar das portas no internamento clássico 

decreta um silêncio para calar as vozes perturbadoras da loucura, na luta entre a razão e a 

desrazão.  

De certo modo, no terreno existencial, as portas fechadas podem esconder momentos 

singulares da vida tais como, uma confissão, um segredo, uma intimidade, falas ao pé do 

ouvido, cochichos. As portas ainda podem esconder segredos e conciliábulos, traições e 

coisas escusas. Elas permitem o não desvelamento (fico pensando na agonia de Cláudio 

Manuel da Costa e de Tomás Antônio Gonzaga por ocasião da Inconfidência e no que 

sucedeu ao alferes Tiradentes no final do século XVIII em Minas Gerais). Cecília Meireles 

maravilhosamente descreveu isso no Romanceiro da Inconfidência (1989, p. 106): “Atrás de 

portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, brilham fardas e casacas, 

junto com batinas pretas. / Liberdade – essa palavra que o sonho humano alimenta.” Instiga e 

arrola ao infinito a minha imaginação quando falo das portas fechadas e do mistério que aí se 
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imprime, tal como o fez Eça de Queiroz na sua intrigada e sedutora narrativa do Primo 

Basílio, quando conta que a jovem Luiza casada com o engenheiro Jorge, na ausência do 

marido, começou a receber visitas íntimas do primo que foi seu amor na juventude e, por isso, 

torna-se refém da terrível empregada Juliana. O autor realista Eça traça uma reflexão 

esplendorosa ao falar da porta da alcova que se abre para o desejo quando diz que “o primeiro 

erro que se instala numa alma até aí defendida facilita logo aos outros entradas tortuosas – 

assim, um ladrão que se introduz numa casa vai abrindo sutilmente as portas à sua quadrilha 

esfomeada”.  

No epílogo desta seção, um outro aspecto que importa referir é o da concepção de “um 

mundo sem portas”, quando na exacerbação do totalitarismo despontam as distopias 

(sociedades imaginárias em que tudo está organizado de uma forma opressiva, assustadora e 

totalitária, por oposição à utopia). As obras de Aldous Huxley (Admirável Mundo Novo) e de 

George Orwell (1984) profetizaram um mundo sem portas, bem de acordo com este em que 

vivemos. Não existem portas porque já não há limite para o que invade a casa pelas telas — 

todas as telas — desde dentro. Foi isso que Eliane Brum (2020), ao falar da experiência de 

viver em casa na pandemia, comentou que “perdemos a porta e a casa se tornou uma prisão. O 

que é uma prisão senão um lugar em que não temos escolha sobre o que pode ou não entrar? 

Um lugar em que estamos à mercê de todas as outras forças?”  

 

 

6 A PORTA DA VIDA ETERNA 

 

A porta é física (material), metáfora, imagem e símbolo. Na perspectiva do filósofo 

romeno e historiador das religiões Mircea Eliade em Imagens e Símbolos (1991), as imagens e 

os símbolos constituem “aberturas” para um mundo trans-histórico em que diversas histórias 

podem se comunicar (p. 173). Explica que as sociedades arcaicas e tradicionais concebiam o 

mundo ao seu redor como um microcosmos. Nos limites deste mundo fechado, começava o 

domínio do desconhecido, do não formado. De um lado existia o espaço cósmico, portanto, 

habitado e organizado; de outro lado, no exterior deste espaço familiar, existia a região 

desconhecida e terrível dos demônios, das larvas, dos mortos, dos estrangeiros; numa palavra, 

o caos, a morte a noite. Esta imagem é a que sobreviveu nas civilizações antigas mais 

evoluídas como as da China, Mesopotâmia ou do Egito (p. 39). Toda a região habitada é o que 

se poderia chamar de centro “e todas as civilizações orientais conheciam um número ilimitado 
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de “centros”. As três regiões cósmicas (Céu, Terra, Inferno) estavam ligadas por um eixo. 

Este era concebido como uma Porta que faz a ligação entre a Terra e os outros lugares. 

Lembra Eliade (p. 41) que no mundo oriental antigo a Babilônia (Bâb-ilânî) era um lugar tido 

como a “porta dos deuses”, pois era aí que os deuses desciam à terra. O centro deve ser 

considerado como a porta onde ocorrem as hierofanias, isto é, onde se verifica a possibilidade 

de ruptura entre o céu e a terra. Dentro desta perspectiva, a porta passa a ter uma significação 

escatológica. De maneira analógica, pode se dizer que a porta de uma igreja delimita o espaço 

sagrado do profano. Ensina Cunha (2008, p. 530) que profano tem origem no latim, profanus 

e refere-se ao “que está em frente ao templo e não entra nele”. 

Jerusalém é a cidade das portas antigas (Sl 24,7) que Javé ama particularmente (Sl 87) 

porque ele próprio as firmou (Sl 147,13). O peregrino que as atravessa experimenta um 

sentimento de unidade e de paz (Sl 122). 

Nas tradições judaicas e cristãs, de acordo com Léon-Dufour (1987), a importância da 

porta é imensa, porquanto é ela que dá acesso à revelação e sobre ela vem se refletir as 

harmonias do universo. Como não havia praças na cidade, o povo se concentrava nas portas, 

que passaram a ser lugares públicos, assim como as ágoras da Grécia, o Fórum Romano.  

Jerusalém, a antiga Salém de Melquisedeque, é considerada lugar sagrado para metade 

da população do planeta, ou seja, mais de 4 bilhões de judeus, cristãos e muçulmanos. 

Reconstruída sobre as suas próprias ruínas, os muros e a forma que Jerusalém possui 

remontam à época dos turcos otomanos, quando o sultão Suleiman II, em 1542, construiu os 

muros que ainda cercam hoje a cidade velha. Havia doze portas que são mencionadas pela 

Bíblia, no livro de Neemias, 1. Porta do Gado; 2. Porta do Peixe (de Damasco); 3. Porta Velha 

(de Jafa); 4. Porta do Vale; 5. Porta do Monturo; 6. Porta da Fonte; 7. Porta do Cárcere; 8. 

Porta das Águas, 9. Porta dos Cavalos; 10. Porta Oriental; 11. Porta de Mifcade (da 

Atribuição), 12. Porta de Efraim. Cada porta tinha uma função na cidade ligadas ao seu 

destino e relação e, no correr do tempo, cada denominação recebeu um sentido simbólico e 

metafórico que passou a ser atribuído à função original da porta. Hoje Jerusalém possui 

somente oito portas. 

As portas do Antigo Testamento e do Apocalipse acolhem os peregrinos e os fiéis. Na 

Bíblia, no livro do Apocalipse (21, 11-14), João nos mostra que foram realizados os anúncios 

de Isaías, Ezequiel e Zacarias: a Jerusalém celeste tem doze portas que estão sempre abertas 

e nelas o mal já não entra mais: Tinha grande e alta muralha com doze portas, guardadas 

por doze anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das doze tribos dos filhos de Israel.  
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As tradições judaica e cristã dão relevância à porta em uma imensa metaforização. A 

porta do templo é designada pelo nome de Porta do Ocidente, a que nos deve lembrar que é 

no seu umbral que o sol se põe, isto é, que a luz se apaga e, para além, reinam as trevas, o 

mundo profano. O livro do Gênesis fala das portas do céu (Gn 28,17) e o Salmo 78,23 que 

Deus abre as portas do céu para se manifestar, o que é reafirmado em Malaquias 3,10. Isaías 

60,11 proclama:  As tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão nem de dia nem de 

noite.  

A porta do Apocalipse é Cristo que, em sua majestade, virá no último julgamento, 

acolher o peregrino e os fiéis. Jesus refere a si mesmo utilizando a metáfora da porta: Eu sou 

a porta, quem entrar por mim, será salvo (João, 10,9). Assim, Jesus declara-se passagem, 

liberdade, abrigo. Se alguém passar por mim, será salvo (v.9): ao passarmos por Ele 

alcançamos a salvação e a libertação. Sendo a porta, Ele oferece a liberdade de ir e vir ao ser 

humano. É assim que o retorno de Cristo é anunciado e descrito como o de um viajante que 

bate à porta: o Filho do Homem está a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguma pessoa 

ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e farei a Ceia com ela e ela a fará comigo 

(Marcos, 13,29).  Nas entradas das catedrais Cristo é representado como a Porta que conduz 

ao Reino dos Céus, Quem entrar por Mim, será salvo (Jo,10.9). É dentro desta simbologia 

clássica que a igreja, como espaço de oração, é uma construção diferenciada das outras 

porque “entramos na Igreja e penetramos na vida eterna”, na expressão de Chevalier e 

Cheerbrant (2003, p. 736) e como ensina Eliade (1991, p. 53).  

Em Mateus 16,10 está anunciado: “Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha Igreja, e as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela”. As portas 

dos infernos, da morte simbolizam o abismo do qual não se pode sair mais, e que somente o 

Cristo, Vencedor da Morte, possui as suas chaves (Ap 3,17): “Aquele que tem a chave de 

Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre”. É extremamente 

significativo, no Domingo de Ramos, o gesto de o sacerdote bater na porta fechada da igreja 

três vezes com a cruz, antes de a procissão voltar a entrar no recinto da igreja. Este gesto 

simbólico litúrgico refere-se às portas que ficaram fechadas do céu para a humanidade depois 

do pecado de Adão e Eva, já que foi pela cruz de Cristo que as portas do céu novamente se 

abriram. 

Para falar de uma Igreja que deve ser acolhedora e aberta para todas as pessoas, o Papa 

Francisco, utilizou-se amplamente da metáfora porta na Audiência Geral de 18/11/2015, ao 

comentar o trecho de Apocalipse 3,20: Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha 
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voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearemos, e eu com ele e ele comigo. Afirmou: 

que “O Senhor nunca força a porta, mas pede autorização para entrar, porque a hospitalidade 

resplandece na liberdade do acolhimento e ofusca-se na prepotência da invasão.” Questionou: 

“Quantas pessoas perderam a confiança, não tem coragem de bater à porta do nosso coração 

cristão, à porta de nossas igrejas?” Exortou: “A porta diz muito da casa, e também da igreja. 

A gestão da porta requer um discernimento atento e deve inspirar grande confiança”. 

Manifestou gratidão: “Muito obrigado aos guardiões das portas das casas e das igrejas pelo 

sorriso e pelo acolhimento, fazendo as pessoas felizes e bem-vindas”. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro de um viés fenomenológico, admito sem rebuço, que experimentei um imenso 

prazer na elaboração deste escrito em que fui cerzindo ideias de domínios diferentes com a 

finalidade de produzir uma reflexão que tivesse logicidade dentro da dispersão. Norteou-me o 

pressuposto estabelecido por Lakoff & Turner (1989, p. 109) de que “o significado não está 

nas palavras, mas sim no conceito que cada uma delas expressa”. Por isso, quando se lê uma 

palavra, entende-se também o conceito expresso por ela e, consequentemente, na maioria das 

vezes, esses conceitos são metafóricos. A metáfora extrapola o plano linguístico e permeia a 

vida cotidiana por meio do pensamento e ações. Os autores citados mostram que a metáfora 

une razão e imaginação, resultando numa “racionalidade imaginativa que faz parte tanto da 

ciência como da literatura” (ZANOTTO et al.2002, p. 22). Assim, como objeto essencial para 

a constituição do espaço humano, a porta se fez entidade geradora de metáforas e se tornou 

matriz para o entendimento da existência humana com sua afetividade, liberdade e 

transcendência. A escrita científica foi contraposta pelas recordações do autor que emergiram 

e pelos trechos poéticos que foram transbordando no percurso deleitoso e infinitamente 

instigante desta reflexão. O pensar e o repensar da simbologia da porta foram em mim abrindo 

outras tantas portas no sem-fim da textualidade e, confesso que o encontro de tantos sentidos 

me proporcionou uma gama imensa de percepções, em que as portas da razão e da emoção se 

abriram par tentar compreender a metáfora da porta dentro de sua amplitude e volatilidade 

simbólica. De tal forma que, na espiral das concepções elencadas, evidenciou-se que a 

metáfora é uma figura que admite várias interpretações, isto implica afirmar que o “sentido do 
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texto é algo (in) determinado, o que resulta nas múltiplas leituras que se pode fazer” 

(ZANOTTO, 1995), alvo desta pesquisa. 
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