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O olhar do Saci 

Quem já viu um Saci? Quem já viu uma Iára, um Curupira? 

Muitos afirmam já ter visto estas entidades, Encantes que povoam o imaginário,
sob várias formas em muitas regiões do país. Pois é característico destas personagens a
transformação; podem surgir em um som, um vento, um movimento, um brilho, um
redemoinho. E podem encantar o humanos, brincar com eles, azedar o leite, dar nós nas
crinas  dos  cavalos,  esconder  coisas,  interpelar  um passante  ou  até  mesmo  surra-lo
misteriosamente quando determinados ritos, por eles estabelecidos de inopino, não são
obedecidos. 

O incauto que entra na mata, a pessoa que passeia na escuridão, estão sujeitos a
essas aparições, filhas do medo e da noite, diria Monteiro Lobato, contra as quais não
adiantam  preces,  orações,  nada  que  normalmente  pode,  segundo  as  crenças  mais
vigentes, movimentar o desconhecido, o sagrado. O caçador que espera a passagem da
presa escuta falar ao seu ouvido “deixa passar”, treme de angustia e deixa sim passar a
almejada caça. 

Assim, à pergunta se já vimos um Saci propõe-se outra pergunta: quem já foi
visto por um Saci? 

O que é um Saci? Um ser, uma força, um ente da Natureza. Mas resta então
perguntar  se  a  natureza onde se abriga  o Saci  é  a  mesma natureza que mapeamos,
conhecemos, protegemos e queremos submeter aos desígnios de uma lógica centrada na
racionalidade. 

Porque a natureza do Saci não conhece a passagem do tempo. O Saci está sempre lá.
Não conhece o espaço. Não conhece sequer a materialidade, pois é multiforme, um ente
destituído de tempo, espaço e forma. Uma irracionalidade lógica, posto que age sobre
nossa  experiência,  interfere  no  andamento  do  cotidiano,  do  mundo  físico  ao  qual
pertence apenas  quando deseja.  Salvo quando o aprisionamos e  o trazemos atado e
impotente ao jugo de nossa volição. 

Assim, o Saci que nos olha, ao mesmo tempo em que o vemos, tão perto nos vê
de longe, a partir de um mundo que escapa ao mesmo tempo em que está sempre na
iminência da transexistência. O olhar do Saci que transita entre realidades invisíveis nos
vê no mundo, nos coloca frente à incerteza, à ambiguidade. Aquele vento é apenas um
vento? Aquela árvore é apenas uma árvore? Aquele gambá é real ou uma passagem
entre estes dois mundos? Porque para o Saci, ente que subverte nossa natureza, somos
nós a natureza. Nossa vida sempre significada, nosso tempo linear, passado, presente, 



futuro, nossos afazeres diários são os objetos dos seus jogos. Tornamo-nos caça ao invés
de caçadores.  Talvez para o Saci  sejamos nós  as entidades  que habitam um mundo
desconhecido no qual ele pode brincar e, como uma criança, subverter à sua própria
lógica. 

O Olhar do Saci é, então, o olhar do outro, de outra natureza que nos olha e nos
coloca frente à ambiguidade, à incerteza, que cria a distância entre o que vemos, o que
reconhecemos,  e  o  mundo,  interregno  onde  nos  individualizamos,  significamos,  e,
enfim, recriamos o Saci à imagem de um imaginário construído ao longo de gerações e
múltiplas influências de diversos olhares sobre o mesmo mundo. O Saci existe porque
acreditamos no Saci e, no momento em que ele, do fundo de sua ambiguidade de ser-
não-sendo nos olha, ele nos acredita em um espaço e tempo únicos, o momento do olhar
sobre o vazio impossível para toda lógica, onde nada pode ser e tudo torna-se possível. 

É mais que o olhar do outro que nos constrói, é o olhar do desconhecido que nos
situa  em  uma  natureza  que  somos,  em  um  lapso  de  tempo  ínfimo,  obrigados  a
questionar. É o olhar que nos torna parte do mundo, do conhecido que abriga o enigma,
que nos força a olhar e interpretar, é o universo de uma multinatureza que nos torna
efetivamente presentes. O olhar do Saci nos torna efetivamente humanos. 
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