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AprEsEntAção

Desde tempos muito antigos, o maravilhoso se insinua por entre o 
tecido ficcional das narrativas, mantidas inicialmente vivas pela oralidade e 
marcadas pela presença de objetos mágicos, seres e eventos sobrenaturais. 
São histórias imersas em um mundo de faz de conta por vezes bastante 
feérico. Mudam-se os tempos, mudam-se as histórias. Mudar-se-ia também 
o maravilhoso, instaurando novas faces e possibilidades ficcionais, mais 
condizentes com o mundo atual? Como os contos de fadas e as narrativas do 
maravilhoso permanecem na literatura contemporânea? As manifestações 
artísticas emergem da relação do homem com o seu meio e desse com a 
realidade, engendrando-se em diferentes suportes, códigos e linguagens, 
promovendo profundos hibridismos entre sons, imagens e letras. Na esteira 
dessas manifestações estão a literatura, o cinema, o teatro, as histórias 
em quadrinhos, os livros de imagem, as histórias interativas em meio 
virtual: campos narrativos diversos, configurando diálogos através da 
artes da palavra, da imagem e do som, do tempo, do espaço, do movimento, 
expressando facetas importantes do ser humano. Assim, este simpósio 
tem por objetivo congregar pesquisadores cujo olhar direcione-se à 
narrativa voltada para crianças e jovens, a fim de analisar a presença 
do maravilhoso, do fantástico, do insólito e conceitos afins em narrativas 
da tradição hoje integrantes do acervo da Literatura Infantil e Juvenil, 
como as fábulas e os contos de fadas. Busca-se iluminar também possíveis 
diálogos com textos contemporâneos em diferentes linguagens e suportes, 
observando-se os processos de absorção e intertextualidade, de tradução e 
adaptação efetivados no objeto de estudo. Optar por uma linha metodológica 
comparatista implica considerar que a obra literária se constrói através das 
relações firmadas com os textos literários que a antecederam ou lhe são 
simultâneos e que sua abordagem se enriquece através do diálogo travado 
com diferentes linguagens artísticas e discursos do saber. Paralelamente 
a essa abordagem, interessa-nos deter o olhar sobre as discussões acerca 
do estatuto contemporâneo da literatura infantil e juvenil brasileira e 
estrangeira, verificando inovações, cruzamentos, hibridizações do insólito. 
Deseja-se que os trabalhos a serem apresentados contemplem recortes 
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teóricos variados, alargando-se o horizonte de investigação sobre as obras 
voltadas para a criança e o adolescente, e que o simpósio propicie trocas 
fecundas entre seus participantes. 

Maria Zilda da Cunha (USP)
Regina Michelli (UERJ)

Rita de Cássia Silva Dionisio (UNIMONTES)
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o insóLito Em trânsito dE LinguAgEns: dA nArrAtivA 
orAL pArA A nArrAtivA CinEmAtográfiCA: um Estudo 

CompArAdo dE Branca de neve

Maria Auxiliadora Fontana Baseio1

Maria Zilda da Cunha2

introdução 

A literatura para crianças e jovens continua permeada de elementos 
mágicos, sobrenaturais, de seres detentores de poderes que escapam ao 
homem comum. Esses elementos engendraram histórias cujas origens se 
perdem no tempo das narrativas anônimas que circulavam oralmente, 
transmutando-se no decorrer das diferentes épocas, das várias culturas 
e das sociedades. 

Paul Zumthor (1993) assinala uma espécie de nomadismo dos textos 
da tradição, um amplo processo de movência que projeta os textos e 
estabelece entre eles laços de intervocalidade e de intertextualidade. E 
evidencia que “a movência é criação contínua” que garante a circulação 
dos textos em redes mnemônicas. Reitera: “Para além do espaço-tempo 
de cada texto, desenvolve-se outro, que o engloba e no bojo do qual ele 

1 Maria Auxiliadora Fontana Baseio Professora do Mestrado Interdisciplinar em 
Ciências Humanas na Universidade de Santo Amaro-SP; Doutora em Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa (USP-2007); em Estudos Comparados de Literaturas 
de Língua Portuguesa (USP-2000); graduada em Letras (Faculdade Ibero Americana) e 
em Ciências Sociais (USP),Lidera grupo de pesquisa Arte Cultura e Imaginário(Unisa) e 
é pesquisadora do grupo Produções Literárias e culturais para crianças e jovens(USP). 
Contato: dorafada@ig.com.br ou mbaseio@uol.com.br 

2 Maria Zilda da Cunha - Professora Doutora da Universidade de São Paulo - docente 
no programa (de graduação e pós-graduação) de Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa e coordenadora da área de Literatura Infantil e Juvenil. Doutora em 
Letras - Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa (USP-2002); Mestre 
em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP (1997); com graduação em Psicologia (PUC) 
Letras (FMBP), Pedagogia (UNSP),É Líder do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e 
Culturais para crianças e jovens(USP/CNPQ). Contato: mariazildacunha@hotmail.com 
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gravita com outros textos e outros espaços-tempos, movimento perpétuo 
feito de colisões, de interferências, de transformações, de trocas e de 
rupturas.” (ZUMTHOR, 1993, p. 150).

Em que pesem as transformações pelas quais passaram essas 
narrativas, alguns aspectos permanecem, há invariantes que as 
engendram, de modo a perpetuar modalidades, elementos e estruturas, 
fazendo com que as reconheçamos em qualquer roupagem que as revista. 
Várias dessas histórias concisas que acabaram por se tornar parte do 
cânone da literatura para crianças e jovens têm sido denominadas contos 
de fadas e ou contos maravilhosos. Para Nelly Novaes Coelho (2000), o 
maravilhoso foi uma fonte misteriosa e privilegiada para o nascimento 
da literatura. Desse maravilhoso, diz a autora, “nasceram personagens 
que possuem poderes sobrenaturais; deslocam-se contrariando as 
leis da gravidade, sofrem metamorfoses contínuas” (COELHO, 2000, 
p. 171). Os contos de fadas são narrativas derivadas da cultura celta, 
surgindo como poemas sobre amores estranhos, fatais, eternos e foram 
integrados no ciclo novelesco arthuriano. Eles diferem dos contos 
maravilhosos, segundo a pesquisadora. Enquanto os contos de fadas 
dizem respeito ao nosso universo individual e apresentam como um eixo 
gerador a problemática existencial, os contos maravilhosos, derivados 
de narrativas orientais, enfatizariam a parte material, sensorial e 
ética do ser humano, as necessidades básicas de sobrevivência física, e 
revelariam um universo coletivo; além disso, não trazem as fadas como 
personagens em sua efabulação. 

Em ambas as formas, está presente a magia, em ambas é comum a 
presença de eventos ligados ao sobrenatural. Fatos que, no entanto, 
não provocam conflito com o contexto em que ocorrem, posto que o 
mundo do maravilhoso constitui-se em lugar totalmente inventado e 
os fatos que nele ocorrem não estabelecem intervenção alguma na ideia 
que se tem de realidade. Encantamentos, milagres e metamorfoses são 
possíveis, sem que as personagens questionem sua existência, o que leva 
à suposição de ser algo normal.

 As expressões sinalizadoras de tempo e espaço – o “era uma vez”, 
“um reino tão distante” – dessas histórias, situam os eventos narrados 
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fora de toda a atualidade e de espaços geograficamente determináveis, 
impedindo quaisquer assimilações realistas. Desse modo, o sobrenatural 
é mostrado como algo natural em um espaço muito diferente do que vive 
o ouvinte ou leitor das histórias maravilhosas. (ROAS, 2014, p. 38-39).

 Inicialmente transmitidas pelo gesto vocal, essas narrativas, em 
algum momento, foram registradas e transitaram, no decurso do tempo, 
por meio desse processo de movência, de que já tratamos, recompondo-
se em diferentes códigos, linguagens e suportes, agenciando, nessas 
transposições, conjuntos de elementos novos, acompanhando o fiar das 
épocas e o engendrar da complexidade histórica. Nesse percurso, essas 
histórias continuam sinalizando modos de o homem viver seus desejos, 
paixões, sonhos, ideais, os quais ele retece pela imaginação criadora em 
diferentes formas de arte. 

Neste artigo, sob a orientação dos princípios semióticos e do 
comparativismo literário, focaremos um desses contos que revivem 
encantando crianças e também adultos – Branca de neve –, notadamente, 
o conto como traduzido intersemioticamente para o cinema na insólita 
versão lusitana de João César Monteiro. 

Tradução Intersemiótica ou ‘transmutação’ define-se como o tipo de 
tradução que “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de 
sistemas de signos não verbais”, ou “de um sistema de signos para outro” 
(PLAZA, 2003, p. XI). Vale destacar, em consonância com Júlio Plaza, que

a operação tradutora como trânsito criativo de 
linguagens nada tem a ver com a fidelidade, 
pois ela cria sua própria verdade e uma relação 
fortemente tramada entre seus diversos 
momentos, ou seja, entre passado-presente-
futuro, lugar-tempo onde se processa o 
movimento de transformação de estruturas e 
eventos. (PLAZA, 2003, p. 1)

 Portanto, as perspectivas aqui adotadas distanciam-nos da ideia 
de fidelidade, de fontes e influências. Aproximando-nos, assim, da ideia 
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de diálogo de textos, visamos perscrutar diálogos intersemióticos, 
interartísticos e intermidiáticos. Estamos diante de formas híbridas – 
formas antes separadas que, agora combinadas, geram novos objetos –, 
fato que nos propõe trilhar caminhos de estudos interdisciplinares. 

Nessa ordem de ideias, cabem algumas indagações que se fazem 
importantes no contexto de nosso estudo: se, no decorrer das várias 
épocas civilizatórias, cada novo meio de produção de linguagem alterou 
e altera a forma de como concebemos o mundo, em face da inédita 
revolução tecnológica, do conhecimento e de linguagens vivenciadas por 
nós, que elementos novos estariam se interpondo à imaginação criadora 
que se opera em nosso tempo? Que respostas perceptivo-cognitivas estão 
sendo dadas ao hibridismo de linguagens que promovem as releituras ou 
as novas criações? 

Podemos depreender no filme sob exame que há uma renovação na 
arquitetura textual com o engendrar de aspectos insólitos e fantásticos 
na trama imaginária, o jogo narrativo proposto pelo diretor insere o 
leitor-espectador em um universo de hesitação extraordinária. Isso 
posto, em que plano se dá o assombro que imortaliza a antiga história 
de Branca de Neve? 

Para avançar em nossas pesquisas, diante da pluralidade e da 
complexidade de linguagens que tecem a nossa realidade, partimos 
do postulado de Santaella (2005), segundo o qual há três matrizes de 
linguagem e pensamento - a matriz sonora, a visual e a verbal - das quais 
as demais são hibridismos. 

Com base na teoria que a autora concebe, para efeitos de estudos 
das produções literárias para crianças e jovens – objeto especialmente 
híbrido -–, propomos erigir três vetores de formas de produção das 
linguagens humanas: a artesanal; a mediada pela tecnologia e a que 
se realiza via processos infográficos de produção de linguagem. No 
primeiro vetor, ou paradigma, estariam as linguagens verbal, visual e 
sonora, em seu modo de produção artesanal, ou seja, o conto Branca de 
Neve na sua forma anônima e oral, marcada pelo movimento do corpo, 
do olhar, das mãos, em um modo que engendraria uma relação muito 
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íntima entre produtor e receptor. No segundo, estariam as linguagens 
verbal, visual e sonora articuladas em processos de produção mediados 
pela tecnologia. É o modo de linguagem que requer tecnologia para 
a produção e a reprodução. Nesse paradigma se inserem os processos 
capazes da propagação e difusão da voz no espaço e no tempo; técnicas 
óticas de formação das imagens; processos híbridos de propagação de 
imagem e som; meios reprodutores da linguagem verbal escrita, como 
a prensa mecânica e outros aparatos tecnológicos, que, de certa forma, 
afetam a própria linguagem e a construção de sentidos. Aqui teríamos 
o corte: fonte/meios produtores/receptores. Nesse segundo paradigma, 
se insere a produção cinematográfica em análise. E para completar o 
sistema de paradigmas, o terceiro vetor é responsável pela criação de 
linguagens derivadas de matrizes numéricas, geradas por computadores 
e vídeos. São os processos infográficos de produção de linguagens 
verbais, visuais e sonoras que envolvem virtualidade e simulação. 

Com base nessa divisão, teríamos as narrativas primordiais derivadas 
das manifestações orais no primeiro paradigma; as formas híbridas 
de literatura e outras mídias audiovisuais no segundo e as produções 
infográficas, produções decorrentes de processos propiciados pela 
interface criada entre códigos e linguagens, pela confluência de mídias 
diversas para o mesmo suporte e de referenciais criados por matrizes 
numéricas, no terceiro. 

Para nossos propósitos, como já alinhamos, em razão da 
especificidade da linguagem do objeto – obra fílmica – estamos 
marcadamente recorrendo a elementos que estariam no segundo 
desses paradigmas. No entanto, vale considerar o fato de esses vetores 
estarem inextrincavelmente imbricados e de haver um enovelamento 
nas dinâmicas de produção que requer atenção especial. 

Vivemos, hoje, uma era de revolução digital e uma das faces dessa 
nova realidade mostra transformações nas formas de representação. 
A rigorosa separação entre palavra e imagem e a subordinação desta 
àquela estão abolidas. Os hipertextos complexificam a mistura de 
signos, a realidade virtual multiplica os níveis ficcionais, intensifica-se 
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a dificuldade de entendermos aquilo que distingue a realidade da ficção 
(ROAS, 2014). Essa revolução digital gestora de formas de comunicação 
que engendram a humanidade nesta nova era propiciou, também, com 
inaudita complexidade, a construção de uma nova ordem mundial. Assim, 
é inegável que tenha transformado os modos de nos relacionarmos, de 
compreendermos o mundo, de percebermos a realidade. 

Esses aspectos importantes merecem ser pauta de qualquer que seja 
a discussão que envolva produções artísticas e comunicacionais nesta 
nossa era. 

A proposta aqui é analisar a obra cinematográfica Branca de Neve 
em seu diálogo com a narrativa artesanal, observando o trânsito dessa 
narrativa pelos suportes, códigos e linguagens de maneira a discutir sua 
releitura na era contemporânea.

Branca de neve Em trânsito dE LinguAgEns

Na versão tradicional, em uma tentativa de síntese, Branca de Neve é a 
história de uma menina que vive com sua madrasta má. Esta perguntava 
diariamente para seu espelho se existia alguém mais bonita que ela, ao 
que o espelho respondia: não. Certa vez, ao perguntar para o espelho 
sobre sua beleza, a resposta foi diferente: a moça mais bonita do reino 
era Branca de Neve. Enfurecida, a madrasta pede a um caçador que mate 
a menina, mas ele não tem coragem e pede que ela fuja para longe. Branca 
de Neve percorre um grande caminho e se depara com a casa dos anões, 
onde fica morando por algum tempo. Ao descobrir a menina, a madrasta 
tenta matá-la com uma maçã envenenada. O príncipe encantado a salva 
com um beijo e eles vivem felizes para sempre. 

Como conto da tradição oral, Branca de Neve deriva de um modo de 
produção artesanal de linguagem, modo pelo qual narrador e ouvinte 
engendram-se na experiência do narrar. Experiência que convoca, para 
a construção dos sentidos, manipulações performáticas do corpo e da 
voz, concretizando-se na arte de contar histórias, como propõe Walter 
Benjamin (1994, p. 198), para quem essa arte está diretamente ligada 
à “faculdade de intercambiar experiências”. A transmissão de uma 
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experiência em um sentido pleno, para esse autor, é a que incorpora a 
própria vivência do contador a de outrem que a ele relatou, além de, num 
efeito recíproco, atingir o ouvinte, que passa a assimilar o narrado à sua 
própria experiência. W. Benjamin afirma ser uma espécie de “conselho 
tecido na substância viva da existência” e que tem o nome de: “sabedoria” 
(BENJAMIN, 1994, p. 200). Nesse sentido, o narrador transmitiria 
sapiência, em atitude perspectivada no fluxo da interlocução, que viria a 
se concretizar na troca entre contador e ouvinte. 

Ao passar para registros escritos, com a linguagem impressa, com a 
reprodução livresca, distanciam-se narrador e ouvinte, instaurando-se 
autor e leitor. No livro, agrega-se à palavra a imagem como ilustração da 
narrativa, o narrador – agora artefato textual – conduz a história para o 
leitor, as personagens ganham a figuração de seres de papel. Branca de 
Neve, a Rainha má e até mesmo o Espelho Mágico vão ganhando feições 
imagéticas, as quais se confrontariam com as imagens que poderiam 
ser formadas na tela mental. No decurso do tempo e com as revoluções 
de linguagens, a narrativa vai migrando para outras mídias. No cinema, 
a história da Branca de Neve foi a primeira animação longa metragem 
realizada pela Disney. Com a confluência de várias linguagens, em um novo 
suporte, o leitor passa a criar sentidos nas fronteiras entre o dito e o visto.

Branca de neve Em nArrAtivA CinEmAtográfiCA rEALizAdA 
por João CésAr montEiro

A obra em debate, Branca de Neve, foi produzida pelo cineasta 
português João César Monteiro (1939 – 2003), que integrou o grupo de 
jovens diretores que se lançaram no movimento do Novo Cinema, e foi 
apresentada no Festival de Veneza Nuovi Territori em 2000. 

 Branca de Neve inicia com uma errata da fala do príncipe: “onde se 
ouve Humanidade, deveria ouvir-se ’humidade’”. Na próxima imagem, o 
diretor acrescenta uma nota na qual pede desculpas ao espectador, “aqui 
e agora transformado em espectáculo”. 

Observa-se, na frase, um evidente diálogo com os pensamentos de 
Walter Benjamin ao defender a perda da existência única da obra de arte, 
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a ausência do “aqui e agora” na era da reprodutibilidade técnica, em que 
se faz presente o cinema. 

João César Monteiro resgata a história e a memória da voz em um 
jogo inaudito, reafirma a autenticidade, a autoridade, reinventando a 
aura da narrativa artesanal nessa obra singular, em que a transmissão e 
a tradição oral se associam pela reinvenção do espetáculo performático. 

Essa percepção toma forma para o leitor-espectador ou expectador, 
uma vez motivado e desconfiado pela intromissão de uma situação 
insólita: estar diante de um gênero cinematográfico e não contar 
com a imagem em movimento na tela. Soma-se a isso o desafio: como 
transformar-se de espectador em espetáculo?

As duas operações simultâneas de ‘dar a ver’ e ‘dar a ler’ uma espécie 
de errata do conto torna o espectador, ao ler a imagem-texto do título e a 
imagem-texto da errata, testemunha do espetáculo da leitura. 

Instaura-se, no entanto, nesse momento, um jogo paradoxal de ver e 
ouvir. Como é possível que um erro ouvido possa ser uma errata? Como 
funciona a errata numa leitura falada e ouvida no escurecimento da tela? 

Na escuridão, o espectador é sujeito de visão e obrigado a objetivar-
se como ouvinte. O espectador não se distingue da imagem-movimento. 
Ao fim e ao cabo, lê pelos ouvidos a leitura do poema de Robert Walser 
sob a forma de palavra falada. 

Na sequência à introdução do filme, apresenta-se uma linda tapeçaria 
– remetendo à artesania das formas que então se entrelaçarão. Ao som 
vivo de Rossini, envolve-se o espectador-ouvinte nos créditos iniciais. A 
música vibrante pausa, dando lugar a uma sequência de fotografias de 
Robert Walser, morto na neve. Em seguida, a tela escurece e se ouvem 
sons de um diálogo que parece ocorrer em um espaço performático 
íntimo – o espectador transforma-se em espetáculo. Nesse momento, o 
tom paradoxal de toda a narrativa emerge no discurso da personagem 
que contrapõe distintas percepções: morte e vida. O negrume da tela 
transporta o leitor para sua própria escuridão, como se a câmera objetiva 
focalizasse o espaço interior do ouvinte, que passa a espectador de si 
mesmo, no jogo de vozes que parecem vir como ecos de seu imaginário. 
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Nesse momento, ele busca, em vão, rearticular a narrativa artesanal e, a 
cada tentativa, surpreende-se.

As vozes, conhecidas pela nomeação das personagens – Branca de 
Neve, príncipe, rainha, caçador –, tomam corpo, levando o ouvinte a 
se sentir na plateia de um teatro cujas cortinas cerradas escondem 
a obra artística, motivando o ouvinte a inventar uma nova história 
por desconfiar de que a história antiga, de fato, não virá à tela. Nesse 
ínterim, transforma-se o espectador em expectador ao capturar-se na 
expectativa de auscultar signos.

São raros os momentos em que a tela escura é preenchida de luz e 
cor e, surpreendentemente, quando isso ocorre, a música traduz sons 
da natureza, o que reforça a ideia de que a arte cinematográfica de João 
César Monteiro preza pela forma inaugural do verbo, quando a palavra 
poética emanava do corpo.

O valor do filme está no olho que não vê. A imagem em movimento se 
faz no plano da imagem-ação, nos subterrâneos da imaginação, lugar em 
que o olho é cego. Por isso, o filme não apresenta elementos de distração: 
efeitos especiais ou de montagem. O jogo cinematográfico se confunde 
com o jogo cênico, que rememora o gesto vocal. O fim do cinema é a 
reinvenção da voz, seu ponto de partida.

Como forma de resistência à ordem mercantilista e perversa que toma 
conta das produções cinematográficas de massa, João César Monteiro 
rememora a arte da palavra, a arte da fala e da força viva do contato 
humano, a poética da voz, enfim a memória da voz. A voz é que carrega 
a matéria narrativa e é o canal para expressão do sensível. Essa escolha 
causa absoluto estranhamento, incomoda o espectador, que é convidado 
a olhar para si mesmo e ser ele próprio o espetáculo, à medida que, na 
ausência da imagem externa, tornam-se visíveis as imagens internas que 
povoam os tecidos da imaginação.

Em princípio, na luz da tela, pela imagem que se projeta, as coisas se 
mostram a nós como fenômenos visíveis e externos; no filme, na ausência 
da imagem visível, no movimento invisível das formas, vivenciamos 
fenômenos interiores e revalidamos um conhecimento que pertence 
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agora ao ouvido. Branca de Neve diz ao Príncipe “Não, diz, o que vês? Diz 
logo. Através dos teus lábios deduzirei o bonito desenho desse quadro. 
Se o pintasses, por certo atenuarias habilmente a intensidade da visão. 
Então, o que é? Em vez de olhar, prefiro escutar”.

As vozes, ao traduzir palavras em ato, tornam interpretável a 
experiência; entretanto, diferentemente da recitação performática 
das narrativas da tradição, como os mitos – que são incontestáveis –, 
ou os contos (os primeiros conselheiros das crianças, conforme Walter 
Benjamin) – que carregam conselhos irrefutáveis –, as falas teatralizadas 
das personagens trazem à baila reflexões humanizadoras acerca das 
personagens, desnudando-as na sua complexidade. Eles não são bons ou 
maus, culpados ou inocentes, dignos ou indignos.

A escuta sensível do fio da voz de cada personagem, nas suas variadas 
tonalidades, ao ocupar um espaço que se adensa na narrativa, reverbera 
formas do pensamento e da consciência da matéria narrada em confronto 
com a vida experimentada, como se confirma: “Isso o conto disse, mas 
não foi assim”. 

O espectador – atento ouvinte e cúmplice da narrativa poética 
criada na projeção das vozes que dialogam – inaugura a polifonia em 
contraponto à narrativa monológica que caracteriza os contos da 
tradição. A matéria narrada, insólita como a vida, corrói a docilidade dos 
contos de fada, causando igualmente espanto. 

Os efeitos de metalinguagem atraem o ouvinte-espectador à medida 
que se retecem múltiplos questionamentos: do fazer crer x desconfiar, da 
própria ficção – “isso o conto disse, mas não foi assim”; “o conto, quando 
fala, mente”. Traz, ainda, a reflexão das personagens, de suas atitudes, 
dos valores que embasam os comportamentos e os sentimentos humanos 
– “o amor não é amor, é ódio”. “O ódio alimenta o amor.” “O ódio nos torna 
sensíveis ao amor.” 

Na busca de trazer consciência de linguagem ao ouvinte-espectador, 
a metalinguagem, como efeito estético, intensifica a reflexão sobre a 
relação entre o real e o ficcional: há uma hora desde o início da projeção 
do filme, ouve-se a voz da personagem: “deu-se um milagre no doce 
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espaço de uma hora”, ou então, em um dos raros momentos em que se 
introduz a imagem do céu na tela, ouve-se: “é puro olhar para o céu 
puro”. E ainda: “é um jogo, há pouco estávamos a brincar”, em que 
minutos antes se ouvem as personagens como que atuando em uma cena 
de teatro. Acrescenta-se: “Ah já conheço esta história. Conte outra” e, de 
fato, é outra história que está sendo contada.

Branca de Neve, nessa versão cinematográfica de João César 
Monteiro, articulando múltiplos diálogos, figura como uma construção 
híbrida: dialoga com a narrativa da tradição oral, com a peça do escritor 
suíço Robert Walser; com o cinema-espetáculo, com o teatro, com a 
fotografia, com a tapeçaria, além dos filmes nomeadamente inscritos 
na película, dos quais Pedro Serra (2014) sinaliza alguns, como: Susana, 
de Luís Buñuel; Execração pela fé católica contra a blasfema obstinação 
dos judeus que falam português e em Madri fixaram os cartazes 
sacrílegos e heréticos.., Graças e desgraças do olho do cu, de Francisco de 
Quevedo. Para o pesquisador, esses foram textos lidos alternativamente 
com os atores no início das filmagens, de cujas apropriações se tem a 
possibilidade de ser uma peça “sobre as tropelías [argentarias] que os 
judeus portugueses fizeram na corte de Felipe IV no século XVII”, do 
primeiro e do segundo, o realizador colheu inspiração para “fazer um 
filme que tomasse o ponto de vista do olho cego, o olho que não vê, o olho 
discreto” (SERRA, 2014, p. 6). 

O ocultamento da câmera que transfere a trama para dentro evoca, 
também, uma sessão terapêutica, em que Branca de Neve se desnuda, 
dando a ver o que lhe vai nos interstícios da alma, tornando o espectador 
um atento ouvinte e também cúmplice da narrativa que se cria na projeção 
das vozes que dialogam. Os diálogos, pela ausência das imagens e de 
música, levam-nos a perceber a energia verbal e a proeminência sonora 
que não haveria se estivessem associados à imagem. Por outro lado, 
quando imagem e música se apresentam, sem personagens e sem diálogos, 
a atenção do espectador volta-se a outro plano e, paradoxalmente, o faz 
sentir – através do olhar – um silêncio inquietante. A escuridão da tela 
constitui como lugar-tempo da imaginação que precisa ser perscrutado. 
Isto é provocador, tenso, mas de extremo lirismo. 
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A redução radical de imagens em Branca de Neve de João César 
Monteiro revela escolhas muito especiais. O ritmo lento e aparentemente 
linear da apresentação das parcas imagens não impede a inscrição em 
palimpsesto de eventos culturais, sociais e históricos. Esses recursos 
técnicos levam-nos a depreender um diagrama inventivo que subjaz 
ao projeto estético e político do realizador. As fotos de Robert Waiser, 
por exemplo, morto na neve, nos arredores do manicômio e os restos 
da mesquita enterrados sob a Sé de Lisboa remetem à História humana 
como uma estratificação arqueológica que resulta de sucessivas épocas 
civilizatórias de intolerância, violência e exclusão. A tapeçaria do início 
da peça de Rossini inscreve, do século XIX, o aceno para a impossível 
alegria de viver. A inserção de fragmentos do espaço celeste que golpeiam 
a sala escura do cinema faz perfilar tempos e possibilidades de utopia em 
um engendrar próprio da energia imagética e da imaginação humana.

O plano final que traz a imagem do cineasta, no Jardim Botânico, 
pronunciando a palavra não – sem som – remete às origens do cinema mudo, 
do cinematógrafo – mais um dado de metacódigo que merece atenção. O 
cinematógrafo, capaz de registrar uma sucessão de instantes fixos, destitui 
o momento aurático, impondo a necessidade da escuridão para tornar 
visível. Pode parecer paradoxal, mas a visibilidade é possibilitada por uma 
escuridão intervalar não perceptível. Ao escurecer a tela, produz-se um 
tipo de superfície bidimensional que acaba por desvelar possibilidades e 
expor limites dos recursos cinematográficos. O espectador, por sua vez, é 
retirado de seu lugar de “espectador em e a partir” da escuridão. Retirado 
de uma situação confortável na qual ele não se distinguiria da própria 
imagem-movimento, retirado de uma visibilidade que é possibilitada 
por uma escuridão intervalar não perceptível, o espectador, em suma, é 
deslocado de seu quadro de referência. 

Como opção estética, essa forma de composição artística funciona 
como uma maquinaria de produção de efeitos, tanto na dimensão textual 
quanto na ligada à recepção e, desse modo, suscita, pela erupção do 
fenômeno insólito, emoções específicas no espectador. Este, na ausência 
de um discurso racional a que está habituado, obriga-se a providenciar 
novas combinações (ROAS, 2014, p. 174). Exposto, portanto, a um universo 
fantástico, passa a ter possibilidades de imaginar também o inimaginável. 



22<< sumário

Se, por um lado, esse refinado trabalho em metalinguagem incita 
críticas a uma imagologia midiática; por outro, os jogos com a metaficção 
subvertem em metacódigos o lugar do espectador, colocando-o sob a 
retórica do indizível, a qual possui evidente dimensão auto-reflexiva. 
Coloca-se em xeque, ainda, a ordem precária daquilo que pensamos ou 
fingimos viver diante da ideia que temos da realidade. 

Tomando de empréstimo o que diz Campra, em Lo fantástico, uma 
isotopia de la transgresión, a subversão de João César Monteiro, em 
Branca de Neve, com mecanismos bem diferentes, pelo caminho do 
fantástico, indicia transformações de uma sociedade, de seus valores, 
em todas as ordens, e vai iluminando, “por um instante os abismos do 
incognoscível que existem dentro e fora do homem, de criar assim uma 
incerteza em toda a realidade” (CAMPRA, 2001, p. 191). 

Em suma, João Cesar Monteiro trabalha tematicamente com binômios 
que se referem à condição ontológica e social dessa humanidade: amor/
desejo, felicidade/prazer, cinismo/inocência, verdade/falsidade, real/
realidade, confiança/desesperança. Coloca sob mira questões que tocam 
a nossa compreensão de realidade e de representação. 

É num jogo inventivo com as linguagens e com a virtualidade que 
delas emana, que esse diretor, ao recorrer habilmente às técnicas e aos 
dispositivos do cinema, à sua magnífica familiaridade com a máquina, 
vela e desvela sentidos e modos de contar histórias, ou mostra como as 
técnicas do cinema podem alterar modos de se contar a História. Em 
última instância, a partir de estratégias metaficcionais, ele põe em crise 
uma questão crucial – a da representação. 

Dentro do filme, há um plano que afirma que tudo é falso, menos 
algo que ali esteve ou algo que se fez. O compromisso, nestes termos, 
com o espectador, é o da performance na fronteira tênue da exibição 
que remete à interação de um corpo com o que está à volta dele em 
cerimônia ritualística do gesto vocal. Não se está a enganar ninguém. O 
filme é a própria representação da história que o filme conta. Assim, a 
verdade do filme desnuda o que há de falso aí em conformação ao que é 
a fábula. Tem-se a revelação do jogo em espiral profunda do verdadeiro, 
do falso, da representação, do vivido. Em suma, em metalinguagem, 
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retoma um princípio da linguagem do verdadeiro e falso. A audiência é 
o espaço compartilhado dentro do qual se retoma o conto e questiona-o, 
subvertendo a sua verdade de fábula, com a verdade da fábula. No conto 
dos Grimm, as personagens são heroicizadas; no filme, humanizadas 
e a humanidade aqui se cria na linguagem e no jogo paradoxal da 
representação: vida/morte. 

O projeto cinematográfico de João César Monteiro trabalha com 
a provocação e a transgressão por meio da reinvenção da linguagem 
cinematográfica, na perspectiva de um neofantástico, sem perder de vista 
a vocação narrativa do cinema, como expressão das veleidades humanas.

ConsidErAçõEs finAis

É inegável o processo de movência das narrativas da tradição, como 
ensinou Paul Zumthor, que faz circular a matéria prima ficcional retecida 
pela experiência humana. Assim também é incontestável sua reinvenção 
em diferentes códigos, suportes e linguagens de acordo com cada época, 
de forma a singularizar cada momento da história humana.

 Neste artigo, na perspectiva dos estudos semióticos e dos estudos 
comparados, analisamos a narrativa Branca de Neve traduzida para o 
cinema na versão lusitana de João César Monteiro. 

Observamos que, no fiar dos tempos, laços íntimos de intervocalidade 
e de intertextualidade fizeram-se manifestar pela rede interminável de 
memórias que a criação humana é capaz de providenciar.

 No decurso das várias épocas civilizatórias, como dissemos, cada 
novo meio de produção de linguagem altera nossa cosmovisão. É 
fato que a era contemporânea da qual somos partícipes opera com 
novos elementos, gerando objetos estéticos que demandam diferentes 
respostas perceptivo-cognitivas em face do hibridismo de linguagens que 
engendra as novas criações – o que nos exige um olhar interdisciplinar. 

O filme em análise opera com uma arquitetura renovada de 
linguagens, permeada por aspectos insólitos e fantásticos capazes de 
criar um jogo narrativo marcado pela hesitação e pelo assombro.

Essa nova forma de aparição do fantástico busca revelar o anormal 
inserido na ordem real, de maneira a transformar o normal em 
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“inquietante instabilidade”, no dizer de David Roas (2014, p. 18), fazendo 
uso da metaficção e da transgressão de linguagem. Ao inserir um 
fenômeno sobrenatural e desestabilizador, o efeito fantástico busca a 
subversão das referências que presidem a noção de realidade do ouvinte-
espectador, a fim de levá-lo à reflexão por meio de sua participação ativa 
na formulação do contraste entre a história narrada e o real extratextual. 
Ao colocar em xeque a validade do racional como resposta absoluta e 
estável e aventar a possibilidade de lidar com o surpreendente, o recurso 
fantástico, no texto em tela, demanda do ouvinte-espectador uma 
entrega ao inimaginável.

Se na narrativa tradicional de Branca de Neve é o maravilhoso que 
convida à entrega, justamente por não haver intervenção da ideia de 
realidade, não demandando nenhum tipo questionamento ou de ruptura, 
na narrativa cinematográfica analisada é o fantástico que desnaturaliza o 
sobrenatural, convidando à entrega ao insondável, como forma de dialogar 
com a realidade como construção cultural. O fantástico não se instaura no 
onírico com a obra em análise, mas na própria realidade da recepção.

Tecida na interface das linguagens (sonora, visual e verbal) 
hibridizadas e intercambiando funções, a obra se faz na confluência de 
modos de reprodução técnica – suportes, códigos, mídias (corpo, rádio, 
foto, cinematógrafo) –, engendra em profunda espiral os vetores de 
produção de linguagem artesanal, tecnológico, criando a virtualidade 
dos sentidos que a linguagem possibilita. A obra concretiza-se no diálogo 
entre as artes: arquitetura, literatura, cinema, fotografia, pintura, teatro, 
música, tapeçaria. O filme, em metacódigo, é um tributo às linguagens que 
lhe deram vida – movimenta as linguagens que o constituem –, imagem 
em movimento – instaura um modelo de temporalidade narrativa, 
evocando leituras multidirecionais. 

Pela consciência de linguagem que a tecnologia propiciou, faz 
resistir à indústria cultural: resgata infinitas memórias – a memória 
das linguagens, a memória das histórias, a memória da história das 
linguagens. De modo insólito, como guardião dos tempos, traz o gesto da 
voz, o espírito da escrita e imagens que metacodificam a voz e a escrita, 
considerando a relação literatura-cinema.
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Nessa tradução intersemiótica, aqui compreendida “como prática 
crítico-criativa na historicidade dos meios de produção e reprodução, 
como leitura, como metacriação, como ação sobre estruturas eventos, 
como diálogo de signos, como síntese e reescritura da história [...] como 
trânsito de sentidos, como transcriação de formas na historicidade.” 
(PLAZA, 2003, p. 14), a obra de João César Monteiro orquestra múltiplas 
ideias, múltiplos saberes, múltiplos repertórios, múltiplos gêneros, 
múltiplos projetos. Estabelecendo essa multiplicidade de dimensões 
dialógicas, cria, de modo singular, uma relação intertextual com discurso 
da realidade para compreendê-lo e, ao mesmo tempo, subvertê-lo. Ao 
compreendermos a realidade como uma construção cultural, podemos 
nos referir ao que denominamos a realidade ordinária, a versão realista 
que temos do mundo e a realidade de nosso imaginário. É com esse 
discurso que Branca de Neve, em última instância, na versão de João 
César Monteiro, estabelece profundo diálogo crítico, reflexivo e estético. 

Júlio Plaza (2003, p. 205) afirma que “toda escolha do passado, além de 
definir um projeto poético, define-se também como um projeto político.” 
Desse modo, ao definir suas afinidades estéticas, com as quais dialoga e 
projeta sentidos, João César Monteiro cria valor de verdade, com o qual 
é capaz de perpetuar um sentido ou modificá-lo – tanto vislumbrando 
o passado, quanto o futuro, ou mesmo articulando-se no movimento 
dialético entre ambos. 
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o Anão E A fAdA: um insóLito Amor nA sériE 
Once UpOn a Time

Sandra Trabucco Valenzuela1

A análise da construção dramática do amor da fada Nova e do anão 
Dreamy e a releitura desses personagens na série de TV Once upon a 
time (2011) constituem o objeto desta comunicação. Trata-se do décimo 
quarto episódio da 1ª temporada, intitulado Dreamy (Sonhador), roteiro 
de Edward Kitsis e Adam Horowitz (criadores da série) e dirigido por 
David Solomon. 

Once upon a time propõe a releitura dos contos clássicos, criando 
um aspecto inexplorado do “mundo do faz-de-conta”, com a narrativa 
de fatos que teriam ocorrido para além da diegese conhecida dessas 
histórias. A série propõe linguagem e temas que não se destinam ao 
público infantil; sua abordagem é dramática, como na história de amor 
vivida pela fada Nova e o anão Dreamy ou, em português, Sonhador, 
cujo caráter romântico, leva os personagens a enfrentar obstáculos 
intransponíveis, que se interpõem tanto no reino encantado como em 
Storybrooke, cidade criada pela maldição da rainha má.

AprEsEntAção do EnrEdo do Episódio

A trama deste episódio é composta por quatro narrativas paralelas: o 
amor entre a fada Nova e o anão Sonhador, o amor de Leroy por Astrid, o 
sofrimento de Mary Margareth pela decepção amorosa e a investigação 
pela xerife Emma Swan do desaparecimento de Kathyn Nolan. As 
narrativas de Nova e Sonhador e de Leroy e Astrid referem-se a duas 
etapas dos mesmos personagens: a primeira, antes da maldição da Rainha 

1 Professora Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, pós-doutoranda do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), bolsista Capes, Projeto de pesquisa 
supervisionado pela profa. Dra. Maria Zilda da Cunha, área Literatura infanto-juvenil.
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Má, ainda no reino encantado; a segunda, já em Storybrooke, no mundo 
cotidiano e sem magia. O percurso de Mary Margareth se entrelaça com a 
trama de Leroy e Astrid, enquanto a investigação de Emma não interfere 
diretamente na história. A seguir, apresentamos um resumo do enredo 
para, na sequência, desenvolver a análise da narrativa.

O episódio se inicia na diegese mágica, com a fada Azul pousada sobre 
uma nuvem ensinando a jovem e desajeitada aprendiz de fada chamada 
Nova. A professora e fada madrinha Azul explica que o pó mágico que 
carregam naquele momento é o suprimento do ano inteiro e que, por 
isso, deve ser manuseado com cuidado. Nova surpreende-se ao saber 
que no ano seguinte ela continuaria carregando o pozinho mágico, sem 
ainda se tornar uma fada. A fada Azul ri da ingenuidade da aprendiz, 
confiando-lhe a tarefa de levar o pó das minas para casa: “Nova, você é 
uma sonhadora!”, afirma a Fada, antecipando o relacionamento afetivo 
de Nova e sua postura com relação ao mundo da magia. Nesse momento, 
porém, Nova deixa escapar da sacola um pouco de pó mágico, que voa até 
as minas e penetra em um dos ovos enormes que está sendo ali chocado, 
fecundando o ovo com sonhos. 

Nas minas, há uma série de ovos cuidados por dois anões “Bossy” 
(Mandão) e “Watchy” (Vigia). Desses ovos, nascerão, no pôr do sol, os 
anões das minas. Porém, o pó mágico caído sobre o ovo acelera o processo 
e um dos anões quebra a casca antes de seus irmãos; ele nasce adulto, 
com barba, sorridente ante as boas-vindas dos dois anões.

Nesse momento, a narrativa se transfere para a diegese de 
Storybrooke, cidade do Maine, terra sem magia e sem finais-felizes, 
criada pela maldição da Rainha Má e local para onde foram enviados 
todos os personagens dos contos. Assim, em Storybrooke, o personagem 
sorridente que nascia do ovo, surge agora sentado num bar, quebrando 
raivosamente a casca de um ovo que pretende comer. Chamado de Leroy 
por dois personagens que entram no bar, ele se revela amargo, briguento, 
mal-humorado e solitário, o paradoxo de sua personalidade como 
Sonhador. De repente, entra no mesmo bar Mary Margareth (a Branca 
de Neve no Reino Encantado), que convida todos os presentes para uma 
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ação de voluntariado, participando do Dia dos Mineiros (uma antiga 
tradição, segundo ela, em que as freiras trocavam o carvão dos mineiros 
pelas velas), quando seriam vendidas velas produzidas pelas freiras do 
convento da cidade para arrecadar fundos, mas ninguém, nem Leroy, se 
interessa em ajudar. 

No entanto, Leroy vai até o local da festa dos mineiros e lá, Astrid, a 
mesma fada aprendiz da diegese do mundo encantado, deixa cair sobre 
ele alguns flocos de neve. Na imagem, Astrid, que é freira em Storybrooke, 
está em pé, vestida de azul, no último degrau uma escada, ou seja, num 
plano superior, tentando fazer funcionar as luzes que deveriam iluminar 
a festa. Até então, Astrid e Leroy não se conheciam em Storybrooke; 
Leroy, com um sorriso, conserta as luzes e Astrid o chama de “meu 
herói”, considerando aquilo uma “maravilha”, porém, Leroy, sempre 
amargo, diz que aquilo nada significa, e que seu verdadeiro desejo era 
“navegar pelo mundo” e dar adeus a aquele “buraco do inferno”. Astrid 
conta que um dia, “alguém” lhe disse que é possível fazer qualquer coisa 
desde que se sonhe com ela. 

A imagem retorna para o reino encantado, onde o anão ganhou o 
nome de “Dreamy” (Sonhador) trabalhando numa esteira mecânica 
repleta de engrenagens rústicas que separam pedras de diamantes, 
resultando na fabricação do pozinho mágico das fadas. A fada Nova pede 
ajuda para parar a máquina, é quando surge Sonhador, que a reconhece 
de seus sonhos, quando ainda estava dentro do ovo. Desastrada, Nova 
volta a perder a bolsa com pó mágico nas engrenagens da máquina. 
Mais uma vez, Sonhador salva o pó. Nova considera-se inapta e acredita 
que nunca se tornará uma fada madrinha. Repete-se então o diálogo 
ocorrido em Storybrooke, mas desta vez, é Sonhador que afirma: “você 
pode fazer qualquer coisa que quiser, desde que você sonhe com isso”. 
Só nesse momento, é que Nova se apresenta a Sonhador e o convida 
insistentemente para ver os vaga-lumes na colina, após o pôr do sol. Como 
Sonhador é um anão, ele nunca sai das profundezas das cavernas, assim, 
ele não entende o convite de Nova e deseja-lhe sorte. Nova agradece 
e encerra o diálogo com a mesma expressão de Astrid: “Você é meu 
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herói”. A partir de então, sucedem-se cenas interligadas de Storybrooke 
e da Floresta Encantada, que constroem a relação romântica de Nova e 
Sonhador e de Astrid e Leroy.

De volta a Storybrooke, durante a feira em que se captariam recursos 
para pagar o aluguel da casa das freiras cobrado pelo senhor Gold, Mary 
Margareth e Leroy percebem que não conseguiriam vender nenhuma vela..

Na Floresta Encantada, os anões se divertem numa taberna, exceto 
Sonhador, que revela a Mandão que não tem vontade de dormir ou de 
comer, e que ele mal reconhece a si próprio. Mandão afirma que os anões 
não adoecem e que aquilo é “coisa da cabeça” de Sonhador. Surge numa 
mesa ao lado a figura de Bela – a mesma de A Bela e a Fera -, que se mostra 
conhecedora das armadilhas do amor e justifica o motivo daquele 
comportamento estranho de Sonhador: “Não é nada em sua cabeça, é 
em seu coração: você está apaixonado”. Mandão retruca que tal situação 
é impossível, visto que “anões não se apaixonam”. Sonhador pergunta 
sobre o amor e Bela discorre:

(O Amor) É a coisa mais maravilhosa e fantástica 
do mundo. Amor é esperança, preenche nossos 
sonhos. Se você ama, você precisa desfrutá-lo, 
porque o amor não dura para sempre. [...] Você 
precisa estar com quem você ama. [...] Agora vá 
encontrar seu amor. Encontre sua esperança. 
Encontre seus sonhos.2 

A imagem retorna a Storybrooke. Leroy mente a Astrid, contando que 
todas as velas teriam sido vendidas e que não havia mais motivo para 
preocupação. Astrid o abraça feliz. No entanto, Mary Margareth ouviu 
tudo, questiona Leroy, e percebe que ele está interessado em Astrid.

Segundo o conselho de Bela, Sonhador corre ao encontro de Nova, e 
ambos assistem ao espetáculo de luzes do vilarejo. Nova conta que seu 

2  Fala original de Bela sobre o Amor: “Is the most wonderful and amazing thing in the 
world. Love is hope, fills our dreams. If you are in it, you need to enjoy it, because love 
doesn’t always last forever. [...] You need to be with the person you love. [...] Now, go find 
your love. Find your hope. Find your dreams.”
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sonho não é sobrevoar o mundo como uma fada e sim fazer parte dele. 
Por sua vez, Sonhador conta que ele vive nas profundezas das minas e 
que do mundo só conhece diamantes, poeira e anões. Sonhador propõe 
a Nova navegarem num barco juntos para conhecer o mundo; nesse 
momento mágico surgem os vaga-lumes e Nova beija Sonhador; ambos 
decidem fugir na noite seguinte, após a entrega do pozinho mágico.

Na diegese de Storybrooke, Leroy tenta negociar seu barco com Gold, 
para obter o dinheiro para pagar o aluguel das freiras. Gold recusa a 
oferta, pois considera um prazer poder livrar-se delas. Gold vai embora e 
em seguida chega Astrid, que descobre a mentira de Leroy ao ver as velas 
escondidas no barco. Aborrecido e infeliz, Leroy vai beber no bar, onde 
encontra Mary Margareth, que faz o mesmo.

No reino encantado, à noite, Sonhador segue ao encontro de sua 
amada Nova, mas é flagrado e conta a todos os anões o seu sonho. Já no 
caminho, Mandão o impede, explicando que um anão tem apenas uma 
responsabilidade que é retirar os diamantes para transformá-los em 
pozinho mágico e que os anões não podem amar porque não foram feitos 
para isso. Sonhador questiona Mandão: “e se eu for diferente?”. É nesse 
momento que aparece a Fada Azul, a professora de Nova, afirmando 
que Mandão está certo e tudo o que Sonhador sente é apenas um sonho. 
A fada madrinha afirma que se Sonhador e Nova fugirem juntos Nova 
perderá as asas; no entanto, se ele voltar para as minas, ambos poderão 
dar muitas alegrias ao mundo. Cabe a Sonhador a decisão de deixar Nova 
se tornar uma boa fada. 

Ressurge a imagem entristecida de Leroy no bar, ao lado de Mary 
Margareth; Leroy afirma que Astrid foi a primeira pessoa que acreditou 
nele e argumenta que é bom ter lembranças felizes de quem se ama. Só 
queria um momento com Astrid. Um momento que me desse a esperança 
de que todo sonho é possível”. Leroy decide então ir até a feira, sobe num 
dos telhados e corta o fornecimento de luz com uma picareta: a cidade fica 
às escuras. De repente, todos precisam comprar as velas, arrecadando 
assim os fundos necessários para pagar o aluguel a Gold.

No reino encantado, a fada Nova aguarda Sonhador na colina e ambos 
avistam o barquinho que os levaria para realizar o sonho de conhecer o 
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mundo. Contudo, Sonhador diz que não irá, pois ele é um anão, vive nas 
minas, e ela é uma fada, e seu lugar é com as demais fadas e que essa 
situação nunca vai mudar. Nova acredita no livre arbítrio: “Sonhador, 
você controla o que muda em sua vida. Nunca se esqueça de que é 
especial”. Decepcionada, Nova pergunta se ele falara com a Fada Azul, já 
que Sonhador afirmou que o sonho de Nova era ser uma fada. Sonhador 
está convencido de que não deve atrapalhar a felicidade de Nova. Nova 
diz que a felicidade dela está no amor que sente por Sonhador. Quando 
Nova pergunta se ele a ama, Sonhador repete o que Mandão lhe ensinara: 
“Eu sou um anão. Eu não posso amar”. Sonhador deixa Nova na Colina 
e retorna para a mina. Ao reencontrar os anões trabalhando, Sonhador 
pede sua picareta, gravada com seu nome “Dreamy” (Sonhador). Porém, 
com os golpes raivosos aplicados sobre a pedra, a picareta se quebra e ao 
receber uma nova, o nome que surge gravado é “Grumpy”, isto é, Zangado.

Na diegese de Storybrooke, Leroy vai até Astrid e mostra que conseguiu 
cumprir sua promessa de vender as velas e obter o dinheiro necessário 
ao aluguel. Sobre o barco, Leroy promete consertá-lo e a convida para 
ser a primeira passageira, deixando, portanto, a narrativa com um final 
aberto que propõe a esperança. 

um insóLito Amor

Os contos maravilhosos e os contos de fada originam-se nas narrativas 
orais de cunho popular. As fadas são herdeiras das tradições pagãs, com 
poderes semelhantes ao das ninfas, ondinas, dríades, das druidesas dos 
celtas e das valquírias entre os germanos. Embora as fadas representem 
uma natureza aérea, frequentemente são acompanhadas por anões, 
seres míticos ligados às profundezas da terra, grutas e cavernas, onde 
trabalham como ferreiros ou guardiões, seja de tesouros ou segredos. 

Da perspectiva simbólica, as fadas representam os poderes supra-
normais da alma humana [...] concedem dons a recém-nascidos, [...] 
dispensam riquezas (CIRLOT, 1984, p. 249). As fadas representam 
a capacidade que o homem possui para construir, na imaginação, os 
projetos que não pôde realizar (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2006, 
p. 415). As fadas têm como missão prever e prover o futuro de algum 
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ser (COELHO, 2000, p. 177), simbolizando assim uma força feminina de 
renovação da vida. Por sua vez, o anão é um símbolo ambivalente, entre 
os duendes e gnomos; no caso desta narrativa, os anões associam-se 
aos entes protetores que, por seu tamanho, guardam traços infantis, 
renunciaram ao amor, mas ligam-se às forças da natureza.

Engana-se o receptor que assiste ao episódio pensando tratar-se 
de um conto de fadas transposto para um formato televisivo, com os 
mesmos recursos de uma narrativa destinada ao público infantil. A 
efabulação do episódio estrutura-se de forma fragmentada, com o uso 
de flashback, além da introdução de outras duas tramas – uma paralela 
e outra que interage com o enredo de Leroy e Astrid -, o que exige um 
receptor capaz de compreender as elipses temporais e os retrospectos 
efetuados no reino encantado. 

Nesse episódio, a instância narrativa compara a trajetória dos 
personagens Nova/Sonhador e Astrid/Leroy valendo-se do recurso 
temporal, isto é, entrecortando as duas efabulações através de um tempo 
presente (ou mais próximo ao do receptor, que é o de Storybrooke) e o 
tempo da terra da magia, um tempo mágico e impreciso, permitindo, 
no entanto, que as personagem se construam por meio de suas ações 
e diálogos, com o recurso do “campo e contra campo”, “onde vemos, 
sucessivamente e vice-versa, um protagonista do ponto de vista do 
outro” (CANDIDO; ROSENFELD et al., 2011, p. 107).

Com Todorov, podemos refletir sobre a estrutura narrativa desse 
episódio considerando as duas narrativas – Nova/Sonhador e Astrid/
Leroy – como estruturas diferentes, porém, inseridas num superestrato 
narrativo, isto é, o contexto da série. A narrativa que ocorre na Floresta 
Encantada, em um tempo do faz-de-conta, vincula-se ao gênero 
“maravilhoso puro”, em sua variedade de contos de fada, onde 

os acontecimentos sobrenaturais aí não 
provocam qualquer surpresa: nem o sono de 
cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons 
mágicos das fadas [...]. O que distingue o conto 
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de fadas é uma certa escritura, não o estatuto do 
sobrenatural. (TODOROV, 1992, p. 60). 

O romance de Astrid e Leroy acontece no mundo sem magia, mas 
que, no entanto, é fruto de uma maldição, onde vivem personagens 
sem memória. Tudo o que ocorre nesse espaço, portanto, embora siga 
aparentemente as leis da natureza, está mediado pelo poder de Regina, a 
Rainha Má, que manteve seus poderes e domina politicamente a cidade, 
tendo como único rival Gold, Rumpelstiltskin, outro antagonista da série, 
que comanda economicamente Storybrooke. Astrid e Leroy são frutos da 
maldição, porém, não interagem com a magia de Regina ou de Gold, eles 
vivem problemas cotidianos, como a falta de dinheiro para o aluguel e a 
falta de perspectivas de trabalho, desesperança. Afinal, vivem no mundo 
em que ansiavam viver antes da maldição. O percurso desses personagens 
pode ser entendido como pertencente ao âmbito do fantástico: “num 
mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, 
sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser 
explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar” (TODOROV, 1992, 
p. 30). Astrid e Leroy são representados, como já dissemos, como se 
fossem pessoas comuns com problemas cotidianos, o que os aproxima 
do receptor da série, sem a intermediação de elementos mágicos. 
Para Todorov, o fantástico termina por integrar o leitor ao mundo das 
personagens, como no caso de Astrid e Leroy, aceitando sua natureza: 

Existem narrativas que contêm elementos 
sobrenaturais sem que o leitor jamais se 
interrogue sobre sua natureza, sabendo 
perfeitamente que não deve tomá-los ao pé 
da letra [...] É preciso que o texto obrigue o 
leitor a considerar o mundo das personagens 
como um mundo de criaturas vivas e a hesitar 
entre uma explicação natural e uma explicação 
sobrenatural dos acontecimentos evocados. 
A seguir, esta hesitação pode ser igualmente 
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experimentada por uma personagem; desta 
forma o papel do leitor é, por assim dizer, 
confiado a uma personagem e ao mesmo tempo 
a hesitação encontra-se representada, torna-
se um dos temas da obra; no caso de uma 
leitura ingênua, o leitor real se identifica com a 
personagem. (TODOROV, 1992, p. 37-39).

Os problemas enfrentados por Astrid e Leroy encontram-se 
perfeitamente alinhados com as leis da natureza, contudo, “seu acúmulo 
já traz problema [...] No máximo, pode-se dizer que são acontecimentos 
estranhos, insólitas coincidências” (TODOROV, 1970, p. 149)

A maldição lançada pela Rainha Má fez com que todos os personagens 
da Floresta Encantada perdessem a memória e fossem lançados num 
mundo sem magia, o mundo cotidiano do receptor. Perder a memória 
significa perder a identidade do Eu, perder o passado e perder-se, 
portanto, num presente sem raízes, desvinculado de experiências 
anteriores. O único elo com o passado é o livro “Once upon a time”, 
presenteado pela professora Mary Margareth (Branca de Neve na 
Floresta Encantada) ao pequeno Henry. O livro é um registro histórico 
dos fatos ocorridos antes da maldição na Floresta Encantada. Escrito na 
forma de um livro infantil, a obra resgata a memória histórica, “fixada 
por uma sociedade através de mitos fundadores e de relatos, registro, 
documentos, monumentos, datas e nomes de pessoas, fatos e lugares que 
possuem significado para a vida coletiva”. (CHAUí, 1994, p. 129).

No romance da fada Nova e do anão Sonhador temos uma fada 
aprendiz, que deseja ardentemente deixar o reino encantado e viver 
como um ser comum; ela explicita a Sonhador seu desejo a dizer que 
não quer sobrevoar o mundo e sim “fazer parte dele”, vivenciá-lo. 
Sonhador, embora adulto, é inexperiente, nunca saiu das minas, porém, 
diferentemente de seus “irmãos”, ele foi marcado pela magia do amor, 
e por isso ele sonha e deseja romper com a predestinação que o obriga 
a jamais amar ou deixar de fabricar o pó mágico com os diamantes 
extraídos das minas. Assim, levado pela magia do amor de Nova, ambos 
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optam pelo livre-arbítrio, ou seja, pela decisão de renunciar ao mundo 
da magia em prol da realização de um sonho: o de viver um romance 
no mundo real. O aspecto do sentimento que une as duas personagens 
apresenta um caráter eminentemente romântico. Nova quer ver na luz 
do vilarejo e dos vagalumes avistados à noite pelo casal uma metáfora 
dos sonhos e da dimensão espiritual; afirma sua 

profunda ânsia por liberdade, [...] (lutando) 
contra velhas estruturas. [...] o homem descobre 
a individualidade e, ao mesmo tempo, dá valor 
extraordinário a seu interior. A perda dos valores 
absolutos e essa descoberta provocam não só a 
consciência da libertação do homem do mundo 
circundante, como também a consciência da 
instauração de uma crise irreparável entre o ser 
e as coisas (GOMES e VECHI, 1992, p. 19). 

Nova faz recordar a Rainha Mab, conhecida como a rainha das fadas, 
presente na mitologia bretã, portadora de sonhos que trazem esperança 
e felicidade. Sua lenda afirma que ela possui um véu azul em seu carro – o 
véu dos sonhos – que permite aos mortais ver a vida “cor-de-rosa”. Mab 
foi cantada por William Shakespeare no ato I, cena IV de Romeu e Julieta, 
quando Romeu confessa haver sonhado e Mercúcio, então, responsabiliza 
a Rainha Mab pelo amor de Romeu: 

Ah! Então recebeste a visita da Rainha Mab. Ela 
é a parteira das fadas; e aparece no tamanho e 
na forma de uma ágata que estivesse no dedo 
indicador de um edil; vem puxada por uma 
parelha de serezinhos insignificantes que se 
atravessam nos narizes dos humanos quando 
estes se encontram adormecidos. [...] ela corre 
pelas noites, atravessando os cérebros dos 
amantes, quando então eles têm sonhos de amor 
[...]. Estou falando de sonhos, que são os filhos 
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de um cérebro ocioso, gerados de nada além 
de fantasias vãs, que em sua substância são tão 
ralas quanto o ar e mais inconstantes que a brisa 
[...]. (SHAKESPEARE, 1998, p. 34-36).

O leit-motive do amor é discutido também pela personagem Bela, que 
explica a Sonhador o significado do Amor. É interessante observar que a 
jovem Bela está sozinha numa taverna, espaço pouco recomendável às 
mulheres, conforme afirma Peter Burke: 

A cultura das mulheres não era a mesma que a 
dos seus maridos, pais, filhos ou irmãos, pois, 
ainda que muitas coisas fossem partilhadas, 
também existiam muitas das quais as 
mulheres estavam excluídas. O mundo das 
tavernas tampouco era para elas. As variações 
profissionais entre as culturas dos agricultores 
e pastores, mineiros e marinheiros poderiam 
ter um significado relativamente pequeno para 
as suas mulheres. (BURKE, 2010, p. 80).

A presença de uma mulher numa taverna constitui uma leitura 
contemporânea da presença social feminina nos espaços públicos. 
O discurso de Bela sobre o Amor é também uma atualização do amor 
cortês medieval, presente nos contos tradicionais e populares da Europa 
Ocidental. De acordo com o Tratado de Amor Cortês, escrito por André 
Capelão, na Idade Média, por volta do ano 1180, 

Amor é uma paixão natural que nasce da 
visão da beleza do outro sexo e da lembrança 
obsedante dessa beleza. Passamos a desejar, 
acima de tudo, estar nos braços do outro [...] 
angústia nenhuma é maior que a provocada por 
ele [o amor], pois o enamorado está sempre no 
temor de que sua paixão não atinja o resultado 



38<< sumário

desejado e de que seus esforços sejam baldados. 
(CAPELãO, 2000, p. 5-7).

Apesar da decisão inicial, a fuga de Nova e Sonhador não se 
concretiza, porque Mandão e a fada Azul convencem o anão a desistir. 
Os argumentos de Mandão vinculam-se à ideia da predestinação e da 
imutabilidade, que dissuadem Sonhador confrontando-o com sua própria 
personalidade sonhadora, determinada pelo sonho engendrado pelo pó 
lançado acidentalmente por Nova. O discurso de Mandão é conservador 
e burocrático. Já o discurso da fada Azul é mais convincente e apela 
aos sentimentos de Sonhador, questionando-o sobre o que acontecerá 
a Nova caso ela fuja com ele. A fada Azul assume também um discurso 
conservador, um papel de preceptora, determinando o que lhe parece 
melhor para Nova, mostrando que Nova perderá as asas e deixará de ser 
uma fada. Através de um discurso marcado pela indução, isto é, com base 
numa série de premissas cujas conclusões são apenas prováveis, a fada 
Azul questiona Sonhador se ele de fato deseja o bem para Nova e discute 
o papel que tanto ele como Nova desempenham nessa sociedade mágica, 
embora marcada por castas. A fada induz Sonhador a não reagir contra 
o sistema estabelecido, fazendo com que as funções de intermediadores 
da magia prosseguissem como sempre, oferecendo momentos e 
oportunidades de encantamento ao mundo dos mortais. 

Diante da argumentação, Sonhador renuncia à liberdade de escolha, 
renuncia ao Amor de Nova, no momento em que é confrontado com o 
binômio necessidade-liberdade (MERLEAU-PONTY, 2001), visto que , 
ao aceitar a predeterminação de sua existência e analisar sua liberdade 
como uma possibilidade objetiva, a tomada de decisão de Leroy pode ser 
associada aos conceitos de Merleau-Ponty sobre liberdade:

a liberdade é sempre o encontro de nosso 
interior com o exterior, degradando-se sem 
nunca tornar-se nula, à medida que diminui a 
tolerância dos dados corporais e institucionais 
de nossa vida. Há um campo de liberdade e 
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uma “liberdade condicionada” porque tenho 
possibilidades próximas e distantes. (MERLEAU-
PONTY, 2001 Apud CHAUí, 1994, p. 364).

Por amor, Sonhador aceita desistir da fuga, pois ele se convence que 
Nova não deve deixar de ser fada e que ela deve ter a oportunidade de ser 
feliz assim, ao invés de estar com ele. 

A fada Nova, por sua vez, entende a liberdade da perspectiva 
existencialista, segundo a qual, conforme Sartre, “a liberdade é a escolha 
incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. [...] Ceder 
tanto quanto não ceder é uma decisão nossa”. (Chauí, 1994, p. 361). Essa 
diferença na compreensão de liberdade é o que distingue Sonhador de 
Nova: Sonhador cede ante a tensão entre seus desejos e as condições 
históricas e socioculturais em que se encontra; Nova, pelo contrário, 
valoriza a sua experiência pessoal sem pensar nas necessidades do grupo.

Se pensarmos no percurso narrativo tradicional que se espera da 
fada Azul, isto é, realização de sonhos através da magia, a função que 
ela exerce sobre o desenlace amoroso é exatamente o contrário: a fada 
Azul desestimula a realização de um sonho de amor, fazendo com que 
os dois amantes se separem em benefício de outros, causando a ambos 
infelicidade e frustração. A fada Azul mente ao confirmar que o sonho de 
Nova é se tornar uma fada madrinha. Nesse caso, o Amor torna-se menos 
importante que a preservação do status quo.

Na diegese de Storybrooke, no entanto, Nova é a freira Astrid e 
Sonhador/Zangado é Leroy, a fada Azul é a superiora do convento, pois as 
fadas assim como as freiras, embora por motivos diferentes, renunciaram 
ao amor carnal. Numa terra sem magia, as castas de Nova e de Sonhador 
já não fazem sentido. Astrid continua atrapalhada, submissa à superiora, 
mas ainda acredita na realização dos sonhos. Nas palavras de Leroy, 
Astrid foi a única capaz de acreditar nele, vendo-lhe força, capacidade e a 
possibilidade de concretização de um sonho: ela é a única capaz de fazê-
lo sorrir, abandonando o estigma de “zangado”. 

Ao contrário da idealização física do herói e da heroína, temos o que 
Phillipp Sellier propõe como uma forma de concretização entre o herói e o 
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universo feminino: a retomada do amor cortês do século XII ao XVII, quando 
a mulher (ou a dama) oferece seu amor a aquele homem cujo heroísmo está 
em seus altos feitos, em seu valor por sua coragem, honradez, fidelidade e 
dedicação em favor da bem-amada. (SELLIER, 1998, p. 470).

Tanto no reino encantado como em Storybrooke, Sonhador/Leroy 
possui um barco que é o meio pelo qual os personagens passariam de 
um espaço mágico para a vivência do mundo real, como amantes. Na 
mitologia nórdica, origem também dos seres mágicos como fadas e 
anões/gnomos/duendes, o barco simboliza o meio de passagem para 
o outro mundo. Esse mesmo aspecto simbólico é retomado em outros 
episódios da série, servindo de meio para que os personagens possam 
transportar-se dentro de reino encantado, bem como fora dele.

Numa terra de magia, a felicidade de ambos foi impossível; já numa 
terra sem magia, vislumbra-se a possibilidade de dessa consumação, um 
sonho tornando-se realidade. Retomando a ideia da Rainha Mab, Astrid 
veste-se de azul, enquanto Nova vestia-se de rosa: o véu azul permite 
ao amante ver a vida “cor-de-rosa”. Nova e Sonhador combinam a fuga 
observando as luzes do vilarejo e também dos vagalumes; Astrid e Leroy 
se reencontram devido a uma falha no sistema de iluminação e depois, 
por vontade própria (livre arbítrio), Leroy destrói as luzes e provoca a 
necessidade do uso de velas. Assim, o reencontro com perspectiva de 
felicidade futura se dá à luz de velas, portadas por todos os habitantes de 
Storybrooke presentes à festa. 

Leroy e Astrid são os únicos personagens da série que encontram 
no mundo cotidiano e sem magia a possibilidade de serem felizes. Nova 
e Sonhador teriam renunciado à magia para ficarem juntos no mundo 
encantado, o que não ocorreu. O “felizes para sempre” para ambos só 
pode ocorrer na terra da maldição da Rainha Má, pois nela estão livres 
do peso e da estrutura que o poder da magia lhes impõe. Enquanto Nova e 
Sonhador pertencem ao universo dos contos, Leroy e Astrid aproximam-
se do mundo real, do mundo vivido cotidianamente pelo receptor da 
série. Trata-se do mesmo percurso com desenlaces diferentes: no reino 
encantado, o amor é impossível; no mundo real, cheio de contas a pagar, 
o Amor tem esperança.
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Justifica-se, neste momento, uma reflexão sobre o receptor a quem 
se destina a produção. A Common Sense Media é uma organização sem 
fins lucrativos que volta seus trabalhos no sentido de identificar, criticar, 
qualificar e recomendar a respeito de produções audiovisuais para as 
diversas mídias, aplicativos e jogos, tendo como missão informar as 
famílias e educadores sobre o conteúdo e adequação do mesmo para 
crianças e jovens. 

O site da Common Sense Media considera Once Upon a Time um 
drama inspirado nos contos de fada, que apresenta de boa qualidade, 
e que se destina a adultos e jovens com idade superior a 12 anos, em 
função de aspectos avaliados - mensagens e desempenho positivos das 
personagens, uso de violência, sexo, tipo de linguagem, incentivo ao 
consumo (único item zerado na pesquisa) e ingestão de álcool, drogas e 
fumo. Em termos comparativos, esse site recomenda o filme Shrek para 
maiores de seis anos, enquanto os Simpsons, para doze anos. Por sua vez, 
Gorman, no site TV by the Numbers, apontou em 30 de janeiro de 2012 que 
Once Upon a Time era o programa não-esportivo mais visto aos domingos 
por adultos entre 18 e 49 anos (GORMAN, 2012).

Toda a primeira temporada da série Once upon a Time situa-se 
num presente em que não há finais felizes, contrariando a proposta 
das produções hollywoodianas a partir dos anos 30 que exaltam o 
herói e o happy end como “a ideia de felicidade no núcleo afetivo do novo 
imaginário” (MORIN, 1984, p. 93; Apud SOUSA). Como produto da cultura 
de massa -- produzida pela Disney/ABC  --, surgem na série “elementos de 
constituição do imaginário contemporâneo e de construção da mitologia 
moderna: reposição arquetípica, aclimatação do padrão originário a uma 
nova ordem e instrumento de mediação das projeções e identificações com 
o público receptor” (BORELLI, 1995, p. 73, Apud SOUSA). 

Com base nessas afirmações, podemos pensar na série como 
uma confrontação dos personagens dos contos de fada com o mundo 
real, o “nosso mundo” (nas palavras do narrador no teaser), o mundo 
vivenciado cotidianamente pelo receptor. O episódio analisado traz ao 
receptor a esperança da concretização do Amor concebido no imaginário 
dentro do mundo real, repleto de obstáculos, cobranças e problemas 
compartilhados com a audiência.
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‘Eu vos dECLAro... rAzão E trAdição’: A CuriosA 
síntEsE do EmbAtE oitoCEntistA EntrE CAmpo 

E CidAdE nA pUlp ficTiOn infAntoJuvEniL dE 
gAnymédEs José sAntos dE oLivEirA

Leonardo Nahoum Pache de Faria1

introdução

Convencionou-se chamar de pulp fiction a literatura produzida nos 
Estados Unidos, no final do séc. XIX, impressa em papel barato, com 
encadernação mal cuidada e dirigida a um público ávido pelas narrativas 
que caracterizaram a explosão editorial surgida na Europa, acompanhando, 
principalmente, o Capitalismo Industrial inglês: as novelas sentimentais, 
os romances de aventura e de ficção científica, e, claro, o romance policial. 
Os pocket books, ou livros de bolsos, são irmãos dos pulps, ocupando 
praticamente o mesmo nicho dentro deste binômio cultural de produção e 
consumo: livros baratos, produzidos e escritos de acordo com métricas e 
cronogramas industriais, tal e qual o romance de folhetim.

No Brasil, o auge dos livros de bolso está muito mais perto de nossos 
dias que os folhetins oitocentistas: sua época de ouro se deu entre as 
décadas de 60 e 70 no Rio de Janeiro, graças às ousadas estratégias da 
Editora Tecnoprint, mais tarde rebatizada de Ediouro, que, contornando 
as históricas dificuldades logísticas de distribuição em nosso país por 
meio de uma eficiente combinação de livrarias próprias, bancas de jornal 
e serviços de reembolso postal, liderou durante décadas o mercado de 
livros de bolso. Particularmente na década de 70, a essa conjuntura 
de explosão do livro de bolso, vem se somar outra explosão, a do livro 
infantil, ou infantojuvenil. A Tecnoprint recruta escritores nacionais e 
coloca no mercado diversas séries de pequenos romances policiais de 
aventura e mistério tendo como público-alvo o leitor jovem. 

1  Doutorando em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense.
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Produzida entre 1974 e 1988 por Ganymédes José Santos de Oliveira, 
a série “A Inspetora” era relacionada pela editora como sendo parte 
da Coleção Mister Olho, da qual constavam outras séries, tanto de 
Ganymédes José quanto de outros autores. Ganymédes José, que na 
época apenas principiava uma fecunda carreira de mais de uma centena 
e meia de obras, optou por assinar os livros da “Inspetora” como Santos 
de Oliveira, sendo estes os únicos livros de sua produção infantojuvenil 
que assinou de maneira diferenciada, provavelmente para colocar 
alguma distância entre estes livros pulp, de bolso, produzidos sempre 
em prazos curtos e sob encomenda, do restante de sua literatura, que ele 
pretenderia mais cuidada, mais séria, mais digna do olhar dos seus pares 
e da crítica especializada. 

A série “A Inspetora”, então, como objeto literário, acabou por 
reunir, em seus 38 volumes, nada menos que três estigmas: em sendo 
primeiramente literatura infantojuvenil (e assim, já dona de um caráter 
duvidoso para muitas correntes teóricas quanto ao seu valor como obra 
literária), ela é, em um segundo plano, literatura policial e, portanto, 
alvo de novas dificuldades de legitimação, desta vez as mesmas por 
que passam todas as narrativas desse gênero, acusadas de serem 
meros discursos legitimadores do poder policial e do direito burguês à 
propriedade; finalmente, a série possui esse diferencial de ser literatura-
de-massa-dentro-da-literatura-de-massa, de ser literatura pulp, de bolso, 
assumidamente marginal (por conta do pseudônimo diferenciador...), 
sem direito às entronizações eruditas de um Eco e seu policialesco O 
Nome da Rosa (1980) ou de um Borges e Bioy Casares e seu Seis problemas 
para Don Isidro Parodi (1942). 

O que salta à vista, então, nas histórias policiais da série “A Inspetora”? 
São dois os pontos mais surpreendentes que se destacam em uma leitura 
e análise do primeiro volume da série, O Caso da Mula-sem-cabeça: 

1) o curioso deslocamento do palco de suas narrativas de combate ao 
crime da cidade - que é o berço e quase mesmo a razão de ser do romance 
policial - para o campo: o flâneur de Walter Benjamim, o observador 
atento e crítico, espécie de protótipo para o olhar detetivesco da narrativa 
de mistério, transfere-se das ruas movimentadas da arquetípica cidade 
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grande e suas multidões para as estradas de terra, passeios de bicicleta 
e fazendas e casas esparsas por onde flanam os membros da Patota da 
Coruja de Papelão; 

2) uma personagem principal (a Inspetora, a menina Eloísa) que 
alia a razão de um Sherlock Holmes à tradição clássica e um respeito às 
instituições (igreja, família, figuras de autoridade): diferentemente da 
prima Malu, vinda da capital São Paulo, Eloísa está sempre atenta às 
obrigatórias orações, ao respeito a pais e professores, à superioridade 
da cultura erudita e, finalmente, às vantagens da vida no campo contra 
todo o tumulto, violência e poluição das grandes cidades.

NoStalgia daS origeNS: o mal-eStar da urbaNidade

Em sua crônica “A Polícia Suburbana”, publicada no Correio da Noite, 
em 28 de dezembro de 1914, Lima Barreto reforça a sensação de que o 
crime é fenômeno predominantemente urbano, típico das cidades, e que 
longe delas (nos subúrbios ou no campo) “o Estado não precisa intervir 
corretivamente para fazer respeitar a propriedade alheia”. Em outro 
trecho, referindo-se ainda aos subúrbios, o escritor diz: 

A impressão que tenho é de que a vida e a 
propriedade daquelas paragens estão entregues 
aos bons sentimentos dos outros e que os 
pequenos furtos de galinhas e coradouros não 
exigem um aparelho custoso de patrulhas e 
apitos. (BARRETO, 1956, p. 62)

Coincidentemente, é de um roubo de galinhas que trata o livro O Caso 
da Mula-sem-cabeça. Já não é, porém, coincidência que Santos de Oliveira 
faça a mesma opção de Agatha Christie de evitar os grandes centros 
urbanos como cenário para seus romances de enigma: em ambos os 
autores, transparece o incômodo trazido pela modernidade industrial, 
a desconfiança com o progresso, o repúdio à brutalidade extrema da 
cidade que, no Brasil, podemos entrever não só em Lima Barreto, mas 
também em outros autores. 
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Pode-se dizer que tanto Agatha Christie, quanto Santos de Oliveira 
reagem, uma optando pelos lugarejos nos quais circula seu detetive 
Hercules Poirot e o outro pela “fazenda de tio Clóvis e tia Aurélia”, ao novo 
tipo de romance policial que surge nas décadas de 20 e 30, nos Estados 
Unidos, cujo representante maior talvez seja Dashiel Hammett. Em 
seus textos, Hammett subvertia o papel do herói clássico e apresentava 
a seus leitores um detetive de moral dúbia, que circulava por ruas 
incomodamente brutais e sangrentas, parecidas demais com a realidade 
nua e crua, e distantes do que antes era comum nos livros de mistério: 
enigmas em salões da elite e em castelos, envolvendo a nobreza, de 
preferência muitos cerebrais e de pouca movimentação (PONTES, 2007, 
p. 35). A cidade e sua escuridão, em Hammett, são onipresentes e, com 
elas, o crime. Agatha Christie, assim como Santos de Oliveira, preferia 
tratar o crime como exceção, não como regra. 

Essa nostalgia pelas origens do romance policial que parece existir 
tanto nas aventuras de Poirot quanto nas da Inspetora não se restringe 
apenas ao fazer literário: ela reflete um desejo de retorno a valores 
oitocentistas e de elite burguesa que vinham sofrendo abalos desde o 
séc. XIX; no caso específico de Santos de Oliveira, reflete uma valorização 
da alta cultura em detrimento da cultura de massa que, na década de 
70, ganhava mais e mais força com a popularização da televisão; reflete 
um incômodo com a velocidade dos novos tempos, com o ritmo frenético 
ditado pela vida nas metrópoles e suas influências perniciosas, que só 
poderiam ser revertidas optando-se pela vida no campo, pelo refúgio em 
algum novo Sítio do Picapau Amarelo.

sAntos dE oLivEirA: um EsCritor LobAtiAno?

Em seu Dicionário Crítico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, 
Nelly Novaes Coelho descreve Santos de Oliveira como “escritor de 
linhagem lobatiana”, por ter, como Monteiro Lobato, criado “mundos onde 
as crianças adoram viver” (COELHO, 2006, p. 277). Ambos optam também 
por desenvolver suas mitologias no campo, em fazendas ou sítios, sendo 
que a opção de Santos de Oliveira pelo rural, dada a distância de mais de 40 
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anos entre a publicação do Caso da Mula-sem-cabeça (1974) e As Reinações 
de Narizinho (1931), é ainda mais contundente que a de Monteiro Lobato, 
levando-se em conta toda a urbanização pela qual o país já passara. 
Não nos esqueçamos, também, que os livros da Inspetora são histórias 
policiais (que teoricamente estariam mais à vontade ambientadas em 
cidades), diferentemente das narrativas fantásticas de Lobato.

Da mesma forma, se Santos de Oliveira se aproxima de Lobato 
também em sua defesa dos valores nacionais, da cultura brasileira e da 
sabedoria do homem do campo, ele se distancia do criador de Jeca Tatu 
ao povoar suas histórias com pequenos ataques à cultura (ou mesmo à 
indústria) de massa aos quais costuma contrapor a defesa e o elogio da 
alta cultura de modelo europeu: no lugar das louças de pirex (sucesso 
de venda do capitalismo industrial...), “porcelana estrangeira (...), do 
jogo inglês”, como pede Tia Aurélia (mãe de Eloísa) à empregada logo 
nas primeiras páginas do Caso da Mula-sem-cabeça; no lugar “dessas 
musiquinhas barulhentas que o pessoal anda tocando por aí” (fala 
depreciativa de Eloísa no décimo volume da série, A Inspetora e o Quarto 
Secreto, provavelmente referindo-se ao rock), valsas de Strauss como No 
Belo Danúbio Azul ou Vozes da Primavera. 

Se Monteiro Lobato, “preocupado com o desenraizamento cultural 
do país, (...) questionava o conceito de civilização nos moldes europeus 
que a burguesia brasileira insistia em reproduzir” (CAMARGOS, 2001, p. 
17), Santos de Oliveira paradoxalmente defendia (talvez como um mal 
menor...) esses mesmos moldes europeus, lado a lado com sua defesa do 
genuinamente brasileiro, ao mesmo tempo em que atacava a crescente 
influência e presença da cultura norte-americana em nosso país 
(chamando especial atenção aos riscos para o público infantil). O seguinte 
trecho (uma fala de Eloísa), extraído do décimo quarto volume da série, A 
Inspetora e o Enigma da Lagoa Branca, é emblemático nesse sentido: 

− O mundo anda muito sem graça porque 
ninguém mais acredita nas coisas bonitas. Por 
exemplo, quando a gente liga a televisão, só vê 
fita de tiroteio, de morte, de guerra, de sangue. 
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Que coisa medonha! As coitadas das crianças só 
têm essas porcarias para assistir. Aposto que elas 
pagariam para estar aqui, conosco, vivendo umas 
noite destas do que... do que vendo essas fitinhas 
violentas que nem no Brasil são fabricadas! 
(OLIVEIRA, 1979, p. 129. Grifo nosso)

EmpAtiAs nArrAtivAs à fLAubErt: prEpArAndo A 
trAnsição EntrE CidAdE E CAmpo

Por mais literariamente despretensiosos que possam ter sido os 
volumes da série “A Inspetora”, quando de sua publicação, com seu 
descomplicado “objetivo de implantar o hábito de ler por prazer”, 
conforme diz a ficha técnica na contracapa do Caso da Mula-sem-cabeça, 
não se pode deixar de destacar, porém, a maneira magistral como Santos 
de Oliveira dá início à narrativa deste primeiro livro, narrativa que 
inaugura toda a mitologia da série e que introduz umas das principais 
propostas do autor: retornemos ao campo, deixemos para trás a cidade!

Embora narrados em terceira pessoa, por uma voz que normalmente 
não intervém nos acontecimentos e não opina, os livros da “Inspetora” 
apresentam essa única exceção justamente em sua estreia: O Caso da Mula-
sem-cabeça, até o começo do quarto capítulo é a história de Malu, prima de 
Eloísa e moradora de São Paulo que acata a sugestão do pai de passar um 
tempo na fazenda dos tios. Malu não toma as palavras como narradora, 
mas Santos de Oliveira aproxima o foco narrativo para que ‘escutemos’ 
os pensamentos da personagem já nos primeiros parágrafos da história:

Malu sentiu vontade de dar uma belíssima 
resposta, mas preferiu calar a boca pois não queria 
disparar uma guerra. Afinal, ela vivia brigando 
o tempo todo com a mãe. Quando Dona Clara 
compreenderia que Malu já não era mais uma 
criança? Malu já estava com dez anos, logo tiraria 
o diploma da quarta série do primeiro grau... 
Praticamente uma adulta! (OLIVEIRA, 1974, p. 6) 
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Fica evidente que as últimas frases do trecho são os pensamentos de 
Malu, não uma mera descrição do humor da personagem por um autor 
onisciente e onipresente. Essa opção de Santos de Oliveira pelo discurso 
indireto livre não é exercício de estilo ou sofisticação de ambições 
legitimadoras, mas sim uma forma de criar empatia entre seu leitor 
predominantemente urbano (como Malu) e as personagens e paisagens 
mais rurais que surgirão. É como se o autor, antes de subverter as 
expectativas e propor o arriscado “contrato” das aventuras policiais 
antiurbanas ao seu leitor, oferecesse uma espécie de transição na 
forma da narrativa. Malu é como o público-alvo de Santos de Oliveira: 
mora em uma grande cidade, prefere ficar frente à TV que dedicada 
aos livros ou aos estudos, e está sujeita ao mesmo estranhamento 
(que Santos de Oliveira quer tornar positivo) quando confrontada 
com os valores e ritmos diferentes do universo rural. 

No trecho a seguir, que abre o segundo dia de Malu na fazenda, 
após brigas com a prima ainda tida como “chata” e “metida”, podemos 
acompanhar a última ocorrência de maior relevância deste narrador que 
se confunde com personagem. Santos de Oliveira aproveita para expor 
de forma paradigmática o antagonismo entre campo e cidade e de que 
lado ele se colocava na disputa (posição ideológica que permearia não só 
este primeiro livro, como todos os outros mais de trinta da série): 

Que diferença da cidade! Malu apurou os 
ouvidos, escutou galinhas cacarejando, cachorro 
latindo e vacas mugindo em direção ao estábulo. 
Na cidade - Deus me livre! - era só buzinas, 
máquinas trabalhando, operários socando 
estacas no chão para levantar um edifício que 
ameaçaria todo o Sol da rua... Um manicômio! 
(OLIVEIRA, 1974, p. 26)

Santos de Oliveira também vê as cidades como um manicômio e esse 
é um embate que sua obra pretende abordar.
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fugindo do hipErEstímuLo nA CAronA dA “inspEtorA”: o 
CAmpo Como rEfúgio AntimodErnidAdE

O séc. XIX continua sendo uma época de grande interesse tanto 
para escritores quanto para estudiosos por ter concentrado tantas 
transformações modernas, na qual uma série de avanços técnicos 
coincide com novas formas e escalas de produção que, por sua vez, 
transformam a maneira humana de se experimentar o real. O Iluminismo 
e, depois, o Positivismo, ao colocarem o homem e sua razão como o centro 
onde as respostas são reveladas, sugerem a possibilidade real e contínua 
de se desvendar o universo.

Esse progresso sem horizonte de chegada, sem um “ponto final”, está 
intimamente ligado à vida nas cidades, às concentrações urbanas, que eram 
também os lugares onde surgiam e se desenvolviam as primeiras fábricas 
e onde o antigo mundo da Tradição Clássica sofria seus maiores ataques.

E o que esse mundo urbano traz de novo para a experiência humana? 
As cidades, desde sempre mais movimentadas do que qualquer localidade 
rural, teriam, segundo Singer, ficado muito mais movimentadas pouco 
antes da virada do século, com o inchaço acelerado que ocorreu. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, a população urbana mais que quadruplica 
entre 1870 e 1910. E essa rápida mudança, marca da modernidade,

implicou um mundo fenomenal - especificamente 
urbano - que era marcadamente mais rápido, 
caótico, fragmentado e desorientador do que as 
fases anteriores da cultura humana. Em meio à 
turbulência sem precedentes do tráfego, barulho, 
painéis, sinais de trânsito, multidões que se 
acotovelam, vitrines e anúncios de cidade grande, o 
indivíduo defrontou-se com uma nova intensidade 
de estimulação sensorial. A metrópole sujeitou 
o indivíduo a um bombardeio de impressões, 
choques e sobressaltos. (SINGER, 2004, p. 96)

Esse sobressalto, esse choque, é também o choque fundamental que se 
opera ao longo do século XIX: o campo em contraposição à cidade. A vida 
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regida por um tempo que obedece mais à natureza e menos aos turnos de 
trabalho, aos horários da fábrica, ao capital. Mas foi uma disputa, como 
sabemos, que o campo perdeu. E não é à toa que nem mesmo a Inspetora 
escape de dizer, quando a patota parte para as primeiras investigações, que, 
“como dizem os americanos: ‘Tempo é dinheiro’”. (OLIVEIRA, 1974, p. 38). 

Esse antagonismo entre campo e cidade será um dos grandes temas 
do século XIX na literatura, ainda mais se entendermos que o campo 
simboliza a manutenção de valores cristãos e fraternais, das tradições 
orais e folclóricas do camponês, de uma temporalidade mais humana 
e menos maquinal, enquanto que a cidade representa não só maior 
movimento e confusão, mas também todos os valores e ameaças que 
vinham a reboque da Razão, da Ciência e da Técnica. Esse choque entre 
as duas mentalidades (melhor até dizer “realidades”) é patente em 
diversos trabalhos da época. Um bom exemplo é a conversa, em Eça de 
Queirós, entre as beatas de Leiria e o padre Amaro, que comentavam um 
desmoronamento em uma mina de carvão:

A Sra. D. Maria da Assunção declarou que todas 
essas minas, essas máquinas estrangeiras 
lhe causavam medo. Vira uma fábrica ao pé 
do Alcobaça, e parecera-lhe uma imagem do 
inferno. Estava certa que Nosso Senhor não as 
via com bons olhos...
− É como os caminhos de ferro, disse D. Josefa. 
Tenho a certeza que foram inspirados pelo 
demônio! Não o digo a rir. Mas vejam aqueles 
uivos, aquele fogaracho, aquele fragor! Ai, 
arrepia!
O padre Amaro galhofou, assegurando à Sra. 
D. Josefa que eram ricamente cômodos para 
andar depressa! Mas, tornando-se logo sério, 
acrescentou:
− Em todo o caso, é incontestável que há 
nessas invenções da ciência moderna muito do 
demônio. (QUEIRÓS, 1989, p. 176)



52<< sumário

Como as beatas de Leiria, que desconfiam e mesmo temem esses 
símbolos da Modernidade, como a fábrica e a ferrovia (e a tecnologia, 
que está na base de todas elas), Ganymédes José Santos de Oliveira 
constantemente coloca na boca de suas personagens o seu temor por 
essa vida das cidades, onde as pessoas são literalmente aprisionadas. 

Outro bom exemplo está no já citado A Inspetora e o Enigma da Lagoa 
Branca (1976) que, aliás, tem uma temática ecológica bastante à frente 
do seu tempo. Ao investigarem boatos sobre fantasmas que habitariam 
os arredores de uma lagoa próxima à fazenda, a Patota descobre que 
tudo não passava de invenção do velho Simão, morador do local, para 
afugentar dali curiosos e caçadores e, com isso, preservar a fauna e a 
flora locais. Santos de Oliveira, já em 1976, introduz uma espécie de 
ecoterrorista-do-bem em uma história infantojuvenil de mistério que 
termina com o enigma resolvido, mas sem necessariamente um vilão. 

Cecília Meireles, em seu Problemas de Literatura Infantil (1979), fala que 
a crise por que passaria a literatura infantil era a mesma por que passava a 
sociedade como um todo. O desalento da autora para com os novos valores 
do “mundo de hoje, mundo de velocidade e conforto, onde todos pretendem 
a felicidade material, e o eterno foi substituído pelo imediato” (MEIRELES, 
1979, p. 107) alertava não só para uma crise de valores - com a qual, pelo 
visto, concordava Santos de Oliveira - como também para o perigo do 
hiperestímulo, da “intensificação da estimulação nervosa” de que fala o 
teórico Georg Simmel (SIMMEL Apud Singer, 2004, p. 96), tão intimamente 
relacionados à experiência urbana. Segundo a autora, o maior problema 
enfrentado, na época, pelo livro infantil não seria de carência e sim de 
excesso, de abundância (inclusive de... velocidade).

De tudo temos, e, no entanto, a criança cada vez 
parece menos interessada pela leitura. O cinema, 
o rádio, o noticiário rápido das revistas, tudo a 
traz ao corrente das últimas atualidades: mas 
em tom anedótico, sem lhe solicitar profunda 
reflexão nem lhe inspirar grande respeito. O 
mundo vai acontecendo ao redor dela, e de 
certo modo parece um espetáculo absurdo. 
(MEIRELES, 1979, p. 115)
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Walter Benjamin, em outro trecho de seu ensaio O Flâneur, fala que 
o repentino uso da eletricidade na iluminação das cidades teria sido 
nada menos que “um choque brutal”, e cita Stevenson para nos dar uma 
dimensão mais exata do impacto dessa mudança tão emblemática da 
vida urbana moderna: 

Essa luz só deveria incidir sobre os assassinos 
ou criminosos políticos ou para iluminar os 
corredores nos manicômios - é um pavor feito 
para aumentar o pavor. (STEVENSON Apud 
BENJAMIN, 1912, p. 48) 

Malu, no trecho que citamos há pouco, do volume O Caso da Mula-
sem-cabeça, também usa a mesma palavra, “manicômio”, para falar 
sobre a urbe. É por tudo isso, por toda essa pressão avassaladora e que 
desorienta, que enlouquece, por provavelmente nunca ter assimilado 
bem esse “choque brutal” da vida na cidade que o criador de Eloísa, 
Bortolina, Orelhão e Malu, os membros da Patota da Coruja de Papelão, 
proporá a seus leitores aventuras policiais e de mistério, sim, mas sem 
o peso das cidades... Enigmas e algum (pouco) crime, sim. Cidades, não.

razão, dedução e cipó-de-São-joão: a cultura popular e 
os vALorEs trAdiCionAis nAs AvEnturAs dA “inspEtorA”

Mas a cidade, a modernidade, não trazem apenas um “mero” 
desequilíbrio do excesso, uma hiperexcitação dos sentidos que, 
minimamente, embaçam o interesse pela leitura, infantil ou não. Cecília 
Meireles se confessa tomada por certo desânimo ao descrever o mundo 
no final da metade do séc. XX:

Quando os bons são considerados fracos, e os 
trabalhadores passam por tolos; quando os 
maus caminham de triunfo em triunfo, sem anjo, 
fada ou justiça que lhes intercepte o caminho; 
(...) é desanimador pensar nos benefícios da 
Literatura Infantil. (MEIRELES, 1979, p. 107) 
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Santos de Oliveira parece concordar e dialogar com a colega de 
profissão, ao dar voz a Eloísa, novamente no Enigma da Lagoa Branca:

− Pois eu gostaria que existissem fadas − 
emendou a Inspetora. − O mundo anda muito 
sem graça porque ninguém acredita mais nas 
coisas bonitas. (OLIVEIRA, 1976, p. 129)

É um desencanto tal com o já citado “mundo de velocidade e 
conforto”, no qual o papel do escritor como agente de transformação 
parece irremediavelmente diminuído, que faz a escritora ansiar pelo 
tempo no qual as horas (e a vida humana) batiam “[n]os antigos relógios” 
(MEIRELES, 1979, p. 107). Meireles continua a discorrer sobre a perda 
de espaço do modelo tradicional de herói, que ela chama de “herói 
contemplativo”, e faz uma curiosa ponte entre essa mudança de modelo 
e o romance policial, que ela não via com bons olhos por, em última 
instância, ser sempre uma história de crime que acaba glorificando 
- dada a engenhosidade frequente dos enigmas e mistérios a serem 
desvendados - a figura de seu criminoso autor: 

Eis como o herói se transformou em aventureiro 
sem escrúpulos, salteador de todos os bancos, 
contrabandista de todos os assuntos, ladrão 
elegante e assassino por esporte.
Porque não pode se perder de vista o 
romance policial. E o romance policial é, 
fundamentalmente, uma história de crime, 
sendo dos livros mais lidos e apreciados nos 
tempos que correm.
Por mais que os seus aficionados se refiram ao 
engenho desses romances, por mais que aludam 
ao exercício de raciocínio que representam, por 
mais que os comparem a jogos matemáticos, 
nada faz perder de vista o crime básico. 
(MEIRELES, 1979, p. 107-108)
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Santos de Oliveira aqui diverge da autora de Ou isto ou aquilo e adota, 
sim, o romance policial como veículo para sua obra de maior fôlego, a 
série “Inspetora”. Mas fica claro, também, que não se trata apenas de 
adotar uma ambientação rural em suas novelas policiais para “resolver” 
o problema que vinha a reboque das grandes cidades; não basta fazer a 
apologia do campo por suas belezas naturais, por sua calma e silêncio, 
e criticar a poluição de fumaças e sons. Se, como tudo indica, Santos 
de Oliveira partilhava das mesmas preocupações que Cecília Meireles 
com os valores do mundo (pós) moderno, ele precisava fazer a apologia 
também dos valores que ainda resistiam no campo, valores de um tempo 
de “antigos relógios” e de heróis menos acelerados.

Essa defesa de valores, no Caso da Mula-sem-cabeça (e na série como 
um todo), é feita em duas principais frentes:

1) Eloísa é apresentada como tendo bons modos, boa educação, e isso 
inclui desde responsabilidade com os estudos, patriotismo e respeito aos 
pais até uma surpreendente religiosidade; tudo, claro, em contraponto às 
características reprováveis (porque urbanas...) e pouco cerimoniosas 
da prima paulista Malu. Vejamos um primeiro exemplo:

Malu quis descer, mas a Inspetora pôs o pé na 
frente, e Malu quase esborrachou o nariz no 
banco. A Inspetora olhou feio:
− Primeiro, os donos da casa − rosnou.
E desceu. (OLIVEIRA, 1974, p. 16)

Essa é nada menos que a primeira fala da personagem Eloísa em toda 
a série; uma fala onde aproveita para colocar a prima “em seu devido 
lugar”. “Nada de descer do carro na minha frente, Eloísa.” Os primeiros a 
descer devem ser os donos da casa, etiqueta que Malu, com seus modos 
de cidade grande, falha em observar. 

Logo à frente, no capítulo seguinte, após mais uma demonstração 
dos maus modos de Malu − que, ao acordar, lavara “o rosto como um 
gato”, deixara “toda a roupa esparramada” e correra “para a copa, onde 
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a Inspetora, toda cerimoniosa, já tomava o café” (OLIVEIRA, 1974, p. 
28) −, temos nova bronca e uma das maiores surpresas proporcionadas 
pela menina Eloísa. A exemplo do padre Brown, de G. K. Chesterton, a 
Inspetora reza. Surpreendentemente, apesar de todo o fascínio e todo o 
elogio que faz do poder da razão, do poder da inteligência e da observação, 
ela não abre mão da sua fé (e dos valores de seu autor-criador): 

Malu puxou a cadeira e atacou na jarra de leite.
− Você não reza antes de comer?
− Não. Por quê?
− As pessoas agradecidas a Deus sempre rezam. 
(OLIVEIRA, 1974, p. 28)

2) Santos de Oliveira procurará fazer a defesa de valores que entende 
como verdadeiramente nacionais e, no caso do objeto de nosso estudo, 
essa defesa ganha tal importância que o enigma da mula-sem-cabeça é 
resolvido mais graças aos conhecimentos de Orelhão sobre a flora local 
que à dedução e observações da Inspetora. Como veremos no trecho a 
seguir, depois da Patota quase perder as esperanças por ter esquecido 
de trazer a corda com a qual deveriam preparar uma armadilha para 
prender a assombração galopante, Orelhão aplica seus conhecimentos 
sobre a natureza local para resolver a situação:

− Tive uma ideia − disse ele aproximando-se e 
exibindo o facão. − Aqui na capoeira há bastante 
cipó-de-são-joão, que é muito comprido e 
resistente. Com a falta da corda, usamos o cipó. 
Afinal, no cinema, o Tarzã usa cipó e nunca leva 
tombos. Acho que dá o mesmo resultado...
− Você é mesmo um herói nacional! − murmurou 
a Inspetora encantada com a inteligência do 
Oficial. − Você é mesmo quase tão inteligente 
quanto eu! (OLIVEIRA, 1974, p. 106)
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A palavra “nacional”, na fala da Inspetora, não é usada por acaso. 
Santos de Oliveira intencionalmente chama a atenção do leitor para 
a importância de se conhecer o próprio país, sua cultura, seu folclore, 
suas plantas e animais. É a Inspetora quem desvenda o mistério da mula-
sem-cabeça, sim, mas o animal não seria capturado se não fosse pela 
engenhosidade de Orelhão e sua intimidade com o ambiente rural.

Essa valorização de cultura popular e tradição transparece também, de 
certa forma, tanto na religiosidade da Inspetora quanto nas intervenções 
de Bortolina, ajudante de cozinha na fazenda e neta de escravos. A todo 
momento, Bortolina evoca santos (alguns certamente inventados), 
entrega-se a rezas, faz apelos a Deus, à Ave Maria Imaculada, tudo na 
tentativa de afastar o medo que tem do sobrenatural. Essa tradição 
religiosa não chega nunca a ser questionada ou disputada pela Inspetora, 
que diz meramente ser como o pai (a quem compara a São Tomé): “se 
não puser o dedo, não acredita” (OLIVEIRA, 1974, p. 122). Ou seja, ela 
preferirá sempre buscar uma explicação racional para os elementos 
fantásticos das aventuras narradas, sem discos voadores, fantasmas 
ou mulas-sem-cabeças, discordando da crédula Bortolina. Mas isso sem 
desafiar a religiosidade católica da companheira. Em resumo, a figura 
medrosa e supersticiosa da Vigilante (posto de Bortolina na Patota) 
funciona como deixa para que a Inspetora faça a defesa da ciência e da 
razão, sem que com isso ela se configure em um ataque à fé ou à religião!

o EnigmA do pErigo rEAL sE rEvELA: dEtALhE, vELoCidAdE E 
o oLhAr fotográfiCo dA inspEtorA

Tom Gunning, em seu ensaio O retrato do corpo humano: a fotografia, 
os detetives e os primórdios do cinema, chama nossa atenção para o forte 
impacto que teve a técnica fotográfica, ao longo do séc. XIX, tanto no 
conceito de individualidade quanto em suas implicações nos mundos do 
combate ao crime e do romance policial. 

No que tange à identificação de criminosos, a fotografia deixaria para 
trás as famosas marcas a ferro (prática oficialmente abolida na França 
apenas em 1832) para ajudar a compor galerias de conhecidos foras da lei. 
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Muda também, com ela, o conceito de prova criminal e vem para o centro 
das atenções aquele que é o maior aliado do detetive da vida real ou da 
ficção: o detalhe. O detalhe aparentemente desprezível percebido pelo 
olhar humano, guiado por seu intelecto e razão, multiplicado pelo poder 
fixador da fotografia e que pode trazer a revelação de culpados e mistérios.

O detetive moderno, assim, acha seu modelo no 
Sherlock Holmes de Conan Doyle, que (...) baseou 
seu método na ‘observação de insignificâncias’.
A leitura dessas insignificâncias essenciais faz 
mais do que demonstrar o olho do detetive para 
detalhes. (GUNNING, 2004, p. 41)

Eloísa é criada por Santos de Oliveira dentro deste modelo de detetive 
de olhar fotográfico, sherlockiano; detetive atento a pequenos pontos da 
trama que passarão com certeza desapercebidos pelas outras personagens. 
Além disso, ela procura sempre executar suas investigações dentro de um 
sistema que inclui entrevistas, busca e correlação de depoimentos e exame 
presencial de cenas do crime e evidências físicas. E não deixa de louvar sua 
erudição, que vem da leitura, da escola, até mesmo da tevê.

No Caso da Mula-sem-cabeça, toda a aventura começa com uma conversa 
com Vó Padroeira, uma das vítimas do roubo de galinhas supostamente 
cometido pela mula-sem-cabeça. É pouco depois dessa primeira 
entrevista, na qual a velha diz literalmente ter visto a assombração, 
que a Inspetora já deduz que não podia se tratar de nenhuma criatura 
sobrenatural, e sim de uma pessoa se passando pelo bicho. E isso pela 
observação de detalhes que escapam ao restante da patota. 

E a história segue, a partir desse ponto, como uma autêntica caçada 
à mula-sem-cabeça, criatura que moraria na Capoeira do Tatu-Bola, 
escondida dentro da Caverna do Morto. De tudo isso fica sabendo Orelhão 
em uma conversa com o pai e alguns colonos, entre eles Nestor Amoreira, 
que será mais tarde desmascarado pela patota como o ladrão de galinhas 
que se fazia passar por mula-sem-cabeça. Nestor montava em um cavalo 
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e de noite, com um maçarico, fingia ser a assombração temida por todos 
e aproveitava para roubar as galinhas, que guardava dentro da caverna.

Para o leitor acostumado aos códigos e, por que não dizer, aos clichês 
das aventuras policiais, não é difícil desconfiar de Nestor Amoreira em 
sua primeira aparição na narrativa. Nestor é a única personagem em 
todo o livro descrita de forma negativa: não cuida do asseio pessoal, 
não é responsável no trabalho e ainda se entrega ao vício do álcool. Uma 
espécie de exemplo a NãO ser seguido pelas crianças, tanto as da Patota 
quanto as que estarão entre os leitores. Mas o interessante é que, se a 
Inspetora não sabia de antemão que seria Nestor o responsável pela 
farsa, ela já sabia, sim, que não se tratava de nenhuma criatura de nosso 
folclore a roubar galinhas pela fazenda. Ainda que tenha escondido esse 
fato de seus companheiros.

− O tempo todo você disse que ia caçar a mula 
- protestou Malu. - Levamos sal grosso, vela 
benta, crucifixo... (...)
− Eu disse por dizer − respondeu a Inspetora. − 
A caçada precisava ter sabor de aventura, senão 
não teria graça. Desde o começo eu já sabia 
que isso não era ‘arte’ da mula, mas sim de um 
ladrão de galinhas.
− Quando você descobriu isso, Inspetora?
− Quando visitamos o galinheiro da Vó Padroeira. 
Para entrarmos lá, tivemos de abrir o portãozinho. 
Qual é a mula, por mais inteligente que seja, que 
consegue abrir um portãozinho para roubar 
galinhas? (OLIVEIRA, 1974, p. 123-124)

Aí está a menina Eloísa, a Inspetora, “capaz de fazer e enxergar coisas 
que crianças da [sua] idade não fazem, nem enxergam” (OLIVEIRA, 
1974, p. 49), a servir-se do detalhe, de seu olhar fotográfico e atento às 
insignificâncias, para chegar à explicação do enigma, na melhor tradição 
detetivesca à la Sherlock Holmes. Realmente, havia um portão; portão 
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que não poderia ser aberto por cascos de mula, e sim pelos dedos de um 
ladrão bem humano. Mas a caçada... tão mais emocionante se temperada 
com a expectativa do medo criado pelo sobrenatural!

A constatação mais surpreendente a se tirar da leitura do Caso da 
Mula-sem-cabeça, contudo, é que Santos de Oliveira, mesmo povoando 
sua história com ameaças tanto imaginárias (a Mula...) quanto reais (o 
ladrão de galinhas), faz com que o perigo nunca deixe de ser aquele de 
que falávamos no início desta comunicação: a velocidade, a velocidade 
destes tempos modernos e urbanos, em que o ritmo dos relógios não 
respeita a vida, nem o que o mundo (para o autor) tem de bom.

João do Rio, no começo do séc. XX, ao escrever sobre a nova era que 
se iniciava, a era do automóvel, “o grande reformador das formas lentas”, 
falava também sobre a velocidade como um todo, sobre o seu efeito na 
vida na cidade; sobre a arrogância que ela vinha somar ao homem que, 
mais e mais, via a si mesmo como o centro de tudo, como a única paisagem.

O automóvel ritmiza a vida vertiginosa, a ânsia 
das velocidades, o desvario de chegar ao fim, 
os nossos sentimentos de moral, de estética, 
de prazer, de economia, de amor. (...) Graças ao 
automóvel a paisagem morreu − a paisagem, 
as árvores, as cascatas, os trechos bonitos da 
natureza. Passamos como um raio, de óculos 
esfumaçados por causa da poeira. Não vemos as 
árvores. São as árvores que olham para nós com 
inveja. (RIO, 2006, p. 9-12)

Santos de Oliveira não quer que seus jovens leitores deixem de enxergar 
a paisagem, nem que sejam atropelados por esse ritmo desenfreado (do 
carro, da Mula ou da vida), por um progresso que não necessariamente 
trará bem-estar. É por isso que podemos dizer que a mula-sem-cabeça 
simboliza a velocidade dos dias modernos e seu perigo: o tropel da mula 
não assusta por causa do fogaréu ou do barulho, mas sim pelo excesso de 
movimento, pela rapidez. Ao lidarem com a mula, diz Eloísa aos colegas, 
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“só uma coisa pode ser perigosa... (...) Ela se espantar, correr e atropelar a 
gente” (OLIVEIRA, 1974, p. 88). Em outro trecho, Santos de Oliveira deixa 
esse simbolismo ainda mais evidente. Já na caverna, após a primeira 
tentativa frustrada de captura e boas páginas antes da ideia de Orelhão 
para a armadilha à base de cipó-de-são-joão, a Inspetora, apertando os 
olhos, reflete: “Acho que não conseguimos dominar a mula porque ela 
é veloz. Portanto, nossa primeira preocupação deve ser encontrar um 
modo de fazer a mula parar”. (OLIVEIRA, 1974, p. 96-97)

O modo de fazer a “Mula-sem-cabeça” parar, o modo de fazer com 
que ela não atropele, não ofereça perigo, não nos faça deixar de ver a 
paisagem, é buscando preservar valores humanistas e menos tecnocratas 
que Santos de Oliveira via sobreviverem apenas na cidade pequena, no 
campo. Esse apelo ele plasma nos 38 volumes da série “A Inspetora”: 
um tratamento urbano, sim, haja vista o formato de narrativas policiais 
adotado (porque serão quase sempre leitores urbanos...), mas dentro de 
velocidades mais suportáveis e tradições nas quais fé e boas maneiras 
freavam o avanço da “Mula”. Casemos, pois, Razão e Tradição, parece 
dizer Santos de Oliveira, para o bem de nossas crianças. 

coNSideraçõeS fiNaiS ou a mula-de-trêS-cabeçaS

Cecília Meireles parecia convencida de que nossas primeiras leituras 
podem muito bem definir os homens e mulheres que viremos a ser. Em 
seu Problemas de Literatura Infantil, para defender essa posição, ela cita 
frases de Rousseau e de Walter Scott, entre muitos outros, nas quais 
esses autores relembram livros de sua infância ou mesmo poemas e 
baladas que jamais deixaram suas memórias, e questiona: “se vemos 
tantos exemplos de destinos grandiosos que derivam das primeiras 
leituras, por que não aceitaremos que muitos desastres humanos possam 
aí encontrar sua origem?”(MEIRELES, 1979, p. 99). 

Meireles procurava, com essa frase alarmista, dizer que o livro 
infantil merece nossa séria atenção e que a problemática da literatura 
para jovens e crianças não deve ser descartada como mero acessório 
para estratégicas de alfabetização e letramento.
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Ora, se no livro infantil pode morar o exemplo 
que modelará o jovem leitor, que exemplo lhe 
devemos oferecer? Que homens desejamos que 
venha a ser, quando se cristalizar a sua formação, 
e no tempo em que tiver de atuar? (MEIRELES, 
1979, p. 103)

Ganymédes José Santos de Oliveira nunca perdeu a criança de seu foco 
como escritor. Com o agravante que tanto ele quanto Meireles viam essa 
criança agora ainda mais fragilizada, mais em perigo, mais suscetível 
às ameaças de um dúbio progresso cujas ondas iniciais vinham dos tais 
anos de mil e oitocentos e pareciam espraiar-se com violência naqueles 
dias de modernização e concreto, de fumaça e televisão.

O séc. XIX, que produziu tão grande número de 
obras ‘clássicas’ para a infância, foi, apesar de 
tudo, um século de fé e esperança. O impulso 
dado à ciência parecia ser em breve compensado 
com a conquista da felicidade terrena por que 
lutara todo o século dezoito. (...) [Mas] o século 
XX respondeu de maneira lúgubre a essas 
ansiedades. Respondeu com a voz das maiores 
guerras da História; e todos os instrumentos 
que a humanidade parecia ter à sua disposição 
para tornar-se próspera e feliz foram utilizados 
exatamente para causar-lhe as mais atrozes 
desgraças. (MEIRELES, 1979, p. 103)

Por tudo isso, por todo esse cenário desencorajador e perigoso, no 
qual a ciência e seu altar-mor, a metrópole, parecem colocar em risco 
a formação e o desenvolvimento de nossas crianças e o futuro que elas 
trazem em si, Santos de Oliveira parece dar as mãos a Cecília Meireles e 
concordar em que

nunca foi tão necessário traçar normas que 
conduzissem a criança de hoje a uma formação 
que, sem lhe roubar esse alimento indispensável 
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das obras eternas, lhe assegurasse um poder 
de flexibilidade de espírito para compreender 
as situações que terá que enfrentar dia-a-dia, 
no futuro, e entre as quais deverá acomodar 
harmoniosamente sua vida. (MEIRELES, 1979, 
p. 115)

É nossa opinião que Santos de Oliveira executa esse plano de aliar 
o “alimento das obras eternas” a certa flexibilidade de espírito mais 
adequada aos tempos modernos, mais que em qualquer outro de seus 
escritos, nas aventuras policiais da série “A Inspetora”. 

E essa sua militância incansável e idealista não se resumia à sua 
ficção. Além de ajudar a formar leitores, ele queria ajudar a formar 
escritores também; escritores que estivessem atentos aos perigos 
da Técnica e às qualidades do coração. O trecho a seguir fecha não só 
esta comunicação (que, esperamos, tenha servido como um instigante 
começo de investigação sobre esse intrigante artista), mas também as 
páginas do guia autobiográfico sobre o fazer literário, intitulado A difícil 
arte de escrever fácil (1987), no qual Ganymédes José Santos de Oliveira 
revelava-se um otimista à procura de parceiros:

O mundo está sendo invadido por tecnocratas. 
Se novos mágicos não nos ensinarem a ver de 
novo as cores do céu, a limpeza das águas, o 
verde das florestas, a esperança do coração e a 
alegria do espírito, o que será de nossos filhos?
Sabe quem pode ser uma dessas pessoas 
bacanas?
Você. (OLIVEIRA, 1987, p. 126)
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cOnchas e BúziOs: o insóLito pArA CriAnçAs 
pELA mão dE mAnuEL rui

Celso Sisto1 

“Todos nós fomos encerrados vivos 
nos corpos dos nossos antepassados”
Sartre

o imAginário AfriCAno E AngoLAno

As histórias da tradição oral têm uma importante parcela de 
responsabilidade na constituição do imaginário veiculado pela literatura 
infantil e neste caso, mais precisamente, no imaginário veiculado pela 
literatura infantil angolana. Uma rápida passagem de olhos por essas 
publicações nos faz pensar de imediato na obra Meus contos africanos, em 
que Mandela seleciona trinta e um contos da tradição oral, que povoaram 
seu imaginário desde a infância, numa tentativa de cobrir a ampla e 
diversa África. Estão lá cobras, ogros, monstros, pássaros encantados, 
espíritos, diabos, gênios, guardiões etc. Também podemos citar a obra 
Contos populares de Angola, em que José Viale Moutinho nos coloca em 
contato com esse imaginário plasmado nos contos de expressão oral, 
especialmente do folclore quimbundo. São cobras que casam com seres 
humanos, animais falantes que agem como pessoas, corpos celestes em 
forma de gente, metamorfoses surpreendentes.

Também podemos lembrar que Óscar Ribas, com sua obra, faz esse 
papel de protetor do legado cultural angolano, com o firme propósito de 
assinalar a herança cultural a ser preservada. Os seus três volumes de 
Missossos são também um modo de tornar evidente que o que alimenta o 
imaginário popular será sempre um embate entre o passado e o futuro, 

1 Doutor em Teoria da Literatura, Professor Adjunto da Faculdade de Letras e da 
Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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entre a tradição e a atualização dessa tradição. Esses atos socialmente 
simbólicos, expressão cunhada por Jameson (JAMESON, 1992, p. 18), 
trazem ainda a sorte de poder resgatar a memória ancestral e demonstrar 
uma lógica negro-africana, que certamente difere de uma lógica branco-
ocidental, que vão se espraiar, sobretudo, nas questões ligadas às crenças, 
à maneira de lidar com a morte, com os seres revestidos de poder mágico, 
como os quimbandas, os rituais, o universo mítico religioso e as questões 
éticas locais, regionais, universais.

A imaginação criativa de Manuel Rui, sustentada por esse legado 
angolano, traz, em Conchas e búzios, um “eco” desse universo fantástico: o 
vento, a chuva, o sol e a semente de milho que falam e discutem questões 
relativas ao valor do coletivo; a tartaruga, o sapo, as conchas que cantam 
e tocam instrumentos na praia para ajudarem os meninos a se livrarem 
do homem mata-tartarugas; o pirilampo que fala e conduz as crianças, no 
escuro, até chegarem a casa; um papagaio falante que imita o rugido do 
leão e o salva de ser morto pelos caçadores, dizendo-se um leão cazumbi 
(feiticeiro); a menina que conversa com o mar e com uma formiga que 
navega numa concha; o menino que senta numa jiboia viva, pensando 
ser uma pedra, e escapa de ser comido porque a cobra tinha acabado de 
comer um boi; os meninos que ficam amigos ao dividirem uma manga a 
caminho da escola; as duas cadeiras que vão a uma festa, evitam que as 
pessoas sentem nelas e ainda se põem a dançar toda a noite. 

O mundo encantado pode no mínimo ser o avesso do mundo racional e 
cotidiano. E é neste sentido que o insólito se manifesta na obra de Manuel 
Rui: o do imaginário que reifica objetos, animais, astros, fenômenos da 
natureza, sementes, insetos, coisas, sempre pela perspectiva da fala e 
da oportunidade de estabelecer com o outro uma convivência amistosa. 
E para sossego dos espíritos mais conciliadores e pedagógicos, usando 
uma denominação defendida por Lourenço do Rosário (1989) ao 
estudar as narrativas africanas de transmissão oral, podemos dizer 
que, morfologicamente, as narrativas que compõem tal livro são todas 
ascendentes, isto é, terminam bem. É a lei da compensação. E são sempre 
as mais numerosas em quase todas as civilizações de tradição oral. Dos 
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elementos reiterativos, no imaginário africano, herdados das histórias 
de expressão oral, Rosário sublinha as maiores ocorrências: 

1 ― Animais pequenos representando um papel 
antropomórfico, em que pela sua esperteza, 
vencem a força bruta de outros animais maiores 
e estúpidos (na tradição sena, o coelho é o herói). 
2 ― Pessoas fracas, abandonadas ou desprezadas 
(órfãos, deficientes, mulheres repudiadas, 
pobres, etc) que com a sua inteligência, coragem, 
heroísmo e algumas vezes com a ajuda de um 
auxiliar mágico que intervém em momentos 
mais difíceis, triunfam de situações mais incríveis 
de perigo. 3 ― Monstros comedores de gente que 
aterrorizam povoações inteiras, mas acabam 
por ser vencidos e mortos. 4 ― Pessoas e/ou 
animais através do comportamento dos quais se 
pretende abordar questões ligadas aos costumes 
da comunidade, hábitos morais ou culturais, 
premiando os cumpridores e castigando os 
transgressores. (ROSÁRIO, 1989, p. 15-16)

Tudo isso está presente também em Conchas e búzios: o papagaio mais 
forte que um leão; os meninos humildes mais inteligentes que o mata-
tartarugas; a jiboia ludibriada pelo menino; as cadeiras vingativas. Tudo 
está lá. 

o oLhAr dA CriAnçA Como tErritório AdEquAdo pArA 
EmErgir o insóLito

Estamos mais do que convencidos de que a infância é sim 
caracterizadora de “universo infantil” diferenciado do universo adulto 
e que, portanto, diz respeito a capacidades cognitivas, vivências e 
sentimentos próprios desses seres em contínua transformação e 
ininterrupta maturação. E claro, acrescidos a isso, estão o ambiente em 
que a criança vive, o universo cultural, as tradições, as concepções de 
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mundo em que ela está imersa, principalmente. É claro que as vivências 
individuais afetam enormemente esse “universo infantil”. E que os sonhos, 
os desejos, os gostos, os afetos, as paixões, os prazeres, as identificações, 
as rejeições, as noções estéticas, o grau de escolaridade, as ideologias são 
elementos importantes para as diversas concepções de infância. 

Podemos ainda lançar mão das mais do que conhecidas concepções 
de Freud, que defendem a ideia de que o imaginário infantil expressa 
o embate do princípio do desejo sobre o princípio da realidade, e que 
o jogo simbólico nada mais é do que a expressão do inconsciente, livre 
dos mecanismos da censura; ou da concepção de Piaget, que acredita 
que o jogo simbólico expressa o pensamento artístico das crianças, que 
será progressivamente transformado na medida em que começa a se 
desenvolver e a predominar o pensamento racional. 

Mas preferimos enfatizar aqui as concepções literárias de autores 
consagrados, como, por exemplo, a de Gianni Rodari, que parte do 
pensamento de Novalis, que diz que “se tivéssemos uma Fantasia, 
assim como temos uma Lógica, estaria descoberta a arte de inventar” 
(RODARI, 1982, p. 11), para tentar demonstrar seus métodos de criar 
histórias, os truques que descobriu para por palavras e imagens 
em movimento, constituindo uma espécie de manual para a arte de 
inventar fábulas: as associações que as palavras formam, escolhidas 
fortuitamente, que ele mesmo defende ao dizer: “interessa, isto sim, 
entender como uma palavra, escolhida ao acaso, pode funcionar como 
uma palavra mágica para escavar campos da memória que descansavam 
sob a poeira do tempo” (RODARI, 1982, p. 15). Ou ainda os exercícios de 
estórias espontâneas que ele propõe, chamando de “o jogo do contador 
de estórias”, e ainda o jogo da liberação (que pode ser sempre causador 
de uma comicidade escatológica), o jogo do médico (que visa, sobretudo, 
encontrar a variação mais surpreendente e inesperada), etc. E, deste 
modo, Rodari vai demonstrando como atuar criativamente na estrutura 
das histórias e no imaginário infantil. 

Mas também podemos lançar mão das palavras de Jaqueline Held, 
escritora e pesquisadora francesa, que diz que “o imaginário de que nos 
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ocuparemos não é esse pseudo-imaginário com função de esquecimento, 
de exorcismo e de diversão, que desvia a criança dos verdadeiros 
problemas do mundo de hoje e de amanhã” (HELD, 1980, p. 10). E, nesse 
sentido, percebe-se que o livro de Manuel Rui atua como um desalienador 
e que, usando do insólito, promove a revelação do real, do real africano, 
histórico, cotidiano e contemporâneo. É isso o que nos diz o encontro 
dos dois meninos, um que estuda na escola 21 (pública) e o outro que 
estuda no Colégio Chinguar (privado); um que tem a “bata” bem branca e 
passada a ferro e o outro que tem a bata bem lavada e passada a ferro, mas 
com bons sapatos e uma mochila bem cuidada; um que não tinha mata-
bichado e outro que carregava uma suculenta manga na mão a caminho 
da escola. É a fome que os une. Mas é o imediato afeto que advém do olhar 
atento e sensível para a desigualdade social que os lança no caminho da 
amizade, que os faz partilhar a manga de tamanho descomunal, capaz de 
alimentar outras fomes. 

É essa passagem natural do universo cotidiano e real para o universo 
mágico, que irrompe de repente, sem muito espanto, que nos interessa! 
Essa capacidade que as crianças têm em alta potência e em alta dose, de 
considerar o universo lúdico um ato do brincar e criar um outro mundo, 
muitas vezes livre das agruras e do racionalismo circundante. O jogo da 
ficção oferece essa possibilidade de transmutar a realidade para uma 
projeção imaginária, que se constitui em uma realidade alternativa. 
Sem contar ainda com o prodígio da memória das crianças africanas 
que, segundo Amadou Hampâté Bâ, “desde a infância [são treinadas] a 
observar, olhar e escutar com tanta atenção, que todo acontecimento se 
inscrevia em nossa memória como em cera virgem” (BÂ, 2003, p. 13). O 
contar como revivência é típico dos povos de tradição oral que fazem da 
narrativa um ato que, num piscar de olhos, junta o passado e o prolonga 
até o presente, como se ainda escutassem mesmo agora a história.

O inusitado – no sentido daquilo que não é comum, mas que não 
provoca maiores espantos (e se o provoca, não impede a criança de 
lidar com ele com certa naturalidade) – ocupa aqui o lugar do insólito. 
É exatamente por isso que a literatura infantil é farta em fantasia, em 
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absurdos (do ponto de vista científico, digamos!), em criações estupendas 
e instigantes, feéricas, que fazem o olho dos pequenos leitores brilharem 
e aguçam a imaginação com tanta força, que elas entram no jogo e aceitam 
o pacto da fantasia quase que imediatamente. Elas estão acostumadas, 
desde cedo, a aceitar com tranquilidade que um ser horripilante e peludo 
tenha uma bocarra nas costas e que, ao abaixar-se, pode atirar ali 
dentro crianças que são engolidas inteirinhas, como, por exemplo, faz o 
Quibungo, que ocupa um vasto território do imaginário africano. 

Mais do que guardião da infância (que costuma revelar mais 
preconceitos dos adultos do que propriamente a necessidade das 
crianças), Manuel Rui, com essas pequenas histórias, amplia a capacidade 
do leitor de se surpreender com a aparência e com as coisas que podem 
irromper de um simples ato, como levar ao ouvido um búzio, que, de 
fato, não só traz a voz do mar, como serve para conversar com ele, como 
se o objeto fosse um telefone; como a produzir música, secundado por 
uma tartaruga que toca marimba, um sapo que toca guitarra elétrica e 
conchas que marcam o ritmo, indo e vindo nas ondas e batendo umas nas 
outras na areia; como escapar de uma jiboia na qual se sentou, pensando 
ser uma pedra, após ter sido içado no ar... É a liberdade para criar tudo, 
sem amarras, que está em jogo! O que, em última instância, nos revela um 
conceito de criança (africana?) muito mais liberto dos estereótipos que 
sempre acompanharam o termo. O realismo ou a fantasia não estão em 
oposição em nenhum momento em sua obra. O que interessa é perceber 
como esses dois termos são complementares na formação do imaginário; 
como as crianças são capazes de encontrar, via essa fantasia exacerbada 
(portanto, terreno do insólito), soluções para as barreiras cotidianas; 
como há uma variedade na concepção de “ser criança”, para se chegar 
à individuação e para se chegar à noção de solidariedade, experiências 
compartilhadas entre gerações e entre histórias.

Por fim, sabemos que apesar da “cultura infantil” ser atravessada por 
relações de classe, de gênero, de proveniência étnica, que determinam a 
heterogeneidade das relações que afetam o imaginário, podemos pensar 
que o “olhar da criança”, trabalhado para aceitar o jogo exacerbado da 
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fantasia com naturalidade, possibilita a essa mesma criança lidar com os 
modos de percepção, de representação e de significação do mundo que a 
cerca de modo sereno. Essas marcas são transportadas para a literatura 
e para a maneira como as crianças recebem essa literatura. Há uma 
relação toda particular das crianças com a linguagem e com a fantasia no 
processo de aquisição dos códigos que formatam o real e possibilitam a 
exploração da fantasia. As crianças vivem isso com facilidade, aprendem 
isso no uso cotidiano das linguagens artísticas, ampliam isso com suas 
leituras individuais de mundo. Mas, para usarmos uma concepção 
bastante clara e defendida pelo escritor nigeriano, Chinua Achebe 
(2012), em seu livro A educação de uma criança sob protetorado britânico, 
podemos dizer que as raízes identitárias do mundo (e incluo aqui o 
universo infantil) de um escritor africano estão fincadas na cultura de 
sua etnia. E, nesse sentido, Conchas e búzios, de Manuel Rui, tem também 
a função de revelar isso para o leitor criança. 

a proSa poética e o humor como poSSibilidade (ideal) de 
rEALizAção do insóLito nA LinguAgEm 

A criança receptora da obra Conchas e búzios terá logo, a seu favor, uma 
linguagem ancorada na oralidade. Essa familiaridade com o jeito próprio 
dos contadores de histórias reforça a herança da tradição, redimensiona 
a figura do contador tradicional, seja ele um griô, um mais velho ou um 
professor que se preparou para tal. 

Na primeira história, “A semente”, a avó é quem conta para o neto (ou 
neta) a história, mas é através do neto que “ouvimos” a história recontada. 
A história dentro da história traz, nos moldes do mito, a explicação de 
como os elementos da natureza chegaram a um acordo tácito para 
deixarem as sementes vingarem e produzirem os alimentos necessários 
à sobrevivência do homem angolano (o narrador diz que a história 
aconteceu no Huambo, cidade e província de Angola). Esse tom de história 
da tradição acaba se espalhando para as outras histórias, e as expressões 
e palavras do umbundo passam a povoar este e os demais textos. Para o 
leitor de outras culturas, esse vocabulário é inusitado e rico.
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A segunda história, “A tartaruga”, tal qual uma lenda (tradicional 
e ao mesmo tempo urbana), de algum modo explica como um grupo 
de meninos conseguiu salvar uma tartaruga, que naquele lugar está 
ameaçada de extinção, das mãos de um mata-tartarugas através do uso 
do canto, da música e do som que encheu toda a praia: “tartaruga é boa 
gente/tartaruga é muito antiga/só a mata quem não sente/que ela é muito 
nossa amiga”. Mas é o pirilampo que conduz as crianças de volta às suas 
casas, por conta da escuridão, o que reforça a metáfora de que é preciso 
que se faça luz para afastar da ignorância e da escuridão outros tantos: 
“- Olha! Pirilampo, não queres ficar conosco em nossa casa? – Não, falou o 
pirilampo, a minha vida é de fazer luz onde está escuro e aqui vocês têm 
muita luz. Assim, já vou embora, tchau!” (RUI, 2013, p. 23).

Na quarta história, vemos uma “formiga a vaidar dentro de uma 
concha a boiar” (p. 34). Na quinta, a musicalidade também toma conta 
do desfecho com a resposta do menino Kapapelo a fugir da jiboia: “A 
estória que eu vim saber/é de uma jiboia a jiboiar/com boi inteiro a 
comer/Kapapelo põe-te a andar” (RUI, 2013, p. 39). Na sexta, a conclusão 
“gosto de comer manga contigo” aproxima as diferentes classes sociais. 
Na sétima, encontramos a situação mais divertida e inusitada de todo o 
livro, em que duas cadeiras participam de uma festa: 

estavam a tocar cuduro. As duas cadeiras bem 
cuidadas a dançar. E uma das senhoras falou 
para a outra: - Veja só! Cadeiras a dançar! São 
cadeiras de feitiço. Vamos embora que esta farra 
está enfeitiçada. E, dessa vez, as duas cadeiras 
ficaram a dançar toda a noite, sem que mais 
ninguém se sentasse em cima. (RUI, 2013, p. 50).

O insólito, imergindo na linguagem, transforma-a em linguagem 
literária, diferente da linguagem cotidiana, dotando-a de procedimentos e 
significações que vão além de uma construção cotidiana e comum. Portanto, 
a linguagem, para ser literária, pode usar dos mecanismos do insólito: não 
ser corriqueira, provocar um estranhamento, modificar o imediatamente 
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conhecido, ampliar o espectro das palavras (que agora passam a ter uma 
“sombra”, uma área longe da luz própria delas, ou seja, uma área, que a 
coloca numa situação de penumbra que encobre o seu significado, que pode 
irromper de maneira nova a qualquer instante). Esse é o jogo que Manuel 
Rui realiza o tempo todo nos contos de Conchas e búzios. 

o insóLito quE rEvELA umA visão dE mundo CrítiCA E soLidáriA

Ainda aproveitando o pensamento de Chinua Achebe (2012) de que a 
relação do povo com sua própria história molda o seu pensamento e a sua 
maneira de estruturar sua escrita, como num lúcido e agudo engajamento 
político, podemos afirmar que a obra Conchas e búzios, de Manuel Rui, é 
também uma tentativa de usar os expedientes da construção literária, 
da fantasia, da poesia, do exercício lúdico proporcionado pela linguagem 
para chamar atenção para o fato de que a palavra, revisitada, pode 
superar as makas (dificuldades, discussões, confusões) e propiciar a 
imersão de um sujeito crítico, que reconhece, principalmente, que precisa 
desmascarar as formas de opressão. É também a história de Angola e 
da colonização portuguesa que entra em jogo na produção literária de 
Manuel Rui para o pequeno leitor. É como se concordássemos com a 
tese de Appiah (1997) ao afirmar que as diversas tradições africanas 
coexistem, lado a lado, na África contemporânea. 

Nesse sentido, o livro de Manuel Rui cumpre também esse papel, 
principalmente na terceira e sétima histórias. Na terceira, “O papagaio, 
os caçadores e o leão”, em que o papagaio imita a voz do leão para salvá-
lo de ser abatido pelos caçadores, a história desmascara a arrogância 
do leão, que dizia não ter medo de nada, mas que, na hora do perigo, se 
mostrava cheio de cagunfo (medo) e acabou necessitando da ajuda do 
papagaio para livrar-se da morte. Mas, nem assim, ele se dá por vencido 
e, ao final, ao correr e a bravar de raiva, ainda diz:

É melhor ir embora, quem sabe se ele é mesmo 
feiticeiro e afinal salvou-me dos tiros. Mas ainda 
bem que vim sem os meus filhos e a minha leoa, 
senão iam ver esta vergonha. Onde é que já se 



74<< sumário

viu um rei da selva ser gozado por um papagaio? 
E se calhar, como esse papagaio fala muito vai 
ainda espalhar, contar a cena a todos. Se eu 
tivesse passaporte, bazava já para o Congo (RUI, 
2013, p. 30-31).

O Congo, que faz fronteira com Angola ao norte, também é citado 
nas histórias do papagaio, e fica a impressão de que há uma certa 
“provocação” no ar. 

O Reino do Congo sempre teve uma grande rivalidade com Angola. 
O Congo rivalizava com Angola no comércio de escravos para o mundo 
(incluindo o Brasil). O Congo converteu-se ao catolicismo, sob influência 
da monarquia lusitana, desde o final do século XV, e ao aportuguesamento 
das suas instituições sociais a partir do início do século XVI. Os 
descendentes do reino do Congo foram espalhados pelo mundo inteiro 
durante cerca de 500 anos. Mas o reino do Congo tem um importante 
papel na formação cultural de Angola, de Gabão e dos Congos (Brazaville 
e Kinshasa), e a palavra “kongo” significa estados unidos. 

A mata de Mayombe, que aparece citada nesta mesma história do 
papagaio, é um lugar emblemático, palco das lutas de libertação de 
Angola e cenário de várias outras histórias. 

Mas é na história das cadeiras que a crítica à opressão fica mais 
evidente (e também mais fantasiosa!). O diálogo da cadeira mais velha 
com a cadeira mais nova mostra isso:

- Conta-me só uma coisa, cadeira mais velha. 
Quantas pessoas já se sentaram em cima de ti?
- Olha, se eu começasse a contar as pessoas que 
já se sentaram em cima de mim demorava mais 
tempo que o tempo que nós podíamos falar com 
o sol a nascer e a noite a chegar tantas vezes que 
ia ter que te acordar até me cansar e deixar cair 
as minhas pernas. E ainda tinha que ser mais 
tempo para te falar das pessoas que se sentaram 
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em cima de mim. O que elas disseram. O que 
elas fizeram. Como tu podes contar sobre essa 
senhora que está sentada em cima de ti, bem 
pesada, toda a cheirar a perfume e fez agora isso, 
quase que nem se ouviu por causa da música 
mas cheira tão mal, não é? (RUI, 2013, p. 49). 

A julgar pelas imagens sínteses propostas pelo autor no título Conchas 
e búzios e identificadas por Benjamim Abdala Júnior no prefácio do livro, 
podemos estabelecer todo o polo de oposições veiculado na obra: o 
formato aberto das conchas, o formato fechado dos búzios, o de fora e do 
de dentro, a ternura (sempre aberta e disponível) das conchas e o sentido 
libertário da música dos búzios. O fluxo de imagens, palavras, poesia, 
linguagem étnica e ilustrações que misturam várias técnicas, algumas 
das quais remetem-nos ao entalhe, fica patente que o insólito possível 
e o poder do imaginário, defendido por nós neste trabalho, será sempre 
uma tentativa de salvar da morte a infância, cada vez mais automatizada 
e encurtada! E, ainda, como um acréscimo de alta potência para o Brasil 
atual, podemos afirmar que a obra de Manuel Rui, dentro da perspectiva 
de estudos da pesquisadora Elisa Larkin Nascimento (2008), é um grande 
manancial para o estudo das matrizes histórico-culturais, inclusive no 
que diz respeito à conscientização da cultura luso-afro-brasileira. 

No fim, tudo é como a sabedoria de muitas gerações que nos obriga, 
sutilmente, a fazer o círculo de volta: uma entrada em outro contexto 
cultural, um cosmo (literário) vivo e vibrante que serve ao espírito, à 
comunidade e aos ancestrais. Está lá, na epígrafe. Está no livro. Está na 
possibilidade de ser preservado.
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diOmira, a sherazade dO serTãO – o faNtáStico 
E o mArAviLhoso nA figurA do ContAdor dE 
históriAs nA LitErAturA infAntiL E JuvEniL 

dE ivAnA ArrudA LEitE

Samuel Frison1

Os livros Diomira e o Coronel Carrerão (2010) e Diomira, a Sherazade 
do Sertão, Coronel Carrerão e Lucinha (2011), ambos de autoria de 
Ivana Arruda Leite, revisitam a figura do contador de histórias na 
cultura brasileira. Também recolocam em pauta as discussões sobre 
a importância da sabedoria popular na puericultura como mediadora 
entre o imaginário e a organização do repertório de saberes do sujeito. 
Através da persona do contador como figura protagonista, há o resgate 
das histórias e das memórias, assim como das vozes múltiplas que 
dialogam nas redes de conversação dentro das culturas. Nesse trânsito 
entre encantamento e infância despertado pela figura do contador, 
surgem o maravilhoso e o fantástico como elementos figurativos para 
a compreensão do mundo e das pessoas que nele interferem. Assim, a 
sabedoria das experiências entretecidas nas histórias por gerações, ora 
via oralidade, ora via escrita, apontam para um diálogo entre o contador 
de ontem e o contador de hoje.

A fonte de inspiração da escritora Ivana Arruda Leite é a figura 
familiar de Tia Augusta. Seu repertório é composto de histórias 
horripilantes, ou seja, narrativas de assombração, de casos engraçados 
de caipiras sabichões, de brigas entre marido e mulher, das fábulas com 
animais, príncipes, princesas, das bruxas e das mulheres de pouca ética. 
A escritora revela a importância da figura da tia contadora de histórias, 
guardiã e transmissora desses saberes que na obra em questão intercalam 
a diegese narrativa através da conversa entre os protagonistas. Assim, 

1 Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Email: sfrison@terra.com.br
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tem-se na representação da família o veículo transmissor da sabedoria 
transgeracional através de histórias que se transversalizam no tempo 
e se presentificam sempre ao serem lidas ou narradas oralmente. Essas 
histórias contadas nos transportam ao mundo permeado pelo fantástico 
e pelo maravilhoso.

As avós sempre estiveram por aí para provar que 
muito do encantamento da infância está ligado 
às sessões espontâneas de narração de histórias 
bem ao pé do ouvido e nas noites de maior 
intimidade e revelações. (SISTO, 2005, p. 57)

A personagem símbolo das duas obras literárias é Diomira, uma 
mulher simples do norte do país, cujo dom de cozinhar guloseimas 
é igualitário ao de contar histórias. Seu repertório, jeito de ser e 
representatividade cultural resgatam o popular do homem interiorano 
brasileiro emblematicamente conhecido nas figuras de Patativa do 
Assaré, Cora Coralina, entre outros. Verifica-se que essa personagem, 
além de representar a cultura do povo nortista é a personificação de 
duas pessoas: da tia e da escritora, o ontem e o hoje que se fundem na 
emergência do contador de histórias. Nas linhas do tempo e das letras, a 
cumplicidade das vozes que atravessam gerações. Diz Ivana Arruda Leite:

Quando eu era criança, não havia passeio ou 
brincadeira que me deixasse mais feliz do que 
sentar na varanda e ouvir as histórias que Tia 
Augusta contava. Acredite, muitos escritores 
nasceram dessa forma: aos pés de uma tia ou 
avó que lhes contava histórias. Um dia, eles 
cresceram e passam a inventar histórias por 
conta própria. (LEITE, 2010, p. 7)

Todas as mulheres dessa genealogia, dentro e fora do texto, 
desencadeadas pela figura da contadora e depois da escritora, remontam 
uma personagem que já se tornou arquetípica enquanto representante 
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da contadora de histórias milenar: Sherazade. A personagem feminina, 
que a cada uma das mil e uma noites adia a sua morte por conta das 
narrativas maravilhosas que reproduz oralmente para o Califa, é o 
ponto de ligação entre Diomira, Ivana e Tia Augusta. Sua voz torna-se 
emblemática como aquela que, através do poder da enunciação, alinha 
o percurso da vida à memória, prorrogando de vez a morte calculada 
pelo esquecimento. Diomira reencena a mesma trajetória, em outro 
tempo e espaço. Nessa movência temporal e geográfica, a inserção da 
voz feminina como transformadora, rompendo com o poder patriarcal é 
uma das tônicas das histórias infantis rescritas por Ivana Arruda Leite.

O cenário básico para a arte de fabular contempla as terras 
brasileiras do norte, reunindo ingredientes da cozinha local, aliados a 
boa prosa para desarmar o carrancudo coronel Carrerão, proprietário 
da Fazenda Boa Vista, homem temível, de péssimo humor, conhecido por 
sua rudeza, tal qual o Califa de As Mil e Uma Noites. Nesse enredar-se pela 
oralidade, o fantástico e o maravilhoso são elementos relevantes para a 
compreensão dos desafios da vida, ou seja, da vida que desata fios, fios 
que se entretecem e tecem histórias da vida. Como mostra o texto, “À 
noite, quando o Coronel pediu mingau de araruta com bastante canela, 
ela o serviu e aproveitou para lhe fazer uma pergunta: - o senhor não 
gostaria de ouvir uma história?” (LEITE, 2010, p. 9). Estabelece-se assim 
uma ação performática marcada pelo exercício da alteridade. Esse outro 
que se dispõe a ler/ouvir se redimensiona no tempo e no espaço. “Isto 
implica alguma ruptura como o real ambiente, uma fissura pela qual, 
justamente, se introduz essa alteridade.” (ZUMTHOR, 2007, p. 41)

Essa herança, que provém da obra Mil e Uma Noites, é denominada de 
arquétipo, conceito elaborado pelo psicólogo suíço Carl G. Yung, em seu 
livro Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2000). Conforme o autor, os 
arquétipos fazem parte da linguagem universal da narrativa. Repetem-
se como um tipo padrão de características e comportamento e são como 
uma herança compartilhada nas narrativas simbólicas da humanidade. 
Christopher Vogler retoma a importância do termo arquétipo para a 
elaboração da escrita, tal qual Ivana Arruda Leite lembrou ao se referir 
à importância dos pais, das mães, tios e avós, contadores de história e 
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mestres da oralidade, para compor o repertório do escritor. Algumas 
características desses arquétipos são universais e permanecem no nosso 
imaginário inconsciente.

A universalidade desses padrões é que 
possibilita compartir experiências de contar e 
ouvir histórias. Um narrador instintivamente 
escolhe personagens e relações que dão 
ressonância à energia dos arquétipos para 
criar experiências dramáticas reconhecidas por 
todos. (VOGLER, 1998, p. 48)

Assim como Dona Benta ou Tia Nastácia, Sherazades lobatianas, 
Diomira ressignifica a vida do Coronel transformando-o em um novo 
homem: mais humano e menos avarento. Entre uma história e outra, 
um conto maravilhoso ou uma narrativa de terror, a personalidade do 
homem inculto e turrão se dissolve, trazendo à tona o homem tranquilo, 
solto, equilibrado, por fim sábio. Nessa experiência de escutar histórias, 
Carrerão se apaixona por Diomira e a pede em casamento. Histórias 
acabam por ser o principal nutriente da alma do coronel, que ameniza a 
mesquinhes e o humanizam. 

Desse ponto surge então a sequência do primeiro livro: Diomira, a 
Sherazade do Sertão, Coronel Carrerão e Lucinha (2011). A narrativa, 
também permeada por histórias provindas da tradição oral, tem uma 
tônica diferente: a delegação dos saberes às novas gerações que se firma na 
personagem de Lucinha, filha de Carrerão e Diomira. É ela, tal qual Emília, 
Pedrinho e Narizinho, que vai implorar, dia após dia, noite após noite, 
pelas histórias que ressurgem da memória dos pais. Diomira e Carrerão 
se alternam nessa tarefa. Percebe-se genealogicamente que a ideia da 
transmissão de saberes através das redes de conversação geracionais 
se expande, registrando a história e a identidade dessas pessoas. 
Metaforicamente o livro na forma do reconto agrega também valor. 

A cada história, um novo personagem e então uma nova situação. A 
cada encontro, a necessidade da criança em escutar histórias a fim de 
parar o tempo e se entregar às narrativas tecidas pelos pais. Tem-se 
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assim a representação do universo familiar como transmissor da cultura 
e da memória. Também a figura do contador de histórias tradicional 
que reelabora os saberes da cultura oral de seu povo, das histórias que 
provém dessa sabedoria revivida pela voz da experiência. Como afirma 
Patrini, “Assim como Sherazade ou o equilibrista, o contador vive a 
vertigem. Ele deve se equilibrar, adaptar-se ao fio da história, ao fio do 
contexto, ao fio da vida.” (PATRINI, 2005, p. 77).

As histórias que se encontram nos dois volumes são bastante 
conhecidas na expressão da cultura popular brasileira. Algumas delas 
como A Moura Torta, O Bicho Monjoléu e A cumbuca de ouro já estivem 
inseridas nas antologias coletadas por Câmara Cascudo, Silvio Romero 
e foram também reescritas por Monteiro Lobato. Em Histórias de Tia 
Nastácia, Lobato reescreve a sabedoria popular e a cultura greco-
romana, simbolizada pelas duas personagens experientes do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo, Dona Benta e Tia Nastácia. 

No caso das recontadas por Tia Nastácia, elas igualmente aparecem 
no repertório de Diomira. São histórias principalmente provindas 
da tradição oral, de origem europeia, trazidas para cá por contadores 
antepassados que, ao migrarem pela voz da experiência, foram 
recontadas e reescritas por seus contemporâneos. Nessa relação entre 
o contador do passado e o escritor, Benjamin é um pouco mais cético ao 
prever o fim da arte de narrar. Ao refletir sobre as personas, afirma:

O narrador retira da experiência o que ele 
conta: sua própria experiência ou a relatada 
pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 
experiência dos seus ouvintes. O romancista 
segrega-se. A origem do romance é o indivíduo 
isolado, que não pode mais falar exemplarmente 
sobre suas preocupações mais importantes 
e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. 
Escrever um romance significa, na descrição 
de uma vida, levar o incomensurável aos seus 
últimos limites. (BENJAMIN, 1994, p. 202)
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Mesmo com a previsão pessimista do autor, o que vemos hoje é a 
sobrevivência do narrar e da busca desse “sujeito da experiência”, embora 
a tecnologia e as redes sociais sejam a tônica vivida pela cibercultura. 
Uma grande quantidade de escolas, cursos e oficinas que prometem 
oferecer recursos para habilitar os novos contadores a partir do exemplo 
antigo. Esses cursos são oferecidos por bibliotecas e universidades. 

A Biblioteca Pública Hans Christian Andersen de São Paulo, 
especializada em Contos de Fada, é um exemplo. A cada semestre, uma 
grande quantidade de interessados na arte de contar histórias disputa 
as poucas vagas que o curso oferece. O mesmo acontece com o grupo 
Boca do Céu que promove a cada dois anos o “Encontro Internacional de 
Contadores de História”. Esse evento reúne contadores de todo o mundo 
para a disseminação a arte da narrativa oral. Dessa maneira, percebe-
se a permanência dessa oralidade mesmo que transcrita para o papel. 
Também a experiência do ouvinte através dos “conselhos” que emergem 
da ação do herói previstas na exegese que são captadas mesmo que de 
forma inconsciente por esse leitor/ouvinte.

Esse resgate entre o contar e recontar para escrever aponta para se 
pensar sobre a figura do contador de histórias do passado e a do contador 
de histórias nos dias de hoje. O que há de comum entre eles: os recursos 
lúdicos das histórias como formas de o ouvinte/leitor lidar com as 
intempéries da vida num jogo de representações em que as experiências 
se misturam com a diegese textual. Nessa mistura entre o ficcional e 
o experienciado se projetam as emoções. Sempre que alguém diz “Era 
uma vez”, “Houve um tempo” ou qualquer expressão semelhante é como 
se um portal se abrisse e pela voz do contador, o ouvinte/leitor fosse 
transportado a um universo onde o impossível não tem limites e o tom 
é o maravilhoso. A voz que proporciona essa passagem é a do contador 
de histórias. Para esse partilhar acontecer é necessário trazer a história:

A passagem do mundo de todos os dias para o 
mundo do Era uma vez é uma ação fundamental. 
Como um rito, ela presentifica, atualiza a 
história, trazendo-a para a audiência e também 
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para o contador. O importante é a intenção de 
realizar essa passagem, é saber que ela faz parte 
da arte de contar. (MACHADO, 2004, p. 79)

Inúmeros exemplares do reconto que tomam forma de livros infantis e 
juvenis nos dias de hoje são herança do contador de histórias tradicional, 
como aponta Ivana Arruda Leite. Os contadores tradicionais eram figuras 
do povo, homens e mulheres comuns, pais e mães de família, avós e tias 
que entre a lida doméstica ou o trabalho artesanal deixavam seus afazeres 
para tecer aventuras. Ricardo Azevedo aponta a descrição desses sujeitos 
da cultura: “Em princípio podem ser descritos como artistas quase 
anônimos que devido ao seu talento, com o passar do tempo ocupam lugar 
de destaque na comunidade onde vivem.” (AZEVEDO, 2012, p. 8).

Com o advento da modernidade e a explosão de outras mídias, o contador 
de histórias não foi minimizado. Ressurge como ser de “diálogo” e dá voz a 
outras categorias como a do contador de histórias na contemporaneidade, 
profissional que busca nos recursos do teatro e das outras linguagens 
elementos para exercer sua performance. Também do próprio escritor que 
reconta essas histórias em forma de livro, transpondo-as da cultura oral 
para a escrita. Como relata Patrini: “O contador de hoje ouve os contos 
tradicionais, lê literatura, inventa sua própria versão, escreve sua história 
e muitas vezes as histórias que conta.”. (PATRINI, 2005, p. 47). 

Zumthor vê a sobrevivência do corpo e da voz como um movimento 
de resistência à sociedade do consumo, onde as mídias propõem um 
modelo massificado de espetáculo em que o espectador permanece 
passivo. Nesse invólucro tecnológico há uma indigestão da arte que 
advém superficial na obsolescência do produto a ser consumido para ser 
logo substituído ou esquecido. Para o autor, a voz e o corpo resistem pela 
palavra como uma possibilidade de reinventar o humano: 

Nesse sentido não se pode duvidar que 
estejamos hoje no limiar de uma nova era da 
oralidade, sem dúvida, muito diferente do que foi 
a oralidade tradicional; no seio de uma cultura 
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na qual a voz, em sua qualidade de emanação do 
corpo, é um motor essencial da energia coletiva. 
Talvez, dessa redescoberta, dessa reintrodução 
da voz nos funcionamentos fundamentais do 
corpo social virá o que se poderia chamar de 
salvação: a despeito das recuperações e das 
comercializações inevitáveis, o retorno do 
homem concreto. E nessa perspectiva que tento 
perceber que na minha leitura dos textos dos 
quais extraio minha alegria está parte do meu 
corpo. (ZUMTHOR, 2007, p. 63)

Ong (1998) também contribui para essa distinção ao perceber a 
oralidade do contador de histórias em dois momentos. No primeiro 
momento, que classifica como o da “oralidade primária”, o contexto de 
produção não contempla qualquer conhecimento da cultura escrita ou 
da impressão. São contextos típicos do contador tradicional, provindo de 
uma cultura eminentemente oral. Já o segundo, da oralidade secundária, 
oposto ao anterior, é percebido numa cultura de alta complexidade, 
com tecnologias diversas, permeado por dispositivos eletrônicos e 
tecnológicos. Percebe-se que ao primeiro grupo pertencem as figuras 
de Tia Augusta, de Diomira e do Coronel Carrerão. Já o segundo grupo 
contempla os contadores contemporâneos e os escritores que se inspiram 
naquelas histórias contadas para escrever suas narrativas. Nos afazeres 
do maravilhoso, oralidade e escrita dialogam e se transmutam na arte de 
contar.  (ONG, 1998, p. 43)

Dessa forma, o arquétipo do saber de Sherazade se transmuta ora 
na voz do contador, ora na voz do texto. O objetivo é o mesmo: levar o 
leitor/ouvinte para um tempo, uma terra, um lugar onde tudo é possível 
quando os jogadores envolvidos na arte de fabular aceitam participar da 
encenação permeada pelo encantamento, pela sabedoria e pela superação 
dos obstáculos propostos ao herói em sua trajetória pela diegese. Nessa 
rede de comunicações, o presentificar da história pela voz do contador 
proporciona o convite à imaginação. O legado disso, a experiência de 
cada um em seu tempo individual se manifestará.
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intErsECçõEs LitEráriAs: umA LEiturA 
CompArAtivA dA novELA a meTamOrfOse, dE 

frAnz KAfKA, E dA históriA Em quAdrinhos a 
meTamOrfOse, dE pEtEr KupEr

Rita de Cássia Silva Dionísio1

“[...] todo texto se reporta a outros textos,
todo discurso remete a outros discursos.”
Frédéric François

Essa afirmação, extraída do artigo ‘”Dialogismo” e romance ou 
Bakhtin visto através de Dostoiévski’, do pesquisador francês Frédéric 
François2, pode servir-nos de síntese a, talvez, uma das mais consideráveis 
conclusões dos estudos científicos das últimas décadas, em especial no 
que diz respeito à produção literária: nada há de novo; tudo o que é já foi. 
(FRANÇOIS, 2005, p. 190.)

Assim, a teoria e a história literárias, principalmente ao longo do 
século XX, impõem essa ideia como pressuposto fundamental para 
a análise e a investigação do texto literário: a afirmação de que o 
texto é, sempre, de forma velada ou evidente, trespassado por uma 
infinidade de referências que o precedem, ou seja, o discurso literário 
é essencialmente dialógico e polifônico. No que diz respeito à literatura 
infantil e juvenil, a retomada dos textos clássicos para a produção de 

1 Mestre em Letras: Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(2005); Doutora em Literatura pela Universidade de Brasília (2011); Professora da 
Graduação em Letras, do Programa de Pós-Graduação em Letras/Estudos Literários 
da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES e do Programa de Mestrado 
Profissional em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS), constituído pela Rede Nacional 
de Instituições de Ensino Superior. Pesquisadora membro do GT Vertentes do Insólito 
Ficcional da ANPOLL. Endereço eletrônico: cassiadionisio@hotmail.com

2 Texto que compõe a coletânea Bakhtin: dialogismo e construção do sentido, 
organizado por Beth Brait. Editora Unicamp, 2005.



87<< sumário

narrativas contemporâneas tem sido uma prática frequente, e com 
efeitos bastante interessantes, em especial na perspectiva da recepção 
crítica. O objetivo desta comunicação é, pois, comparar – ler – dois textos: 
a novela A metamorfose, de Franz Kafka, e A metamorfose, história em 
quadrinhos, de Peter Kuper, com o intento de demonstrar de que forma 
a (re)apresentação do texto literário, tendo como suporte um outro 
gênero, possibilita ao leitor a decodificação das narrativas superpostas.

Franz Kafka nasceu em Praga, em 3 de julho de 1883, em uma família 
procedente da região sul da Boêmia, cujo nome, em tcheco, traduz-se 
por “gralha”, ave usada como emblema da casa comercial de Hermann 
Kafka. Victor Krahenhofer, no texto “Aspectos biográficos”3, afirma 
que o pai de Kafka, que fora rabino, era um déspota familiar, possuía 
características de energia e vitalidade, e era movido por um orgulho 
patriarcal em relação aos filhos e netos, e teria, durante toda a vida do 
escritor, o aterrorizado com o problema da descendência. Por outro lado, 
a mãe seria uma mulher calma, bondosa, inteligente e, também, culta 
(KRAHENHOFER, 1973, p. 115).

Kafka se descreve como uma criança de infância solitária, e sua 
formação teria ficado aos cuidados da governanta, dos avós e da escola. 
Aos dez anos de idade, ingressou em um liceu alemão de Praga, pois sua 
família havia adotado a língua e a cultura alemãs para a educação das 
crianças, o que, na época, era impossível, considerando que o reino da 
Boêmia estava vinculado ao império austro-húngaro. Em 1902, com 
nítido desejo de afastar-se de Praga, conhece, em um grêmio estudantil 
e por causa da literatura, Max Brod – mais tarde, o seu testamenteiro e 
responsável por suas publicações póstumas. O escritor, que se doutorou 
em Direito no ano de 1904, vivenciou conflituosas relações amorosas, de 
noivados desfeitos e incompreensões. Foi influenciado por autores como 
Hermann Hesse, Goethe, Flaubert, Dickens, Shakespeare, Kierkegaard, 
entre outros. Kafka morre em 3 de junho de 1924, em decorrência de uma 
tuberculose, em um sanatório de Viena, na Áustria, deixando uma obra, 

3 A realidade em Kafka. Organizado por Tânia Franco Carvalhal (et. Al.). Editora 
Movimento. Porto Alegre, 1973.
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em sua maioria, composta de fragmentos e textos incompletos. Os seus 
textos – aforismos, narrativas breves, novelas e romances – conforme 
muitos estudiosos, estão entre os mais influentes da literatura ocidental.

Entre as importantes narrativas do autor, destaca-se a novela A 
metamorfose, escrita no outono de 1912, quando Kafka tinha 29 anos, 
mas somente publicada em novembro de 1915. Conforme Modesto 
Carone4, tradutor de Kafka, esse é um dos poucos textos que o autor 
publicou em vida e talvez, por esse motivo, essa estranha história do 
homem metamorfoseado em inseto tenha se transformado em uma das 
principais marcas da ficção kafkiana. Mas, continua Carone:

o seu extraordinário poder de atração – e de 
repulsão – não se limita a esse acidente de 
ordem bibliográfica. O fascínio se deve antes ao 
efeito de choque, que desde a primeira frase a 
novela provoca no leitor. Pois já nas primeiras 
linhas do texto se manifesta a colisão entre a 
linguagem tipicamente cartorial, de protocolo, 
e o pressuposto inverossímil da coisa narrada. 
O espanto do leitor, aliás, é confirmado pelo 
número crescente de análises e interpretações 
de A metamorfose: [...] desde as de natureza 
teológica e sociológica até as históricas e 
estilísticas, passando pelas filosóficas (CARONE, 
2011, p. 211)

Notemos, pois, o que nos dizem as primeiras frases da história:

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de 
sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 
metamorfoseado em um inseto monstruoso. 
Estava deitado sobre suas costas duras como 

4 Texto “A metamorfose” – conferência pronunciada na Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de São Paulo em 1983, por ocasião do centenário de nascimento de Franz 
Kafka. CARONE, 2011, p. 211-225.
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couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu 
seu ventre abaulado, marrom, dividido por 
nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, 
prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. 
Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas 
em comparação com o volume do resto do 
corpo, tremulavam desamparadas diante dos 
seus olhos.
– O que aconteceu comigo? – pensou. 
Não era um sonho. (KAFKA, 1997, p. 7)

A novela inicia-se de forma surpreendente, e o mesmo susto que 
arrebata o protagonista é, também, o que nos aprisiona como leitores, 
uma vez que o enigma sobre a transformação – definitiva – do homem em 
inseto não é explicitado. A fala do narrador após o terrível despertar do 
protagonista não nos deixa alternativa: “Não era um sonho”. Também não 
se tratava de um pesadelo e, o que mais nos angustia no desenvolvimento 
da narrativa, é que a consciência humana do inseto torna ainda mais 
aguda aquela experiência de transformação. De acordo com Modesto 
Carone, para o narrador, a metamorfose:

tem um caráter impositivo de um sucesso natural 
contra o qual não se pode protestar. Mesmo a 
comparação com uma catástrofe natural só tem 
valor relativo, porque esta de alguma maneira 
se encaixa num contexto inteligível do mundo. 
Isto é: quando a catástrofe natural ocorre de 
modo irregular, não previsto, pode-se indagar 
sem constrangimentos pelas suas origens. A 
metamorfose de um único homem num inseto 
monstruoso é, nessa direção, algo incomparável, 
é um caso singular – ainda que se conceda que 
uma transfiguração similar pudesse acontecer a 
outra pessoa. (CARONE, 2011, p. 213)



90<< sumário

De acordo com o tradutor e ensaísta, o narrador inventado por 
Franz Kafka – cujo papel, nesta novela, é de fundamental importância 
para se estabelecer o insólito – tem muito pouco a ver com o narrador 
do romance ou da novela tradicional, caracterizado sobretudo pela 
onisciência – o que faz com que esse narrador tradicional, pré-kafkiano, 
tenha acesso imediato não só à intimidade das suas personagens como 
também disponha de uma visão panorâmica do conjunto da história que 
está narrando. No entanto, em Kafka:

a única coisa transparente que ainda resta é 
a linguagem, que por sinal é uma linguagem 
ironicamente conservadora. Mas mesmo a 
linguagem transparente de Kafka só dá acesso 
a um contexto de visões parceladas, a um 
universo fraturado e sem certezas, ou seja: a um 
mundo tornado opaco e impenetrável onde, por 
consequência, a manutenção de um narrador 
que soubesse de tudo soaria como falsificação 
de seus próprios pressupostos. Nesse sentido, 
é por uma questão de coerência formal que o 
narrador kafkiano [...] só mostra estar sabendo 
aquilo que ele realmente sabe, ou seja: nada ou 
quase nada. (CARONE, 2011, p. 216)

A esse narrador Carone nomeia como insciente. Essa seria, conforme 
Carone, uma estratégia artística para articular, no plano da elaboração 
formal, a consciência alienada do homem moderno, constrangido a 
percorrer “às cegas os caminhos de uma sociedade administrada de alto 
a baixo” (2011, p. 216), onde os sujeitos estão concretamente separados 
uns dos outros e também de si mesmos.

Retornando à narrativa, ressaltamos que a transformação de Gregor 
em inseto provoca incomparável vergonha na família, a qual o tranca 
no quarto. Lá, emparedado naquele pequeno mundo escuro, pela porta 
entreaberta, ele ouve o mundo exterior, é alimentado, levam-lhe água. 
O mais impressionante é que, mesmo não conseguindo se comunicar 
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com os que estavam de fora, Gregor Samsa – que, antes da metamorfose 
sustentava a família com a profissão desumana de caixeiro-viajante 
– compreende a linguagem das pessoas e tem a exata noção de sua 
degradação como humano. Isso, é evidente, faz com que uma lâmina 
aguda e penetrante fira, também, a nossa percepção, enquanto leitores, 
do fato narrado. Aos poucos, nos três curtos capítulos que compõem a 
novela, assistimos à completa transformação de Gregor: antes, chamado 
de “ele”, o protagonista transforma-se em “isso”. Por causa de uma maçã 
que se lhe cravara nas costas, Gregor sofre um processo de adoecimento 
e morre. É colocado, pela empregada da família, com uma pá, em uma lata 
de lixo. A família, para a qual a morte de Gregor significa uma libertação, 
comemora esse fato com um memorável passeio.

Nesta novela, ainda de acordo com o pesquisador Modesto Carone, 
a técnica da inversão – da qual Kafka é mestre – é evidente: a história 
começa com o clímax (a metamorfose), em vez de terminar nisso. Carone 
lembra, ainda, que, no caso desta narrativa, é possível pensar que a 
“metáfora fossilizada da linguagem corrente” assumida por Kafka para 
a construção da história tenha sido “uma expressão como Luftmensch 
(literalmente: “homem aéreo”), com a qual Günther Anders designa o 
cidadão sem ocupação definida ou desligado do processo material de 
produção, e por isso mesmo ‘esvoaça’ no contexto social.” (CARONE, 
2011, p. 222-223).

Talvez, esta seja a maior e mais emblemática significação de A 
metamorfose.

A metamorfose, história em quadrinhos, adaptada e ilustrada pelo 
artista gráfico Peter Kuper (Cleveland – USA, 1958)5, apresenta uma 
sombria tradução para os quadrinhos da novela de Kafka. Peter Kuper, 
escritor e ilustrador de grafic novels – colaborador regular dos jornais 
Time, Newsweek e The New York Times – com um estilo singular, reúne, 
nesta sua narrativa, aspectos dos quadrinhos norte-americanos com o 

5 Informações disponíveis em: http://www.peterkuper.com.
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expressionismo alemão6, concedendo ao texto uma dimensão da angústia 
que experimenta o leitor do texto de Kafka.

Peter Kuper afirma que:

“os personagens angustiados de Kafka em cenários 
de realidade alterada são feitos sob medida para 
essa mídia.” E [conforme artigo disponível no site 
do autor], para ilustrar as palavras iluminadoras 
de Kafka, Peter Kuper buscou inspiração nos 
desenhos quase surrealistas de Winsor McCay, o 
criador da tira Dream of the Rarebit Fiend (em 
português, literalmente, Sonho do viciado em queijo 
gratinado), publicado pelo jornal nova-iorquino 
Evening Telegram. (ESPAÇO ACADÊMICO, 2004.)7 

Os quadrinhos representam, na contemporaneidade, em todo o 
mundo, um meio de comunicação de massa de grande aceitação popular. 
As publicações do gênero circulam com tiragens de, às vezes, milhões de 
exemplares. As HQs, surgidas, desde os primórdios no formato de imagens 
gráficas – quando o homem desenhava, nas paredes das cavernas, as suas 
caçadas, etc. – na atualidade, com a evolução da indústria tipográfica e 
digital, incorporaram a globalização econômica em seus processos de 
produção, envolvendo, cada vez mais, um número maior de profissionais, 
às vezes de línguas, países e culturas diferentes. Isso, certamente, tem 
feito com que essa mídia torne-se competitiva, mesmo em um contexto 
de surgimento de tantos outros suportes e veículos de comunicação. 
(RAMA et al, 2010, p. 7-14).

No entanto, há décadas, as HQs padeceram de enorme preconceito e 
restrições, especialmente no que dizia respeito à produção que poderia 
chegar às mãos das crianças e adolescentes. No Brasil, por exemplo, um 

6 Dados disponíveis em: http://www.espacoacademico.com.br/038/38livconrad.htm.

7 Dados disponíveis em: http://www.espacoacademico.com.br/038/38livconrad.htm.



93<< sumário

grupo de editores de revistas em quadrinhos8 publicou, em 1976, um 
“Código de Ética dos Quadrinhos”, que incluía, entre outras normas, as 
que transcrevemos a seguir:

As histórias em quadrinhos devem ser 
instrumento de educação, formação moral, 
propaganda dos bons sentimentos e exaltação 
das virtudes sociais e individuais.
Os princípios democráticos e as autoridades 
constituídas devem ser prestigiados, jamais 
sendo apresentados de maneira simpática ou 
lisonjeira os tiranos e inimigos do regime e da 
liberdade.
 A menção dos defeitos físicos e das deformidades 
deverá ser evitada.
 Em hipótese alguma, na capa ou no texto, 
devem ser exploradas histórias de terror, pavor, 
horror, aventuras sinistras, com as suas cenas 
horripilantes, depravação, sofrimentos físicos, 
excessiva violência, sadismo e masoquismo. 
(RAMA et al, 2010, p. 14-15)

Interessante notar que as quatro décadas que nos separam da 
publicação desse código impuseram à sociedade radicais transformações 
do pensamento, dos paradigmas, em todas as áreas do conhecimento e da 
produção humana, possibilitando um novo pensar sobre as HQs – o que 
pode ser comprovado, por exemplo, pelo texto de Peter Kuper em análise. 

Na mesma perspectiva do que nos é apresentado pelo poeta de Praga, 
a HQ de Kuper (re)apresenta o texto literário por meio da quadrinização, 
com seus traços que bem definem os espaços narrativos, e com riscos 
agudos que imprimem nas personagens o mesmo horror descrito pela 
literatura kafkiana. Notamos, ainda, que a opção por figuras às vezes 

8 Esse grupo incluía, entre outras, a Editora Gráfica o Cruzeiro e a Editora Abril.
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superdimensionadas e pelo jogo do preto e branco, os quadros podem 
promover a plurissignificação do texto. O duo preto-branco pode simbolizar, 
por exemplo, a oposição, o conflito ou, também, a reflexão – como nos 
aponta o Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2012, 
p. 346). O preto, que, na HQ, se sobrepõe ao branco, pode ser compreendido, 
simbolicamente, sob seu aspecto frio e negativo, como uma maneira 
opressiva e opaca de subjugação do sujeito a um mundo incompreensível 
em suas estruturas. O preto, conforme Chevalier e Gheerbrant,

é, em geral a cor da Substância universal 
[...], da indiferenciação primordial, do caos 
original, do norte, da morte [...] O preto possui, 
incontestavelmente, nesse sentido, um aspecto 
de obscuridade e de impureza. [...] O preto 
absorve a luz e não a restitui. Evoca, antes 
de tudo, o caos, o nada, o céu noturno, as 
trevas terrestres da noite, o mal, a angústia, 
o inconsciente e a Morte. (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, 2012, p. 742)

O preto pode, ainda, evocar a melancolia e o pessimismo, a noite e 
o claustro. Assim, é possível afirmar que todo esse semantismo da cor 
preta usada por Peter Kuper, aliado aos seus traços, transfigura, na exata 
medida – e, por outro lado, amplia – o caos da narrativa de Kafka.

O conceito de dialogismo, de Bahktin (evocado em nossa epígrafe), 
o de intertextualidade (Julia Kristeva) e, mais recentemente, o conceito 
de transtextualidade (Gerárd Genette), possibilitam a identificação 
dessas relações intermidiáticas entre as obras de Kafka e Kuper – as 
relações entre a literatura e os quadrinhos, entre a palavra e as imagens. 
Notamos, ainda, que as práticas discursivas dos quadrinhos (texto B ou 
hipertexto, segundo Genette), que consideram as situações contextuais 
do hipotexto (narrativa literária, ou texto A), intensificam os signos 
narrativos, evidenciando as múltiplas possibilidades de leitura dessa 
novela inusitada e insólita, inclusive pelo público juvenil contemporâneo. 
(GENETTE, 2006, p. 12.)
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AnEXos:

(KupEr, 2010, capa.) (KupEr, 2010, p. 11.)

(KupEr, 2010, p. 12.) (KupEr, 2010, p. 27.)
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(KupEr, 2010, p. 81.)
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o CArátEr pAtêmiCo do insóLito
Em Livros iLustrAdos

Beatriz dos Santos Feres1

do patêmico ao iNSólito e vice-verSa

O que, nas histórias, emociona o leitor? Como suscitar o sentimento 
de dores, amores, cheiros e calores? Se textos mais objetivos, cujo tema 
se distancia da emoção, podem causar no leitor uma reação emocional, as 
narrativas, sempre centradas na ação humana – e, portanto, relacionadas 
a temas que inevitavelmente envolverão uma resposta afetiva –, guardam 
inúmeros mecanismos de patemização, ou seja, de excitação de emoções e, 
pode-se acrescentar, de evocação de sensações. São recursos direcionados à 
implicitação e à inferência de “sentidos sentidos”, que emergem como resultado 
do cálculo interpretativo baseado na imbricação entre texto e contexto.

Para a compreensão dos mecanismos que provocam o sentimento 
em narrativas constituídas pelo insólito, isto é, para o entendimento dos 
recursos textuais para “fazer sentir”, inclusive por meio do elemento 
fantástico, é preciso, por um lado, discorrer sobre algumas noções teóricas 
– tais como a relação texto-contexto e os âmbitos representacional e 
relacional-analógico, que circunscrevem a análise apresentada neste 
trabalho –, assim como é preciso, por outro lado, tratar do funcionamento 
do elemento insólito no processo de desencadeamento de emoções e de 
sensações. Para isso, destacam-se como referenciais teóricos Charaudeau 
(2010), Santaella (2005), Iser (1980), Todorov (1981) e Borba (2003). Depois 

1 Doutora em Estudos da Linguagem (UFF). Professora adjunta de Língua Portuguesa 
da Universidade Federal Fluminense, atua na graduação, na Especialização em Literatura 
Infantojuvenil e no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, na Linha de 
Pesquisa Teorias do texto, do discurso e da interação. Orienta trabalhos de Especialização, 
Mestrado e Doutorado. Publicou, além de artigos, o livro Leitura, fruição e ensino com 
os meninos de Ziraldo (EdUFF, 2011). É líder do Grupo de Pesquisa Leitura, fruição e 
ensino (CNPq). Interesses de pesquisa: leitura, livros ilustrados, formação dos leitores, 
semiotização, patemização, qualificação implícita.
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desse posicionamento teórico, o processo de patemização, sobretudo ligado 
ao insólito, será analisado a partir de elementos observados em textos 
verbo-visuais de três livros ilustrados: A mão na massa (COLASANTI, 1990), 
A maior flor do mundo (SARAMAGO, 2001) e A máquina do poeta (CRUZ, 
2012). Com isso, pretende-se mostrar como o acionamento de sentidos 
depende de uma conformação textual orientada pelo contexto situacional-
discursivo específico ao qual se insere a troca comunicativa.

dE ondE vEm o sEntido “sEntido” no insóLito?

A perspectiva analítica ligada ao discurso tem revelado, entre outros 
fatores, que a relação entre a conformação textual e o contexto situacional-
discursivo de onde emerge o texto permite inserir mecanismos de 
provocação de efeitos, inclusive afetivos, no processo de construção de 
sentido. A organização superficial dos signos atrelada ao seu meio de uso 
é um profícuo modo de produção de sentidos variados, que permanecem 
latentes até que haja a interação entre leitor e texto e, enfim, sua inferência. 
É um processo dependente dos saberes que esse leitor domina, e que 
o produtor do texto imagina que o leitor domina, tanto em relação aos 
papéis assumidos pelos interagentes de uma troca comunicativa, quanto 
em relação aos conhecimentos e crenças partilhados pelo grupo social ao 
qual pertencem. “Fazer sentir” é um procedimento que se vale desse tipo de 
mecanismo e, ligado ao insólito, pode ter sua força de fruição potencializada.

Considerado como efeito, o sentido pode apresentar um caráter mais 
interpretativo, intelectivo mesmo, ou um caráter mais perceptivo, mais 
próximo do sentimento de sensações e de emoções – ainda que os sentidos 
inferidos, de uma natureza e de outra, se apresentem bastante imbricados 
e, às vezes, efetivamente mesclados. São os mecanismos de produção do 
sentido de caráter mais perceptivo que interessam a esta reflexão. Eles 
serão observados em dois âmbitos: um, representacional; outro, relacional-
analógico. No âmbito representacional, serão analisados signos que trazem 
em seu escopo, de modo subjacente, uma propensão à reação emocional 
em função das crenças partilhadas por um grupo; são signos de teor 
patêmico empregados com a intenção de evocar uma emoção. Já no âmbito 
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relacional-analógico, serão analisadas relações entre signos (presentes no 
texto e/ou no contexto situacional-discursivo) baseadas na similaridade, 
que suscitam o sentimento de uma qualidade comum entre eles.

É sabido que o processo ficcional desloca a apreensão dos sentidos, 
própria do universo da experiência, para o universo da imaginação. 
Esse deslocamento e a possível inserção de elementos “irrealizáveis” 
– na narrativa fantástica, por exemplo –, são procedimentos que não 
se disjungem nem daquilo que é natural, nem daquilo que é cultural. 
Segundo Iser (1980, p.181), a ficcionalização literária transgride os 
limites da realidade por retirar dela elementos e colocá-los no texto, 
não só tornando-os objetos perceptíveis, mas também os liberando para 
múltiplas relações entre palavras, valores, personagens etc. É isso que 
permite a instauração do insólito e, concomitantemente, a atribuição 
de valores aos elementos a ele vinculados, seja como herança de sua 
“realidade original”, seja como inovação imposta pela nova “realidade 
virtual”. Assim, o deslocamento de sentidos, próprio da ficcionalização, 
traz consigo o deslocamento de possíveis reacionais atrelados às 
representações que a conformam e que, portanto, são igualmente 
passíveis de categorização e de valoração perspectivada.

O insólito, aquilo que é tomado como extraordinário na ordem das 
coisas e que constitui uma narrativa, é, em si, um fator de recálculo 
interpretativo e de construção de um mundo semiotizado mais 
“permissivo” quanto à semântica de seus elementos formais e quanto às 
relações estabelecidas entre eles. Todorov (1981, p. 19) afirma que uma 
das condições para a realização do fantástico é a consideração do mundo 
das personagens como o de pessoas reais, assim como a vacilação entre 
uma explicação natural e uma sobrenatural para os acontecimentos 
evocados. Nesse sentido, o insólito reside na ambivalência entre o 
acionamento da imaginação de um “mundo sobrenatural” e a referência 
ao “mundo natural”, que lhe sustenta a verossimilhança e lhe transmite 
uma orientação axiológica. 

A surpreendente entrada do elemento insólito numa narrativa exige 
um entendimento que, se não se consolida em fatos da realidade natural, 
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também não se perde em um universo totalmente alheio a essa realidade, 
utilizando seus parâmetros de classificação e de percepção para atribuir-
lhe sentido e valor. Assim sendo, o insólito é parametrizado da mesma 
maneira que o elemento “realizável” e, por isso, provoca, como efeito, 
sentidos ligados, em parte, à surpresa de uma realidade sobrenatural e, 
em parte, ao mesmo enquadramento valorativo atribuído aos elementos 
da realidade “concreta”. O elemento insólito mostra-se, então, passível 
de uma resposta afetivo-sensível, baseada em um sentimento comum 
aos membros de um grupo social em relação ao modo de visão do mundo 
e de seus fenômenos.

sEmprE há umA vEz

De acordo com a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, 
a patemização, isto é, o desencadeamento de emoções, é um processo 
acionado pelo emprego de representações imbuídas de uma valoração 
partilhada socialmente, que provocam uma reação emocional comum 
aos membros de um grupo (CHARAUDEAU, 2010, p. 23-56). Há 
representações propícias ao desencadeamento de emoções não só por 
causa dos valores partilhados que lhe são agregados, mas também por 
causa das circunstâncias de uso dessas representações. Em outras 
palavras, pode-se afirmar que muitas representações podem ser 
consideradas patêmicas de acordo com a intencionalidade do produtor 
do texto, em função daquilo que ele espera de seu interlocutor em termos 
de conhecimento. Em outro ambiente, ou em relação a outro grupo de 
interação, talvez essa mesma representação não surta o efeito desejado. 

Por exemplo, em A mão na massa (COLASANTI, 1990), um rei encontra 
a mão de uma doceira perdida na massa do pão e se acostuma a seus 
cafunés e mimos. Como o universo de reis e princesas povoa a imaginação 
do Ocidente, o leitor já espera encontrar um ambiente, por um lado, de 
poder e riqueza e, de outro, de vassalagem e tácita segregação social. 
A personagem Delícia pertence à classe daqueles que lutam muito para 
sobreviver e, sendo uma doceira, vive o drama de perder a mão esquerda. 
O leitor condói-se com isso, identificando-se com a humilde trabalhadora. 
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O fato de perder uma mão já antecipa uma reação emotiva justamente por 
ser possível alguém que conhece o universo do trabalhador colocar-se no 
lugar da personagem. Essa perda, no entanto, não se dá de modo violento, 
mas insólito, como a perda de um objeto: sem dor física, sem sangue, sem 
incidente. Na página seguinte, o leitor passa a saber que a mão fugiu de 
sua dona e está se divertindo com o fato, numa travessa de ouro, sendo 
levada ao palácio real: “Chorava Delícia, sem saber que enquanto isso sua 
mão só não ria porque não tinha boca” (COLASANTI, 1990, p. 8). A também 
insólita personificação da mão leva o leitor a uma realidade concessiva 
em relação ao ser imbuído de humanidade. A partir de então, entende-se a 
mão da mesma maneira que é possível entender um ser humano. 

O efeito planejado na textualização pode sofrer alteração caso o 
público leitor não seja aquele inicialmente convocado como o destinatário 
da história. Por exemplo, outro efeito esse enredo despertaria caso a 
fábula fosse lida em um país em que a pena a que se submete um ladrão 
é a da amputação da mão. A compreensão desse fato narrativo seria 
bastante diferente, pois qualquer um sem uma mão provavelmente 
sofreria a condenação pública. Nesse caso, a personagem maneta não 
seria digna de comiseração, mas de condenação. A mão, por sua vez, não 
ganharia a simpatia do rei, pois pousaria sobre ela a desconfiança de uma 
origem de crimes. Também seria alterado o resultado interpretativo, e o 
efeito patêmico de comiseração diante da personagem provavelmente 
se intensificaria se a história fosse lida para um grupo de crianças com 
deformidade física, mais sensível ao drama vivido pela doceira. 

Afirma-se, portanto, que, no âmbito representacional, a realização do 
efeito patêmico depende tanto do conhecimento partilhado pelo grupo 
social ao qual pertencem o produtor e o interlocutor “visado”, quanto das 
circunstâncias da troca comunicativa engendrada por meio da narrativa, 
que influenciam sobremaneira o resultado interpretativo e patêmico da 
obra. Esse é um aspecto corroborado pelos estudos literários, embora sob 
um enfoque um pouco diverso, como se verifica em Borba (2003, p. 29). 
Ao tratar da Teoria do Efeito Estético, a estudiosa retoma Iser e explica a 
funcionalidade das perspectivas textuais em sua relação com o receptor. 
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Em outras palavras, afirma que, para além do leitor implícito constitutivo 
do texto, o ponto de vista do receptor incide efetivamente no resultado 
significativo: 

Embora o leitor implícito seja definido como 
constructo do texto, isso não significa que 
os elementos desse texto constituem os 
limites de interação. Às perspectivas textuais 
organizadoras do repertório se articula o ponto 
de vista nômade, ou seja, o percurso pelo qual 
o leitor forma sua visão acerca daquilo que se 
lhe apresenta. As perspectivas textuais – a do 
narrador, a dos personagens, a do enredo e a do 
leitor fictício – orientam as linhas de leitura, sem 
que entre eles se possa estabelecer uma escala 
hierárquica de valor. Nenhuma delas produz, 
por si só, o significado do texto, pois ele é fruto de 
uma convergência das diferentes informações 
das perspectivas que se cruzam num ponto de 
encontro (meeting point) só determinável pelo 
ponto de vista do receptor. Essa convergência diz 
respeito, então, a um fenômeno do ato de leitura, 
que ocorre quando o leitor movimenta suas 
ideias em função das informações cambiantes 
das perspectivas. (BORBA, 2003, p. 29)

A Semiolinguística, como teoria para análise circunstanciada do 
discurso, postula a observação da trama textual sempre em relação ao 
contexto situacional-discursivo. Os sentidos propostos explicitamente 
na superfície textual se combinam com os sentidos implícitos, 
recuperáveis apenas a partir dos saberes disseminados socialmente, 
sejam eles de conhecimento, sejam eles de crença. São saberes que 
incluem o reconhecimento de modos de formatação genérico-textual, de 
posicionamento do enunciador, de tratamento mais ou menos engajado 
quanto aos temas e dos papéis sociais realizados pelos interagentes, 
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pressupostos pela combinação de todos esses fatores. É possível 
verificar, na trama do texto, marcas de jovialidade, por exemplo, ou de 
ficcionalidade, ou mesmo do insólito. Não são “dados dados”, mas “dados 
evocados”. É nesse fator compósito que incide o âmbito representacional 
da patemização. Nesse caso, o desencadeamento de emoções só pode 
ser previsto em função dos saberes compartilhados socialmente e dos 
valores atribuídos às representações que compõem o tecido textual, 
convocadas do contexto situacional-discursivo.

Já no âmbito relacional-analógico, observa-se o desencadeamento de 
sentimentos (emoções e sensações) como resultado de uma aproximação 
de dois signos a partir de sua similaridade – e não como resultado 
especificamente do emprego de representações, já deliberadamente 
inseridas na textualização por causa de seu caráter patêmico latente. 
Nesse outro âmbito, a qualidade comum entre os signos é extraída 
desse movimento de aproximação para ser colocada em evidência. Em 
geral, durante o ato de interpretação, o “sentido sentido” evocado nessa 
operação não é significado, mas sentido, sentimento, pois, mais do que 
representar uma ideia, ele se apresenta à percepção. A patemização, nesse 
caso, baseia-se na noção de ícone, conforme define Peirce (2003, p. 64). 

Segundo a Semiótica peirciana, há três tipos básicos de signos: o 
símbolo, signo “genuíno”, dotado de alto grau de convencionalidade; o 
índice, signo “dêitico”, dotado de alto grau de referencialidade; e o ícone, 
signo “degenerado”, dotado de alto grau de motivação (em contraste com 
a arbitrariedade constitutiva do símbolo). Ainda de acordo com essa 
teoria, a significação só é efetivada num processo semiótico infinito, 
no qual o “interpretante” de um signo (grosso modo, a interpretação) é 
sempre um novo signo. No caso de um processo significativo baseado 
na iconicidade, o resultado interpretativo é “degenerado”, dificilmente 
“conceitual”, mas, sobretudo, “qualificativo”.

Em A maior flor do mundo (SARAMAGO, 2001), um menino faz crescer 
a maior flor já vista no planeta, tão alta quanto um enorme carvalho, 
regando-a paulatinamente. No início da história, diz o narrador: “Logo 
na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal, e, de árvore 
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em árvore, como um pintassilgo, desce o rio de depois por ele abaixo, 
naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da 
infância a todos nós permitiu...” (SAMARAGO, 2001, p. 7). O modo como o 
menino sai de casa é percebido pela comparação: “como um pintassilgo”. 
Um passarinho voa livre e dessa forma quis o autor caracterizar a saída 
do personagem. Na comparação, a partir do conhecimento de mundo 
acerca dos pintassilgos e do deslocamento desse conhecimento para 
a ação realizada pelo menino, destaca-se a qualidade que se pretende 
evocar sem a nomeação de um estado.

Para apresentar o sacrifício a que o menino se submete, diz o narrador:

Desce o menino a montanha,
Atravessa o mundo todo,
Chega ao grande rio Nilo,
No côncavo das mãos recolhe 
Quanto de água lá cabia,
Volta o mundo a atravessar,
Pela vertente se arrasta,
Três gotas que lá chegaram,
Bebeu-as a flor aprumada
Já dava cheiro no ar,
E como se fosse um carvalho
Deitava sombra no chão. (SARAMAGO, 2001, p. 16)

A distância percorrida (“atravessa o mundo todo”), por si só um 
elemento insólito em razão de sua implausibilidade, recolhe de um saber 
de conhecimento seu significado (“chega ao grande rio Nilo”), mas o 
“sentido sentido”, relacionado à intensidade do esforço perpetrado pelo 
menino, se finaliza na isomorfia entre a longa jornada e o intenso esforço, 
assim como no contraste entre esses tremendo esforço e seu resultado 
pífio: três gotas chegam à flor. 

Ao dizer que a flor aprumada “como se fosse um carvalho/Deitava 
sombra no chão”, observa-se, primeiro, a aproximação entre a flor e o 
carvalho, naquilo que os assemelha. Para caracterizá-la, utilizou-se a 
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comparação da flor com outro ente cuja qualidade principal se quer 
atribuir a ela: a altura. Mais uma vez, não se nomeia a qualidade, mas a 
comparação a suscita. A seguir, ao relatar que a flor “deitava sombra no 
chão”, não é explícita a aproximação de entes, mas, na ação realizada por 
ela – deitar sombra –, extrai-se a suavidade da ação de deitar alguém como 
qualidade semelhante à ação empreendida pela personagem. A suavidade é 
a qualidade que se quer exacerbar, a fim de se sentir o modo de agir da flor. 

O elemento insólito, por sua originalidade e implausibilidade, é 
isento de uma expectação e, por não ser amparado pelo reconhecimento 
natural acerca do mundo e das coisas, coloca em cena uma existência 
categorizada e qualificada “on-line”, sem o mesmo reconhecimento 
automático de que participam os existentes “reais” e os signos mais 
convencionais e “transparentes”, mas igualmente orientada pelos rituais 
sócio-linguageiros de domínio do grupo social envolvido. 

Pode-se comprovar esse fato em A máquina do poeta (CRUZ, 2012), 
uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade, fundamentada em 
cartas trocadas por ele e Mário de Andrade. Nas cartas, Drummond 
expressava sua angústia quanto ao seu fazer poético. Na história, esse 
questionamento é mostrado não só pelo texto verbal em terceira pessoa, 
mas em imagens bastante significativas. A imagem, como signo, por si só 
precisa se basear em semelhanças – embora, segundo Santaella (2005, p. 
196) ela tenha um caráter indicial mais forte do que o icônico. O aspecto 
físico do personagem ali retratado imageticamente se assemelha ao 
de Drummond quando jovem. Mas, incongruentemente em relação à 
biografia conhecida do poeta, o personagem chega à beira de um abismo 
e cai, até que atinge um buraco no chão que o leva à sua “máquina”, cheia 
de engrenagens e imagens de Minas Gerais, sua terra natal, pontes e 
pórticos, retratos e fragmentos de imagens.

Nessa situação insólita, apreende-se a metáfora visual de sua 
angústia. Não sendo possível entender as informações a respeito de um 
Drummond que tenha caído efetivamente em um abismo, parte-se para um 
“universo paralelo”, no qual se imagina isso ser possível. O entendimento 
das ações é resolvido com base naquilo que é conhecido e “real”, mas 
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com a distância sugerida pela ficcionalização e pelo insólito. Na segunda 
parte do livro, em que se retrata a máquina do poeta, não há palavras. 
As informações são dadas por meio das figuras e os sentimentos são 
evocados por meio das cores (um verde azulado se espalha pelas 
páginas) e pelo tipo de ambientação. O personagem caminha por uma 
ponte interminável, enquanto uma brisa sopra pequenas folhas e sacode 
sua gravata. Iconicamente, a tristeza expressa pelo poeta em suas cartas 
é apresentada pelo abismo em que ele cai. Tal qual o abismo, a tristeza 
é um sentimento que atrai para as profundezas do ser. A qualidade de ser 
atrativo é evocada pela imagem do poeta caindo no abismo. A tristeza, 
nesse episódio, não é nomeada, mas mostrada nas imagens. Ela é inferida 
a partir do reconhecimento do semblante do poeta, de seu caminhar 
lento, do vento constante e da quase escuridão – esses, sim, são elementos 
convocados do mundo “real”. Na máquina, o poeta caminha e observa 
suas lembranças, lentamente, mas sem parar, até que sai dali.

A novA ordEm do insóLito

As representações ligadas ao insólito participam de uma 
textualização duplamente transgressora em sua origem (com a inserção 
de um “irrealizável” sobreposto à simulação de um “possível” que as 
reveste de estranhamento), entretanto, estão calcadas nos mesmos 
saberes de crença de que depende a patemização. O entendimento de 
elementos e situações não comprováveis na naturalidade das coisas 
como são conhecidas pressupõe a capacidade imaginativa por parte dos 
interlocutores, assim como a aptidão para o deslocamento de sentidos de 
acordo com seus saberes a respeito do funcionamento da vida.

A patemização incide, também nesses casos insólitos, não só nos 
valores já instituídos acerca das coisas, manifestas em representações 
favoráveis à reação emocional, mas também na analogia entre entes, 
a partir da qual é possível evocar uma qualidade/sentimento. Para a 
observação desse fenômeno, recorre-se, neste trabalho, à observação 
da patemização em dois âmbitos: o representacional e o relacional-
analógico. O primeiro, fortemente fundamentado pela Semiolinguística, 
está atrelado às representações partilhadas socialmente que apresentam 
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uma valoração voltada para a reação emocional. Já o segundo, baseado 
na iconicidade conforme apregoa a Semiótica de base peirciana, refere-
se às relações baseadas na similaridade que aproximam elementos e, 
dessa aproximação, evocam “sentidos sentidos”, ou seja, sentimentos.

Nos livros ilustrados selecionados para exemplificar esses 
procedimentos, observa-se que o funcionamento do elemento insólito 
na construção dos sentidos do texto incide em uma significação on-
line, calculada a partir da relação texto-contexto, que garante um 
forte caráter patêmico às representações, já que o insólito, mais do 
que a simples ficcionalização, desloca a interpretação para um mundo 
“concessivo”, cujo significado, para ser compreendido e sentido, precisa 
se resguardar nos saberes de conhecimento e de crença já de domínio 
dos interagentes, mas com a liberdade de tudo que é original, sem 
reconhecimento automático. Trata-se de um “não realizável” mesclado 
a um “possível”, cuja distância da realidade permite uma identificação 
segura por parte do leitor.
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trêS paSSageNS para o “outro-lugar” do 
mArAviLhoso: o Livro iLustrAdo, A hq E o 

dEsEnho AnimAdo

Marcelo Castro Andreo1

introdução

Nas narrativas do livro ilustrado, da história em quadrinhos e do 
desenho animado, as leis da natureza são muitas vezes transgredidas, 
sem que o narratário coloque em dúvida o seu entendimento do mundo 
real. Nos dois últimos, é lícito dizer que a transgressão do real seja a 
regra, e não a exceção. Se tomarmos a definição de Todorov, estes três 
gêneros estariam sob o guarda-chuva Maravilhoso. Para esclarecer as 
definições que se davam ao Fantástico na literatura, o teórico búlgaro 
Tzvetan Todorov, em seu livro Introdução à literatura fantástica, procurou 
delimitar os termos usados para conceituar esse gênero e os gêneros 
vizinhos, o Estranho e o Maravilhoso. O Estranho estaria contemplado 
naquelas narrativas onde o sobrenatural é explicado ao final por meios 
racionais (ainda que inverossímeis) e o Maravilhoso, nas narrativas onde 
o sobrenatural é adotado desde o início como sendo o “natural” daquele 
espaço diegético. O Fantástico estaria na intersecção entre o Estranho e 
o Maravilhoso, no momento de hesitação, no qual há a dúvida entre qual 
alternativa a ser escolhida, a da racionalidade ou a do sobrenatural.

No decorrer de algumas narrativas do livro ilustrado, da HQ e do 
desenho animado há uma oscilação entre os entendimentos que o 
leitor toma a respeito da história que está lendo. Como Todorov coloca 
o Fantástico nesse interstício onde surge a hesitação, logo se teria, 
em alguns momentos da leitura, o Fantástico. E se os acontecimentos 

1 Doutorando pelo programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual 
de Londrina; mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Professor do Departamento de Design da Universidade Estadual de Londrina.
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narrados fossem explicados racionalmente, recorrendo, por exemplo, aos 
sonhos ou à imaginação, cairíamos, então, no Estranho. Existem casos em 
que a história é dividida em duas etapas, uma mais realista e outra com 
características do Maravilhoso, que se intercalam durante o texto verbal 
ou visual. Se separarmos essa segunda etapa da primeira, é possível tratá-
la sem a preocupação fundamental de observar o gênero a que a obra toda 
pertenceria. Devido à volubilidade dos termos para definir os gêneros 
nas quais as obras podem se encaixar, preferimos aqui concentrarmo-nos 
nesta experiência do Maravilhoso em dado momento da obra. 

Três obras foram escolhidas para esta análise: uma página de 1905, 
da história em quadrinhos Little Nemo in Slumberland, de Winsor Mccay; 
o livro ilustrado Onde vivem os monstros (1963), de Maurice Sendak; e o 
desenho animado A viagem de Chihiro (2001), do diretor Hayo Miyazaki. 
Verifica-se também que as três obras têm duas narrativas, uma primária 
e uma secundária, sendo que uma delas será referente ao “real” e a 
outra ao “sobrenatural”. Chamaremos uma delas de estágio do Real 
e a outra de estágio do Maravilhoso. O estágio do Real se dá no real 
ficcional, é mimético e obedece às mesmas leis do nosso mundo; o outro, 
o estágio do Maravilhoso, se dá no deslocamento da realidade, é onde os 
protagonistas vivem suas aventuras e provações e é a transgressão, em 
algum grau, da realidade contida no estágio do Real.

Essa natureza dupla, real e maravilhosa, é alternada durante a leitura. 
O estágio do Real serve normalmente para a localização da personagem 
e sua caracterização enquanto pessoa comum, com problemas comuns 
com os quais o leitor implícito consegue se identificar dada a natureza 
terrena destes. No estágio do Maravilhoso, por sua vez, os problemas 
colocados na narrativa primária são resolvidos no plano simbólico, por 
intermédio do insólito. Portanto, é possível ter uma leitura para cada 
uma destas narrativas. E, uma delas, será a do Maravilhoso. Seguindo 
por este caminho de múltiplas leituras no transcorrer do texto, o modelo 
todoroviano não pode ser aplicado de modo estrito. É mais adequado, 
neste caso, aplicar o rótulo de Maravilhoso conforme este surge, na 
sucessão das narrativas primárias e secundárias.
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Convencionalmente, o que se tem é uma sequência narrativa “primária-
secundária-primária”, que indica a saída de um estado inicial mimético, a 
aventura no estado Maravilhoso e o retorno ao estado mimético. Esse é o 
caso de A viagem de Chihiro, onde a narrativa primária é o Real, em que uma 
menina de dez anos precisa se mudar com os pais e encontrar uma nova 
escola e novos amigos pela frente; a narrativa secundária, a heroína Sen/
Chihiro precisa recuperar seu nome e salvar seus pais da bruxa Yubaba; 
na conclusão da trama, há o retorno à narrativa primária, ligada ao real. 
Assim também, em Onde vivem os monstros, a narrativa primária se dá 
no real, seguida da narrativa secundária, maravilhosa, em que Max vai 
ao encontro de seus monstros, sendo finalizada pelo retorno à narrativa 
primária, real, do perfumado jantar que o espera. Em Little Nemo, temos a 
sequência: narrativa primária – narrativa secundária. Neste, a narrativa 
primária, ao contrário das obras anteriores, começa no Maravilhoso, 
no onírico, e a secundária, que a complementa, está no estágio do Real, 
onde o protagonista desperta de seu sonho. Nestas narrativas divididas, 
não há interesse em que se perca de vista o referencial mimético, que é 
sempre seu ponto de partida da vivência do personagem. A referência à 
realidade onde vive a personagem, no caso da página de Little Nemo, está 
na narrativa secundária, quando o protagonista acorda (Fig. 1). Ela será 
o fiel da balança na comparação que o leitor fará entre o que é real e o 
que é sobrenatural.
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figura 1: mCCAy, Winsor. Little nemo in slumberland (1905). fonte: Comic strip Library.
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As narrativas primárias e secundárias podem se alternar várias 
vezes durante o texto. As personagens realizam a passagem de um 
estágio para o outro, do Real para o Maravilhoso ou do Maravilhoso para 
o Real. Em alguns casos, a narrativa começa no Real, vai ao Maravilhoso 
e retorna ao Real ao final de tudo. Em outros, a narrativa primeira se 
inicia no Maravilhoso e termina no Real. Em suma, qualquer ordem de 
apresentação dos estágios é possível e cada autor escolherá para a sua 
obra aquela que considerar mais adequada2.

Cada uma das narrativas tem um espaço definido de ação: o “lugar-
aqui” da narrativa primária e o “outro-lugar” das narrativas secundárias. 
O lugar-aqui é o cenário da narrativa do estágio Real, os trechos da 
obra que procuram ambientar o leitor com o protagonista, apresentar 
a situação inicial e oferecer o quadro de referência da vida cotidiana, 
em contraste com a narrativa do estágio Maravilhoso. Esta última 
transcorre no “outro-lugar” que possui a liberdade para o fantasioso 
na sua configuração e é o contraponto do lugar-aqui. Nestas narrativas 
divididas, o “outro-lugar” é o local privilegiado da ação.

O outro-lugar, como aqui chamamos, distingue-se do local da 
narrativa do estágio Real por meio de três mudanças ou passagens: 
a) a física (existe uma fronteira a se ultrapassar ou um cenário a 
ser substituído para se chegar até ele); b) a temporal (a duração da 
narrativa secundária difere da narrativa primária) e c) a modal (as 
modalidades de verdade, desejo e possibilidade). Para a definição das 
passagens temporal e modal, partiremos dos conceitos de paralepse e 
de modalidades de Nikolajeva e Scott (2011).

paSSagem fíSica: a froNteira eNtre eSte e o outro-lugar

A transição do mundo real ficcional para o mundo irreal ou 
sobrenatural acontece de maneira semelhante nas três narrativas. 

2 Entretanto, a mudança constante de ponto de vista do real para o Maravilhoso pode 
insinuar o desequilíbrio psíquico das personagens e relevar, deste modo, a escolha 
pelo Estranho na interpretação da narrativa. Embora uma das narrativas, a do Little 
Nemo, também possa ser explicada pelo Estranho, ela não é resultado de desequilíbrios 
psíquicos da personagem.
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Nelas, os protagonistas necessitam fazer alguma forma de mudança de 
cenário para chegarem aos outros-lugares onde ocorrerão as narrativas 
secundárias. As mudanças são marcadas por modificações físicas no 
cenário, que deixam visualmente claro de que se trata de outra realidade, 
com suas próprias leis. A transformação súbita de aparência aponta que 
houve um deslocamento do real. 

A passagem física entre o Real e o Maravilhoso acontece de duas 
maneiras: pela transformação ou pela travessia. Na transformação, há 
a mudança do cenário do lugar-aqui, deste mundo para o outro lugar 
pela metamorfose de um cenário em outro muito diferente, ainda que 
isso aconteça de forma gradual. Costuma-se manter a personagem 
no mesmo ponto da imagem anterior e modificar o cenário ao fundo. 
Essa “paralisia” da personagem indica que ela não se moveu, somente 
seu entorno já não é o mesmo. É o que acontece à personagem Max, de 
Onde vivem os monstros. Ele permanece, aproximadamente, no mesmo 
lugar nas páginas 11 e 13 (Fig. 2), onde estão as ilustrações. Poucas 
páginas depois e o quarto para o qual ele foi mandado de castigo está 
transformado em uma imensa floresta (SENDAK, 2009, p. 17).

figura 2: “Naquela mesma noite surgiu uma floresta no quarto de max”.  

fonte: sEndAK, maurice. onde vivem os monstros, 2009.
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Na travessia, as personagens precisam cruzar uma fronteira física. 
Essa intrusão pode ter limites bem definidos, fisicamente tangíveis, 
como os de uma porta, por onde se entra de um lado e se sai do outro, 
como o túnel em A viagem de Chihiro. Chihiro precisa atravessar o túnel 
rosado (Fig. 3) e o que é, aparentemente, uma sala de espera de uma 
estação de trem. O outro-lugar está na saída, um prado verdejante com 
um caminho de pedras, que posteriormente será coberto por um imenso 
rio. A fronteira pode também ser representada por mudanças graduais 
no posicionamento da personagem, nas quais uma realidade invade a 
outra pouco a pouco, até uma delas se tornar predominante e dar origem 
à narrativa secundária, como em Little Nemo in Slumberland: para Nemo 
adentrar definitivamente no outro-lugar que é Slumberland, ele precisa 
atravessar o limite físico que é o assoalho de seu quarto. A cama desliza 
para o subsolo e somente lá ele se encontra com o mensageiro Pokoko e 
vê os cogumelos gigantes. Onde vivem os monstros tem as duas passagens 
físicas reforçando-se mutuamente: após a transformação de seu quarto, 
Max faz uma longa viagem de barco para chegar à ilha dos monstros, 
o palco principal de sua aventura. Logo, transformação e travessia se 
completam para indicar a passagem do Real para o Maravilhoso.

Para que a passagem entre dois mundos diferentes seja possível 
são necessários motores que deem partida ao sobrenatural: o 
deslocamento, a misteriosa transformação, o ato de volição ou o ato 
mágico são os motores iniciais que abrem as portas que separam os 
dois lados. O deslocamento, por exemplo, indica que o onírico e o irreal 
estão presentes logo no início da descida de Nemo, quando ele percebe 
o movimento de sua cama. A misteriosa transformação aparece no 
quarto de Max, em Onde vivem os monstros, no qual surge uma floresta. 
O ato de volição faz com que a personagem se imagine ou se represente 
voluntariamente em outra realidade, independentemente do tipo de 
passagem física que utilize para isso. O último motor, o ato mágico, tanto 
pode ser a causa quanto a consequência de outros motores: pode fazer 
com que a personagem realize um deslocamento ou transformação entre 
os estágios Real e Maravilhoso ou ser o resultado do ato de volição da 
personagem principal ou de alguma outra personagem da trama.
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figura 3: primeira cena do túnel. fonte: miyAzAKi, hayao. 

A viagem de Chihiro, 2001.

Como boa parte das tramas se finaliza com o retorno à narrativa 
primária, a passagem física entre os dois estágios é perpetrada mais de 
uma vez. O que significa que há uma via intercambiável, e que tanto uma 
personagem pode se mover da narrativa primária (a “real”, por exemplo) 
para a narrativa secundária (maravilhosa), quanto fazer o caminho 
inverso, da narrativa secundária para a primária.

pAssAgEm tEmporAL: pArALEpsE

De acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p. 229), a paralepse é a 
anacronia na qual o tempo decorrido na narrativa secundária é diferente 
daquele da narrativa primária. Nas narrativas de realidades alternativas, 
quando se faz a passagem de um lugar no mundo-aqui ou mundo real para 
o outro-lugar, o mundo sobrenatural ou irreal, a aventura da personagem 
tem uma duração neste mundo que pode ou não corresponder à duração 
do mundo real. Todorov já havia observado que “o tempo e o espaço do 
mundo sobrenatural [...] não são o tempo e o espaço da vida cotidiana. 
O tempo aqui [no sobrenatural] parece suspenso, ele se prolonga muito 
mais além do que se crê possível” (2010, p. 126). Um átimo de tempo no 
mundo real pode equivaler a eras no mundo alternativo, ou vice-versa. 

Nikolajeva e Scott usam o termo de um modo mais específico do 
que aquele utilizado por Genette. Para este, a paralepse está ligada 
à perspectiva privilegiada do leitor, que pode “ver” muito mais 



117<< sumário

informações do que se poderia deduzir pela focalização da personagem. 
Nikolajeva e Scott fixam o termo em sua obra de maneira que ele se refira 
ao tratamento diferenciado à duração entre as narrativas primária e 
secundária, ao invés de tratar da focalização, como o faz Genette. Neste 
artigo, doravante, usaremos a definição de Nikolajeva e Scott.

A paralepse é mais clara em Onde vivem os monstros e mais complexa 
e indefinida nas outras duas obras. A travessia de Max, na narrativa 
secundária da obra anteriormente citada, dura quase um ano na ida e 
mais um ano e um dia no retorno. Antes que Max tomasse o barco de 
volta, o aroma do jantar chega de todos os lados até ele. A narrativa 
primária mostra-se tão curta que o jantar que a mãe havia preparado 
ainda está quente.

Em A viagem de Chihiro, a narrativa primária diz respeito ao caminho 
da família de Chihiro em direção à nova casa para onde farão a mudança 
e a secundária, para o que acontece depois do túnel que dá para a estação 
de férias dos kamis (deuses). Há várias passagens do dia para a noite. 
Quando a família de Chihiro se fausta com o banquete dos deuses, a noite 
vem caindo. Nesta mesma noite, Chihiro repousará no dormitório das 
funcionárias da casa de banho. A segunda marcação clara de tempo é a 
noite após a saída do hóspede malcheiroso, quando o sapo se encontra 
com o misterioso visitante Sem Rosto. A terceira marcação é a chegada, 
durante a noite, de Chihiro/Sen à casa de outra bruxa, Zeniba. Chihiro, 
Haku, Bebê e o pássaro/inseto retornam à estação de banhos de Yubaba 
na manhã seguinte. Aparentemente, a história conta quatro dias no 
mundo dos kamis, embora não se possa saber, ao certo, se outros dias e 
noites não foram elididos, o que é bem possível e comum nas narrativas 
cinematográficas.

Quando Chihiro revê seus pais, tanto eles quanto o cenário possuem 
exatamente a mesma aparência, tem-se a impressão de que o tempo 
decorrido foi mínimo. É como se a família da personagem tivesse 
apenas passeado pelo suposto parque e retornasse para o seu carro, 
para continuar a viagem rumo à nova casa. Na saída do túnel, o lugar-
limite entre os dois mundos, eles retornam ao nosso mundo, o do real. 
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A indicação do tempo passado está na grama alta e no carro, deixado 
na entrada do túnel no início do filme, que está empoeirado e cheio de 
folhas. Pela altura do mato, muito tempo se passou além dos quatro 
dias que supomos vendo a sucessão dos dias e das noites no desenho 
animado. O reaproveitamento das imagens do início da sequência de 
entrada no parque/estação de banho sugere a interpretação de que todo 
o ocorrido na narrativa secundária corresponde a uma duração mínima 
na primária. Tudo pode ter sido a imaginação de uma menina que está 
enraivecida pelo dissabor de uma mudança indesejada de endereço. A 
saída do túnel e o estado em que a família encontra seu carro estacionado 
subvertem essa interpretação. O tempo entre as narrativas primária e 
secundária podem ter sido iguais.

A história em quadrinhos, elíptica por natureza, permite comprimir 
grandes quantidades de tempo em poucos quadros, tanto na duração da 
história quanto na do discurso. Um único quadro em uma história em 
quadrinhos equivale algumas vezes a uma imensa quantidade de planos e 
arranjos de encenação em uma cena fílmica. Da mesma forma, o quadrinho 
é cena e sumário, ao mesmo tempo. Nele está a descrição concisa do que 
acontece e o próprio acontecimento. Na página de Little Nemo, podemos 
acompanhar a duração do discurso da narrativa secundária, que se dá no 
subterrâneo. Entretanto, não conseguimos saber se o sonho de Nemo tem 
essa mesma duração. O sonho pode ter sido de minutos, ou se prolongado 
pela noite inteira em pequenos capítulos, ainda que a personagem veja o 
sonho como uma narrativa unificada e ininterrupta. É pouco provável 
que McCay, o autor da página, soubesse nessa época do sono REM (rapid 
eyes movement) e da intermitência do sonho (MARQUES, 2007). Contudo, 
com ou sem o sono REM, não é possível definir a equivalência de duração 
entre as narrativas primária e secundária.

Portanto, ao se considerar os três casos, temos duas interpretações 
para as paralepses. Quando se percebe que as durações podem ser 
claramente dissonantes entre as narrativas, a paralepse é clara. Este é 
o caso de Onde vivem os montros. Se as durações são indefinidas e suas 
estimativas precisam ser refeitas na narrativa primária, a paralepse é 
obscura. Este é o caso de Little Nemo in Slumberland e A viagem de Chihiro.
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pAssAgEm modAL: As modALidAdEs dA mimEsE

As modalidades, segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 237), se referem 
às noções antagônicas de possibilidade e impossibilidade, contingência 
ou necessidade. As autoras dividem incialmente as modalidades em 
duas categorias, a indicativa e a simbólica. A modalidade indicativa, 
mimética, diz respeito à veracidade em uma afirmação, se aquilo que se 
afirma, de forma escrita ou ilustrada, corresponde a algo que aconteceu 
realmente. A modalidade simbólica, não-mimética, por outro lado, se 
refere à possibilidade ou não de algo ter acontecido. Numa narrativa, 
o leitor pode escolher qual interpretação dará à determinada parte do 
texto, se indicativa e mimética, ou simbólica e não-mimética. Do mesmo 
modo, em outras mídias, como os quadrinhos e o desenho animado, o 
leitor deve fazer as inferências sobre aquilo que vê e em qual modalidade 
deve enquadrá-lo. 

Nas obras propostas, quando se decide pela análise das modalidades, 
não se trata mais de escolher entre diferenciar o que ocorre como real 
ou falso. Nelas há o dualismo mundo-aqui/outro-mundo: existem duas 
narrativas, uma com características que nos fazem percebê-la como 
similar ao nosso mundo, onde vivemos (o estágio do Real), e outra com 
características do Maravilhoso, que percebemos como diferentes do 
nosso mundo-aqui (o estágio do Maravilhoso). Se lêssemos cada uma das 
partes em separado, poderíamos entender a narrativa primeira como 
real e a narrativa secundária como maravilhosa. Ambas são “reais” no 
que se refere aos seus status de verossimilhança. Optando pela análise 
das modalidades, o que diferenciará uma da outra é se deve considerá-
las como miméticas ou como simbólicas.

Às vezes o texto impresso contradiz a imagem quanto aos sinais 
que envia em relação ao mimetismo ou simbolismo daquilo que se vê 
e lê (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p. 239). O texto pode ser lido como 
verdadeiro e as imagens indicarem que se trata de um sonho, uma ilusão 
ou um jogo do personagem, o que sugeriria que o nosso narrador não 
é confiável. Como na literatura fantástica, onde se pode ter pelo menos 
duas alternativas para o entendimento da narrativa, a do Maravilhoso, 
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na qual o sobrenatural é aceito como o “real” ficcional, e a do Estranho, 
onde temos interpretação racional para os eventos lidos. 

Para dar conta dessas interações complexas, Nikolajeva e Scott (2011, 
p. 239) propõem utilizar outra divisão, com as seguintes modalidades: a) 
indicativa (os acontecimentos da narrativa são verdadeiros); b) optativa 
(exprime um desejo) e c) dubitativa (exprime a dúvida). A primeira delas 
é mimética e as outras duas são simbólicas. Grosso modo, podemos dizer 
que a modalidade indicativa equivale às narrativas realistas e aos contos 
maravilhosos, uma vez que se aceita sua coerência e realidade enquanto 
mundos ficcionais. O conto fantástico, dada a sua ambiguidade, se 
enquadra na modalidade dubitativa, visto que nele temos a dúvida sobre 
qual interpretação devemos tomar sobre uma narrativa, se a racional 
ou a sobrenatural. Entretanto, a opção pela utilização das modalidades 
dá-se, justamente, para evitar o engessamento de rótulos definitivos 
para uma obra. Modalidades diferentes podem conviver em uma mesma 
narrativa em função da competência do leitor, caso este seja um leitor 
ingênuo (crianças muito novas) ou sofisticado (crianças mais velhas, 
adolescentes e adultos), e em função das pistas dadas pelo narrador, que 
podem prever mais de uma modalidade.

Nikolajeva e Scott (2011, pp. 245-250), em sua obra Livro ilustrado: 
palavras e imagens, analisam o livro ilustrado de Maurice Sendak, Onde 
vivem os monstros, como uma obra de modalidade mutável. O texto e a 
imagem do livro não oferecem a decisão definitiva de qual modalidade 
o leitor deve escolher, se a indicativa, que entende tudo como o real 
ficcional, ou se a optativa, como sendo a imaginação do menino em função 
dos seus desejos. O texto escrito corrobora a escolha pelo simbólico 
(modalidade optativa) e as ilustrações reforçam a preferência pela 
realidade (modalidade indicativa). Ao ver as ilustrações, parece que Max 
realmente teve seu quarto transformado em floresta e viajou durante 
dois anos na ida e volta da ilha dos monstros, além da algazarra que 
fez por lá. O texto, porém, sugere a interpretação simbólica quando nos 
informa o contexto da aventura, que se inicia depois das bagunças e da 
insolência de Max com sua mãe (dizendo que iria devorá-la). A mãe diz que 
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Max é um “monstro”, e Max diz que vai devorá-la. Ela o pune mandando-o 
para o quarto sem o jantar. Ambas as pistas (“monstro” e “devorar”) 
convergem para a narrativa secundária, da ilha dos monstros: Max se 
torna o rei dos monstros e realiza sua agressividade. O aroma do jantar 
que Max foi impedido de comer “vêm de todos os lados” até alcançá-lo 
enquanto está na ilha dos monstros. Na última página, Max está em seu 
quarto e o seu jantar está ainda quente, sobre a mesa, esperando por ele. 
Como o cheiro da comida, que está tão longe que seria necessário um ano 
de viagem marítima para chegar até ela, poderia ter alcançado as narinas 
de Max e despertado seu apetite? Logo, deduzimos que a aventura de 
Max foi apenas sua imaginação, lidando com a frustração e criando um 
mundo imaginário onde ele fosse livre para despejar sua agressividade. 
Assim, esta segunda leitura, simbólica, se faz pela modalidade optativa, 
pois parte do desejo de Max.

No episódio/página de Little Nemo, no primeiro quadrinho, no palácio 
em Slumberland, em que o rei Morpheus pede a seu emissário Pokoko 
que vá buscar Nemo para aplacar o choro de sua filha, a princesa, a 
modalidade é indicativa. Não há ainda nenhuma pista de que se trata de 
um sonho do protagonista. Visto que esse quadrinho antecede qualquer 
menção a um sonho, é válido inferir que esta passagem é mimética e, 
portanto, indicativa. Nos quadrinhos seguintes, Nemo vê-se afundando 
junto de sua cama para debaixo do assoalho de seu quarto, num espaço 
subterrâneo. Neste momento, ele conhece o mensageiro Pokoko. Somente 
no último quadrinho, quando Nemo é socorrido por seu pai, sabemos 
que se trata de um pesadelo. Nossa expectativa quanto à realidade dos 
acontecimentos até aquele momento foi demolida: a modalidade do 
quadrinho final é a dubitativa.

Numa primeira exibição, o longa-metragem A viagem de Chihiro 
parece sugerir a modalidade indicativa. As cenas no decorrer do filme 
não indicam que se trata de um sonho ou mesmo de imaginação de 
Chihiro. A representação é mimética, mesmo na narrativa secundária, 
no outro-lugar do Maravilhoso. Todavia, logo no início do filme, sabemos 
que Chihiro está de mudança para um novo bairro, para uma nova 
escola, com novos amigos e todo o stress que uma mudança desse tipo 
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pode causar em uma criança. Seus pais parecem não se importar com 
seus problemas, com seu interesse em conhecer seu novo endereço ou 
seu receio de adentrar em um local ermo e misterioso. Pouco depois, 
ao se alimentarem da comida dos deuses, eles se tornarão porcos. Se 
concebermos que a aventura de Chihiro é a solução no âmbito interior das 
angústias da protagonista devido à realidade exterior, a transformação 
de seus pais seria a punição imaginária para a injúria cometida por eles: 
a mudança de endereço e o consequente afastamento dos seus amigos. 
A busca que a protagonista realiza para salvar seus pais, possibilitando 
que se tornem humanos novamente, é a resolução do seu conflito 
interno, perdoando seus pais e compreendendo sua mudança como 
um fato da vida. As imagens do retorno de Chihiro e de seus pais, pelo 
mesmo túnel por onde haviam entrado, são as mesmas do início, apenas 
em sentido contrário. No princípio do filme, eles caminhavam da direita 
para a esquerda, o sentido de leitura das colunas de texto em japonês. 
No final, a trajetória do túnel para o carro é da esquerda para a direita. 
O rosto de Chihiro está com um semblante aborrecido, como antes: seus 
pais não perceberam a gravidade do feitiço do qual foram salvos. Seu 
comportamento em relação à filha parece não ter mudado: eles não 
obtiveram nenhum crescimento espiritual após o castigo que sofreram. 
E Chihiro parece ter voltado a ser a mesma menina de antes, como se 
nada tivesse acontecido. Por esta interpretação simbólica, a narrativa 
é considerada optativa. Como a família encontra seu carro coberto por 
folhas, poeira e rodeado pela grama alta, implica um final que Nikolajeva 
e Scott denominam de efeito Mary Poppins, aludindo à personagem do 
filme dos estúdios Disney, adaptado da obra de P. L. Travers: os indícios 
contradizem a nossa dedução imediatamente anterior, são o sinal de 
que se passou um grande período de tempo e, por conseguinte, a família 
esteve naquele “outro-lugar” do Maravilhoso durante todo este intervalo.

A modALidAdE optAtivA

Nikolajeva e Scott colocam a modalidade optativa como a do desejo. 
Subentende-se pelos exemplos das duas autoras que sua acepção da 
modalidade é um pouco mais ampla do que a relação simples como termo 
desejo faz crer. Nessa modalidade se incluem as resoluções dos conflitos 
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internos das personagens em um ambiente simbólico, destacado da 
realidade. O insólito é a manifestação visível destes conflitos: os desejos 
(ainda) não realizados, os interditados pela moral ou pelos costumes, as 
punições que se deseja colocar para aquelas pessoas que se constituem 
como obstáculos, o lidar com o abandono e o luto. Todos estes conflitos 
são consubstanciados na forma visível do Maravilhoso, com seus 
elementos internos: o objeto de desejo é o tesouro; aquele que frustra 
o desejo é o dragão que guarda o tesouro e a donzela; os pais ausentes 
ou falecidos foram raptados ou se encontram distantes devido a uma 
missão importante.

Na página de Nemo, que se inicia diretamente no onírico, sua busca 
é o castelo da princesa, figura metonímica para substituir a princesa, 
o seu verdadeiro objeto de desejo. Acompanhando outras das histórias 
de Nemo, sabemos que sua chegada ao castelo foi frustrada várias 
vezes. Ainda no início do caminho, em direção à Slumberland, Nemo é 
interrompido pelo desabamento dos cogumelos gigantes. Ele descumpre 
a admoestação de Pokoko, que havia lhe avisado da fragilidade dos 
troncos da floresta de cogumelos gigantes. A satisfação do desejo foi 
interditada muito antes da sua possível consumação. O sonho de Nemo, 
a narrativa primária na HQ, é o artifício simbólico para a consumação 
do desejo. O despertar prematuro pela ameaça de morte é a pulsão 
contrária, da interdição e da repressão; o recalque que tende a retornar 
sob a égide do inquietante (unheimlich).

A satisfação do desejo, às vezes, é cerceada já na narrativa primária, 
no estágio do Real. Max faz muitas estripulias até ser colocado de castigo 
e sem jantar pela sua mãe. Na ilha dos monstros, contrariamente, toda 
a selvageria e brincadeira rudes são permitidas e ele é coroado rei da 
ilha. Os elementos do real (da narrativa primária) são convertidos 
simbolicamente em imagens, como metáforas visuais: a mãe de Max o 
chama de monstro nas primeiras páginas do livro, e ele vai justamente 
para uma ilha de monstros vestindo seu pijama de animal selvagem; 
ele responde à mãe que a devorará, e os monstros lhe dizem, na sua 
despedida da ilha, que gostam tanto dele que querem devorá-lo. Assim 
como Max gosta muito de sua mãe.
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Ainda no estágio do Real, as mudanças ocorridas num período anterior 
ao início da narrativa primária são a causa da frustração e agressividade. 
Chihiro, por exemplo, principia o filme bastante contrafeita por ter de 
mudar de escola e se adaptar a um ambiente que ela considera hostil, se 
afastar dos amigos conhecidos e ter de fazer novos amigos. A sua agressão 
aos pais, responsáveis por essas mudanças indesejadas, na modalidade 
optativa, é deslocada simbolicamente na forma de metamorfose destes 
na narrativa secundária, do Maravilhoso. Ao se alimentarem da comida 
dos kamis, eles são transformados em porcos, de um modo parecido com 
o que ocorreu na Odisseia, com os companheiros de viagem de Ulisses, 
enfeitiçados por Circe.

Os conflitos internos mediados pelo simbólico podem ter sua 
resolução neste mesmo plano. O mesmo deslocamento que propicia a 
satisfação do desejo e o despejo da agressividade reprimida também 
possibilita a superação dos conflitos através da conscientização de 
como lidar com esses conflitos de forma madura. Como não é possível 
eliminar as crises como se elimina um inimigo em um filme de super-
heróis, é preciso reincorporar o elemento conflituoso, entendê-lo e 
traçar as estratégias de convivência com o problema. Chihiro, de menina 
mimada, passa a um entendimento maduro de suas responsabilidades. 
Seus pais, que são inconscientes da transformação que tiveram, iniciam 
e terminam a narrativa sem nenhuma mudança íntima e nenhum avanço. 
Cabe a Chihiro o papel de agente “adulto” em relação à frivolidade de seu 
pai e à inação de sua mãe. Max retorna à narrativa primária depois de 
sentir o cheiro do jantar: a necessidade de alimentação fá-lo simbolizar 
novamente sua história na Ilha dos Monstros. A necessidade real impõe 
um limite à fantasia e ele deve encerrar seu jogo para satisfazer seu 
corpo. Max e Chihiro se reconciliam com seus pais.

ConCLusão

A divisão em duas narrativas que correspondem, cada uma, aos 
estágios do Real e do Maravilhoso, está intimamente conectada com a 
mudança do cenário dos acontecimentos narrativos. O outro-lugar é onde 
se realiza o estágio do Maravilhoso. É ele que permite a diferenciação 
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entre as experiências miméticas e as não-miméticas das personagens. 
A modificação visual de um cenário para outro, sem que essa mudança 
corresponda a uma nova cena (no sentido fílmico) indica que houve um 
passo em direção a outra realidade, diferente daquela que vinha sendo 
mostrada na narrativa primária. 

As informações visuais suplementam e subvertem as informações 
contidas no texto da HQ e do livro ilustrado, confirmando ou colocando 
em dúvida a confiabilidade do narrador. O desenho animado, por seu 
turno, no qual a mostração tem precedência sobre a contação, fia e 
refuta as informações dadas através da atuação de suas personagens 
e, em grande parte, pelo entorno que apresenta visualmente. Nos três, 
o outro-lugar, desenhado, pintado e animado, comporta as múltiplas 
possibilidades narrativas, e torna-se parte das metáforas visuais dos 
estados internos das personagens.

O livro ilustrado, a HQ e o desenho animado, normalmente 
associados como leitura e programa para crianças, têm a liberdade 
de trânsito no real e no irreal. A fantasia é a regra das narrativas e a 
mimese, a sua exceção. A divisão em dois mundos, o lugar-aqui e o outro-
lugar, é o expediente para trazer a mimese para dentro dessas obras, 
e permitir uma leitura simbólica (optativa) que a pura experiência 
do Maravilhoso não poderia trazer sozinha. A ancoragem no Real 
ocasiona a interpretação da profundidade da experiência psicológica 
das personagens que o Maravilhoso não proporciona tão facilmente, 
quando se encontra na modalidade indicativa. O lugar-aqui e o outro-
lugar aqui se complementam, com o primeiro sendo o local do conflito 
terreno e sólido da personagem e o segundo, o espaço onde o conflito 
pode resolver-se simbolicamente na segurança de que tudo não passou, 
provavelmente, de sonho, fantasia ou uma mágica poderosa da qual não 
se tem muita certeza se existiu ou não.
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As gArotAs dA CApA vErmELhA: dAs LArEirAs 
dos CAmponEsEs frAnCEsEs Ao CinEmA, 

umA viAgEm por difErEntEs vErsõEs dE 
ChApEuzinho

Fabrícia dos Santos Silva Martins1 

há muito tEmpo Atrás... As rAízEs dA históriA

As raízes dos contos de fada estão inteiramente ligadas ao universo 
da cultura popular, principalmente francesa, de onde, segundo estudos 
realizados por Darnton (1986), essas histórias foram inicialmente 
resgatadas. Os relatos que deram origem às versões publicadas que 
conhecemos provêm de narrativas orais que permearam o imaginário 
da sociedade francesa e que, ao contrário do que se possa imaginar, eram 
contadas ao redor das lareiras dos camponeses.

Para esse autor, os contos de fada são ferramentas primordiais para 
se entender a sociedade daquela época, “na verdade, no entanto, os 
contos populares são documentos históricos” (DARNTON, 1986, p. 26). 
Ele afirma ainda que, essas narrativas sofreram inúmeras alterações e 
que estas, por sua vez, sugerem que as próprias mentalidades mudaram. 

As muitas versões que circulam do conto Chapeuzinho Vermelho 
passam pelas mais diversificadas configurações, desde aquela em que 
uma menina ingênua é atacada e morta por um lobo até a que apresenta 
a personagem como uma garota esperta que consegue sozinha se livrar 
do “lobo mau”. Permeando ainda essa narrativa encontramos versões 
amenas e algumas mais aterrorizantes, em algumas delas há a figura 
do caçador ou lenhador que salva a menina e avó e em outras a história 
termina com as duas sendo devoradas. Desse modo, podemos afirmar 
que os contos servem, de certo modo, ao contexto da sociedade no 

1 PMEL - UFG/Regional Catalão
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qual se inserem, as adaptações das narrativas relevam que a maneira 
de aceitação das sociedades não é, e nem poderia, levando-se em 
consideração as modificações inevitáveis que ocorrem através do tempo, 
ser a mesma. Assim reafirma Tatar quando nos diz que

Chapeuzinho Vermelho tem uma trajetória 
reveladora. Versões antigas, contadas ao pé da 
lareira ou em tabernas, mostram uma jovem 
heroína esperta que não precisa se valer de 
caçadores para escapar do lobo e encontrar 
seu caminho de volta para casa. Em “A história 
da avó”, uma versão oral do conto registrada 
na França no final do século XIX, Chapeuzinho 
Vermelho faz um strip-tease diante do lobo, para 
depois terminar a ladainha de perguntas sobre 
as partes do corpo dele perguntando se pode 
ir lá fora para se aliviar. O lobo é passado para 
trás por Chapeuzinho Vermelho, que parece 
mais uma hábil trapaceira do que uma menina 
ingênua (TATAR, 2004, p. 28).

Como diz Darnton (1896), a versão relatada pelos camponeses 
ultrapassa as versões mencionadas anteriormente, pois os camponeses 
não precisavam de um código secreto para falar sobre tabus. Não há nas 
versões modernas mais adocicadas menção ao ato de canibalismo com a 
avó e nem o strip-tease feito pela menina antes de se deitar na cama com 
o lobo, o que afirma a modificação no perfil do público alvo.

Na versão do conto proveniente da tradição oral francesa, contada 
por camponeses por volta dos séculos XVII e XVIII, não há referência ao 
capuz ou ao chapéu vermelho da personagem. O lobo realmente mata a 
avó, coloca a carne em uma travessa e o sangue em uma garrafa, fazendo 
com que a menina coma e beba sem saber do que se trata, como se pode 
notar na transcrição apresentada por Darnton: 
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Matou a avó, despejou o sangue numa garrafa e 
cortou a carne em fatias, colocando tudo numa 
travessa. [...] – Olá, vovó. Trouxe para a senhora 
um pouco de pão e leite.
– Sirva-se também de alguma coisa minha 
querida. Há carne e vinho na copa. (DARNTON, 
1986, p. 22)

Não há nessa narrativa a colocação de tabus que impeçam que as 
situações sejam descritas de maneira tão intensa, o que podemos ver são 
situações de perigo e mesmo eróticas sendo elevadas ao seu extremo, 
talvez para causar espanto e efetivamente alertas sobre os riscos que se 
corre. Nessa mesma versão encontramos a descrição do strip-tease da 
menina antes de se deitar na cama com a avó, outro aspecto censurado 
nas demais narrativas.

Então o lobo disse:
– Tire a roupa e deite-se na cama comigo.
– Onde ponho meu avental?
– Jogue no fogo. Você não vai precisar mais dele.
Para cada peça de roupa - corpete, saia, anágua 
e meias – a menina fazia a mesma pergunta. E, a 
cada vez, o lobo respondia:
–Jogue no fogo. Você não vai precisar mais dela 
(DARNTON, 1986, p. 22).

Muitos desses fatores se explicam quando analisamos a publicação 
da versão de Charles Perrault, Contes de mamèrel’oye (Contos de mamãe 
ganso) datada de 1697. As versões dele foram recolhidas diretamente 
da tradição oral através da babá de seu filho, porém retocou tudo para 
atender ao gosto sofisticado dos frequentadores dos salões, précieuses 
e cortesãos (DARNTON, 1986). Essas adaptações aconteceram porque 
“poucos pais se dispunham a ler aquela versão do conto para os filhos, 
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pois termina como o ‘lobo mau’ jogando-se sobre Chapeuzinho Vermelho 
e devorando-a” (TATAR, 2004, p. 28). Temos nessa história a presença da 
capa vermelha que é dada a menina pela avó e a descrição de Chapeuzinho 
com sendo uma pobre menina ingênua.

Outra versão dessa narrativa pode ser encontrada no livro publicado 
pelos Irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, Contos Maravilhosos Infantis e 
Domésticos, de 1812. Estes, por sua vez, chegaram a essa história através 
de Jeannette Hassenpflug, vizinha e amiga íntima deles, descendente 
de uma família francesa huguenote que fugiu de Luís XIV da França 
para a Alemanha. As versões que eles trouxeram da França não eram 
provenientes da tradição oral, eles as obtiveram a partir dos livros 
escritos por Perrault, Marie Cathérino d’Aulvoyoutros durante a voga 
dos contos de fada nos círculos elegantes de Paris no fim do século XVII 
(DARNTON, 1986).

As narrativas que chegaram à Alemanha já eram aquelas adaptadas 
por Perrault servindo a um objetivo específico em relação ao seu público 
leitor, porém, ao contrário de alguns contos que foram retirados da 
coletânea nas edições posteriores, Chapeuzinho Vermelho se manteve, 
evidentemente, porque Jeannette inseriu a ele o final feliz retirado 
de “O lobo e as crianças”, um dos contos mais populares da Alemanha 
(DARNTON, 1986).

Segundo Tatar, os escritores Perrault e os irmãos Grimm reelaboraram 
e incrementaram as narrativas para que essas pudessem ser tomadas 
como um reafirmar dos ideais que a sociedade propunha, trazendo 
consigo mensagens subliminares:

Tanto Perrault quanto os Grimm se empenharam 
em extirpar os elementos grotescos, obscenos, 
dos contos originais dos camponeses (em 
algumas versões, Chapeuzinho Vermelho come 
os restos do lobo, saboreando a “carne” e o 
“vinho” na despensa da avó). Reescreveram 
os episódios de modo a produzir um conto 
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moralmente edificante que encerra uma série 
de mensagens sobre a vaidade e a ociosidade 
(TATAR, 2004, p 28).

Nesse contexto fica notória a diferenciação de comportamentos e 
posturas das sociedades: enquanto os camponeses expunham de forma 
clara os objetivos a que serviam suas narrativas, no círculo das altas 
cortes francesas eles não contariam aos seus filhos versões tão grotescas. 
Vale lembrar que durante grande parte da Idade Média a criança era 
vista como um adulto em miniatura o que justifica o fato de que essas 
narrativas, mesmo tendo teores eróticos e grotescos, fossem contadas 
ou lidas para todos em torno das lareiras.

E muitas são as versões dessa narrativa tão difundida, nas palavras 
de Darnton (1986), em uma análise realizada por um estudioso chamado 
Paul Delarue foram comparadas trinta e cinco versões, dentre elas, vinte 
se assemelham à da tradição oral francesa comentada anteriormente, 
duas acompanham o conto de Perrrault e as demais contém uma mistura 
dos relatos orais e escritos, os quais dificilmente se podem separar.

Diante do exposto, podemos perceber que há uma imensa quantidade 
de variações do conto de fada Chapeuzinho Vermelho e cada uma dessas 
versões corresponde ao reflexo ou a uma mistura que parte exatamente 
da tradição oral, da cultura popular. As raízes da história estão no 
povo, na origem daqueles que por muitas vezes são marginalizados, 
mas que trazem parte também essencial da história de um país. Muitos 
pesquisadores desconsideram esse tipo de “documento” por acharem de 
menor valor ou por não terem a exata precisão da escrita, contudo, muitos 
avanços têm ocorrido e muito se tem a ganhar com isso, a sociedade e 
importantes áreas como os estudos literários, a história e a psicologia.

Há de considerar ainda que independentemente de classes, 
idades ou grau de escolaridade os contos de fada e todo seu universo 
maravilhoso continuam encantando a todos. Sejam por seus elementos 
universalizantes, pela aproximação com cenas comuns à infância com 
seus conflitos, medos e alegrias, ou por sua carga afetiva, os contos 
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de fada se mantêm vivos no imaginário e na vida de muitos jovens e 
experientes leitores (MACHADO, 2012). Isso se comprova na imensa 
diversidade de releituras que tem surgido e na enorme exploração de 
suas narrativas nos múltiplos contextos, aqui demonstraremos toda a 
influência desses contos perpassando pelo mundo do cinema, campo 
que tem se tornado palco das mais diversas manifestações que primam 
não só pela releitura dos contos, mas pelo processo de intertextualidade 
entre diversas histórias.

o univErso mArAviLhoso Em quEstão: A 
intErtEXtuALidAdE Como fErrAmEntA dE Construção

As narrativas dos contos de fadas se inserem no universo do 
maravilhoso, esse gênero que há muito vem sendo explorado e que tanto 
nos incita a imaginação. Dentre as funções mais significativas do conto 
maravilhoso, destacamos seu papel de aconselhamento, pois este foi 
sempre trabalhado de forma a transmitir ensinamentos e preceitos de 
uma sociedade ao seu povo. Na edição em comemoração ao bicentenário 
dos Contos Maravilhosos Infantis e domésticos dos irmãos Jacob e Wilhelm 
Grimm, Marcus Mazzari reproduzindo a fala de Walter Benjamim no 
ensaio “O Narrador” nos diz que

o conto maravilhoso continua sendo o primeiro 
conselheiro das crianças, assim como em 
tempos remotos fora o primeiro conselheiro da 
humanidade, tendo-lhe ajudado a “desvencilhar-
se do pesadelo que o mito depositara em seu 
peito” (MAZZARI Apud GRIMM, 2012, p. 17). 

Devido a essa relação criada com os contos, estes passaram a ser 
imensamente significativos nos meios sociais, o seu caráter sempre atual 
– que está diretamente ligado à abordagem dos conflitos presentes na 
mente humana – os fizeram romper as barreiras de tempo e os limites 
geográficos, chegando a atingir as mais diversas comunidades, e, 
consequentemente a esse processo houve a  expansão de suas barreiras 
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anteriormente mais estreitas, tornando assim conhecido por um público 
cada vez maior. Essas narrações se tornaram fonte de inspiração tanto 
para os escritores modernos quanto para a indústria cinematográfica. 

No processo de construção das narrativas, vários relatos e histórias 
se entrelaçam para elaborar a trama, fator esse que confirma a ideia de 
que “todo texto se constrói como um mosaico de citações, pois absorve e 
transforma a multiplicidade de outros textos” (KRISTEVA, 1974, p. 64). 
E é desse modo que se elabora a trama do filme em estudo, A garota da 
capa vermelha (2011), em que várias histórias são acionadas para levar 
ao cinema uma versão inovadora e instigante de um conto clássico que 
transita em meio à nossa sociedade há tanto tempo.

E esse recurso intertextual das narrativas, seja entre as edições 
impressas ou no cinema está estreitamente ligada ao universo do 
maravilhoso, já que, segundo Marinho

O maravilhoso se constitui por uma série de 
características, sendo uma das mais relevantes 
a intertextualidade que, embora não lhe seja 
exclusiva, vai sempre promover um diálogo 
entre várias histórias, marcada por uma lógica 
própria na qual feitos extraordinários adquirem 
uma naturalidade muito particular dentro do 
contexto narrativo (MARINHO, 2009, p. 12).

Nas obras ligadas ao gênero maravilhoso cria-se um universo ficcional 
que é capaz de eliminar o estranhamento, tornando-se inquestionável 
dentro do contexto que se constrói, e nessa perspectiva se estabelece um 
pacto entre a obra e o público. Assim, tanto as obras cinematográficas 
quanto a literária, como sendo obras artísticas, se vinculam a esse 
universo e passam a ser entendidas na percepção sensorial e não 
racionalmente (MARINHO, 2009).

Muitas vezes as obras do maravilhoso requerem um deliciado olhar 
para que se possam depreender seus significados mais profundos, pois 
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está ali, nas entrelinhas da trama, uma infinidade de intenções e ideias a 
serem compreendidas. Como ressalta Marinho:

há no maravilhoso um caráter ambíguo que 
muitas vezes pode parecer sem ligação com a 
realidade cotidiana, mas se revela diluidamente 
dentro dela e, embora imprevisível não parece 
particularmente extraordinária (MARINHO, 
2009, p.22).

Dentro da história contada sob a ótica do sobrenatural os 
acontecimentos passam a ter certa lógica interna e assim, ao ler ou assistir 
a representação das obras, o leitor saberia olhar o mundo através dessa 
nova perspectiva, é o que Marinho nos esclarece citando Jacques Le Goff:

O maravilhoso, segundo Jacques Le Goff, é 
um contrapeso à banalidade e à regularidade 
do quotidiano. Ou seja, ele se circunscreve 
no sobrenatural e recorre ao mesmo 
sobrenatural para se “explicar” de modo que 
os acontecimentos relatados justificam-se em 
consonância com a própria estrutura interna das 
narrativas, fazendo com que, dentro da trama 
e da lógica internas, esse mesmo sobrenatural 
pareça ordinário (MARINHO, 2009, p. 24).

E mesmo havendo longas distâncias entre o espaço dos contos de 
magia e o cinema, há um elo que os une: o maravilhoso (MARINHO, 
2009) e é sobre essa intrigante relação que o estudo em questão se alia. 
Nas obras cinematográficas podemos encontrar traços e referências das 
mais dissímeis, e ao buscar as fontes dessas influências por diversas 
vezes nos deparamos com os mitos e contos. Sabe-se então que

O cinema é cheio de auto-referências, como 
também tem produzido muitos remakes, ou 
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seja, refilmagens inspiradas em histórias já 
contadas. Como nos contos maravilhosos, tece 
um mosaico de narrativas recriando histórias 
que se interpenetram umas nas outras, 
construindo uma espécie de bricolagem a partir 
de retalhos juntados de outros filmes. Para 
Walter Benjamim, o conto de fadas é uma dessas 
criações compostas por detritos que talvez seja 
a mais poderosa na vida da humanidade. A cada 
nova leitura o leitor/expectador percebe outros 
aspectos e perspectivas não notadas antes. Esses 
detritos vão se juntando, vão se articulando, e 
quanto mais histórias sabemos, mais relações 
somos capazes de tecer (MARINHO, 2009, p. 59).

Há, dessa maneira, uma notória relação entre a construção dos 
contos de fadas e do cinema, na medida em que explora novos gêneros, 
a arte cinematográfica vai recuperando e ampliando o maravilhoso, 
mostrando-o sobre uma nova luz (MARINHO, 2009), como acontece com 
“A garota da capa vermelha” em que se reconstrói um conto largamente 
explorado. O que percebemos por meio de toda essa reflexão é que 
a grande exploração que há em torno dos contos de fada clássicos em 
releituras ou em nível intertextual, demonstram que ainda hoje eles 
são de grande importância e influência no imaginário contemporâneo 
(OLMI, 2005, p. 8).

Para dar significado a essas obras, impregnadas de elementos 
intertextuais, devemos ampliar nossas leituras, pois somente em posse 
das referências adequadas seremos capazes de realmente compreendê-
las, já que:

A identificação da intertextualidade depende 
da extensão de leitura que se tenha. Quanto 
mais lermos, mais nos será possível perceber a 
presença de uns textos em outros e maior será 
a nossa compreensão de leitura. Às vezes, o 
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sentido da obra está exatamente nessa espécie 
de diálogo estabelecido entre o novo texto e o 
anterior (MENDES, 1994, p. 33).

Assim como afirma Mendes, temos que nos preocupar com nossas 
leituras e formações, como será demonstrado na análise que se segue, 
há muitos elementos “ocultos” nas obras que merecem ser desvendados 
e para que isso ocorra temos que conhecer sempre mais de nossa arte e 
literatura. Seja partindo dos cânones literários, de obras mais leves, do 
cinema clássico ou de obras cinematográficas mais modernas, havemos 
de explorar esse universo para que possamos “ler” melhor o mundo à 
nossa volta.

históriAs quE sE EntrELAçAm no EmArAnhAr dA trAmA: a 
garOTa da capa vermelha (2011)

O filme A garota da capa vermelha2 que tem como título original Red 
Riding Hood, com direção de Catherine Hardwicke e roteiro de David 
Leslie Johnson foi lançado nos Estados Unidos da América em 21 de abril 
de 2011. A trama gira em torno de Valerie (Amanda Seyfried) que vive 
em uma aldeia atormentada por um lobisomem. Ela se divide entre o 
compromisso de casamento arranjado com Henry (Max Irons) e o amor 
de infância por Peter (Shiloh Fernandes). Decidida a viver com Peter, 
resolvem fugir, mas são impedidos pela morte de sua irmã mais velha.

O enredo possui diversas influências como as diversas versões de 
Chapeuzinho Vermelho e a lenda do lobisomem, que age sob a lua de sangue, 
elemento recorrente principalmente nas lendas de vampiros. Embora seja 
uma releitura da obra clássica e não tenha a obrigatoriedade de seguir 
os mesmos caminhos por ela traçados, a narrativa perpassa por vários 
elementos pertencentes a certas versões do conto, como veremos a seguir.

Partindo do título do conto havemos de esclarecer que na versão 
tradicional francesa apresentada por Darnton e na História da Avó, não 
há menção ao chapéu ou capuz vermelho da protagonista, ao que se 
percebe o primeiro a citar em texto o acessório foi Perrault.

2  Doravante identificada pela sigla GCV.
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Na análise das versões do conto Chapeuzinho vermelho, desde aquela 
apresentada no livro O grande massacre de gatos, de Robert Darnton 
(séc. XVII ou XVIII)3, seguindo para “A história da avó4”, outra versão 
oral registrada na França no final do século XIX e até as apresentadas 
por Perrault5 (1697) e pelos irmãos Grimm (1812)6, percebemos que em 
quase todas existe a presença da floresta. Na VTF e VP a floresta é o 
caminho por onde a menina passa para chegar à casa da avó, já na VG a 
casa fica no meio da floresta, contudo na HA não existe menção ao lugar. 
Já em GCV, logo no início a protagonista revela: “Morávamos à beira da 
floresta negra” (HARDWICKE, 02min23, 2011), é na floresta negra que 
mora a avó de Valerie.

Em duas das versões Chapeuzinho Vermelho é caracterizada como 
uma menina boazinha e ingênua. Na VP o narrador diz “era [...] a mais 
bonita que se podia ver; a mãe era louca por ela e avó mais louca ainda” 
(PERRAULT, 2012, p. 37) e em VG ela é uma “menina querida por todos – 
bastava olhar para ela para gostar dela. Mas quem mais a amava era sua 
avó, que fazia de tudo para lhe agradar” (GRIMM, 2012, p. 137). 

Assim como no filme GCV, a HV traz uma personagem forte e esperta 
que busca se defender por si só, o que mostra a autonomia da mulher 
no contexto da sociedade. Quando a narradora de GCV relata que sua 
mãe, assim como é posto na VG, lhe alerta dos perigos de se falar com 
estranhos: “Minha mãe sempre me dizia: Nunca fale com estranhos, vá 
buscar a água e venha direto pra casa” (HARDWICKE, 02min30, 2011), 
ela admite “Tentei ser uma boa menina e obedecê-la. Acredite, eu tentei” 
(HARDWICKE, 02min41, 2011).

Valerie é destemida, enfrenta os obstáculos e encara os desafios da 
trama sozinha, mesmo porque em determinado momento ela percebe 
que não pode confiar em todos à sua volta. A personagem é caracterizada 

3 Doravante identificada pela sigla VTF.

4 Doravante identificada pela sigla HA.

5 Doravante identificada pela sigla VP.

6 Doravante identificada pela sigla VG.
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como uma mulher forte e em um diálogo com seu pai, sua força se justifica 
quando ela diz a ele: “Nos ensinou a sermos fortes” (HARDWICKE, 
01h07min03, 2012). Ela não é ingênua e frágil como em muitas das 
versões e releituras apresentadas, nota-se que há certa necessidade, 
atualmente, de se criarem personagens femininas que tomem as rédeas 
de suas vidas, que se defendam e se demonstrem autonomia, conforme 
discutimos inicialmente, os contos, de certo modo, servem à sociedade 
em que são vinculados e essa é uma necessidade da sociedade moderna, 
onde se discute largamente o papel e o espaço da mulher.

Como se pode notar, os elementos encontrados em várias das versões 
podem ter inspirado a criação do roteiro do filme, assim fica claro que o 
processo intertextual vai permeando a obra e enriquecendo a trama. No 
caso da figura do lenhador/caçador inserida na VG, ela é representada 
em GCV nos personagens do pai de Valerie, Cesaire e de Peter, que são 
lenhadores e juntamente com alguns homens da aldeia caçam o lobo em 
certo ponto da narrativa.

Em GCV, Valerie ao ir visitar sua avó na floresta, ganha dela um 
presente que lhe seria entregue em seu casamento: uma capa vermelha 
feita à mão pela própria avó, como já foi mencionado nas VTF e HA não é 
citada essa capa, o que revela que o símbolo foi inserido posteriormente 
como uma representação desvinculada das versões orais, sendo assim, 
não há ligação entre o vermelho do capuz e a história narrada, embora 
em GCV esse elemento ganhe certa simbologia e passe a reforçar a ideia 
de que ela é uma bruxa.

O filme, inicialmente, não deixa claro quem é o lobo, mas, ao mostrar 
que Valerie era capaz de ouvi-lo, reforça a ideia de que existe alguma 
ligação entre eles. Esse fator pode nos remeter mais uma vez a versão 
de Perrault, visto que nela há uma descrição deveras interessante nesse 
aspecto: Chapeuzinho “Atravessando um bosque, deu com seu lobo...”, 
no caso seu pode ser compreendido como Senhor; em outras traduções 
existe o termo “compadre”, o que não é de se causar espanto, visto que na 
moral criada por Perrault ele diz:
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Vemos aqui que os pouco experientes, e 
acima de tudo as mocinhas, gentis, bem-feitas, 
bonitinhas, fazem mal em ouvir qualquer tipo 
de gente, por isso é que nunca me espanta 
que o lobo chegue a comer tantas. Eu digo “o” 
lobo, porque há raças que atuam de uma outra 
maneira; que tem atitude fagueira, sem barulho, 
raiva, ameaças, que mansos, meigos e com graça, 
perseguem as mocinhas novas dentro de casa 
até, e mesmo nas alcovas. Que dó! Quem saberá 
que esses lobos melosos, entre todos que há são 
os mais perigosos (PERRAULT, 2012. p 39-40).

O alerta na moral escrita pelo autor não é contra os animais que vivem 
na floresta, mas contra aqueles que andam com leveza e graça dentro das 
casas de cada um e sendo assim não se mostram tão perigosos, ou seja, 
os “lobos” aqui são conhecidos das pessoas que as rondam sem serem 
impedidos, em busca das moças inocentes e bonitinhas.

Assim como o “lobo” dessas narrativas é alguém próximo das meninas, 
em GCV ele também se encontra bem perto de Valerie e o suspense 
em torno da verdadeira identidade dele perpassa toda a trama até as 
cenas finais. O que marca essa figura assustadora são olhos humanos 
castanhos que são revelados à protagonista durante um diálogo entre 
eles. A partir desse momento ela passa a reparar nos olhos de todos, em 
certo momento é Peter que se torna o suposto lobo o que se reforça pela 
fala: “Eu poderia te devorar” (HARDWICKE, 39min20, 2011). 

O tradicional diálogo entre a avó/lobo e Chapeuzinho, que é mantido 
em todas as versões, embora apresente algumas variações entre elas, 
acontece em GCV em sonho. Nele, Valerie sonha com sua avó, que 
aparece com o rosto modificado para justificar o diálogo (HARDWICKE, 
01h19min41, 2011), o que acaba levando o espectador a imaginar que 
seja a avó, o monstro da história.

Seguindo o percurso da narrativa cinematográfica encontramos outro 
ponto de aproximação entre VP, a VG e a adaptação GCV. Quando Valerie, 
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pensando que sua avó estaria em perigo, sai a caminho da floresta, 
veste a capa vermelha e leva também a cesta em mãos (HARDWICKE, 
01h20min31, 2011), mesma configuração das demais histórias. Contudo 
na VP ela leva torta e um potinho de manteiga e na VG leva uma fatia de 
bolo e uma garrafa de vinho. Já em GCV a garota leva um “instrumento 
para sua proteção”, que só é relevado no final da cena.

Nesse percurso entre a aldeia e a floresta ela encontra Peter e o 
esfaqueia pensando ser ele o lobo, em seguida, sai correndo e chega à 
casa da avó. Ao entrar chama por ela, que logo responde pedindo que 
ela entre e se sirva de um pouco de sopa, temos aqui mais um ponto 
mencionado na VTF e HA, o ato de canibalismo induzido pelo lobo. Na 
VTF encontramos o lobo dizendo a ela: “Sirva-se de alguma coisa, minha 
querida. Há carne e vinho na copa” (DARNTON, 1986, p. 22), na HA o 
lobo sugere: “Ponha na despensa, minha filha. E traga um pouco de carne 
que há lá com a garrafa de vinho que está na prateleira” (TATAR, 2004, 
p. 334). Acessando essas versões a nível intertextual no diálogo entre 
Valerie e o “lobo” percebemos que ela se assusta e pergunta o que é 
aquela sopa, o que claramente insinua que seja a carne da própria avó 
(HARDWICKE, 01h23min26, 2011).

Quando o lobo chegou à casa da avó de Chapeuzinho Vermelho, na VG 
ele a devorou e “Depois vestiu as roupas dela, colocou a touca na cabeça, 
deitou-se na cama e fechou o cortinado” (GRIMM, 2012, p. 138) assim 
como aconteceu em GCV, depois de comer a própria mãe, Cesaire veste o 
roupão e se esconde atrás do cortinado, só se revelando quando Valerie 
estranhando a sopa e o diálogo que supostamente, estava tendo com 
sua avó, pergunta o que estava ocorrendo (HARDWICKE, 01h24min16, 
2011). Cesaire, ao ter o pedido de ir embora com ele recusado por sua 
filha, se revolta e ataca Peter, este que chega para salvar a garota, acaba 
sendo mordido sob a lua de sangue e se torna também um lobisomem. 

Na cesta que trazia, Valerie tinha a mão do Padre Salomão que havia 
sido arrancada antes de sua morte, e é com as unhas de prata do padre 
que ela mata o “lobo”. Em seguida, juntamente com Peter, o enchem de 
pedras como o caçador, a avó e Chapeuzinho o fazem na VG “Chapeuzinho 
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correu para buscar pedras bem pesadas, que eles colocaram na barriga 
do lobo, e, quando ele acordou e quis ir embora, as pedras pesaram tanto 
que acabou caindo morto” (GRIMM, 2012, p. 139).

E assim se encerra a narrativa cinematográfica com Cesaire morto, 
Valerie vivendo na floresta, na casa que era de sua avó e em companhia 
de Peter, que aprendendo a domar a fera que passa existir dentro dele, 
volta para ficar com a protagonista, que ao final revela: “Eu me senti 
mais livre nas sombras da floresta. Viver isolada oferece seus perigos, 
mas desses, eu tenho menos medo” (HARDWICKE, 01h34min34, 2011).

Como se pode perceber na análise apresentada, não é só de uma 
influência que se constitui a obra A garota da capa vermelha. No enredo, 
vários elementos se aliam ao dinâmico desenrolar da narrativa para levar 
ao espectador uma releitura inovadora, intrigante e atual de um conto de 
fadas tão conhecido e apreciado nas mais diversas culturas. Sejam nas 
versões mais antigas  ou nas mais atuais, os contos continuarão a ser 
apreciados pelo público leitor, pois o mágico encantamento das histórias 
maravilhosas sempre se renovará. Elas serão reeditadas e relidas em 
suas versões clássicas ou modernas e, certamente, ainda haverá muitas 
obras cinematográficas e escritas explorando esse vasto universo tão 
rico de elementos e recursos intertextuais, com seus inúmeros mistérios 
a serem revelados, que, potencialmente, trarão ainda mais encantamento 
aos grandes e pequenos leitores.

rEfErênCiAs

DARNTON, Robert. O Grande Massacre de Gatos e Outros Episódios da História 
Cultural Francesa. Tradução de Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: Graal, 1986.

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. Contos maravilhosos infantis e domésticos, 1812-
1815 - tomo 1. Ilustrações de J. Borges. Tradução de Christine Röhrig. São Paulo: 
Cosac Naify, 2012. 288 p.

HARDWICKE, Catherine. A garota da capa vermelha. Direção Catherine 
Hardwicke. Roteiro David Leslie Johnson. Estados Unidos: Warner Bros 
Entertainment, 2011. 1h40min.

KRISTEVA, Júlia. Introdução à semanálise. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. São 
Paulo: Perspectiva, 1974.



142<< sumário

MACHADO, Ana Maria. Uma rede de casas encantadas. São Paulo: Moderna, 
2012.

MARINHO, Carolina. Poéticas do maravilhoso no cinema e na literatura. Belo 
Horizonte: PUC Minas; Autêntica Editora, 2009.

MENDES, Nancy Maria. Intertextualidade: Noções básicas. In: PAULINO, Graça; 
WALTY, Ivete. (Org.) Teoria da Literatura na escola: atualização para professores 
de I e II graus. Belo Horizonte: Lê, 1994.

OLMI, Alba . Renovando a tradição pelos caminhos da intertextualidade . 2º 
Colóquio Leitura e Cognição. Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 2005.

PERRAULT, Charles. Contos de mamãe gansa. Tradução e introdução de Ivone C. 
Benedetti. Porto Alegre: L&PM, 2012.

TATAR, Maria. Contos de fadas: edição comentada e ilustrada. Tradução de Maria 
Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.



143<< sumário

o insóLito Em a filha da pregUiça (2012), de 
bArtoLomEu CAmpos dE quEirós

Daniela Aparecida Francisco1

introdução

A discussão acerca da literatura infanto-juvenil nos meios acadêmicos 
tem superado a dimensão meramente pedagógica como único critério ou 
qualidade presente nas obras de autores contemporâneos, principalmente 
após o advento da criação lobatiana, em decorrência também da ousadia 
de muitos escritores que relegam para segundo plano as preocupações 
de fundo moral e ou educacionais – como Bartolomeu Campos de Queirós, 
escritor que alcançou grande prestígio no campo literário. Suas produções 
agradam a leitores de todas as idades e não apenas aqueles no campo da 
literatura infantil e juvenil. As narrativas escritas por ele apresentam 
uma prosa poética de excelência e, apesar “de aparente simplicidade – 
revelam o profundo carinho pelo idioma nacional, principal veículo de 
interlocução autor e leitor” (OLIVEIRA, 2003, p. 14).

Queirós possui uma prosa poética reconhecida e altamente valorizada 
por seu valor literário. Segundo Maria Lilia Simões de Oliveira, “na obra 
de Bartolomeu Campos de Queirós – prosa poética por excelência – a 
linguagem simbólica toma vulto e seus textos literários, como espaço de 
jogo, abrem-se para a história dos homens” (OLIVEIRA, 2003, p.83).

Considerando esta capacidade poética de Queirós, o presente artigo 
objetiva analisar a presença das manifestações do insólito no livro A filha 
da preguiça (2012). Neste, Queirós narra o nascimento de uma menina que 
não quis falar, que não quis brincar, que não quis fazer absolutamente nada 
porque sempre estava com sono e preguiça, pois nasceu contrariada. O 
escritor desperta no leitor o sentimento do inverossímil devido aos fatos 

1 Doutoranda em Letras (Expressões Literárias da Modernidade) pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), campus de Assis/SP.
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estranhos que são localizados na narrativa. Por meio do jogo simbólico, 
o insólito aparece no misterioso, nos elementos que causam estranheza, 
naquilo que não podemos conhecer completamente, sendo enigmático. E 
são justamente estes elementos que nos propomos a analisar.

A nArrAtivA

O presente artigo tem como referência o livro A filha da preguiça 
(2012), publicação póstuma do escritor mineiro Bartolomeu Campos de 
Queirós, e objetiva realizar uma interpretação de sua narrativa, além de 
fazer uma análise sobre como o insólito está presentificado nela.

Ao realizarmos uma leitura deste livro, Queirós desperta certa 
hesitação no leitor, uma impressão de estranheza logo no primeiro 
parágrafo: “Foi um nascimento preguiçoso. A gravidez da mãe durou 
sete anos e sete meses sem jamais a cria indolente chutar sua barriga” 
(QUEIRÓS, 2012, p. 5). O escritor passa, então, a combinar outros 
recursos narrativos que tornarão explícita uma realidade de que não 
se tem certeza, uma “via de acesso a uma realidade que se desconfia”, 
nas palavras de João Alexandre Barbosa (1978), utilizando-se para isso 
do insólito e do maravilhoso e despertando em seu leitor sentimentos 
indefinidos pela própria carga de seu significado. 

Retomando o conteúdo da narrativa, temos, então, a história de uma 
menina, que não é nomeada em momento algum. O narrador refere-
se a ela primeiro como “a cria”, depois como “a filha”, “a menina”, “a 
moça”, “a aluna” – sempre um tipo social, sem individualidade. Com 
estas nomeações, o narrador faz também a marcação temporal da 
história, utilizando-se das fases da vida, da transformação da cria em 
moça. Talvez a maneira como este narrador heterodiegético se refere à 
personagem seja justamente para enfatizar a falta de coragem desta em 
relação à vida, sem vontade, sem sonho, sem desejos:

Mas ela não manifestava nenhum desejo. Era 
um ser desprovido de ilusão. Seu único prazer 
residia em apreciar a preocupação dos pais e 
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dormir. Levantava pela manhã, tomava café e 
dormia, almoçava e dormia durante toda a tarde. 
Depois, sem dispensar o jantar, voltava para a 
cama e nunca disse se sonhava. Desconhecia 
as palavras “desejo”, “sonho”, “esperança”. 
(QUEIRÓS, 2012, p. 13)

Desde que nasceu, a menina não demonstrava nenhum sentimento, 
nenhuma reação. Apenas foi crescendo, pois “o tempo não perdoa 
ninguém” (QUEIRÓS, 2012, p. 13). Os pais e parentes questionavam-
se sobre o motivo de tais acontecimentos e concluíram que a menina 
poderia ser a encarnação do próprio bicho-preguiça.

Pai e mãe tentam diversos meios para que a filha mude suas atitudes 
em relação à vida, mas todas as tentativas de alteração do comportamento 
da personagem são fadadas ao fracasso. Talvez ela tivesse nascido 
contrariada: “Devia saber que viver demandava muito trabalho. Ter que 
comer com a própria boca, olhar com os próprios olhos, andar com as 
próprias pernas, crescer, estudar, trabalhar eram coisas muito pesadas” 
(QUEIRÓS, 2012, p. 11). 

o insóLito Em a filha da pregUiça (2012), de bartolomeu 
CAmpos dE quEirós

Como podemos observar nos elementos da narrativa apresentados 
até aqui, o eleitor é desassossegado pela presença do insólito na trama 
escrita por Bartolomeu Campos de Queirós. O termo insólito nas 
palavras de Covizzi é aquele “que carrega consigo e desperta no leitor, o 
sentimento do inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, 
infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal” (COVIZZI, 
1978, p.26). Ou seja, ao ler este texto de Queirós, somos incomodados por 
algo que não sabemos definir. Podemos perceber que o insólito pode ser 
encontrado em diversas manifestações. 

No livro A filha da preguiça (2012), o insólito aparece por meio do 
misterioso, dos elementos que causam estranheza, do maravilhoso, 
daquilo que não podemos conhecer completamente, sendo enigmático: 
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“A mulher chegou a pensar que esperava uma boneca de pano, daquelas 
recheadas de retalhos de pano e cabelos de cordas desfiadas, vendidas 
em feiras de artesanato” (QUEIRÓS, 2012, p. 5).

Em outro trecho do livro de Covizzi, a autora afirma: 

Há sempre uma determinação, uma vontade, 
uma certeza, uma calma da parte do personagem, 
que parece conhecer, dominar a situação, saber 
o que está fazendo, em oposição à perspectiva 
de dúvida, de espanto, de perplexidade, que é o 
do narrador e do leitor ignorantes, não viventes 
da situação. Aí o insólito. (COVIZZI, 1978, p. 69)

Considerando as ideias de Covizzi (1978) acerca de onde encontramos 
o insólito, podemos tecer pontos em comum entre suas afirmações e a 
narrativa de Bartolomeu Campos de Queirós. A menina, personagem, 
domina a situação, já que todos tentam entender seu comportamento, 
desdobram-se para adivinhar algum desejo que ela possa ter. No entanto, 
segue sua vida com tranquilidade, inclusive nos momentos em que suas 
atitudes poderiam ser questionáveis por parte da sociedade ou de quem 
está lendo/ouvindo a história, o narrador posiciona-se para justificar 
suas atitudes: “O que importava a ela a opinião dos outros?” (QUEIRÓS, 
2012, p. 19). Já ao leitor, cabe a perspectiva da dúvida, do espanto e da 
perplexidade diante dos fatos narrados.

O insólito na narrativa de A filha da preguiça ocorre então por meio 
da apresentação da vida da menina que não queria viver, que não se 
importava com nada e que não nutria nenhum sentimento ou desejo, 
indiferente às coisas e às pessoas que estavam a sua volta. Utilizando-
nos das palavras de Turchi no artigo intitulado As variações do insólito 
em José J. Veiga (2005), podemos afirmar que nesta trama “O evento 
insólito não produziu medo, terror e incerteza, mas produziu um efeito 
de encantamento provocado pela contiguidade entre o real e o irreal”.
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o mArAviLhoso nA nArrAtivA

Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura fantástica, afirma que 
“o maravilhoso implica que estejamos mergulhados num mundo de 
leis totalmente diferentes das que existem no nosso; por este fato, os 
acontecimentos sobrenaturais que se produzem não são absolutamente 
inquietantes” (TODOROV, 2012, p. 180). Este sentimento do inverossímil, 
a estranheza que o insólito traz à narrativa de Bartolomeu Campos de 
Queirós, pode ser observado pelo maravilhoso. A filha da preguiça é a 
personagem que representa esta presença, pois desde a gravidez de sua 
mãe acontecem fatos inexplicáveis pela razão humana. Temos elementos 
da realidade com elementos da fantasia, que podem ser observados na 
própria gravidez que durou sete anos e sete meses, além do tamanho 
incomum da barriga: “Era barriga d´água, gordura acumulada ou 
nasceria um jardim de infância. O certo é que o ventre quase alcançava 
os pés” (QUEIRÓS, 2012, p. 5).

Outro fator que corrobora a presença do real e do maravilhoso na 
enunciação é o tempo cronológico. O narrador não localiza o tempo com 
uma data específica, no entanto, encontramos elementos da modernidade 
na trama: psicólogo, Biotômico Fontoura, televisão, refrigerante, dentre 
outros. Na página 19, podemos ler o seguinte parágrafo: “A professora 
tentou todos os métodos, fez todo tipo de motivação, inventou maneiras 
novas de informar. Foi de O livro de Lili até o construtivismo” (QUEIRÓS, 
2012, p. 19). O livro de Lili é uma referência à cartilha elaborada por 
Anita Fonseca na década de 1940 e o construtivismo é uma corrente 
teórica sobre a construção do conhecimento muito difundida entre 
educadores de diversas áreas atualmente, ou seja, o real e o maravilhoso 
se sobrepõem durante toda a narrativa e não conseguimos identificar 
se os acontecimentos são verdadeiros ou ilusórios, pois adentram na 
“inalterável legalidade cotidiana”, de acordo com Todorov (2012).

Quando nos remetemos ao enredo deste livro, podemos perceber que 
há passagens em que a fronteira do real e do irreal se cruza, fazendo 
com que o leitor se depare com o inexplicável, principalmente no 
comportamento da menina, filha da preguiça. Remo Ceserani, em seu livro 
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O fantástico, faz a seguinte afirmação sobre este ponto: “o personagem 
protagonista se encontra repentinamente como se estivesse dentro de 
duas dimensões diversas, com códigos diversos à sua disposição para 
orientar-se e compreender” (CESERANI, 2006, p. 73).

Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura fantástica (2012), afirma 
também que nas narrativas desta espécie a ambiguidade é constante, 
mantendo-se até o final da aventura e não sendo possível definir o que é a 
realidade ou o sonho, a verdade ou a ilusão: “Somos assim transportados 
ao âmago do fantástico. Num mundo que é exatamente o nosso, aquele 
que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um 
acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo 
familiar” (TODOROV, 2012, p. 30). E é este efeito que Queirós consegue 
em A filha da preguiça. O leitor precisa optar se acredita na ilusão dos 
sentidos, no fruto da imaginação ou se é um acontecimento real, regido 
por outras leis. Ao escolhermos uma destas respostas adentramos no 
gênero vizinho, o maravilhoso.

O nascimento da menina inaugura o maravilhoso na narrativa. A 
ausência do discurso modalizador faz com que o leitor oscile entre o real 
e o maravilhoso, como podemos observar nas seguintes passagens: 

A filha continuava calada, sem um resmungo, 
sem um gemido, sem meio suspiro. E o pior, 
gastava quase duas horas para abrir e fechar os 
olhos. Trancava a boca e não aceitava o leite da 
mãe [...] Deitada no berço, não se movia, como 
uma boneca, agora de carne e osso. De meia 
em meia hora respirava devagarinho, e todos 
sabiam que vivia. (QUEIRÓS, 2012, p. 9) 
Aprendeu a falar aos dez anos e dizia “ma” em 
um dia para só no dia seguinte dizer “mãe”. O 
mesmo aconteceu com a palavra “papai”. E a 
família se desdobrava para adivinhar algum 
desejo da filha. Mas ela não manifestava 
nenhum desejo. Era um ser desprovido de 
ilusão. (QUEIRÓS, 2012, p. 13)
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Ao abordar a temática do fantástico na literatura, Todorov (2012) 
afirma que, quando admitimos novas leis da natureza para explicar 
os fenômenos, adentramos no gênero do maravilhoso, e é exatamente 
isto que acontece no livro em questão, onde o maravilhoso manifesta-
se por um fenômeno desconhecido: “os médicos, depois de setecentos 
exames, afirmaram desconhecer caso semelhante” (QUEIRÓS, 2012, 
p. 7). Todorov aborda também a questão da aceitação do sobrenatural 
como mais uma característica do fantástico-maravilhoso e é justamente 
a resignação dos pais que ocorre ao final da narrativa, com uma inversão 
do conceito de hereditariedade:

Pai e mãe voltaram para a sala. Ele pegou o 
bandolim, e ela segurou a boneca. Entreolharam-
se, sentindo-se culpados. Depois de muito 
silêncio, o pai balbuciou:
— Acho que a preguiça é uma doença 
hereditária. Não nos resta mais nada a fazer a 
não ser também comer e dormir. (QUEIRÓS, 
2012, p. 29)

Além destas características do maravilhoso em A filha da preguiça 
(2012), outro fator que corrobora a presença deste gênero na narrativa 
são as dimensões dos fenômenos apresentados. Os elementos da trama 
não são necessariamente sobrenaturais, apenas superiores aos que nos 
são apresentados, ou o maravilhoso hiperbólico – utilizando-nos da 
expressão de Todorov (2012). Exemplos deste fenômeno são a gravidez 
que durou sete anos e sete meses, o primeiro choro que veio três anos 
após o nascimento da menina, as lágrimas que escorreram dos olhos e 
precisaram de sete dias para tocar os lábios, dentre outros. Ao utilizar 
estes recursos, “o maravilhoso realiza esta união possível, propondo ao 
leitor acreditar sem acreditar verdadeiramente” (TODOROV, 2012, p. 92). 

Em relação à focalização da história, como já citamos, temos a presença 
de um narrador onisciente, heterodiegético. Todorov (2012) afirma em 
Introdução à literatura fantástica que raramente o maravilhoso aparece 
narrado em primeira pessoa. 
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A simboLogiA

A filha da preguiça (2012) é um livro em que podemos localizar 
diferentes símbolos. Remo Ceserani (2006) afirma que “o modo 
fantástico utiliza profundamente as potencialidades fantasiosas da 
linguagem, a sua capacidade de carregar valores plásticos as palavras e 
formar a partir deles uma realidade” (CESERANI, 2006, p. 70). No texto 
de Queirós, podemos localizar muitas palavras que se abrem à indagação 
do sentido devido a sua grande carga simbólica.

Ao nos remetermos ao texto de A filha da preguiça (2012), durante 
a leitura nos deparamos com frequentes referências a números e 
especialmente ao número sete, que aparece por diversas vezes na narrativa:

“A gravidez da mãe durou sete anos e sete 
meses”. (QUEIRÓS, 2012, p. 5).
“Nasceu com sete quilos e setecentos gramas. Só 
chorou três anos depois.” (QUEIRÓS, 2012, p. 7).
“Repetiu o primeiro ano sete vezes.” (QUEIRÓS, 
2012, p. 19).
“Parecida grávida de sete anos e sete meses.” 
(QUEIRÓS, 2012, p. 25)

O número sete possui diferentes significados de acordo com a 
abordagem que lhe é dada. É, com certeza, o mais presente em toda 
filosofia e literatura sagrada. É um número considerado sagrado, 
perfeito e poderoso, como afirmou Pitágoras, matemático e Pai da 
Numerologia. Também é considerado um número mágico e místico, 
indica o processo de passagem do conhecido para o desconhecido. Este 
número é uma combinação do número três com o quatro. O número três 
é o Espírito e o quatro é a matéria. O número quatro representa a Terra 
e associado ao número três, que simboliza o Céu, permite inferir que o 
número sete representa a totalidade. O sete é o número que representa 
a transformação, manifestação do homem para conhecer as coisas 
do espírito, as coisas de Deus, da criação. Segundo os cristãos, ele é o 
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número da Perfeição Divina, pois no sétimo dia Deus descansou de todas 
as suas obras.2

Considerando toda carga de significado que está relacionada ao 
número sete, possivelmente, Bartolomeu Campos de Queirós queria, 
ao inserir esta numerologia em seus escritos, justamente unir os dois 
campos da vida: o real e o irreal. O sete, relacionado à personagem 
principal, simboliza justamente a existência no plano real de alguém 
que se mostra, mas que ao mesmo tempo possui uma atmosfera cheia 
de mistérios: a passagem exata do conhecido para o desconhecido. Em 
A filha da preguiça (2012), temos uma existência real e uma existência 
mágica, mística, como apontada acima.

 Além da numerologia presente na narrativa, constantemente 
localizamos a palavra bandolim e boneca de pano. O instrumento está 
sempre relacionado à presença do pai, enquanto a boneca de pano está 
associada à mãe. 

Na primeira página da história, o narrador nos conta que “a mulher 
chegou a pensar que esperava uma boneca de pano, daquelas recheadas 
de retalhos de pano e cabelos de cordas desfiadas, vendidas em feiras 
de artesanato” (QUEIRÓS, 2012, p. 5). Avançando na narrativa, em 
outro trecho temos: “A mãe costurava bonecas de pano com ponto de 
cruz, ponto de cadeia, ponto-atrás. E a filha dormia como se fugindo do 
mundo” (QUEIRÓS, 2012, p. 15). 

As referências às bonecas de pano talvez demonstrem o desejo oculto 
da mãe em orientar sua filha, ensiná-la, educá-la, já que as bonecas estão 
relacionadas à nossa história social, cultural e econômica e normalmente 
enfatizam os valores e as competências que foram consideradas 
necessárias para a futura esposa, futura mãe, alimentando as fantasias 
das pessoas.3 A mãe, em contato com a boneca, poderia pensar no que 
esperava para sua filha e sua família e no decorrer da narrativa há uma 

2 Informações retiradas do site: http://www.numberseven.com.br/restaurante/numero/. 
Acesso em 25 de maio de 2014.

3  Informações retiradas do site: http://museudosbrinquedos.wordpress.com/. Acesso 
em 25 de maio de 2014.

http://www.numberseven.com.br/restaurante/numero/
http://museudosbrinquedos.wordpress.com/
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quebra dessas expectativas, já que a menina não respondia a nenhum 
dos estímulos utilizados por ela.

O bandolim, como citado acima, está sempre relacionado ao pai:

“Sem sono, o marido virava as noites tocando 
um bandolim, daquele que também possuía 
uma barriga arredondada como se grávido de 
música.” (QUEIRÓS, 2012, p. 5)
“Nas tardes, o pai dedilhava nas cordas duplas 
do bandolim canções tristes, fazendo o silêncio 
chorar. Sabia que seu instrumento barrigudo só 
dava à luz as melodias.” (QUEIRÓS, 2012, p. 15)
“Numa noite, entre bandolim e boneca de pano, 
os pais concluíram que a filha era uma menina 
forte, inteligente, saudável, só lhe faltava 
coragem para viver tais atributos.” (QUEIRÓS, 
2012, p. 23)

O bandolim, instrumento musical de cordas no formato pera, talvez 
se refira à própria gravidez da mãe e à importância que o fato teve na 
vida do pai. O bandolim está sempre relacionado a uma fase da vida da 
criança e as expectativas também do pai. A utilização do bandolim por 
este demonstra sua frustração e angústia desde a gravidez da esposa. 
Tocava enquanto esperava o nascimento da filha, tocava enquanto 
esperava a filha despertar seu interesse para o mundo, tocava enquanto 
percebia que a filha não mudaria seu jeito de ser.

E, por fim, nos questionamos quem é esta personagem principal, 
uma menina filha da preguiça, sem expectativas, sonhos ou desejos. 
O seu modo de ser nos incomoda enquanto leitores, angustia-nos. 
Ceserani (2006), ao abordar o indivíduo da literatura fantástica, afirma 
que a individualidade burguesa é posta como ponto central de muitas 
narrativas e que o homem burguês está programado para se autoafirmar. 
Mas “a literatura não é somente o lugar das explorações do mundo feitas 
com a aplicação dos esquemas ideológicos e cognoscitivos dominantes, 
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mas é também o lugar das contradições.” (CESERANI, 2006, p. 70). Nossa 
personagem principal representa esta contradição.

O indivíduo moderno nasce para realizar-se, para afirmar-se 
enquanto ser social. No entanto, mesmo inserida nesta sociedade, a filha 
da preguiça não se importa com as expectativas, não se anima frente a 
tudo que a vida moderna lhe oferece. Ela não se encaixou no mundo em 
que nasceu, sua autoafirmação é falha aos olhos dos demais membros 
desta sociedade. Ela não evolui no percurso linear e unitário que se 
espera, pois apresenta uma identidade própria, desvinculada dos ideais 
burgueses e modernos. De certa forma, Queirós utiliza desta personagem 
para demonstrar o que se espera das pessoas no mundo moderno e como 
a quebra dessas expectativas, as rupturas e descontinuidades são tidas 
como doenças e frustrações pelos demais seres sociais. 

ConsidErAçõEs finAis

Ao realizarmos uma análise do livro A filha da preguiça (2012), de 
Bartolomeu Campos de Queirós, objetivamos demonstrar como o autor, 
ao apresentar um universo infantil diferente do habitual, utilizando-se 
de acontecimentos insólitos de maneira natural, desperta no leitor o 
sentido do estranhamento, da estranheza. 

Outro ponto importante que salientamos foi a maneira como 
o maravilhoso está atrelado à realidade por meio de diferentes 
manifestações, fazendo-se presente na narrativa, incomodando o leitor 
que se depara com uma diferença entre o real e o fantasioso, oscilando 
entre os dois mundos sem poder racionalizá-los.
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Contos do “ErA umA vEz”: o fEminino E o 
mAsCuLino nA LitErAturA infAntiL dA 

trAdição

Regina Michelli1

introdução

Criar narrativas talvez seja, para os seres humanos, tão vital quanto 
viver. É contando histórias que o homem organiza o seu mundo interno 
e compreende o contexto que o cerca, preservando ainda a cultura e os 
laços entre homens e povos, atividade que atravessa tempos e espaços. Os 
contos do “Era uma vez”, expressão que inicia quase todas as narrativas 
de Perrault, parecem oferecer, de imediato, um convite ao leitor ou 
ouvinte para a entrada em um mundo de magia, onde noções de espaço e 
tempo concretamente demarcadas se esvanecem. São narrativas em que 
geralmente emerge o maravilhoso, ainda que em meio à dura realidade 
mostrada nos contos onde são focalizadas questões como a morte, a fome, 
o abandono infantil, o incesto, a inveja e a rivalidade não só fraternas, 
como entre pais e filhos. 

O objetivo deste trabalho, decorrente de pesquisa de pós-doutorado, 
é analisar as características que aparecem nesse tipo de narrativa, além 
de observar as configurações identitárias de gênero em personagens 
do maravilhoso que habitam os contos de fada da tradição. O aporte 
teórico fundamenta-se nas pesquisas sobre o maravilhoso, os contos 
de fadas e o estabelecimento dos arquétipos ligados à configuração do 
feminino e do masculino. 

Como corpus, partimos das histórias registradas pelo escritor francês 
Charles Perrault, em diálogo intertextual e comparativo, sempre que 

1 Profª. Associada da UERJ em regime de D.E., Drª em Literatura Portuguesa (UFRJ), 
aguardando a certificação de estágio pós-doutoral (USP) com pesquisa em Literatura 
Infantil acerca das identidades de gênero (configurações arquetípicas do feminino e do 
masculino) e do maravilhoso.
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possível, com a recolha realizada pelos irmãos Grimm, na Alemanha, e por 
Sílvio Romero, Figueiredo Pimentel e Luís da Câmara Cascudo, no Brasil. 

Charles Perrault (1628-1703) lançou sua primeira obra de contos em 
verso em 1695, na França, de que faziam parte “A Paciência de Grisélidis” 
(ou Griselda), “Pele de Asno” e “Os Desejos Ridículos”. Em 1697, com o 
título Histórias ou Contos dos Tempos Passados, com Moralidades, surgem os 
contos em prosa: “A Bela Adormecida no Bosque”, “Cinderela” (ou “A Gata 
Borralheira”), “O Mestre Gato ou O Gato de Botas”, “Chapeuzinho Vermelho”, 
“Barba Azul”, “As Fadas”, “Riquet, o Topetudo” e “O Pequeno Polegar”.

Os irmãos Grimm, os alemães Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-
1859), publicaram seus Contos de fadas para o lar e as crianças, em dois 
volumes, respectivamente em 1812 e 1815. Na última publicação em 
vida, em 1857, havia ao todo duzentos e dez contos na obra. 

No Brasil, alguns escritores dedicaram-se também à recolha e ao 
registro de narrativas que circulavam entre o povo graças à tradição de 
contar histórias. Houve a atuação inicial de Sílvio Romero (1851-1914), 
lançando seus Contos populares do Brasil, em 1885 em solo lisboeta e em 
1897 no Rio de Janeiro. Com Figueiredo Pimentel (1869-1914), temos 
os Contos da Carochinha, em 1894, Histórias da avózinha e Histórias 
da baratinha, ambos de 1897. O escritor e folclorista Luís da Câmara 
Cascudo (1898-1986), publicou os Contos tradicionais do Brasil em 1946, 
revelando, no prefácio, a preocupação em manter a oralidade popular 
na “colheita das histórias” (CASCUDO, 2004, p. 16). Não recorremos 
à obra de Monteiro Lobato (1882-1948) pelo fato de o escritor não ter 
efetivamente realizado uma recolha, antes traduzindo e adaptando as 
narrativas escritas por Perrault, pelos irmãos Grimm, por Andersen, 
trabalho em que se verifica certo cuidado em preservar os textos desses 
escritores, como se vê em Contos de Fadas por Perrault.

As nArrAtivAs trAdiCionAis: ErA umA vEz...

As narrativas tradicionais, também chamadas de contos de fadas ou 
maravilhosos, apresentam algumas características que lhes conferem 
certa “identidade”. São contos do “Era uma vez”, expressão presente em 
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diversas línguas, remetendo a um mundo encantado, com peculiaridades 
próprias, como a presença do maravilhoso. Ao criar uma atmosfera de 
encantamento e magia, os contos representam um convite a adentrar um 
universo caracterizado pela alteridade em relação à realidade cotidiana. 
Afloram florestas encantadas e castelos, com personagens pertencentes 
à nobreza e às vezes à plebe, ao lado de fadas, ogros e gigantes malvados. 
Objetos mágicos, acontecimentos inexplicáveis segundo a lógica do senso 
comum, como o sono de cem anos, estão completamente integrados aos 
contos de fadas. O maravilhoso, de certa forma, desestrutura o mundo 
apreensível, empírico, abrindo espaço para outras possibilidades de 
apreensão da própria realidade, sobre a qual ele se constrói. Um mundo 
feérico, onde tudo pode acontecer, por vezes se descortina diante do leitor.

Como marcas gerais da narrativa maravilhosa, elementos que 
integram a estruturação dos contos, Nelly Novaes Coelho (2000, 
p. 177-180) distingue a metamorfose, o uso de talismãs, a força do 
destino, o desafio do mistério ou do interdito, a reiteração de números 
(principalmente o três e o sete), a magia e a divindade, elencando valores 
ético-ideológicos presentes nos contos. 

Ao abordar o conto popular, Câmara Cascudo ilumina quatro 
elementos importantes e comuns a este tipo de narrativa: antiguidade, 
anonimato, divulgação e persistência: “É preciso que o conto seja 
velho na memória do povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu 
conhecimento e persistente nos repertórios orais. Que seja omisso nos 
nomes próprios, localizações geográficas e datas fixadoras do caso no 
tempo.” (2004, p. 13). 

O psicanalista Bruno Bettelheim, em sua análise dos contos de fadas, 
assinalou também alguns traços distintivos como simplicidade das 
situações descritas, clara distinção entre o bem e o mal, facilidade de 
identificação do leitor com o herói positivo, e desenlace feliz da história. 
A relevância desse estudo foi reconhecida por Teresa Colomer, levando-a 
a afirmar que tais características “passaram a constituir critérios 
explícitos de avaliação das obras de literatura infantil” (COLOMER, 2003, 
p. 63), o que gerou, num primeiro momento, a produção maciça de obras 
que atendiam aos postulados como se eles fossem uma prescrição. 
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Além dos elementos acima, podem-se destacar outros. As narrativas 
maravilhosas - termo empregado na acepção de Propp que condiz com 
as narrativas de magia, de encantamento ou contos de fada - apresentam 
formas de abertura e de desfecho (PROPP, 2003, p. 57). A expressão “Era 
uma vez” inicia quase todos os contos de Perrault (“Il était”, em francês), 
com exceção de “O Gato de Botas”, além da maioria dos de Grimm e das 
histórias pertencentes à tradição. Em uma ou outra narrativa encontram-
se expressões semelhantes como: “Há muito tempo” (“O Pobre e o Rico”, 
GRIMM, 2012, p. 19, tomo 2), “Havia um reinado” ou “Contam que um 
homem muito rico” (respectivamente “A Princesa do Sono-sem-Fim” 
e “Bicho de Palha”, CASCUDO, 2004, p. 41, 46), “Foi um dia” (“Os Três 
Coroados”, ROMERO, 2008, p. 38). A narrativa se desenvolve no passado, 
num tempo historicamente indeterminado, mítico. Há também modos 
de encerrar um conto de fadas, estratégia presente em narrativas 
ao redor do mundo. José Carlos Leal (LEAL, 1985, p. 28-29) distingue 
o fecho interno e o externo. No primeiro, o final decorre da própria 
história, sem quaisquer acréscimos, como o tradicional casaram-se e 
foram felizes para sempre. O fecho externo, por outro lado, apresenta um 
pequeno texto ao final da história, como um acréscimo onde geralmente 
o narrador intervém, inserindo um tom de humor e brincadeira ao conto: 
“Eu estava lá e vi tudo e trouxe um boião de doce mas na ladeira do 
Escorrega escorreguei, caí e quebrou-se tudo...” (conto “A Princesa de 
Bambuluá”, CASCUDO, 2004, p. 39).

ACErCA dos Arquétipos JunguiAnos: o fEminino E o 
mAsCuLino 

Carl Gustav Jung (1875-1961) notabilizou-se pela formulação do 
conceito de inconsciente coletivo, de que decorreu a noção de arquétipos. O 
primeiro é definido como pertencente à espécie humana, com uma origem 
inata, de natureza universal, não sendo, portanto, fruto de experiências 
individuais. Os arquétipos são conteúdos do inconsciente coletivo, 
imagens primordiais ou matrizes arcaicas cuja existência remonta a 
tempos muito remotos, indicando “a existência de determinadas formas 
na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar.” (JUNG, 
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2007, p. 53) e, por isso, sua origem é desconhecida. Exemplos dessas 
imagens arcaicas são o velho sábio, o herói, a mãe, o monstro. 

Dentre os arquétipos estudados por Jung, destacam-se, neste 
trabalho, os conceitos de anima e animus. De forma bastante simples, 
explica-se a anima como o elemento feminino que há em todo homem, 
enquanto o animus corresponde à presença do masculino na psique 
feminina. Assim, cada ser humano manifesta conscientemente, em seu 
caráter externo, atributos de uma esfera sexual, enquanto as qualidades 
da outra habitam seu inconsciente, sua alma, existindo ambas de forma 
complementar: “Mulher muito feminina tem alma masculina; homem 
muito masculino tem alma feminina.” (JUNG, 1991, p. 392).

O feminino – presente nas mulheres e na anima masculina – responde 
por comportamentos que exprimem o predomínio de: sensibilidade, 
imaginação, experiência intuitiva e lírica, introspecção, sonho, emoção e 
afeto, primado de Eros. Já os traços que definem o masculino – o homem 
e o animus feminino – ligam-se a ação, competição e conquista, poder de 
comandar, intelecto, primado do Logos. 

Para Jung, os arquétipos que expressam o feminino e o masculino 
caracterizam modos de ser e devem existir complementarmente 
na mulher e no homem, “Geralmente na atitude externa do homem 
predominam ou são consideradas ideais a lógica e a objetividade, nas 
mulheres predomina o sentimento. Na alma, porém, a situação se inverte: 
o homem sente e a mulher delibera.” (JUNG, 1991, p. 392). Os arquétipos 
não devem, portanto, ser confundidos com os papéis e estereótipos 
sociais, uma vez que representam uma matriz original. 

ConfigurAçõEs do fEminino E do mAsCuLino no EXErCíCio 
do mArAviLhoso

O historiador Jacques Le Goff inclui, no “Inventário do maravilhoso 
medieval” levado a cabo por ele, os “seres humanos e antropomórficos”, 
como gigantes, anões, fadas, homens e mulheres com particularidades 
físicas, e “os animais”, distinguindo os ‘naturais’ e os imaginários, onde 
se encaixam o unicórnio, o grifo, o dragão e os que aparecem em sonhos. 
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Nos contos de Perrault, há personagens que se inserem na esfera do 
maravilhoso, como fadas, ogras e ogros, animais falantes da estirpe do 
Gato de Botas e do lobo de “Chapeuzinho Vermelho”. Neste trabalho, 
serão privilegiados os contos “Cinderela” e “A Bela Adormecida do 
Bosque” na análise das fadas, e este último e “O Pequeno Polegar” na das 
ogras. Para o masculino, elencaram-se “O Pequeno Polegar” e “O Gato de 
Botas”, pois em ambos há a personagem do ogro, além do gato falante 
no último. Deixamos de lado o lobo de “Chapeuzinho Vermelho” por ser 
considerado desdobramento daquele: “O último avatar do ogro é o lobo, 
o animal feroz por excelência na Europa” (BOULOUMIÉ, 2000, p. 755). 

A fada, a despeito da bondade e da beleza com que foi consagrada 
em contraste com a bruxa, seu revés, é uma figura ambivalente nos 
contos do escritor francês. Por um lado, atualiza o poder das grandes 
deusas mães, feminino integrado em seu poder numinoso, como se vê 
no conto “Cinderela” (PERRAULT, 1989, p. 113-126). À personagem, 
ainda que desempenhando uma função secundária no enredo, cabe a 
mediação mágica capaz de alçar sua protegida à vitória desejada de um 
casamento com o príncipe. Ela oferece os meios para que Cinderela – ou 
Gata Borralheira – compareça aos bailes ricamente trajada, chegando 
ao palácio real em uma bela carruagem, conduzida por cocheiro e seis 
pajens, como verdadeira dama da nobreza. Ao final, quando Cinderela 
experimenta o sapatinho pelas mãos do emissário do castelo, é 
novamente pela intercessão da fada que a heroína surge resplandecente 
diante do príncipe, que não a conhece como a pobre moça borralheira. 
A fada, figura materna e protetora neste conto, articula afeto e poder, 
acionando o arquétipo do feminino integrado a seu animus. 

Em “A Gata Borralheira” dos irmãos Grimm (2012, p. 116-127, tomo 1), 
a figura da fada não aparece, sendo substituída por pombinhos mágicos 
e pela árvore plantada no túmulo da mãe. Semelhante história encontra-
se no conto de mesmo título, de Figueiredo Pimentel (PIMENTEL, 1992, 
p. 99-102), cabendo a mediação mágica a um fiel passarinho branco que 
vinha pousar na roseira, árvore trazida pelo pai e plantada pela menina no 
túmulo da mãe. No conto “Maria Borralheira”, de Sílvio Romero (2008, p. 
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77-81), a ação mágica mediadora repousa na vaquinha deixada pela mãe 
falecida; morta a vaquinha, por desejo da madrasta, de dentro dela surge 
uma varinha de condão capaz de dar à heroína tudo o que ela pedisse. O 
mesmo objeto mágico encontra-se no conto “Bicho de Palha”, recolhido 
por Câmara Cascudo (2004, p. 46-50). Tal como nas demais histórias, 
um homem rico, viúvo, casa-se com uma mulher que maltrata a filha do 
primeiro casamento; ela recebe a ajuda de uma velhinha, que é quem lhe 
dá a varinha de condão. Observa-se que a figura altaneira e soberana do 
feminino, presente na fada, desaparece nas demais narrativas, surgindo 
o maravilhoso através da ação de animais e objetos mágicos.

Em “A Bela Adormecida do Bosque”, de Perrault (1989, p. 89-111), 
porém, avulta uma velha fada que prediz a morte da heroína, agindo 
“mais por despeito do que caduquice” (1989, p. 90), segundo as palavras 
do narrador. No conto, há a presença de sete fadas madrinhas que 
oferecem dons à princesinha recém-nascida, exemplificando o arquétipo 
materno que caracteriza essa figura, mas há também a fada que não 
foi convidada para o banquete, fada madrasta exercitando a função de 
Átropos, deusa do destino responsável por cortar o fio da vida.

Um esclarecimento torna-se pertinente: etimologicamente o 
significado do termo ‘fada’ remete ao fatum ou fado, associando-se a 
função dessa personagem às divindades que cuidam do destino humano, 
as Moiras gregas ou as Parcas Cloto, Laquésis e Átropos. Nelly Novaes 
Coelho atribui às fadas a missão de “prever e prover o futuro de algum 
ser”, pois simbolizariam “talvez a face positiva e luminosa dessa força 
feminina e essencial” (COELHO, 2000, p. 177).

A velha fada esquecida aparece em outras variantes. O conto pela 
escrita dos irmãos Grimm intitula-se “A Bela Adormecida” (2012, p. 
236-238, tomo 1) e aparecem treze fadas, mas como o rei só possui doze 
pratos de ouro, exclui deliberadamente uma delas, que surge em meio 
ao banquete lançando a mesma maldição que se lê em Perrault, com a 
diferença de que a princesinha morrerá ao completar quinze anos. Em 
Câmara Cascudo, há o conto “A Princesa do Sono-Sem-Fim” (2004, p. 41-
45), repetindo-se a exclusão da fada mais velha à festa do batizado da 
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princesinha, a qual comparece e traça a morte prematura da menina, 
sina atenuada por uma fada mais moça. Em Figueiredo Pimentel (1992, p. 
116-118), a narrativa recebe o mesmo título do encontrado em Perrault, 
mas apresenta, como rei, o imperador dos turcos, Tamerlão I: as fadas 
são convidadas para o batismo, porém uma ficou de fora, quer por ter 
sido esquecida, quer pela pouca importância que lhe devotavam, fada 
descrita como velha, acrescentando-se a qualificação de feia. 

A figura feminina da boa fada remete ao arquétipo das grandes 
deusas mães, protetoras, acalentadoras: “Essas ‘fadas’ se aproximam 
das velhas mulheres sábias e cheias de experiência, um pouco feiticeiras 
e curandeiras, que presidem aos partos” (FRANZ, 2000, p. 30). Se as 
fadas associam-se ao arquétipo da Grande Mãe, que acolhe e protege, 
“mãe amorosa”, proporcionando, na visão junguiana, as condições de 
crescimento, fertilidade e alimento, a fada má é a representação da “mãe 
terrível” ou devoradora, caracterizada por elementos como “o secreto, o 
oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e 
venenoso, o apavorante e fatal” (JUNG, 2007, p. 92). 

A velha fada que amaldiçoa o destino da princesinha desdobra-
se na ogra mãe do príncipe com quem se casa a Bela Adormecida nos 
contos de Perrault e de Câmara Cascudo, também ela relegada pelo 
filho ao esquecimento e projetando a sombra da morte sobre outras 
personagens. Ambas exercitam o poder do animus desvirtuado de sua 
função integradora. 

Nos contos dos autores citados, diferentemente do que se lê nos 
irmãos Grimm e em Figueiredo Pimentel, a narrativa não se encerra 
com o casamento da princesa com o príncipe que a resgata do sono de 
cem anos. Após o enlace, o casal tem filhos e, falecido o pai do príncipe, 
este assume o trono, levando a família já constituída para o seu reino. Lá 
ocorre o encontro com a rainha mãe, de quem o filho ocultara a existência 
da esposa e dos filhos. Ela é descrita como pertencente à raça dos ogros, 
dominando a custo o desejo de comer criancinhas na versão de Perrault, 
ou com a “sina de correr de lobisomem, matando gente para beber o 
sangue” (2004, p. 41), na de Câmara Cascudo. O ogro é uma figura a que 
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se atribuem grandes maldades, como o canibalismo e o abusivo uso da 
violência, tal qual o lobisomem, desdobramento daquele. Nessas versões, 
a rainha mãe manda matar os netos e a nora, que são salvos pela piedade 
do mordomo a quem a rainha confiara a ação destruidora. O segredo 
alimentado pelo príncipe é também uma traição à mãe possessiva, 
relegada a um segundo plano devido ao aparecimento de uma nova 
mulher na vida do filho: “A avó ogra que devora a mulher casada com seu 
filho, o príncipe encantado da Bela no bosque adormecido, é uma terrível 
mãe, abusiva e ciumenta.” (BOULOUMIÉ, 2000, p. 761). 

A personagem da rainha mãe representa o feminino que intensifica 
os atributos masculinos de autoridade e domínio, assimilando o lado 
negativo do animus, especialmente por não ter mais a seu lado uma figura 
masculina capaz de auxiliá-la a controlar seus ímpetos, como o marido 
falecido, sem o filho demonstrar tal capacidade de enfrentamento. O 
feminino, na ausência do masculino (representado pelo marido) ou sem 
a integração do animus, assume a virilidade nociva, destruidora – o 
lado negativo do animus, em que, segundo Marie-Louise Von Franz, “As 
mulheres tendem a se tornar masculinas e dominadoras” (1990, p. 196).

Além de “A Bela Adormecida no Bosque”, há apenas mais um conto de 
Perrault em que aparece a figura da ogra: “O Pequeno Polegar” (1989, p. 
57-88). Diferentemente do primeiro, neste último adere à personagem 
da ogra, descrita como uma boa mulher, um caráter maternal e bondoso, 
uma vez que acolhe e tenta proteger Polegar e seus irmãos do perigo que 
o marido representa: ele é um ogro que come crianças. Também ela é 
ameaçada e humilhada por ele: “maldita mulher! Não sei o que me segura, 
que ainda não te comi também. O que te salva é que você está velha 
demais.” (PERRAULT, 1989, p. 73). Ludibriada pelo Pequeno Polegar, ela 
entrega toda a riqueza existente na casa ao menino, acreditando que 
com isso estaria salvando seu esposo de ser morto por ladrões. À ogra 
associa-se, assim, o arquétipo materno onde prevalecem o sentimento, 
a emoção, a bondade, a ingenuidade, além de certa obediência ao que o 
marido determina. Na história registrada por Câmara Cascudo, também 
intitulada “O Pequeno Polegar” (2004, p. 171-173), aparecem, como 
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desdobramento dos ogros de Perrault, as figuras da Papona e do Papão, 
conservando-se o mesmo enredo, com exceção da descrição da figura 
feminina, que prende as crianças, entregando-as ao marido, próxima da 
atuação da rainha mãe ogra. 

Passando à análise do masculino, damos continuidade à análise do 
ogro no conto “O Pequeno Polegar”, personagem malévola, devoradora de 
criancinhas. É aquele que, além de grosseiro com a esposa, destrói, mesmo 
inadvertidamente, as próprias filhas, que já se apresentavam como um 
retrato dele, abafando o princípio feminino que lhes seria natural.

No estudo de Arlette Bouloumié, o ogro é caracterizados como ser 
híbrido, espécie de monstro com poderes sobrenaturais, mas inteligência 
restrita e apetite bestial, dono de grandes riquezas e objetos mágicos, 
como as botas de sete léguas. Tem a possibilidade de tomar a forma de 
um animal por via da metamorfose, ainda que muitas vezes sua aparência 
seja a de um gigante: 

Se os ogros de Perrault aparecem, por um lado, 
como os irmãos das fadas que a etimologia 
liga à Fata, deusa dos destinos, o que os torna 
herdeiros das Parcas, por outro lado, uma parte 
deles está também ligada ao poder da vida e da 
morte. Mas enquanto a fada viu seus poderes 
desenvolverem-se num sentido benéfico, no 
ogro são seus aspectos maléficos que irão 
prevalecer. (BOULOUMIÉ, 2000, p. 762)

Segundo Chevalier e Gheerbrant, “O ogre dos contos lembra os 
Gigantes, os Titãs, Cronos. Simboliza a força cega e devoradora” 
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2002, p. 651), que precisa ser vencida. Ao 
longo das histórias de Perrault e Câmara Cascudo, a maldade do ogro – ou 
do Papão - se revela, terminando por recair sobre ele a punição: mata, 
por engano, as próprias filhas e é ludibriado pelo Pequeno Polegar, que 
se apossa de suas botas de sete léguas e de sua riqueza material. O ogro 
executa o arquétipo do rei em sua faceta negativa: deliberação autoritária, 
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poder de mando tirânico e destruidor. A personagem rompe o diálogo 
com a anima, evidenciando atitudes abusivas em relação ao feminino, 
e comportamento agressivo, caracterizado por exacerbação e abuso de 
poder, violência, desconfiança injustificada e, às vezes, a destruição do 
outro através da morte. Desta estirpe, fazem parte os ogros e os lobos. 

No conto “O Gato de Botas” (PERRAULT, 1989, p. 127-140), há também 
um ogro, tolo o bastante para se deixar enganar pelo gato que, tal como 
o Pequeno Polegar, se apropria de seus bens. O ogro tem o poder de se 
metamorfosear em qualquer tipo de animal, razão pela qual é desafiado 
pela personagem título a se transformar em animais de grande porte e, 
depois, num pequeno animal, como um rato. Ao fazer isso e comprovar 
sua capacidade, é imediatamente devorado pelo gato, que se apropria de 
suas terras e riqueza, beneficiando seu dono, o filho caçula de um pobre 
moleiro, para quem ele criara a falsa identidade de Marquês de Carabás. 

O gato, nesse conto, é o elemento responsável pela mediação mágica, 
centralizando-se a intriga em seu empenho para auxiliar o amo através 
da aquisição de bens materiais. Ele obtém sucesso e assiste-se, no final 
do conto, ao casamento do Marquês de Carabás com a filha do rei e à vida 
confortável que o gato passa a levar. A personagem animal é ardilosa e 
inteligente, mas seu sucesso é obtido à custa de ludibriar o ogro e o rei, 
com a clara intenção de obter vantagens pessoais à custa da estupidez 
alheia, ainda que o fato de se tratar de um ogro pareça atenuar ou mesmo 
justificar as ações pouco éticas do gato. O historiador Robert Darnton 
defende esse tipo de personagem dos contos de Perrault, mostrando que 
a sobrevivência dos “pequenos” depende geralmente dos engodos e da 
esperteza: “Se o mundo é cruel, a aldeia nada amena e a humanidade 
infestada de patifes, o que se deve fazer? Os contos não dão uma resposta 
explícita, mas ilustram a justeza do antigo provérbio francês: ‘A gente 
deve uivar com os lobos’.” (DARNTON, 1986, p. 80). 

A variante encontrada na obra dos irmãos Grimm (2012, p. 166-170, 
tomo 1) apresenta o mesmo enredo, diferenciando-se em pequenas 
particularidades, dentre as quais se destaca o fato de ogro ser agora um 
feiticeiro, dotado, porém, das mesmas características do conto anterior: 
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possui imensa riqueza e detém o poder de metamorfosear-se em qualquer 
animal. O mesmo ocorre na história de Figueiredo Pimentel (1992, p. 56-
59), com a diferença de um gigante desempenhar o papel do ogro.

Assim, o Pequeno Polegar e o Gato de Botas são, aparentemente, seres 
inferiorizados (um pelo tamanho, o outro por ser um animal) que se 
projetam não apenas como protagonistas das suas respectivas histórias, 
mas como heróis capazes de retirar da miséria, respectivamente, sua 
família e seu amo. São personagens que exemplificam atitudes ligadas à 
sagacidade, à consciência e à percepção acurada, atributos relacionados 
ao feminino. Incorporam, simbolicamente, bens pertencentes a seres do 
maravilhoso, como os ogros, assinalando a capacidade de lidar com o que 
se apresenta para além do plano empírico da realidade. 

ConCLusão

Pode-se concluir que as figuras do maravilhoso são importantes no 
desenvolvimento da trama, destacando-se a abrangência da atuação das 
personagens femininas. Tanto fadas quanto ogras articulam funções em 
que expressam tanto bondade, quanto capacidade destrutiva. Segundo 
Marie-Louise Von Franz, para as mulheres, “O lado positivo do animus 
pode personificar um espírito de iniciativa, coragem, honestidade e, na 
sua forma mais elevada, de grande profundidade espiritual” e sabedoria, 
além de “poder lançar uma ponte para o self através da atividade 
criadora” (1977, p. 195,193); já o aspecto negativo traz comportamentos 
de brutalidade, indiferença, ideias obstinadas e más. 

No que diz respeito às personagens masculinas, ao ogro adere apenas 
comportamentos de agressividade destruidora, recaindo os aspectos 
negativos de suas atitudes sobre a própria esposa, as filhas (ainda que 
inadvertidamente) e as personagens humanas. A extrema força física do 
ogro parece ser atenuada pela tolice, o que ocasiona sua derrota, vencido 
pelo herói do conto. 

Por outro lado, o Gato de Botas evidencia esperteza e sagacidade, 
podendo ser relacionado à análise do trickster realizada por Jung, palavra 
cuja tradução aponta para a ideia de trapaceiro, embusteiro, vigarista, 
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impostor, ainda que não sejam essas as acepções encontradas na reflexão 
junguiana. O autor assinala que, em contos picarescos, “na alegria 
desenfreada do carnaval, em rituais de cura e magia, nas angústias e 
iluminações religiosas, o fantasma do “trickster” se imiscui em figuras 
ora inconfundíveis, ora vagas, na mitologia de todos os tempos e lugares” 
(JUNG, 2007, p. 256), constituindo uma estrutura psíquica arquetípica 
antiquíssima, um mito. A figura do trickster associa-se à imagem do 
carnaval na Igreja do medievo, tempo de um mundo às avessas, e a 
Mercúrio, por sua tendência às travessuras, divertidas e malignas, sua 
dupla natureza animal divina. 

 Os contos tradicionais apresentam características próprias 
em que prevalece o maravilhoso e seu mundo por vezes feérico em 
meio à simplicidade das situações ficcionalmente descritas que, no 
entanto, permitem diversas e profundas leituras. As personagens do 
maravilhoso transitam por espaços de poder em que articulam aspectos 
do feminino e do masculino, acusando vitórias ou falências que nem 
sempre correspondem à dualidade bem e mal presente em suas ações, 
relativizando-se posições. 

Assim, era uma vez... Eu estava lá, li tudo e agora trago para vocês. 
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“A trAdição popuLAr nAs fábuLAs” 
dE itALo CALvino

Hilario Antonio Amaral1

introdução

Organizado por Mario Lavagetto e publicado postumamente em 1988, 
Sulla fiaba apresenta nove ensaios de Italo Calvino dedicados ao riquíssimo 
mundo das fábulas, ou contos populares. São, em geral, prefácios de 
coletâneas que revelam sua dedicação e aprimoramento dos seus 
conhecimentos sobre o tema. Os textos reunidos nesse volume surgiram 
em momentos diferentes entre 1956 e 1978. O primeiro, Le fiabe italiane, 
encontra-se traduzido em “Fábulas Italianas”, publicado pela Companhia 
Das Letras em 1992. Não temos conhecimento de traduções dos outros 
ensaios, que lidos em ordem cronológica (como são apresentados no 
livro) comprovam a evolução e a importância dos estudos de Calvino 
sobre as fábulas e também a presença de algumas constantes como, por 
exemplo, a alternância entre a curiosidade e a prudência: o olhar atento 
às transformações e a percepção do novo são, continuamente, filtrados 
por uma radical fidelidade às próprias premissas. 

Entre eles, destaca-se La tradizione popolare nelle fiabe (1973), onde 
Calvino procura elucidar as ideias defendidas por estudiosos - Propp, 
Lévi-Strauss, Greimas e Jolles – que, identicamente, se dedicaram ao 
estudo das fábulas, suas técnicas, vocabulários e ideologias. Neste ensaio, 
escrito originalmente para a obra Storia d’Italia Einaudi, 5: I documenti 
(1973), o processo de formalização presente parece distanciar ainda 
mais a fábula da esfera de interesse do historiador. Mas Calvino afirma 
que o contrário também pode ser considerado verdadeiro porque reduzir 
a fábula ao seu esqueleto invariável contribui para colocar em evidência 

1 Doutor em Letras Neolatinas/ Literatura Italiana (UFRJ); Professor Assistente Doutor 
(UNESP-ARARAQUARA).
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quantas variáveis geográficas e históricas formam o revestimento deste 
esqueleto. Em outras palavras, o conto maravilhoso não pode ser situado 
no tempo e no espaço: é impossível afirmar onde e quando nasceu uma 
fábula. Interessante observar também que essa impossibilidade não 
impede que elas sejam utilizadas como documentos históricos que 
indiquem onde e quando uma determinada fábula foi narrada. 

O objetivo principal desse texto é, basicamente, apresentar a tradução 
de La tradizione popolare nelle fiabe acompanhado das notas do autor.

A trAdição popuLAr nAs fábuLAs

A primeira objeção ao uso da fábula como documento histórico é a 
dificuldade de localizá-la e datá-la: quando o historiador (ou o geógrafo, 
o etnógrafo, o sociólogo) cita uma fábula como expressão de uma época 
ou de uma situação ambiental ou social, o folclorista pode imediatamente 
demonstrar-lhe que o mesmo esquema narrativo pode ser encontrado 
quase idêntico em um país longínquo e em uma situação histórico-social 
absolutamente diferente. Se outras produções da tradição narrativa 
popular oral (lendas, histórias de terror, anedotas, chistes), declaram sua 
verdadeira ou presumida origem local e temporal, o conto de maravilhas 
mágicas, do “era uma vez“ inicial às várias formas de conclusão, não admite 
ser situado no tempo e no espaço. O único dado seguro diz respeito à 
documentação, isto é, ao fato de que aquele determinado conto é narrado 
(isto è, rememorado e transmitido) naquele dado lugar e naquele dado 
momento: e a escola de estudos folclóricos finlandesa-americana que se 
denominava “histórico-geográfica” havia fixado os limites da própria 
pesquisa ao estabelecer, tendo como base o material colhido, para cada 
tipo de conto e para cada motivo que o constitui, um mapa da difusão e 
uma cronologia dos testemunhos literários e folclóricos.

Se, após este conjunto de cotejos, acrescentássemos os das mitologias 
clássicas, das religiões extraeuropeias, sobretudo da etnologia, 
estabelecendo uma relação de derivação entre a fábula e os mitos e os 
ritos mais arcaicos (esta foi a abordagem da escola “antropológica” e das 
suas numerosas derivações), como preencher o intervalo que se abre 
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entre as manifestações atuais da tradição e contextos culturais que, para 
a Europa, nos remetem ao paleolítico? A objeção mais grave diz respeito, 
portanto, à possibilidade de inserir em uma história como sucessão linear 
de fases culturais distintas, materiais que testemunham a permanência 
de uma pré-história conservada, até hoje, no coração do mesmo mundo 
“histórico”, sem que a própria ideia de história entre em crise.

O problema de definir a fábula italiana havia dominado meu trabalho 
publicado em 19562, ao escolher duzentos textos típicos entre aqueles 
registrados pelos estudiosos do folclore das nossas regiões: sobre tal 
escolha, e sobre os comentários com que as justificava na introdução 
e nas notas, remeto para uma próxima abordagem. Mas não é inútil 
retomar o discurso, uma vez que o horizonte dos estudos sobre a fábula 
mudou sensivelmente nos últimos anos.

Para estabelecer um quadro geral em que se situam os novos 
interesses pela fábula, é preciso partir das pesquisas de Claude Lévi-
Strauss sobre a estrutura dos mitos dos povos sem escrita3, e do lugar 
que, nesta problemática, adquire um livro que foi lançado em 1928, em 
Leningrado, mas que somente trinta anos depois, proposto novamente 
por iniciativa de Roman Jakobson à leitura dos estudiosos ocidentais e 
discutido por Lévi-Strauss, torna-se um ponto de referência obrigatório: 
a Morfologia della fiaba de V. Ja. Propp4.

2 Fiabe italiane. Coletadas na tradição popular durante os últimos cem anos e transcritas 
a partir de vários dialetos por Italo Calvino. [Fábulas italianas. Trad. Nilson Moulin, São 
Paulo, Companhia Das Letras, 1992. Nessa edição, encontramos uma parte das fábulas 
transcritas por Calvino. (N.T.)]

3 Na obra de Claude Lévi-Strauss, entre os textos fundamentais para uma metodologia 
da análise das estruturas míticas, recordarei, sobretudo, Anthropologie structurale (Paris, 
1958) e os quatro volumes das Mythologiques (Paris, 1964-71).

4 Vladimir Ja. Propp. Morfologia della fiaba com uma intervenção de Claude Lévi-Strauss 
e uma réplica do autor, org. de Gian Luigi Bravo, Turim, 1966. Vale lembrar também 
outro texto de Propp do mesmo ano: La trasformazione delle favole di magia, incluído 
na antologia I formalisti russi, org. Tzvetan Todorov, Turim, 1965. É preciso lembrar que 
a segunda fase do trabalho de Propp, que explica etnologicamente a gênese das fábulas, 
já era conhecida na Itália pela tradução de um livro seu de 1946: Le radici storiche dei 
racconti di fate, Turim, 1949.
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Propp, mais do que classificar as fábulas em tipos e distinguir nelas os 
motivos recorrentes como fazia a escola “histórico-geográfica”, identifica, 
a partir das suas manifestações variáveis (personagens e atributos), um 
número finito de constantes (ações e funções) que reaparecem em todas 
as fábulas na mesma sucessão; redefine as personagens a partir das suas 
funções reduzindo seu número a sete e propõe a fórmula de um esquema 
comum para todas as fábulas, articulado em trinta e uma funções. Em 
duas fases distintas do seu trabalho, Propp separa o estudo morfológico 
que toma como base somente as fábulas de magia do folclore russo (a 
coletânea oitocentista de Afanas’ev), do estudo histórico – ou para melhor 
dizer, genético – que pesquisa as suas origens nos mitos e nos rituais das 
culturas ditas primitivas, a partir dos resultados da etnologia.

Lévi-Strauss distingue-se de Propp por afirmar: 1) a inseparabilidade 
do estudo do mito daquele da fábula, devido às suas continuidades 
de conteúdos e de formas e às suas presenças simultâneas em muitas 
culturas extra-européias; 2) a inseparabilidade das funções dos 
atributos, como faces da mesma unidade ou mitema (um personagem, rei 
ou pastor, águia diurna ou coruja noturna, é importante para o sistema 
de oposições que o situa em relação aos outros, portanto o léxico da 
fábula não é externo à sua estrutura); 3) a necessidade de estudar este 
léxico não só na direção sintagmática, isto é, na sucessão narrativa das 
funções, mas também na direção paradigmática, isto é, em um inventário 
das variantes para cada função5.

Ao mesmo tempo, A. J. Greimas6 prossegue no caminho da formalização 
proposta por Propp. Dado que os papéis de diferentes personagens podem 

5 O texto de Lévi-Strauss sobre Propp La structure et la forme (originalmente publicado 
nos “Cahier de l’Institut de Science Economique Appliquée”, série M, n. 7, março de 
1960) está traduzido em apêndice à citada edição italiana da Morfologia della fiaba, 
junto à resposta de Propp. Uma resenha útil sobre a questão é o texto L’étude structurale 
et typologique du conte de E. Mélétinski, traduzido do russo em uma das duas edições 
francesas de Propp, Morphologie du conte, Editions du Seuil, Paris, 1970 [ed. brasileira: 
Morfologia do conto maravilhoso, Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1984, trad. do 
russo de Jasna Paravich Srham, org. e prefácio de Boris Schnaiderman (N.T.)].

6 A. J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, 1966. Tradução italiana: Semantica 
strutturale, Milão, 1969. 
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ser unificados, enquanto a mesma personagem pode assumir papéis 
diferentes na mesma narração, Greimas substitui a classificação das 
personagens pela das categorias actanciais (actantielles). Isso comporta, 
em relação a Propp, uma redução ulterior (segundo Lévi-Strauss) dos 
papéis (não mais sete personagens, mas seis actantes ligados por três 
relações de implicação: sujeito-objeto, doador-destinatário, ajudante-
antagonista) e das funções (não mais trinta e uma, mas vinte, divididas 
em três categorias: contratuais, executivas – performancielles – e 
disjuntivas – disjonctionelles). O método tende a estender-se na direção 
de uma gramática geral da narratividade, isto é, encontrável não só em 
toda produção narrativa, mas em todo enunciado verbal.

No polo oposto, uma definição da fábula na sua totalidade (sem 
decompô-la nos seus primeiros elementos) e na sua atualidade (referindo-
se somente às suas manifestações explícitas e às intenções do narrador) 
situa-se uma pesquisa morfológica contemporânea à de Propp, mas em 
um âmbito autônomo de pesquisas formais: a de André Jolles, cujo texto 
fundamental, Einfache Formen (1930), foi relançado por uma recente 
tradução francesa7. O capítulo sobre o Märchen é um dos menos ricos do 
livro de Jolles como elaboração metodológica e como exemplificação (o 
capítulo sobre a lenda é, de longe, o melhor), mas a definição do Märchen, 
apesar da sua generalidade, merece ser considerada. Para Jolles, a 
disposição mental que leva à fábula é a da moral ingênua, isto é, a moral 
que se exercita sobre os eventos e não sobre os comportamentos, a moral 
que sofre e rechaça a injustiça dos fatos, a tragicidade da vida, e constrói um 
universo no qual a cada injustiça corresponda uma reparação. Este sentido 
da injustiça da vida e da necessidade de uma reparação (que corresponde 
na gramática ao modo optativo) contém todos os elementos da fábula, 
que para Jolles não são “motivos” nem “funções”, mas gestos verbais. 
Analisando-se mais atentamente, podemos notar uma concordância de 
fundo com a representação do movimento da fábula que (apesar de não 
recorrerem a categorias psicológicas ou morais) tanto Propp quanto 
Lévi-Strauss e Greimas apontam: como passagem de funções negativas 

7 André Jolles, Formes simples, trad. Do alemão de A. M. Buget, Paris, 1972.
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(distanciamento, proibição, danificação, falta, obstáculo) para funções 
que derrubam ou superam a negatividade das primeiras.

Voltemos agora ao discurso que havíamos iniciado sobre a 
possibilidade de usar a fábula como documento histórico. O processo 
de formalização comum a estas pesquisas poderia ser visto como uma 
tentativa de distanciar ainda mais a fábula da esfera de interesse do 
historiador. O contrário, porém, é verdadeiro: reduzir a fábula ao seu 
esqueleto invariável contribui para pôr em evidência quantas variáveis 
geográficas e históricas formam o revestimento deste esqueleto e o 
estabelecer de maneira rigorosa a função narrativa, o lugar que vêm a 
ocupar neste esquema as situações específicas do tecido social, os objetos 
da experiência empírica, utensílios de uma determinada cultura, plantas 
ou animais de uma determinada flora ou fauna, pode nos fornecer alguns 
dados que, todavia passariam desapercebidos, sobre o valor que aquela 
determinada sociedade lhes atribui.

A fábula, na formalização de Propp, não pode assumir movimentos 
que não sejam de danificação ou falta, e não é por acaso que, examinando 
as coletâneas dos folcloristas, encontramos o máximo de especificidade 
local e temporal justamente nas sequências iniciais, nas adversidades 
da situação inicial, enquanto o desenvolvimento e a solução afortunada 
são cada vez mais estereótipos e distantes da experiência vivida pelo 
narrador e pelo seu público (as habituais núpcias com o habitual príncipe 
ou a habitual princesa). O valor de documento histórico da fábula será, 
portanto, mais facilmente comparável ao configurar-se a situação inicial 
de adversidade: por exemplo, o distanciamento da casa que é representada 
na Itália meridional como desemprego entre os trabalhadores agrícolas: 
“Cu vô garzuni – Ca vugghiu patrune!” vão gritando pela praça os três filhos 
órfãos em uma fábula Catanzarese resgatada por Raffaele Lombardi 
Satriani8. Sempre na Itália meridional, o tema da jovem que se veste como 
o pai de sete filhas, ridicularizado por um pai de sete filhos, sente muita 

8 Raffaele Lombardi Satriani. Racconti popolari calabresi. Vol. I, Nápoles, 1953. O conto 
n. 41, I tre orfani, foi traduzido por mim, o n. 138, das Fiabe italiane cit.
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vergonha: sobre esse início, amplamente documentado pela tradição oral9, 
o primeiro testemunho literário aparece no Pentamerone de Basile (III 6).

Poderíamos dizer, portanto, que a polpa histórica sobre o caroço 
morfológico é mais substancial no início da fábula e mais magra à medida 
que se avança no desenvolvimento da narração: na realidade, as seivas 
históricas mais difíceis de extrair são as que podem nos dizer algo não 
óbvio. Se estabelecermos o quesito: quais são os objetos mágicos mais 
característicos da fábula italiana?, ou mais genericamente, quais são os 
ajudantes? (No sistema actancial de Greimas os objetos mágicos também 
entram na categoria dos ajudantes), não é somente um elenco de variantes 
que devemos reunir, mas devemos ter presente (com Lévi-Strauss) que o 
valor destas manifestações pode ser compreendido somente no interior 
da fábula como um todo; a relação entre o léxico e a sequência narrativa, 
entre o paradigma e o sintagma nunca é arbitrária.

Um objeto mágico, habitualmente, é um fruto ou um instrumento 
cuja primeira conotação é o pouco valor, a inutilidade, assim como o 
ajudante de mágico se apresenta, quase sempre, como uma pessoa ou 
um animal do qual não se espera nenhuma ajuda. O sentido histórico 
da função narrativa de um determinado vegetal, ou animal, ou objeto, 
ou ofício, será utilizado no sentido de derrubar a primeira conotação 
negativa. Assim, poderemos refletir sobre no fato de que um ajudante 
animal entre os mais famosos, ou seja, o gato astuto e mistificador que, 
antes de se transformar no Chat botté (Gato de Botas) de Perrault, havia 
sido personagem italiano (com Straparola e Basile), em uma variante 
siciliana (Don Giuvanni Misiranti, contada a Giuseppe Pitrè10 pela sua 
melhor narradora oral, Agatuzza Massia) é simplesmente uma fava, 
encontrada no chão por um homem famoso e conservada com respeito. 
A trama, porém, pode-se dizer idêntica, com a unificação dos papéis do 
herói e do gato, e com a fava que não tem outra função a não ser a de um 

9 Remeto às indicações bibliográficas contidas nas notas n. 69 e 124 das Fiabe italiane .

10 Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani. Reunidos e ilustrados por Giuseppe Pitrè, 4 
vol., Palermo, 1875. A fábula em questão foi transcrita por mim em Fiabe italiane: Padron 
di Ceci e fave.
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amuleto; somente no final a fava se transforma em fada, assumindo a 
função do doador. (Em Perrault é um Ogro que é obrigado pelo Gato a 
transformar-se de opositor em doador).

Como explicar o fato de que o mesmo papel pode ser assumido por 
um gato e por uma fava? Não é inútil saber que o enredo idêntico do 
Gato de Botas apresenta na Sicília uma variante com uma raposa no 
lugar do gato11. Lévi-Strauss nos ensinou a classificar a fauna dos contos 
míticos segundo especiais unidades de significado (zoemi) em relação 
aos seus contextos. Aqui, a situação é a de um jovem que, na morte do 
pai, recebe uma herança miserável; é, portanto, em relação a um eixo 
miséria-riqueza que podemos estabelecer a isotopia do gato e da raposa: 
um animal auxiliar, mas inoperante se não houver um celeiro para ser 
defendido dos ratos; a outra, um animal nocivo, mas inoperante se não 
houver um galinheiro que possa ser assaltado. O mesmo eixo miséria-
riqueza poderia definir também a fava como um objeto de nenhum valor 
e também como fundamento de riqueza.

A ideia de que a partir de um objeto de pouco valor se possa chegar 
à riqueza, está na base de um tipo especial de pequenas histórias 
populares baseado em uma progressão de trocas ou compensações 
de valor crescente, progressão que se interrompe com um brusco 
anticlímax (a este tipo de fábula cumulativa, Propp dedicou um estudo a 
parte12): em uma típica história deste gênero, que se conta em Mântova13, 
o objeto de partida é justamente uma fava. A fábula siciliana que estamos 
estudando também tem um início de fantasias econômicas que se diria 
ser do tipo cumulativo: o jovem faminto projeta plantar a fava, colher 
as vagens, replantar primeiro em vasos e depois, alugando uma horta, 
transformar-se em um comerciante de legumes etc; só que depois desta 
rápida progressão a narração toma outro caminho: tendo chegado a 

11 Cfr. A minha nota sobre La Volpe Giovannuzza , n. 185 das Fiabe italiane, cit.

12 V. Já. Propp, La fiaba cumulativa russa, em Ricerche semiotiche, org. de J. M. Lotman e 
B. A. Uspenskij, Ed. It. Org. de Clara Strada Janovic, Turim, 1973

13 La fortuna facile, em Isaia Visentini, Fiabe mantovane, Turim, 1879, ou na recente 
reedição transcrita e organizada por Paola Gozzi Gorini, prefácio de Italo Calvino, 
Mântova, 1970.
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imaginar-se como um niguzianti grossu, o jovem aluga um armazém a 
crédito, apresentando-se como “Patruni di citrici e favi, o tanti o quanti”. 
Com a arte da caracterização realística que a distingue, Agatuzza Messia 
apresenta-nos a transformação do seu mísero herói em um camponês 
burguês ambicioso e empreendedor. O eixo miséria-riqueza, portanto, 
marca aqui o salto do primeiro elemento do processo econômico, a fava, 
para o elemento final, o armazém; o desenvolvimento do conto deve 
reintegrar o conjunto dos elementos saltados, que compreende a posse da 
terra e a força-trabalho. Em Perrault, terra e força-trabalho pertenciam 
ao Ogro, e o Gato, com a sua astúcia, conseguia subtraí-los dele, em favor 
do jovem deserdado; em Pitrè, pertencem à fava que as doa ao arruinado, 
ou melhor: passa tudo para o seu nome por meio de vários documentos.

O Gato de Botas é a fábula que Jolles usa como exemplo de imoralidade 
comportamental (as mentiras do Gato), que corresponde à ‘moral 
ingênua’ (reparação da injustiça da condição de deserdado). Agora, 
podemos dizer que os ‘gestos verbais’ com que Perrault e Agatuzza 
Messia de Pitrè exprimem esta imoralidade-moralidade (ou digamos, 
as variantes que o narrador escolhe entre o número das variantes 
possíveis) são homólogos aos seus contextos históricos. Para Perrault, 
burguês na corte do Rei Sol14, o contexto é o feudal, visto como adverso e 
que pode transformar-se em favorável apenas se o lugar do beneficiário-
antagonista vier a ser ocupado pelo beneficiário-sujeito, o que só pode 
acontecer se com a sua astúcia o Gato consiga transformar o Ogro em 
rato e comê-lo. Para a velha ama de leite do doutor Pitrè, mulher do povo 
a serviço de uma família da burguesia liberal, na Palermo dos anos da 
anexação ao Reino da Itália, o contexto é aquele visto como favorável de 
um processo econômico que parece desenvolver-se por força própria e 
no qual uma nova burguesia espera progredir unicamente com a virtude 
da ousadia e da rapidez de não deixar escapar as ocasiões.

Poderíamos forçar os motivos que o texto nos oferece para 
“historicizá-lo” ainda mais, aproveitando a singular sintonia entre a 

14 Cf. Marc Soriano, Les Contes Culture savante et traditions populaires, Paris, 1968. 
Por mais que a ideia central possa não convencer (a vida e a obra de Perrault explicadas 
com um presumível trauma psíquico do gêmeo sobrevivido) o livro é útil pela rica 
documentação. 
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estranheza da variante e o estado de ânimo de uma sociedade em um 
momento de transição, mas não devemos esquecer-nos de que as fábulas 
são, pela sua natureza, voltadas ao passado, estáticas como o mundo 
agrícola em que se perpetuam, e as transições de que trazem traços são 
mais antropológicas que históricas. “Datar” uma fábula é arbitrário, 
exceto com uma aproximação de séculos, quando não, de milênios.

Examinemos, por exemplo, as variantes de um esquema de fábula 
cuja difusão em toda a Itália é ricamente documentada15: uma mulher 
grávida, tomada por um “desejo”, rouba salsa na horta de uma Ogra; 
descoberta, ela deve prometer que doará à Ogra a filha que nascerá. Na 
Itália, esta filha pode chamar-se Petrosinella (no Pentamerone, II 1) ou 
Prezzemolina (na Novellja Fiorentina de Vittorio Imbriani). A fábula é 
de difusão europeia, com outras plantas e outros nomes: na Alemanha 
(irmãos Grimm) chama-se Rapunzel, rapúncio.

Podemos comparar às fábulas com este início, aquelas, muito 
difundidas na Itália meridional, dos cicoriari (na Calábria) ou cavuliciddari 
(na Sicília): uma família pobre, para sobreviver deve ir “a minestra”, isto 
é, pôr-se a colher ervas selvagens; quando uma planta maior do que as 
outras é arrancada – chicória, erva-doce ou couve – o solo se escancara 
abrindo passagem para um mundo subterrâneo que engole a filha menor. 
Aos dois inícios, segue-se a prisão da filha no “mundo de baixo”, ou 
também no outro mundo, e vários desenvolvimentos que lhe permitirão 
retornar ao mundo familiar, geralmente com um noivo libertado do 
encanto que o prendia lá embaixo.

Que as fábulas correspondentes a este esquema (transgressão na 
colheita de vegetais, prisão e núpcias secretas de uma jovem no mundo 
subterrâneo), modelam-se sobre o mito da vegetação, com o período invernal 
de Proserpina, filha de Ceres, no mundo plutônico, é uma constatação óbvia, 
mas muito genérica. Uma variante siciliana concentra também o mitema 
natalício do filho solar nascido em lugar escuro, aqui, um galinheiro16.

15 Remeto às notas n. 86, 136, 142, 174, 181 das Fiabe italiane.

16 Pitrè, Fiabe, n. 32 Lu Re d’animmulu, da qual surgiu a minha Il figlio Del Re nel pollaio, 
n. 74 das Fiabe italiane. Sempre em Pitrè, as fábulas dos cavuliciddari estão nos n. 18, 19,20.
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Se quisermos compreender algo sobre o modo como a fábula se 
difunde na Itália, devemos estudar, antes de tudo, as variantes da planta 
considerada como fatal (proibida?), que em muitos casos dá o nome 
à jovem segregada. Podemos facilmente explicar que o rapúncio da 
variante alemã dos Grimm tem um sentido de mediação entre o mundo 
subterrâneo e a vegetação de superfície, mas menos claro é porque no 
lugar do rapúncio, na Itália, aparece a salsa. A oposição fundamental 
que vem à mente com a comilança de salsa da mulher grávida é: planta 
alimentar-planta aromática, o que nos leva às portas dos “jardins de 
Adônis” recentemente estudados por Marcel Detienne17, território de 
uma botânica arcaica baseada na oposição alimento-aroma, agricultura-
jardinagem, Ceres-Vênus. Enquanto as fontes literárias utilizadas por 
Detienne se situam mais do lado de Vênus (do prazer e da transgressão), 
as fontes folclóricas, testemunho das resistências do mundo agrícola, são 
mais provavelmente propensas para o lado de Ceres, isto é, da perpetuação 
do ciclo da fecundidade vegetal e humana. Resta, porém, estabelecer 
a função da salsa (ou erva-doce, ou chicória de alguma espécie) como 
planta proibida (abortiva?, afrodisíaca?), mas, ao mesmo tempo, como a 
planta mágica: a menina marcada pela “vontade” e pelo nome da planta 
passará por um mundo de transgressão alimentar (motivos canibalísticos 
estão presentes em mais variantes) e amorosa (noivo invisível, núpcias 
proibidas) e atuará na liberação da prisão subterrânea. Para não deixar 
de lado outras oposições relevantes, o conjunto das variantes deverá 
estar disposto sobre uma grelha de grandes dimensões: comer por 
fome–comer por “vontade”; plantas cultivadas–plantas espontâneas; 
plantas comestíveis–plantas aromáticas; plantas de folha comestível-
plantas de raiz comestível.

Ao estudioso que empreendesse semelhante reconhecimento, 
aconselharia não desconsiderar o raro fascículo de Pietro Pellizzari Canti 
e canzoni popolari del contado di Maglie in Terra d’Otranto (Maglie, 1881) 
porque as notas ao Cuntu de la massara contêm um amplo elenco dos 
nomes locais das chicórias comestíveis ou “folhas mistas” ( foie maddhate); 

17 Marcel Detienne, Les jardins d’Adonis. Mythologie dês aromantes em Grèce, Paris, 1972.



180<< sumário

a colheita de uma delas (os culacchi de porcu) coincide com o rapto da 
colhedora. Mas o Cuntu de la massara (cf. a minha tradução La madre 
schiava das Fiabe italiane) oferece muitos motivos de interesse: não se 
narra uma descida ao mundo subterrâneo, mas um rapto realizado pelos 
turcos que levam a colhedora de chicórias como escrava para além-mar.

Eis que se abre outra zona de pesquisa histórica: as relações entre 
topologia mítica e geografia; como a divisão entre mundo cristão e 
mundo islâmico se homologa por meio de estruturas mítico-folclóricas 
precedentes, especialmente nas regiões litorâneas sujeitas a incursões 
bárbaras; a homologia entre o Oriente dos “turcos”, outro mundo e 
antagônico, e o mundo plutônico, também com suas conotações de 
riqueza (mineral). É de se notar que o mundo plutônico não desapareceu, 
mas somente inverteu a sua função, de raptor a doador: de fato, dois 
anos depois do rapto, os familiares da vítima encontram um tesouro 
enterrado, que na sequência do conto se insere quase como uma doação 
recebida em troca da mulher raptada; e este tesouro depois servirá para 
resgatá-la dos mercadores de escravas. Vemos, portanto, aparecer aqui 
outro mitema popular difundido, o do tesouro escondido, instaurando 
uma implícita corrente de relações: tesouro–piratas turcos – mundo 
subterrâneo–além-túmulo.

Mas a variante apresenta outra “novidade”, e é igualmente vistosa: a 
mulher raptada não é a filha, mas é a mãe. A permanência no outro mundo 
não é mais vista como uma fase de passagem simétrica entre a idade 
fecunda e a velhice. Este é, de fato, o tema que o conto enuncia no início e 
no final: uma coruja (único elemento sobrenatural do conto) perguntou 
à mulher: “Quando queres a riqueza, na juventude ou na velhice?” e a 
mulher escolheu a velhice. Se antes era a última criatura nascida a ser 
prometida em sacrifício às potências obscuras da vegetação, para que 
ela também se tornasse vegetação, agora se trata de uma renúncia 
consciente, de um sacrifício imediato para gozar de benefícios futuros, 
quase a aceitação em transformar-se em objeto de troca como penhor 
para poder aproveitar uma economia de troca (a mulher raptada e feita 
escrava é resgatada mediante um tesouro encontrado).
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Podemos dizer que este Cuntu de la massara, narrado em Terra 
d’Otranto e transcrito por Pellizzari, representa uma tradução de 
motivos mítico-fabulares em termos de “histoire larmoyiante”. Jolles 
define o “conto trágico” – bem conhecido desde a antiguidade – como 
a “forma simples” (oposta àquela da fábula) ou melhor (dado que o 
conto tem um final feliz) como a narração romanesca, que dá uma certa 
verossimilhança para aventuras extraordinárias18. Isso pode nos servir, 
portanto, para o estudo das transformações, no interior do folktale, entre 
fábula mágica e conto romanesco. O conjunto de transformações “mundo 
de baixo-Oriente islâmico”, “filha sacrificada-mãe sacrificada”, “natureza 
antropomorfizada-humanidade reduzida a objeto” corresponde à 
passagem de um universo mítico-vegetal para um universo histórico-
geográfico. Se as variantes mais arcaicas das fábulas remetiam-nos a uma 
cultura pré-agrícola (de colhedores), a uma economia de sobrevivência 
que se funda sobre a autorreprodução da vegetação da época e sobre o 
rápido consumo sem acumulação nem troca, esta variante romanesca 
situa-se no quadro cultural de uma economia baseada na troca, na 
acumulação, no consumo adiado. É aqui que a moral assume a forma 
de economia dos sofrimentos e das satisfações (mais ou menos como a 
moral de Robinson Crusoe), esperando que os sofrimentos da juventude 
e da maturidade sejam recompensados pelas satisfações da velhice, e 
assim os sofrimentos dos pais serão recompensados pelas satisfações 
dos filhos. Ao culto do sacrifício do filho menor, típica forma de contrato 
com as forças da natureza nas culturas agrícolas arcaicas, sobrepôs-se o 
culto dos sacrifícios da mãe, típica forma de contrato modelada a partir 
do processo de investimentos de esforços e sofrimentos que norteia uma 
economia de troca e de acumulação.

Uma pesquisa deste tipo, portanto, pode nos mostrar como a fábula, 
produção narrativa arcaica do mundo agrícola, representa a integração 
do homem ao ciclo de reprodução de uma riqueza, sobretudo, vegetal e 

18 No “cantare” quatrocentesco Istoria di Ottinello e Giulia (e nas variantes europeias 
mais ou menos contemporâneas), outra história de separação (de dois namorados) 
através de um rapto de piratas, é o jovem que, vendido como escravo encontra, em terras 
orientais, um tesouro enterrado. 



182<< sumário

animal, vivendo este processo com toda a sua precariedade, com todos os 
seus esforços de conduzi-lo da penúria à abundância, e testemunhando, 
pela gama de variantes, a estratificação das transformações culturais, 
sempre do ponto de vista rural e aldeão. Mesmo do fundo da condição 
mais rejeitada e subalterna, a fábula restaura uma visão de universo 
total, enquanto esta visão de totalidade é possível19, isto é, até quando 
a experiência do ciclo natural e cultural não se restringe àquela da 
reprodução da força-trabalho.

Já nas Fiabe italiane20, havia indicado, entre os textos mais interessantes 
do folclore italiano, fábulas como Quattordici (marchigiano e abruzzese, 
mas também de outras regiões21) nas quais o objeto mágico é a enxada, 
o herói é um cavador, o antagonista é um proprietário agrícola (contadí 
grosso na versão “marchigiana”), e o Diabo é obrigado a exercer a função 
de doador e de ajudante (antes, a sua aliança com o antagonista ou com o 
herói é a ocasião para a prova decisiva: o cavador vence e o Diabo deixa-
lhe os seus tesouros, levando o patrão consigo para o inferno). (Outro 
particular digno de nota é a repetição do número catorze: número 
mágico, provavelmente, mas também indício de que entramos em um 
mundo no qual tudo se conta numericamente).

E assim, só me resta confirmar a definição: “um dos maiores 
monumentos da narrativa popular italiana” para Peppi spersu pri lu 
munnu das Fiabe,novelle e racconti popolar sicilini de Pitrè (traduzido 

19 Em outras formas da narrativa oral rural, a miséria é vista como uma negatividade 
sem resgate, diferentemente da fábula. Na Sicília, estas formas inspiradas em um duro 
sarcasmo “de classe” são as paridades (apólogos e parábolas), as histórias (lendas e 
anedotas) e os chistes aldeões de escárnio dos tolos e cornudos. Recentemente, tive a 
oportunidade (por sugestão de Leonardo Sciascia) de estudar as características destas 
formas narrativas em duas introduções a reedições de duas belíssimas coletâneas: 
Serafino Amabile Guastella, Le parit`e le storie morali dei nostri villani (1884), introdução 
de I. Calvino, Palermo,1969; Francesco Lanza, Mimi siciliani, introdução de I. Calvino, 
Palermo, 1971.

20 Cf. o final da introdução e as notas às fábulas aqui citadas.

21 Novelline e fiabe marchigiane, reunidas e anotadas por Antonio Gianandrea, Jesi, 
1878; Tradizioni popolari abruzzesi, reunidas por Gennaro Finamore, v. I: Novelle, parte I, 
Lanciano, 1882; parte II, Lanciano, 1885. Para outros cotejos, veja-se a minha nota n. 96 
das Fiabe italiane.
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por mim literalmente na Fiabe italiane: Sperso per il mondo). Se Propp 
supõe uma fábula originária e potencial, cuja fórmula não se manifesta 
nunca na sua completitude nas fábulas que, efetivamente, conhecemos, 
podemos dizer que esta do Sperso per il mondo é uma daquelas que se 
aproximam mais da completitude defendida por Propp, e também uma 
daquelas em que cada constante é representada por variáveis mais 
originais. O texto, que Pitrè reproduz como “contado por Antonio Loria e 
resgatado pelo Sr. Leonardo Greco” em Salaparuta, reúne características 
de fábula, de conto realista-picaresco, de mito cósmico. Mas tudo se 
concentra no universo do trabalhador agrícola: o conto picaresco é o do 
“rapaz” a procura de trabalho (a função do distanciamento, obrigatória 
como condição inicial da fábula coincide com a condição obrigatória do 
proletariado meridional, do emigrante perdido pelo mundo); a fábula é 
aquela na qual, para obter a mão da princesa, as provas não consistem 
de atividades de cavalaria, duelos, torneios, mas de uma “salma”22 de 
terra para ser arada em um dia; e o mito de um milagre solar refere-
se somente à duração da jornada: a jornada, unidade de remuneração 
salarial e unidade de superfície da terra cultivada é o único horizonte do 
trabalhador braçal.

A função do ajudante mágico é assumida por um boi, mas por um boi 
velho, aparentemente inútil para o trabalho agrícola. Deste boi, na vida 
e na morte, exala-se toda a força mágica, reconstitui-se o universo da 
fábula. O boi velho combate e vence um touro furioso; emparelhados no 
mesmo arado, boi e touro superam todas as provas da aradura. Quando 
Peppi obteve a mão da filha do rei, o boi pede a Peppi para ser abatido: 
a carne deverá ser cozida e se transformará em “carne de coelho, de 
lebre, de aves, de peru, de capão e também de peixe“ para o banquete de 
núpcias; a ossada deverá ser enterrada e gerará frutos e flores.

É claro que estamos no centro de uma rede de relações semânticas 
em torno do boi e da aradura. Como unidade semântica, o boi significa 
castração, esterilidade, em oposição ao touro, mas significa também força 
motriz para a aradura, aumento da fecundidade do terreno, em oposição 

22 Medida de superfície, utilizada na Sicília, correspondente a 1,7 ha. (N T)
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ao pastoreio e às formas de agricultura precedentes ao arado. Ao longo 
do eixo esterilidade-fecundidade distribuem-se todos os significados: a 
revolução tecnológica do arado e do jogo é portadora de fecundidade dos 
campos, mas também de esterilidade; e aqui o histórico poderá definir 
este atributo nos termos que lhe competem: cultura cerealista extensiva 
que destrói outras formas de cultura e de criação, alimentação à base 
de farináceos, latifúndio, trabalho servil. O boi velho e o touro são as 
duas inutilidades naturais (velhice, selvageria) chamadas em socorro da 
inutilidade cultural da castração dos bovinos. Pode dar-se que a fábula 
de Peppi derive do mito de um herói cultural inventor do arado (o pacto 
com o sol entraria nesse contexto); mas assim como aparece no texto 
registrado por Pitrè, Peppi é o herói da fábula optativa, chamado para 
reparar a injustiça da vida dos trabalhadores braçais. O sacrifício do 
boi – boi mágico, não boi agrícola – marca o retorno da abundância e 
variedade de carnes comestíveis e de frutas. É um mito regressivo, de 
restauração de uma cultura pré-histórica (de caçadores e desmatadores) 
ou simplesmente de uma agricultura não latifundiária (de pastores e 
horticultores)? Ou então é o mito profético de um novo pacto com os 
elementos (o sol e seus mediadores) para um diferente curso do tempo, 
um diferente destino humano em uma diferente astronomia?

Podemos definir isso como uma última tentativa da fábula de 
reconstruir um universo total. Com o desaparecimento de uma totalidade 
natural-cultural arcaica, a fábula morre, ou seja, perde a faculdade de 
multiplicar as suas variantes. Outras representações de uma totalidade 
do mundo em uma sequência de eventos assumem forma, multiplicam 
suas variantes, morrem, parcialmente ressuscitam e parcialmente 
tornam a morrer. E isso sempre repetindo algo das primeiras formas 
do conto, para as quais em cada história que haja senso, é possível 
reconhecer a primeira história jamais contada e a última, depois da qual 
o mundo não se permitirá mais ser contado em uma história.

ConCLusão

Em suma, as fábulas são, por natureza, migratórias: viajam no tempo 
e no espaço, por séculos e continentes, mas também entre as diferentes 
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classes sociais, transformando ouvintes em narradores e narradores 
em ouvintes. Desde o início do seu percurso literário, Calvino identifica 
nas fábulas uma grande enciclopédia narrativa. Ele se interessava por 
qualquer tipo de fábula, pois cada uma delas poderia se transformar em 
outra história ou em dezenas delas. È dessa forma que a sua narrativa 
assume as características e as prerrogativas de uma arte combinatória. 
Pode ser vista como a negação da teoria romântica de gênio, ou como a 
superação do conceito de inspiração-intuição. Enfim, uma narrativa que 
valoriza a dedução. 

Podemos, de fato, identificar facilmente nos contos e romances de 
Calvino todo esse interesse e dedicação aos estudos sobre as fábulas. 
Seu estilo fiabesco encontra-se bem presente já no seu primeiro romance 
Il sentiero dei nidi di ragno (1947), na sua primeira coletânea de contos 
Ultimo viene il corvo (1949) e, principalmente, no romance Il visconte 
dimezzato (1952) – escrito três anos antes do início do projeto Fiabe 
italiane – no qual a presença da magia, do fabuloso, é fortíssima e a 
narração gira em torno da imagem de um homem cortado ou partido em 
duas metades (o bem e o mal) que continuam a viver independentemente.

Há um consenso entre críticos e leitores de que nos ensaios e 
narrativas de Calvino, além do escritor e editor atento aos anseios do 
mercado, podemos identificar também uma preocupação didática. 
Podemos identificar, portanto, um professor oculto. Certamente, a 
fantasia é o elemento principal encontrado nessas obras, mas ensinar 
a cultivar a fantasia e estimular a ética e a moral racional através dela 
também são temas condutores de seus textos. 

rEfErênCiA 

CALVINO, Italo. Sulla fiaba. Org. Mario Lavagetto,Torino, Einaudi, 1988.
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formAs dE AusênCiA nAs obrAs vinil verde E 
Os lOBOs denTrO das paredes pELA triLhA do 

insóLito E do tError

Maria de Lourdes Guimarães1

A ausência é um tema antigo e recorrente no universo das artes. 
Seja na literatura, no cinema, na pintura, na fotografia, na arquitetura, 
na dança e até mesmo na música, a ausência tem a sua representação, 
que pode ser caracterizada por diversos aspectos: espaços esvaziados, 
silêncios, incomunicabilidade e outros.

A ausência e o vazio podem ter muitas definições, essas diferem de 
acordo com as diversas áreas de estudo. Na arte e, mais especificamente, 
nas áreas em que se trabalha a narratividade, a ausência se faz sentir por 
meio de vários aspectos, como a não-caracterização das personagens, 
a incomunicabilidade e a construção de entre-lugares, como frestas, 
espaços vazios, locais ermos, escuros etc. Tais elementos ajudam a 
configurar a ausência em muitas narrativas, e estão presentes nas duas 
obras destacadas nessa comunicação: o curta Vinil verde, de Kléber 
Mendonça e o livro Os lobos dentro das paredes, de Neil Gaiman.

De acordo com Dornbusch (2011), o termo ausência ganha diferentes 
significados em função do enfoque: 

Vazio e ausência são termos que dependerão 
muito do contexto em que serão ancorados: 
antropológico (homo absconditus), filosófico 
(o nada, nirvana), semiótico-midiático 
(representação, som versus ausência de som), 
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entre outros. Fato é que a ausência será sempre 
definida pelo seu contraponto cultural, que é a 
percepção concreta e física palpável, a presença. 
(DORNBUSCH, 2011, p. 26).

A ausência também pode ser representada como espaço de trânsito, 
o entre-lugar, zona de transição. Marc Augé se baseia no conceito da 
supermodernidade como produtora de não-lugares e ressalta que o 
não-lugar existe como espaço de vivência de solidões e não é tratado 
de uma forma individualizada. O não-lugar é um local efêmero que não 
“cria identidade singular nem relação, mas sim solidão e similitude” 
(AUGÉ, 1994, p. 94). 

Nas obras de arte de maneira geral, sobretudo as narrativas, a 
montagem é aspecto essencial para se construir os enredos. Vale 
lembrar que, como afirma Eisenstein, “o conceito de montagem está 
presente em toda a cultura humana. O pensamento humano é montagem” 
(EISENSTEIN, 2002, p. 8). E a montagem está em diferentes suportes. 
No caso da ausência, a montagem, com a escolha de imagens, cenas, 
sequências e transições, é vital para caracterizar tal ambientação. 

Destacando narrativas fílmicas, a composição cênica do espaço, o 
som ou sua falta, a focalização e/ou a descaracterização das personagens 
são alguns dos elementos que revelam o clima de vazio. É importante 
ressaltar que a ausência ou presença do som, importante elemento que 
integra diferentes composições narrativas, pode desencadear a atmosfera 
da solidão, do vazio e do mergulho nas ausências sentidas. Nos filmes a 
relação do som com a imagem é muito íntima, como observa Chion:

Durante a fruição de um filme, existe uma mistura 
dos elementos visuais e sonoros que resultam no 
filme, num conjunto, sendo muito difícil assistir 
e discernir, simultaneamente, qual parte é 
qual, principalmente quando se está tendo um 
primeiro contato com a obra, de tal forma que, 
raríssimas vezes, levamos em conta o sonoro 
especificamente (CHION, 2003, p. 436).
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O teórico de cinema Marcel Martin destaca a importância do som na 
narrativa fílmica como “um elemento decisivo da imagem pela dimensão 
que acrescenta, ao restituir-lhe o ambiente dos seres e das coisas que 
sentimos na vida real. Com efeito, o nosso campo auditivo abrange 
constantemente a totalidade do espaço ambiente” (MARTIN, 2013, 
p. 28). Em contraponto, a partir de um entendimento que o silêncio é 
interpretado pela sensação de ausência de som, seu efeito pode carregar 
inúmeras significações e dados simbólicos, como vazio, morte ou 
suspense. Os momentos de silêncio têm sua função narrativa, podendo 
interferir no ritmo do filme, deixando-o mais lento, por exemplo, além 
de denotar uma série de significados como cumplicidade, tristeza, medo, 
associando os mais diferentes valores às imagens. Além do silêncio, a falta 
de comunicação é outra forma de caracterizar a ausência, reforçando a 
solidão, a distância e a inacessibilidade do outro. 

indEfinição quE AmpLifiCA o vAzio

A falta de identificação do sujeito é uma das facetas da ausência. A 
suspensão do nome, de caracterizações, de elementos definidores, joga 
o personagem numa espécie de vazio narrativo. A personagem é um dos 
elementos básicos da narrativa. Conforme explica Cândido: 

A personagem vive o enredo e as ideias, e os 
torna vivos. (...) o essencial do romance é o 
personagem (...) é o elemento mais atuante, 
mais comunicativo da arte novelística moderna, 
como se configurou nos séculos XVIII, XIX e 
começo do XX (CÂNDIDO et al., 2007, p. 54).

Segundo Segolin, para os formalistas russos, o personagem, um 
dos elementos que compõem a fábula, entendida como “o conjunto de 
eventos ‘invocados’ para a constituição de uma história” (SEGOLIN, 
1978, p. 27), só ganha o status de personagem literário quando inserida 
no “movimento construtivo da trama” (SEGOLIN, 1978, p. 27). Segolin 
ainda aponta que, a trama, de acordo com os formalistas russos, está 
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relacionada ao “procedimento construtivo que transforma a matéria 
bruta factual em obra literária” (1978, p. 27), ou seja, a forma como os 
eventos da fábula se interligam. 

Na literatura, o ser ficcional se estrutura pelas palavras. São as 
descrições, ambientações e relações com outros elementos da narrativa 
que caracterizará as personagens. Se esses elementos, contudo, se 
constroem por meio de vazios, espaços escondidos, labirintos, espelhos 
e círculos, a personagem também trará as marcas desses componentes.

vinil verde E Os lOBOs denTrO das paredes: LACunAs insóLitAs

A solidão, o trânsito pelo entre-lugar, a morte são temas caros às 
duas obras destacadas nesse estudo, nos quais tais elementos se fazem 
presentes e ajudam a construir as narrativas, permeadas por elementos 
fantásticos, maldições e fatos aparentemente inexplicáveis. 

Um aspecto que aproxima as duas obras são os elementos fantásticos 
e insólitos que integram as narrativas. Todorov destaca que o fantástico 
é a “hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, 
face um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1992, 
p. 31). O insólito se instaura a partir do momento em que tais elementos 
fantásticos se inserem no cotidiano dos personagens, sem causar 
espanto; ele se integra na rotina. Ainda segundo Todorov o fantástico 
se apodera do tempo da incerteza e, a partir do momento que se escolhe 
uma explicação para os fatos, sai do “terreno do fantástico para  em um 
gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso� (TODOROV, 1992, p.31).

Em Vinil verde, a relação de normalidade entre filha e mãe não é 
surpreendida quando estranhos acontecimentos surgem em suas vidas 
e elas aceitam com certa naturalidade os fatos que vão se sucedendo. 
Em Os lobos dentro das paredes, Lucy e sua família convivem com lobos 
dentro das paredes e, apesar do descontentamento, tal fato parece ser 
um aspecto normal dentro da história e até mesmo esperado/previsto. 
Vejamos, então, como os elementos da ausência ajudam a caracterizar tais 
aspetos e ampliar o clima de insólito, suspense e fantástico nas narrativas.
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ConstruçõEs no vAzio Em vinil verde

O curta-metragem Vinil verde (2004), com direção de Kléber Mendonça 
— diretor de O som ao redor (2012) — é um bom exemplo da construção 
dos vazios em uma obra cinematográfica. A obra, que faz referência à 
produção cinematográfica de Chris Marker, chamada “La Jeteé” (1962), 
é toda feita por meio de fotografias. Vinil verde traz em si elementos do 
insólito e do terror, uma vez que trabalha com temáticas próprias desses 
gêneros, como maldições e elementos fantásticos, dentre outros.

Ganhador de diversos prêmios, entre os quais Melhor Montagem 
e Melhor Direção no Festival de Brasília (2004), Vinil verde conta com 
a participação de duas personagens: Mãe e Filha, moradoras de um 
apartamento, em Recife. Carinhosa com a filha, a mãe presenteia a 
menina com uma vitrola e uma caixa de discos infantis. Contudo, há um 
disco proibido: o Vinil verde. Sem questionar os motivos da proibição, a 
menina promete à mãe que não vai ouvir o disco, mas descumpre o acordo 
e, com isso, desencadeia a maldição: ao voltar do trabalho, a progenitora 
está sem um braço. Ainda assim, a menina continua a ignorar o pedido da 
mãe, que vai perdendo outros membros do corpo até sucumbir à morte. 

Em Vinil verde, uma das características da narração é a falta de 
nomeação da mãe e da filha, configurando-se como uma ausência de 
identidade. As personagens não têm nomes, o narrador sempre se refere 
a elas como mãe e filha, inclusive subtraindo o artigo. A história se inicia 
com o narrador dizendo em ritmo calmo: “Era uma vez a história de mãe 
e filha”. O recurso do “Era uma vez” nos remete às histórias infantis, um 
dos primeiros contrastes da narrativa, uma vez que ao longo da história 
vemos que se trata de uma temática sinistra diferente das abordadas em 
obras voltadas para crianças.

O narrador continua: “As duas moravam juntas num apartamento, 
em Casa Amarela, Recife. Todos os dias mãe assistia ao espetáculo que é 
acordar filha.” Em quase todas as passagens narradas tanto a exclusão 
dos artigos como a ausência de nomes são recorrentes e até o final do 
curta não descobrimos os nomes das personagens. 
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A ausência do artigo é um dos aspectos marcantes em Vinil verde. 
Os artigos antecedem o substantivo com o objetivo de determinação ou 
indeterminação.

O artigo definido identifica o objeto designado 
pelo nome a que se liga, delimitando-o, 
extraindo-o de entre os objetos de mesma classe 
como aquele que já foi (ou será imediatamente) 
conhecido do ouvinte, quer através do discurso 
(que dele faz menção) quer pela “dêixis” (que o 
mostra, ordenando-o espacial e temporalmente), 
quer pelo contexto idiomático, no qual a palavra 
é quando não ulteriormente determinada, nome 
de conceito ou de toda uma classe de objetos 
(BECHARA, 2001, p. 153).

Um aspecto da composição fílmica de Vinil verde é a estática da foto como 
recurso narrativo, que se desenvolve por fotografias still. No decorrer do 
curta, temos a intercalação de algumas telas em preto. Ao mesmo tempo 
em que essas tomadas denotam a ausência de luz, também contribuem 
para espaçar o ritmo das cenas e tornar o clima mais angustiante. Eles 
se revelam como espaços vazios na narrativa, e encerram em si uma 
significação dentro da montagem, ampliando a sensação de solidão das 
personagens, inseridas num enredo insólito e conduzidas por um ritmo 
lento, quase arrastado, que muitas vezes nos dá a impressão de estarmos 
olhando o passar das páginas de um livro ilustrado.

Na narrativa fílmica, o papel da câmera é vital na construção de 
sentidos. A maneira como é movimentada, o tipo de angulação e o 
enquadramento são importantes elementos narrativos. “[...] torna-se 
móvel como o olho humano, como o olho do espectador ou do herói do 
filme. A partir de então, a filmadora é uma criatura móvel, activa, uma 
personagem do drama. [...]” (MARTIN, 2005, p. 38). No curta-metragem, 
a construção cinematográfica é feita de espaços esvaziados, com 
insistentes tomadas que focalizam o corredor, portas e escadas, locais 
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de passagem e transição, que também acabam por amplificar o ambiente 
em espaços de solidão. 

A incomunicabilidade também é um traço do filme. Embora tenha uma 
voz que narra a história, não há diálogos sonoros que explicitem as falas da 
mãe e da filha. No curta, os diálogos nos são dados por meio de um discurso 
indireto, pois o narrador funciona como um contador de histórias. Aqui as 
“lacunas” são preenchidas pela imaginação do espectador.

A trilha sonora se limita a uma melodia sinistra que toca poucas 
vezes, sempre deixando o clima mais tenso. Na maior parte do tempo 
ouvimos apenas alguns ruídos pontuais e esteticamente intencionais 
(como o barulho dos talheres no café da manhã, da TV, a reza dos crentes 
ao lado, o som do interfone ou o ato das personagens mastigarem um 
biscoito) e a música do disco verde. Essa música, por seu lado, é cheia de 
significações e amplifica a situação de insólito e desconforto: ela tem um 
ritmo alegre, leve, porém sua letra fala de ameaças e maldições. 

Também é possível observar uma incomunicabilidade entre as 
personagens, revelada pela constante desobediência da filha que, embora 
tenha concordado com a mãe em não ouvir o disquinho verde, contraria 
a promessa, o que sempre gera consequências terríveis.

Ao final, a menina desobedece ao último aviso da mãe mais uma vez 
e as luvas verdes aparecem para pegá-la. As últimas palavras do curta 
amplificam a sensação de ameaça e de medo que permeia a obra: “Mais 
tarde ela própria se apaixonou, teve filhos, para eles deu todo o seu amor 
e todos os seus medos e as mais profundas aflições”. 

Dentre as cenas que compõem as situações de suspense em Vinil 
verde, estão os momentos que sucedem a desobediência da filha com sua 
insistência em ouvir o disco. Cada vez que isso acontece, a mãe perde 
um membro do corpo: primeiro um braço, depois o outro braço e, por 
último, as duas pernas, sendo que essa última falta culmina na morte 
da genitora. O estranhamento é que mesmo com as mutilações, a garota 
continua a ouvir os discos como se nada tivesse ocorrido. 
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pArEdEs quE hAbitAm o EstrAnhAmEnto

A narrativa gráfica Os lobos dentro das paredes (2006), de Neil Gaiman, 
tido como um dos mais expressivos escritores da literatura fantástica na 
atualidade, autor de Coraline (2002), conta a história da menina Lucy que 
descobre lobos habitando as paredes da sua casa. O fato vai provocar 
uma enigmática aventura que mescla mistério, fantasia e humor. 

A narrativa é composta pelo texto de Neil Gaiman e ilustrações de 
Dave McKean, que faz uso de diversas técnicas, mesclando fotografias, 
ilustrações e colagens. A forma de combinação dessas técnicas cria um 
efeito perturbador, que causa estranhamento, numa dicotomia entre 
realidade e fantasia. Os desenhos angulares e traços vitorianos reforçam 
o caráter sinistro dos personagens e o insólito da situação. 

O cenário da casa é peculiar e se mostra quase como um espaço 
indefinido, com economia de objetos de cenas e a mistura das linhas, 
formas e texturas, que se confundem e se diluem. 

A ausência de nome dos personagens também está presente no livro 
Os lobos dentro das paredes. Só a menina é representada com o nome, 
Lucy, os demais são identificados como o pai, a mãe e o irmão: “Dentro 
da casa, tudo estava calmo. Sua mãe estava colocando geleia caseira 
nos potes. Seu pai estava de folga do trabalho, tocando tuba. Seu irmão 
estava na sala jogando videogame” (GAIMAN, 2006, p. 5).

Contudo, aqui, a protagonista é nomeada, e é justamente ela quem vai 
perceber o elemento destoante da realidade da família e tentar avisar a 
todos do perigo. Pai, mãe e irmão, distraídos em suas atividades diárias, 
não dão ouvidos a Lucy e, embora ela seja ignorada da sua certeza, exerce 
seu papel de protagonista comandando as ações de retorno ao lar, quando 
a casa é tomada pelos lobos. Os demais exercem um papel de coadjuvantes.

Lucy se revela como uma menina curiosa, observadora e inconformada 
com os acontecimentos que ocorrem com ela e sua família. Ela também 
articula maneiras de superar a situação e age conforme seus instintos. Lucy 
não tem só um nome, mas também detém a coragem e destreza dos heróis. 

Como visto anteriormente, uma das formas de ausência pode ser 
representada pelos não-lugares, como locais de passagens, ambientes 
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ermos, espaços esvaziados. No livro de Neil Gaiman, as paredes 
funcionam de certa forma como um local transitório, exercendo uma 
função bem incomum. Elas vão se tornar um local de passagem, um 
espaço onde lobos habitam antes de invadir a casa da personagem Lucy, 
que se refere a esse local da seguinte maneira: “tem um monte de espaço 
nas paredes de casa. E pelo menos não é frio lá” (GAIMAN, 2006, p. 22). 
Assim, as paredes assumem a função de um entre-lugar, um local de 
passagem, pois se almeja a casa e não as paredes. 

Após a tomada da residência pelos lupinos, Lucy e sua família fazem 
uma breve “estadia” no quintal, outro local da casa que é definido como 
um ambiente transitório, no qual as pessoas costumam permanecer por 
um determinado espaço de tempo e não habitá-lo normalmente como se 
fosse o interior de uma casa. 

Antes de Lucy resolver retomar à casa, sua família conjectura sobre 
alguns locais em que poderiam morar a fim de não terem sua residência 
invadida por lobos. A família de Lucy almeja outros espaços, mas 
curiosamente são destinos longínquos, em regiões ermas ou até mesmo 
imaginárias, como descreve o diálogo a seguir: 

— Nós devíamos mudar para o Círculo Ártico — 
disse o pai de Lucy.
— Lá as casas são feitas com paredes de gelo 
e neve, e não há nada além de ursos polares e 
focas por centenas de quilômetros. Quando os 
lobos saem de dentro das paredes, não há mais 
nada a fazer. 
— Hmmmph! — grunhiu Lucy.
— Nós deveríamos morar é no Deserto do Saara 
– continuou a mãe. Lá as paredes são de tecidos 
coloridos que tremulam com o evento quente 
e não há nada além de camelos e raposas por 
milhares de quilômetros.
— Blaaah! – grunhiu Lucy
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— Eu acho que a gente devia morar no espaço 
sideral – opinou o irmão.
— A gente poderia viver em uma estação orbital 
no espaço, onde há paredes de metal com luzes 
que piscam e brilham e nada além do foosles 
e esquossuques por bilhões de quilômetros. 
(GAIMAN, 2006, p. 30).

A personagem Lucy não deseja viver em nenhum local que não seja o 
seu lar, e comanda a família na retomada da casa. Para expulsar os lobos, 
eles “entram” na parede, o que deixa os bichos em polvorosa. O diálogo 
dos lobos demonstra o medo das consequências de os humanos saírem 
das paredes, o mesmo medo vivido outrora pela família. Aqui o enredo 
assume uma construção circular e nos coloca de volta à situação inicial: 
o medo de algo sair das paredes (antes lobos, agora humanos). Assim, as 
paredes se tornam um lugar que esconde o medo, a ameaça da casa ser 
tomada (ou re-tomada). 

— Arrgh! – uivaram os lobos. 
— As pessoas estão saindo de dentro das 
paredes!
— E quando as pessoas saem de dentro das 
paredes — berrou o maior e o mais gordo dos 
lobos, se livrando da tuba —, está tudo acabado! 
(GAIMAN, 2006, p. 45).

Essa estrutura circular é uma forma de ausência, funcionando como 
jogos de espelhos dentro da narrativa. Os lobos dentro das paredes invadem 
a casa, os moradores expulsos entram nas paredes e retomam a casa, mas 
na sequência já começam os indícios de que elefantes estão a caminho. 

Em Os lobos dentro das paredes também é possível identificar uma 
falha de comunicação entre as personagens, constituída pela falta de 
crédito aos avisos de Lucy. Mesmo a garota afirmando ao irmão, ao pai e à 
mãe a existência de lobos nas paredes, ninguém lhe dá atenção. A cada um 
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que Lucy pergunta vem a resposta de que deveriam ser outras espécies 
como ratos e camundongos, sempre seguida de uma estranha frase: “— 
Se os lobos saírem de dentro da parede, está tudo acabado” (GAIMAN, 
2006, p. 45). Ao indagar sobre o que estava acabado ou quem dissera isso, 
as respostas são inconclusivas, tanto para Lucy como para nós leitores. 

ConsidErAçõEs finAis

Analisando as duas obras frente aos elementos que compõem a 
ausência e que ajudam a construir a atmosfera de suspense e insólito, 
vemos que alguns aspectos se aproximam em ambas enquanto outros 
revelam diferentes soluções para desenvolver os enredos. A não 
identificação das personagens em Vinil verde e o destaque quase que 
exclusivo dado a Lucy em Os lobos dentro das paredes mostra um dos 
aspectos do esvaziamento da identidade em função da construção de um 
clima mais insólito, no qual o compreensível caminha lado a lado com o 
não compreensível. 

Diferente de Lucy, em Os lobos dentro das paredes, que questiona 
sobre os acontecimentos em sua casa e luta para modificá-los, em Vinil 
verde, Mãe e Filha vivem a maldição sem questioná-la, num conformismo 
e aceitação que beiram ao incômodo. O silêncio, a incomunicabilidade e 
o ritmo lento da narrativa representam e amplificam a ausência em Vinil 
verde como a solidão e a perda. Já em Os lobos dentro das paredes, mais do 
que a pouca comunicação entre as personagens, é o espaço que configura 
melhor o clima de transitoriedade e vazio na obra: a parede se torna o 
entre-lugar que dá passagem para o inexplicável e para o ameaçador. 

Em ambas as narrativas, o desfecho é marcado pela circularidade, uma 
vez que os elefantes são os próximos a habitar as paredes da casa de Lucy, 
sinalizando que tudo deve começar outra vez. Já em Vinil verde, o medo 
encerra a narrativa, deixando como herança para a menina as aflições 
que serão compartilhadas com seus futuros filhos, desencadeando assim 
uma “eterna maldição”. 
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orALidAdE E tECnoLogiA no mundo digitAL

Laís de Almeida Cardoso1

Sempre foi assim. Desde os tempos 
imemoriais são eles que sabem laçar 
ouvintes com maestria. Conhecem 
como prender os olhos de toda a 
gente com apenas alguns gestos e 
como amarrar seus corpos com fios 
de histórias. [...] Eu ainda ouço sua 
voz modulando cantos mágicos. Ele 
cantava e tocava seu instrumento 
horas e horas debaixo dos baobás 
até os sons ficarem borrados, como 
o horizonte quando encosta o dia 
na noite. Os fluidos da voz apenas 
passavam pela garganta, pois saíam 
de uma alma profunda, de um tempo 
muito distante e carregado por uma 
emoção que jamais seria decifrada 
(LIMA & HERNANDEZ, 2010, p. 9-10).

introdução

Para os nascidos em meados do século XX, o ano 2000 foi aguardado 
com grande expectativa e ansiedade. Não se tratava apenas de uma 
virada de século, mas de milênio2. Stanley Kubrick (1968) havia aguçado 
nossa imaginação com 2001 – Uma odisseia no espaço e algumas previsões 
mais alarmistas comentavam sobre um possível e iminente “fim do 
mundo”. Outras preocupações menos místicas – como, por exemplo, o 
“bug do milênio” – também cercavam essa data simbólica. O futuro havia 
chegado. E agora? 

1 Doutoranda em Letras (USP); Mestre em Letras (USP); Orientadora Pedagógica do 
Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré.

2 Sabemos que o novo século e milênio iniciaram em 2001 (e não em 2000), porém a 
“magia” estava não na passagem do século XX para o XXI, mas na virada dos quatro dígitos 
(1999-2000).
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Passada mais de uma década, o século XXI é vivenciado hoje com 
mais placidez e naturalidade, apesar de não acompanharmos com 
a mesma velocidade os avanços tecnológicos que a cada dia tornam 
nosso conhecimento prévio obsoleto e defasado. Novos programas de 
computador (antes softwares, agora aplicativos, ou simplesmente apps) e 
incontáveis ambientes virtuais – que incluem as notáveis redes sociais – 
surgem a todo momento e nos convidam insistentemente a entrar nesse 
mundo simulado para desfrutar relacionamentos ambíguos e prazeres 
fugazes, como amizades, namoros, jogos e passatempos eletrônicos, além 
de roubar nossa atenção, especialmente quando preferimos voltar nosso 
olhar para uma tela a enfrentar os olhos da pessoa que está ao nosso lado.

Esse avassalador desenvolvimento da tecnologia gerou também 
um inevitável questionamento sobre o destino de alguns artigos 
considerados “em extinção”, como, por exemplo, os livros de papel e a 
própria literatura destinada às crianças que já nasceram nessa chamada 
“era digital”. Em um estudo sobre os rumores a respeito do “fim do livro”, 
Regina Zilberman afirma que:

diagnósticos pessimistas acompanham a 
valorização da leitura, proclamando-se o 
encerramento da era do livro, sua substituição 
por equipamentos mais desenvolvidos 
tecnologicamente e a soberania de formas de 
comunicação eletrônica, capitaneadas pelo 
uso do computador e o fascínio exercido pela 
Internet. (ZILBERMAN, 2001, p. 16-17). 

Por outro lado, a autora revela uma “situação paradoxal”, afirmando 
que “a leitura nunca foi tão prestigiada como agora, alvo de agressiva 
pletora de elogios e manifestações de apreço; ao mesmo tempo, seu 
fim parece próximo, fazendo os encômios desaguarem em prematuro 
obituário” (ZILBERMAN, 2001, p. 17).

Mais de dez anos se passaram desde que esse texto foi publicado e 
os computadores – que no início do século XXI ainda eram peças de uso 
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familiar – hoje estão na palma das mãos de uma infinidade de crianças e 
jovens, que, com o hábil deslizar de seus dedos ou um simples comando 
de voz, abrem as portas do mundo3.

Paralelamente a esse cenário, porém, ainda é possível presenciarmos 
cenas de adolescentes fazendo filas para comprar livros; verificamos 
a presença de milhares de estudantes de todas as idades em eventos 
literários, como bienais e feiras de livros; frequentamos livrarias que mais 
parecem bibliotecas infantis, tal a quantidade de pais e filhos passeando 
entre as estantes ou sentados em confortáveis almofadas, apreciando 
livros de papel. Não raro também é encontrar, nesses lugares, o velho4 
contador de histórias, numa época em que bastaria um smartphone na 
mão para entreter por um bom tempo uma criança.

Como base nessas reflexões iniciais, procuraremos buscar no tempo 
a figura desse orador, detentor da palavra e do conhecimento, e, assim, 
tentar traçar alguns pontos de contato entre oralidade, mitologia e 
literatura infantil. Para isso, dividiremos este trabalho em três partes, 
procurando explorar alguns aspectos importantes da oralidade (tomando 
o corpo como suporte), da mitologia, e de suas implicações no mundo de 
hoje, especialmente no que se refere à literatura infantil e à tecnologia.

o Corpo Como suportE

Durante muito tempo, antes do desenvolvimento da escrita5 ou de 
outras formas de expressão, o homem usou seu próprio corpo como 
repositório de memórias e histórias, fonte de sabedoria e conhecimento. 
A oralidade foi essencial – e ainda o é, nas sociedades ágrafas – para a 
conservação e a transmissão de inúmeras tradições culturais de um 
povo, por meio de suas narrativas, poemas, cânticos ou dizeres. 

3 Considerando os jovens de classe média e alta, que têm em seus smartphones, 
notebooks e tablets internet na palma da mão e se mantêm, se possível, 24 horas por dia 
conectados.

4 “Velho” no sentido de antigo, pois o papel hoje geralmente é desempenhado por 
mocinhas ou rapazes talentosos que sabem como encantar as crianças.

5 Refiro-me aqui à escrita alfabética, sem deixar de reconhecer, entretanto, formas 
muito anteriores de escrita, como, por exemplo, as pinturas rupestres.
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Nas culturas orais6, o corpo era o suporte; memória e tempo, seus 
coadjuvantes. Para que houvesse memorização, era preciso fazer uso 
de uma técnica apurada e, principalmente, de fórmulas eficazes que 
ajudassem a memorizar, como o uso de aliterações, repetições, rimas e 
outros recursos mnemônicos.

Em seus estudos que percorrem oralidade e cultura escrita, Walter 
Ong afirma que “as culturas orais estimulam a fluência, o excesso, a 
loquacidade”, além de “uma grande quantidade de epítetos e outras 
bagagens formulares que a cultura escrita rejeita como pesados e 
tediosamente redundantes em virtude de seu peso agregativo” (ONG, 
1998, p. 49). O autor esclarece, afirmando que:

essa característica está intimamente ligada às 
fórmulas como meio de aparelhar a memória. As 
bases do pensamento e da expressão fundados 
na oralidade tendem a ser não tanto meras 
totalidades, mas agrupamentos de totalidades, 
tais como termos, frases ou orações paralelos, 
termos, frases ou orações antitéticos, epítetos. As 
nações orais preferem, especialmente no discurso 
formal, não o soldado, mas o soldado valente; não 
a princesa, mas a bela princesa; não o carvalho, 
mas o carvalho robusto (ONG, 1998, p. 49).

Desse modo, por meio das fórmulas, era mais fácil memorizar e ensinar 
a memorizar. Além disso, havia a repetição, que permitia ao orador 
retomar a sua linha de pensamento no caso de um lapso de memória, sem 
deixar espaço para o silêncio que poderia gerar dispersão nos ouvintes.

Outro ponto a destacar é a importância das narrativas nas culturas 
orais, uma vez que fatos entrelaçados a um contexto significativo eram 
muito mais facilmente memorizados do que de forma isolada. Ong 
considera a narrativa um gênero fundamental para as culturas ágrafas, 

6 Embora saibamos que ainda existem culturas orais, vamos tratar do assunto no passado, 
considerando a época anterior ao desenvolvimento da escrita (ou do alfabeto grego).
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julgando-a, muitas vezes, “os repositórios mais amplos do saber de uma 
cultura oral”, afirmando que:

embora seja encontrada em todas as culturas, 
a narrativa é, em certos aspectos, mais 
amplamente funcional nas culturas orais 
primárias do que nas outras. [...] As culturas 
orais [...] usam histórias da ação humana para 
armazenar, organizar e comunicar boa parte 
do que sabem. A grande maioria das culturas 
orais – senão todas – gera narrativas ou séries 
de narrativas notáveis, tais como as histórias 
das guerras troianas entre os antigos gregos, as 
histórias de coiotes entre diferentes populações 
nativas norte-americanas, as histórias (de 
aranhas) anansis em Belize e em outras culturas 
caribenhas com alguma herança africana, as 
histórias sunjatas do antigo Mali, as histórias 
de Mwindo entre os niangas e assim por diante. 
[grifos do autor] (ONG, 1998, p. 159).

Segundo o autor, as culturas orais “não carecem de originalidade 
própria” e as variações de uma mesma história são decorrentes das suas 
inúmeras repetições, tornando a narrativa como um “grande instrumento 
mnemônico da humanidade”, a figura do contador de histórias – como o 
rapsodo grego, o bardo escocês, o trovador francês ou o griô africano, 
por exemplo – foi fundamental.

Na Grécia Antiga, aedos e rapsodos exerciam papéis um pouco 
diferentes, mas extremamente importantes para a manutenção e a 
divulgação da cultura grega. Enquanto o aedo era um poeta “criador”7, o 
rapsodo era um “recitador de poemas épicos, que acompanhava seu canto 

7 Para vários estudiosos, Homero teria sido um aedo, especialmente pelo fato de as 
epopeias A Ilíada e A Odisseia serem atribuídas a ele. Porém há controvérsias, inclusive 
sobre sua própria existência. Alguns estudos mais recentes o consideram não um criador, 
mas um compilador de textos, o que o caracterizaria como rapsodo.
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por meio da lira ou da cítara”, tendo Orfeu como arquétipo (KLAUBER, 
2000, p. 1157-8). Embora não criasse os textos que declamava, o rapsodo 
colhia fragmentos de canto que aprendia e os repetia inúmeras vezes, 
podendo fazer diferentes interferências, como adições, subtrações ou 
improvisações. Uma parte importante do seu trabalho era coligir os textos 
orais, como a própria etimologia do termo indica, selecionando passagens 
de poemas pré-existentes, adaptando-os com mais ou menos alterações, 
de acordo com seu público-alvo ou com o local em que se apresentavam. 

Tomamos conhecimento da existência de aedos e rapsodos na Grécia 
Antiga por meio de referências e citações nos próprios textos clássicos, 
como em A Odisseia, por exemplo8. 

Aedos e rapsodos faziam apresentações públicas e particulares perante 
uma assembleia reunida em um banquete ou em praça pública, ou ainda 
em propriedades rurais. Seu repertório era variado, mas constituído, 
sobretudo, da poesia épica, marcada por histórias de deuses e heróis. 
Os gregos acreditavam que todo o conhecimento advindo dos aedos e 
rapsodos era transmitido pelas Musas inspiradoras, filhas de Mnemósine, 
deusa da memória, que lhes concedia o poder de cantar e de contar. 

Segundo Vernant (Apud ELIADE, 2000), “o privilégio que Mnemósine 
confere ao aedo é o de um contato com o outro mundo, a possibilidade de 
nele entrar e dele sair livremente”. Para o autor, 

a deusa Mnemósine, personificação da Memória, 
irmã de Cronos e de Oceanos, é a mãe das Musas. 
Ela é onisciente: segundo Hesíodo (Teogonia, 
32, 38), ela sabe “tudo o que foi, tudo o que é, 
tudo o que será”. Quando o poeta é possuído 
pelas Musas, ele sorve diretamente da ciência de 
Mnemósine, isto é, sobretudo do conhecimento 

8  Em A Odisseia, livro VIII, há um episódio em que um aedo cego, Demódocos, canta 
as batalhas de Troia e os feitos de Ulisses a senhores reunidos, incluindo o próprio 
protagonista, que até então não revelara sua identidade (HOMERO, p. 95). Outro 
episódio ocorre no livro XXII, quando o rapsodo Fêmius é poupado da morte por Ulisses, 
justamente pelo respeito conquistado devido à sua importante posição na sociedade da 
época (HOMERO, p. 246).
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das “origens”, dos “primórdios”, das genealogias. 
[...] Graças à memória primordial que ele é capaz 
de recuperar, o poeta, inspirado pelas Musas, 
tem acesso às realidades originais (ELIADE, 
2000, p. 108).

Assim, por meio dos rapsodos, dos aedos e das lendas – que, cantadas 
e submetidas à métrica, ao ritmo, e a diversos recursos mnemônicos, 
perduraram pela tradição oral –, a memória religiosa e histórica de 
uma sociedade ágrafa pôde ser posteriormente fixada pela escrita e 
conhecida, após ter sido transmitida oralmente entre muitas gerações.

o podEr dA pALAvrA

“No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus”. 
(João 1.1)

Desde o início dos tempos, quando o homem aprendeu a se comunicar 
por meio da fala, a linguagem verbal se destacou das demais não apenas 
como forma de interação entre as pessoas, mas também de manipulação, 
inferência, persuasão, coação... Aqueles que sabiam fazer uso da palavra 
com mais habilidade e propriedade eram possivelmente mais bem 
compreendidos nas tomadas de decisão e na resolução de problemas, e 
assim podiam se sobressair na imposição de suas escolhas e vontades. 

Citando Ernst Cassirer, Ricardo Azevedo afirma que, num dado 
momento da civilização arcaica, a palavra foi a única possibilidade de 
domínio, ineficaz, mas mesmo assim o único, sobre as forças da natureza, 
sobre o caos:

Nada resiste à palavra mágica [...]. Fisicamente, 
a palavra pode ser declarada impotente, mas 
logicamente ela é elevada a uma posição mais 
alta, na verdade a mais alta de todas. O Logos 
torna-se o princípio do universo e o primeiro 
princípio do conhecimento humano (CASSIRER, 
1994 Apud AZEVEDO, 1998, p. 36)
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Em todas as áreas do saber, a palavra exerce papel fundamental, uma 
vez que, por meio dela, podemos nos fazer compreender e verbalizar 
aquilo que queremos com mais clareza. Sem abordar o tema com muita 
profundidade – pois o espaço aqui não nos permite –, podemos citar a 
título de exemplo três grandes campos do conhecimento em que o poder 
da palavra tem uma conotação ainda mais decisiva: 

a religião, que faz uso de seus textos sagrados para revelar seus 
dogmas (como as Bíblias cristãs, o Alcorão islâmico, o Torá judaico, por 
exemplo), além do uso oral da palavra para abençoar, curar, exorcizar, 
esconjurar, etc.; 

a política, cujo poder está nas palavras proferidas por hábeis 
oradores (ainda hoje a cuidadosa escolha e ordenação dos vocábulos 
em discursos bem elaborados são atributos fundamentais a políticos e 
aspirantes ao poder) e 

a psicanálise, que atribui à linguagem um papel fundamental no 
estudo do psiquismo humano e do inconsciente.

Walter Ong explica a “fascinação” exercida pela “arte da retórica”, 
afirmando que:

a fala é inseparável da nossa consciência e tem 
fascinado os seres humanos, além de trazer à 
tona reflexões importantes sobre si mesma, 
desde os mais antigos estágios da consciência, 
muito tempo antes do surgimento da escrita. 
Nos quatro cantos do mundo, os provérbios são 
ricos de observações acerca desse espantoso 
fenômeno humano do discurso na sua forma 
original oral, acerca de seus poderes, sua beleza, 
seus perigos. A mesma fascinação pelo discurso 
oral continua inalterada séculos depois de a 
escrita ter sido posta em uso. (ONG, 1998, p. 17)

O autor esclarece que, nas culturas orais, não existe outra percepção 
da palavra senão a palavra “necessariamente falada, proferida e, 
portanto, dotada de um poder”. 
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No livro de Provérbios, do Antigo Testamento9, há inúmeros versículos 
sobre o poder da palavra (muitas vezes resumida à “língua” ou ainda, a 
“lábios”):

Na multidão de palavras não falta pecado, 
mas o que modera os seus lábios é sábio. 
(10:19) Há alguns que falam como que espada 
penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. 
(12:18) A língua dos sábios adorna a sabedoria, 
mas a boca dos tolos derrama a estultícia. 
(15:2) A língua benigna é árvore de vida, mas 
a perversidade nela deprime o espírito. (15:4) 
A morte e a vida estão no poder da língua; e 
aquele que a ama comerá do seu fruto. (18:21) 
Pela longanimidade se persuade o príncipe, e 
a língua branda amolece até os ossos. (25:15) 
A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca 
lisonjeira provoca a ruína. (26:28). 

Também na cultura popular esse poder é ratificado por meio da presença 
de vários provérbios e ditados que se referem à fala, ao silêncio, à mentira, 
ao “falar demais”, ao ferir com a palavra: “Língua que fala, corpo que paga”; 
“Mentira tem perna curta”; “Em boca fechada não entra mosca”; “Quem fala 
o que quer ouve o que não quer”; “Língua afiada corta mais que espada”.

Porém, para que o poder da palavra pudesse se manifestar de 
forma mais contundente e abrangente, foi preciso mais que provérbios 
e ditos populares. Uma das formas mais difundidas para transmitir o 
conhecimento de um povo foi o desenvolvimento de narrativas – técnica 
utilizada inclusive por Jesus Cristo, que respondia a perguntas de seus 
discípulos por meio de parábolas.

Walter Ong considera a narrativa um “gênero capital da arte verbal” 
e, em certo sentido, “a mais importante de todas as formas artísticas 
verbais”. Para o autor,

9 Antigo Testamento, Provérbios.
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com base na narração, podem ser formuladas 
certas generalizações ou conclusões abstratas. 
Por trás de provérbios, aforismos, especulações 
filosóficas e rituais religiosos, jaz a memória 
da experiência humana disposta no tempo 
e submetida ao tratamento narrativo. [...] 
Tudo isso para dizer que o conhecimento e o 
discurso nascem da experiência humana e que 
o modo básico de processar verbalmente essa 
experiência é explicar mais ou menos como 
ela nasce e existe, encaixada no fluxo temporal. 
Desenvolver um enredo é um modo de lidar com 
esse fluxo (ONG, 1998, p. 158).

Ong enaltece ainda seu valor para culturas orais primárias, que 
fazem uso das narrativas para “armazenar, organizar e comunicar boa 
parte do que sabem”. 

Walter Benjamin, analisando a figura do narrador, também discorre 
sobre a “experiência que passa de pessoa a pessoa”, esclarecendo que 
“a natureza da verdadeira narrativa” pode encerrar, ainda que de forma 
latente, uma “dimensão utilitária” (BENJAMIM, 1994, p. 200). O autor 
explica esse conceito, afirmando que a narrativa

tem sempre em si, às vezes de forma latente, 
uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode 
consistir seja num ensinamento moral, seja 
numa sugestão prática, seja num provérbio ou 
numa norma de vida – de qualquer maneira, o 
narrador é um homem que sabe dar conselhos 
[...] O conselho tecido na substância viva da 
existência tem um nome: sabedoria (BENJAMIM, 
1994, p. 200).

Entre as narrativas de tradição oral, podemos citar como exemplos o 
conto popular, a gesta, a lenda, a anedota e o mito. Cada uma delas é dotada 
de características peculiares no que se refere à forma e aos protagonistas 
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e personagens de seus enredos, além de apresentar diferentes funções 
sociais. Porém é o mito o gênero que mais nos interessa neste estudo, 
por se tratar de uma narrativa ritualística, que reflete um conhecimento 
sobre o homem e sobre o mundo.

Um mito pode ser definido como texto originário dos primórdios da 
humanidade, que se perpetuou pela oralidade. Dicionários multiplicam 
seu rol de significados, tratando-o como “relato fantástico de tradição 
oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam as forças da 
natureza e os aspectos gerais da condição humana”; “relato simbólico, 
passado de geração em geração dentro de um grupo, que narra e explica a 
origem de determinado fenômeno, ser vivo, instituição, costume social”; 
“representação de fatos e/ou personagens históricos, amplificados 
através do imaginário coletivo e de longas tradições literárias orais ou 
escritas”, entre outros (HOUAISS, 2009). 

Desse modo, na etimologia do termo, mythos significa palavra, mas 
também oração, lenda, fábula, história (HOUAISS, 2009). Na Grécia 
Antiga, mythos era o termo usado para designar “narrativa”, e como 
as primeiras narrativas geralmente apresentavam cunho religioso, 
relatando a vida de deuses e heróis, ou ainda se propunham a explicar 
o inexplicável – a origem das coisas, por exemplo –, o termo mito ficou 
conhecido como história que se refere a uma “verdade”, em oposição 
a outras narrativas fantasiosas ou cômicas, como o conto popular e a 
anedota, por exemplo. 

Michèle Simonsen, ao estabelecer alguns critérios para a definição de 
conto popular, define o mito como sendo a narrativa “ligada a um ritual”, 
contendo conteúdo “cosmogônico ou religioso”. Afirma, ainda, que o mito 
“simboliza as crenças de uma comunidade, e os acontecimentos fabulosos 
que ele narra são tidos como verídicos”. Essa “verdade” presente no 
mito se contrapõe ao “descompromisso com a verdade”, que é uma das 
características do conto popular (SIMONSEN, 1987, p. 6).

Com o passar do tempo, porém, o termo assumiu uma série de 
conotações diferentes, não sendo raro associar mito a mentira – como, 
por exemplo, nos termos “mitômano” ou “mitomaníaco” (indivíduo 



209<< sumário

mentiroso ou fantasioso) –, em oposição ao seu primeiro significado. Essa 
inversão de sentidos se deu especialmente devido à aparição dos filósofos 
na Grécia, como Xenófanes (século V a.C.), por exemplo, que começaram 
a questionar a veracidade dos fatos que envolviam divindades e heróis, 
atribuindo ao mito um caráter ficcional (inventado; de mentira). 

Mircea Eliade, em seus estudos sobre mito e realidade, afirma 
que – diferentemente da acepção atual do termo, em que o mito é 
frequentemente concebido como sinônimo de “fábula”, “invenção” ou 
“ficção” –, nas sociedades arcaicas a palavra “mito” designava uma 
“história verdadeira”, “extremamente preciosa por seu caráter sagrado, 
exemplar e significativo” (ELIADE, 2000, p. 7). O autor afirma ainda 
que “é através da experiência do sagrado” que “despontam as ideias de 
realidade, verdade e significação, que serão ulteriormente elaboradas 
e sistematizadas pelas especulações metafísicas” (ELIADE, 2000, p. 
124). Segundo o autor, “os gregos foram despojando progressivamente 
o mythos de todo valor religioso e metafísico” e “o judeu-cristianismo 
relegou para o campo da falsidade ou ilusão tudo o que não fosse 
justificado ou validado por um dos dois Testamentos” (ELIADE, 2000, p. 
8). Mas Eliade acrescenta que “de fato, a palavra é hoje empregada tanto 
no sentido de ficção ou ilusão, como no sentido – familiar sobretudo aos 
etnólogos, sociólogos e historiadores de religiões – de tradição sagrada, 
revelação primordial, modelo exemplar” (ELIADE, 2000, p. 8).

Tomando esta última definição, temos algumas características que 
fazem dos mitos textos instigantes e passíveis de estudo ainda nos dias 
de hoje, como a presença de arquétipos humanos e temas controversos, 
como divindades, teorias sobre vida e morte, feitos heroicos, além de 
muitos deles apresentarem um caráter etiológico, isto é, procurando 
explicar ou determinar as causas ou a origem de certos fenômenos, 
geralmente difíceis (ou impossíveis) de serem explicados por meio da 
ciência ou da razão, mesmo no século XXI. 

Ricardo Azevedo lembra ainda o caráter “iniciático” presente em 
diversos mitos, nos quais “o homem primitivo era introduzido a todo o 
conhecimento necessário para viver, ao nível pessoal e social”, por meio 
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de “modelos exemplares de todas as atividades humanas significativas”. 
Segundo o autor, “diante da mensagem mítica, o incompreensível, o 
estranho, a anomia e o caos representados pelo desconhecido ganham 
nexo e significação passando a fazer parte da vida e do mundo”:

Os mitos, em geral, são modelos a serem 
seguidos, pois, de um lado, contam como os 
deuses criaram o homem, os astros, os animais, 
as plantas e as coisas do mundo e, ao mesmo 
tempo, iniciam o indivíduo, explicando o sentido 
de suas tradições e indicando qual deve ser 
seu procedimento como membro do grupo, no 
matrimônio, na família, no trabalho, na guerra, 
diante dos deuses, diante do desconhecido, 
diante da morte, da doença, da natureza, etc. 
(AZEVEDO, 1998, p 44).

Joseph Campbell acrescenta que “os rituais das primitivas cerimônias 
de iniciação têm sempre uma base mitológica e se relacionam à 
eliminação do ego infantil, quando vem à tona o adulto, seja menina ou 
menino” (CAMPBELL, 1990, p. 147). O autor afirma ainda que “os mitos 
servem, primariamente, para fornecer instruções fundamentais” de 
conduta, especialmente quando nossos instintos “animais” ou biológicos 
nos impelem a fazer algo “proibido” ou “pecaminoso”. Segundo Campbell, 
“é quando começamos a enfrentar nossos problemas psicológicos mais 
perturbadores” (CAMPBELL, 1990, p. 152).

Em outras palavras, o mito é uma narrativa atemporal e essencial. 
Por meio dele é possível entrar em contato com um mundo além 
daquele que conhecemos, como uma tentativa de explicar aquilo que 
não conseguimos entender por meio da ciência e da tecnologia. E por 
meio dele também podemos questionar quem somos, de onde viemos, 
para onde vamos. Porém, qual é o lugar do mito hoje? Onde podemos 
encontrá-lo nessa sociedade apressada e consumista, em que os ídolos são 
passageiros, os prazeres, fugazes, e as respostas têm de ser imediatas? 
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Em uma época em que não há tempo a perder com filosofias, reflexões ou 
histórias ao redor do fogo?

Na última parte deste trabalho, tentaremos analisar como oralidade, 
mito e tecnologia se encontram neste século XXI, e como a literatura 
infantil pode ser mediadora nesse processo.

orALidAdE, tECnoLogiA E LitErAturA infAntiL 

Walter Ong, ao publicar, em 1982, seus estudos sobre oralidade 
e cultura escrita, faz um paralelo entre linguagem oral e escrita, 
estabelecendo comparações diacrônicas, mas também sincrônicas 
entre culturas ágrafas (orais) e quirográficas (escritas). Na época da 
publicação de seu livro, o autor provavelmente ainda não imaginava o 
avanço vertiginoso da tecnologia, mas já propunha um diálogo também 
entre a cultura oral e a eletrônica, esta última representada – em seu 
estudo – pelo rádio e pela televisão. 

O estudo diacrônico da oralidade e da cultura 
escrita e dos vários estágios na evolução de uma 
para outra estabelece um quadro de referência 
no qual é possível entender melhor não apenas 
a primitiva cultura oral e a subsequente cultura 
escrita, mas também a cultura impressa, que 
leva a escrita a um novo patamar, e a cultura 
eletrônica, que se apoia tanto na escrita como na 
impressão. Nesse quadro diacrônico, passado 
e presente, Homero e televisão podem se 
esclarecer mutuamente (ONG, 1998, p. 10). 

O autor citado afirma que “a mudança da oralidade para a cultura 
escrita e, depois, para o processamento eletrônico envolve estruturas 
sociais, econômicas, políticas, religiosas, entre outras” (ONG, 1998, p. 11). 
Desse modo, situamos, a seguir, alguns dos suportes eletrônicos que hoje 
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fazem parte da chamada era digital, por meio de um breve histórico10. 

Na década de 1990, o PC (personal computer) começou a fazer parte 
da vida cotidiana da maioria das famílias brasileiras de classe média, 
que passaram a ter um computador particular em casa, dividindo suas 
atenções, que antes eram destinadas particularmente à televisão. Dez 
anos depois, já era comum cada membro da família ter o seu próprio 
PC (ou notebook, o computador portátil que começou a ganhar espaço 
a partir do ano 2000). Com o novo milênio, a internet se popularizou 
e o moroso acesso discado deu lugar às primeiras versões de banda 
larga, multiplicando as opções de lazer e de vida social, com os famosos 
chats e programas de mensagens instantâneas (entre eles o Messenger, 
que virou “mania” entre os internautas, especialmente adolescentes 
e jovens). Depois vieram o Orkut, o Facebook, o Twitter, o Instagran e 
hoje, 2014, cada estudante do Ensino Fundamental II e Médio de classe 
média de escolas de grandes centros urbanos, como São Paulo, tem seu 
próprio smartphone. Ambientes Wi-Fi também se proliferaram, tornando 
a internet acessível a cada vez mais pessoas.

Porém, mesmo com toda essa concorrência tecnológica, ainda 
surgem livros (de papel) repletos de temas mitológicos e de arquétipos 
milenares que, há muito, habitam o imaginário de meninos, meninas, 
rapazes e moças, poetas e autores desde a Antiguidade – ou desde o 
início dos tempos. É o incontestável caso da série Harry Potter11 (1997-
2007), da autora britânica J. K. Rowling, que causou febre e furor entre 
crianças e adolescentes a cada novo livro publicado, gerando filas e 
euforia – incluindo rituais e contagem regressiva para a abertura das 
caixas lacradas – para obter os volumes recém-lançados em primeira 
mão e, em poucas horas, devorar seu enredo recheado de aventuras 
envolvendo bruxos, elfos, gigantes, anões, serpentes, feitiços, palavras 
mágicas, varinhas de condão e seres mitológicos.

10 Neste breve histórico, citamos o desenvolvimento da tecnologia na sociedade 
brasileira de classe média ou média/alta, porém o exemplo serve para vários países que 
passaram mais ou menos ao mesmo tempo por esse processo.

11 Título e ano de publicação (do original, em inglês). Harry Potter e a Pedra Filosofal 
(1997); Harry Potter e a Câmara Secreta (1998); Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 
(1999); Harry Potter e o Cálice de Fogo (2000); Harry Potter e a Ordem da Fênix (2003); 
Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2005); Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007).



213<< sumário

Simultaneamente ao embalo literário de Harry Potter, deu-se o 
resgate de dois grandes conjuntos de obras da literatura fantástica 
inglesa de meados do século XX, que ganharam novo fôlego com suas 
versões cinematográficas: a trilogia O Senhor dos Anéis, lançada em 2002 
e 200312, baseada na obra de J. R. R. Tolkien13 (cujo sucesso gerou novos 
capítulos, o primeiro já realizado em 2012, com O Hobbit14), e a série de 
longas baseados na coletânea As crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis15, que 
só na última década ganhou três longas com os selos da Disney Pictures 
e da Twentieth Century Fox16, conquistando novos fãs e leitores assíduos 
em países onde a obra desse britânico ainda não era tão conhecida (como 
no Brasil, por exemplo).

Outro conjunto de obras similares, este, porém, já nascido no século 
XXI, é a série Percy Jackson e os Olimpianos, do autor norte-americano 

12 Janeiro de 2002, O Senhor dos Anéis Parte I – A sociedade do Anel; Dezembro de 2002, 
O Senhor dos Anéis Parte II – As duas torres; Dezembro de 2003 – O Senhor dos Anéis Parte 
III – O Retorno do Rei (as gravações da trilogia ocorreram entre 1999 e 2001). O Senhor 
dos Anéis - O Retorno do Rei foi o primeiro e único filme de fantasia a ganhar o Oscar® de 
melhor filme.

13 Publicada originalmente em três volumes entre 1954 e 1955 (The Fellowship of the 
Ring, The Two Towers e The Return of the King), a obra também conta com publicações em 
volume único, com o título original The Lord of the Rings. Conhecido internacionalmente 
por J. R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) foi escritor, professor 
universitário e filólogo, nascido na África e naturalizado britânico.

14 Baseado no livro homônimo de Tolkien (publicado originalmente em 1937), assim 
como O Senhor dos Anéis, a versão cinematográfica será dividida em três partes: The 
Hobbit: An Unexpected Journey (2012), The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) e The 
Hobbit: There And Back Again (prometido para 2014).

15 As Crônicas de Nárnia (The Chronicles of Narnia), série de sete livros da literatura 
fantástica inglesa, escrita entre 1949 e 1954 pelo autor britânico Clive Staples Lewis 
(mais conhecido como C. S. Lewis). É sua obra mais significativa, tendo sido considerada 
uma obra-prima da literatura infantil. Seu sucesso é atribuído à recorrência de temas de 
grande apelo, como os valores cristãos, além de personagens e figuras da mitologia grega 
e nórdica. Títulos dos livros em inglês (e seu ano de publicação): The Lion, the Witch and 
the Wardrobe (1950); Prince Caspian (1951); The Voyage of the Dawn Treader (1952); 
The Silver Chair (1953); The Horse and his Boy (1954); The Magician’s Nephew (1955); 
The Last Battle (1956).

16 Filmes lançados na última década: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005), 
Príncipe Caspian (2008), A Viagem do Peregrino da Alvorada (2011). O próximo episódio 
em produção é O Sobrinho do Mago, com estreia prevista para 2013.
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Rick Riordan17. Trata-se de uma série de cinco livros – além de um 
“manual de sobrevivência”, concebido como complemento aos volumes 
anteriores, para os leitores que quiserem aprofundar seus conhecimentos 
na mitologia contida na obra (baseada sobretudo na cultura grega). 
Em 2010, o primeiro episódio de Percy Jackson ganhou uma versão 
cinematográfica (Percy Jackson e o ladrão de raios); o segundo longa 
(Percy Jackson e o mar de monstros) estreou em agosto de 2013. 

Apesar de o cinema trazer um apelo audiovisual cada vez mais 
sofisticado, com o aprimoramento dos efeitos em três dimensões (3D) e 
o auxílio cada vez mais recorrente da computação gráfica, não se pode 
negar que o sucesso das obras citadas se deu primeiro no papel, em 
forma de livro, sem o qual provavelmente as versões cinematográficas 
sequer teriam existido.

O que todas as séries de livros citadas têm em comum é a presença 
marcante de temas ou personagens mitológicos em seus enredos. Joseph 
Campbell, ao discorrer sobre a importância da mitologia para os jovens, 
afirma que:

os jovens em geral simplesmente se deixam 
arrebatar pelo assunto. A mitologia lhes ensina 
o que está por trás da literatura e das artes, 
ensina sobre a sua própria vida. É um assunto 
vasto, excitante, um alimento vital. A mitologia 
tem muito a ver com os estágios da vida, as 
cerimônias de iniciação, quando você passa da 
infância para as responsabilidades do adulto, 
da condição de solteiro para a de casado. Todos 
esses rituais são ritos mitológicos (CAMPBELL, 
1990, p. 12). 

Por meio dos mitos, crianças e jovens podem vivenciar situações 
paralelas à sua vida, descobrindo prazeres e desafios alheios ao seu 

17 Os livros foram publicados entre 2005 e 2010: O ladrão de raios, O mar de monstros, 
A maldição do Titã, A batalha do labirinto, O último Olimpiano, Os arquivos do Semideus 
(guia ilustrado).
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cotidiano que a vida dos personagens pode lhes proporcionar. O mito 
desempenharia – para crianças “crescidas”, adolescentes e jovens – papel 
similar ao conto de fadas para crianças “pequenas”. 

De acordo com Bruno Bettelheim, “os contos de fadas lidam, de forma 
literária, com os problemas básicos da vida, especialmente os inerentes 
à luta pela aquisição da maturidade” (BETTELHEIM, 1980, p. 221). Ainda, 
segundo o autor, “é característico dos contos de fadas colocar um dilema 
existencial de forma breve e categórica. Isso permite à criança aprender 
o problema em sua forma mais essencial” (BETTELHEIM, 1980, p. 15).

Comparando o conto de fadas ao mito, o autor revela que “tanto 
os mitos como as estórias de fadas respondem a questões eternas: O 
que é realmente o mundo? Como viver minha vida nele? Como posso 
realmente ser eu mesmo?” (BETTELHEIM, 1980, p. 59). Ainda de acordo 
com Bettelheim, ao vivenciar na ficção problemas e situações que 
podem vir a ocorrer de fato ao longo de sua vida, por meio dos contos 
a criança ampara-se psicologicamente, estando mais apta a enfrentar 
conscientemente a realidade que está por vir. Para ele,

os contos de fadas preparam a criança para 
fazer tudo isso de uma forma que lhe permite 
obter uma compreensão pré-consciente de 
assuntos que a perturbariam muito se fossem 
impostos à sua atenção consciente. Mas estas 
ideias, engastadas na mente pré-consciente ou 
inconsciente, tornam-se praticáveis no momento 
oportuno, em que a criança está madura para 
apoiar seu entendimento (BETTELHEIM, 1980, 
p. 319). 

C. S. Lewis, no ensaio “Três maneiras de escrever para crianças”, 
citando Tolkien, afirma que “o atrativo do conto de fadas consiste em que 
nele o homem cumpre de maneira mais plena sua função de ‘subcriador’; 
[...] constrói, tanto quanto possível, um mundo subordinado que lhe é 
próprio” (LEWIS, 2011, p. 745).
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Isabelle Smadja, em uma análise psicanalítica da obra Harry Potter, 
afirma que, “por sob o fantástico e o irreal, oculta-se um ‘realismo mais 
profundo’, o do nosso inconsciente” (SMADJA, 2004, p. 64). De acordo 
com a autora,

a leitura psicanalítica confere ao emprego da 
magia toda a sua razão de ser. Sabe-se que Freud 
resolveu a questão do fascínio que exercem as 
grandes obras trágicas nos seguintes termos: 
“Compreende-se o efeito envolvente de Édipo-
Rei [...] O mito grego capta uma compulsão que 
todos reconhecem, porque todos já a sentiram. 
Todo espectador foi um dia em germe, na 
imaginação, um Édipo e se espanta diante da 
realização de seu sonho transposto para o 
teatro”. Freud iria explicar do mesmo modo o 
fascínio de que é objeto outra grande criação da 
literatura: “O Hamlet de Shakespeare” (SMADJA, 
2004, p. 64). 

Mais à frente, a autora complementa, afirmando que

não seria legítimo considerar que o fascínio 
exercido pelas obras de Joanne K. Rowling vem 
de que elas fazem falar de poderosos desejos 
inconscientes, só que camuflando a presença 
deles sob a irrealidade da bruxaria? “Tudo leva 
a crer”, escrevia Freud em 1908, em O poeta 
e a imaginação, “que os mitos são vestígios 
deformados de fantasmas de desejos comuns 
a nações inteiras e que representam os sonhos 
seculares da jovem humanidade”. A grande 
liberdade que Joanne K. Rowling toma diante 
dos mitos e dos diferentes relatos que marcaram 
a história do mundo encontraria uma explicação 
no fato de que o inconsciente – lugar dos desejos 
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e das lembranças – ignora o tempo, “ao ponto”, 
dizia Freud, “de não ter nenhuma certeza de que 
os dragões das épocas primitivas morreram de 
verdade” (SMADJA, 2004, p. 65).

Assim, ao ser testado em seus desejos mais profundos, o jovem sente-
se atraído pelas histórias que o fazem sentir “vivo”, pertencente a uma 
mesma tribo ancestral dotada de anseios semelhantes, que em vez de 
censurá-lo, o encoraja, em vez de excluí-lo, o acolhe.

Desse modo, em parte devido a esse caráter multifacetado e atemporal 
das narrativas míticas, e em vista, inclusive, da ausência de referências 
religiosas, éticas e filosóficas na vida do jovem de hoje, crianças e 
adolescentes ainda se encantam com os mitos, seja nas histórias e lendas 
do folclore de um povo ou nos textos clássicos resgatados da oralidade, 
que fazem parte do repertório infantil e juvenil atual, presentes em 
livros, filmes e quadrinhos. 

ConsidErAçõEs finAis

Em plena virada do milênio, quando o professor 
se senta no meio de um círculo de alunos e 
narra uma história, na verdade ele cumpre um 
desígnio ancestral. Nesse momento, ocupa o 
lugar do xamã, do bardo celta, do cigano, do 
mestre oriental, daquele que detém a sabedoria 
e o encanto, do porta-voz da ancestralidade e da 
sabedoria. Nesse momento ele exerce a arte da 
memória. (PRIETO, 1999, p. 41)

Com essas palavras, a escritora Heloísa Prieto nos lembra do 
importante papel do professor hoje, nessa era tecnológica, especialmente 
nas classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Repetir os rituais 
que usavam apenas o corpo como suporte é uma forma de reescrever 
a história do homem – assim como a criança pequena refaz a história 
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da escrita, ao rabiscar paredes, ao desenhar as primeiras garatujas, ao 
grafar palavras de forma silábica, omitindo vogais ou consoantes, ao 
escrever de forma rudimentar.

Embora muito questionada nos aspectos que incluem atualização 
e modernidade, a escola “tradicional” ainda pode configurar um oásis 
nessa era tecnológica em que a criança do século XXI está inserida; em 
uma sociedade que, em vez de ver, fotografa; em vez de ouvir, grava; em 
vez de falar, manda uma mensagem; em vez de tocar, tecla.

A Educação 3.0, expressão do momento nas escolas ditas “de ponta”, 
não precisa fugir da tecnologia, mas adensá-la com parcimônia e 
equilíbrio. A EAD – educação à distância – é cada vez mais uma realidade, 
mas ainda se deve insistir na importância do presencial, sobretudo 
na Educação Básica, proporcionando às crianças de apartamento 
vivências no mundo real, no contato com o outro, no tocar, no cheirar, 
no experimentar, no sentir. Além disso, é hora de reeducar os sentidos 
– especialmente o olhar, o ouvir, trabalhando um repertório oral de 
qualidade, com parlendas, adivinhas, jogos de rimas... E histórias, muitas 
histórias. Da nossa cultura, e da mitologia universal... E, assim, resgatar 
os sonhos, como o sonho de ícaro, de voar.
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A CArnAvALizAção nA LitErAturA infAntiL: 
pAródiA E sátirA Em O reizinhO mandãO, dE 

ruth roChA

Lígia Regina Máximo Cavalari Menna

ConsidErAçõEs iniCiAis

Este trabalho objetiva verificar a representação de algumas 
categorias e ações da cosmovisão carnavalesca encontradas em O 
reizinho mandão, de Ruth Rocha, uma paródia dos contos maravilhosos 
destinada ao público infantil.

Vale esclarecer que o carnaval, a partir de uma visão universal e 
histórica, configura-se em uma forma sincrética de espetáculo com caráter 
ritualístico e, dependendo da época, dos povos e dos festejos particulares, 
assume múltiplas e estranhas manifestações, desde mínimos gestos a 
complexas ações e não se constitui em um fenômeno literário, apesar de 
ser literariamente explorado.

Quando utilizamos termos como ótica carnavalizante, aspectos 
carnavalizantes ou carnavalização, tomamos por base os estudos de 
Mikhail Bakhtin (1981) sobre a literatura carnavalizada, desenvolvido 
no quarto capítulo de seu livro Problemas da poética de Dostoiévski.

Vejamos o que diz Bakhtin a respeito da literatura carnavalizada:

Chamaremos literatura carnavalizada à 
literatura que, direta ou indiretamente, por 
meio de diversos elos mediadores sofreu a 
influência de diferentes modalidades de folclore 
carnavalesco (antigo ou medieval). Todo o 
campo do cômico-sério constitui o primeiro 
exemplo desse tipo de literatura. Para nós, o 
problema da carnavalização na literatura é 
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uma das importantíssimas questões de poética 
histórica, predominantemente de poética de 
gêneros. (BAKHTIN, 1981, p. 92)

Em seus estudos, Bakhtin analisa o campo do cômico-sério, constituído 
de gêneros típicos da Antiguidade Clássica, como a sátira menipeia e o 
diálogo socrático, os quais estão, em diferentes graus, impregnados de 
uma cosmovisão carnavalesca específica, chegando, em alguns casos, 
a representar variantes literárias diretas dos gêneros folclórico-
carnavalescos orais.

No campo cômico-sério, há três peculiaridades que merecem destaque, 
uma vez que resultam da influência da cosmovisão carnavalesca. 
Primeiramente, há uma atualização viva do cotidiano, sendo a realidade 
revista e os heróis míticos e personalidades históricas acentuadamente 
modificados para uma versão mais atual em determinado contexto. 
Em segundo lugar, vale esclarecer que esses gêneros não se baseiam 
em lendas, e sim, conscientemente, na experiência e na fantasia livre. 
Em terceiro, acrescentamos que todos esses gêneros se caracterizam 
pela politonalidade da narração, ou seja, por uma variedade de vozes e 
estilos, pela fusão do sublime e do vulgar, do sério e do cômico e pelo uso 
de gêneros intercalados ou mesmo híbridos (cartas, diálogos, paródias 
dos gêneros “elevados”, entre outros).

Dentre esses gêneros, destaca-se a sátira menipeia, cujo nome surgiu 
em homenagem ao filósofo Menipo de Gadare (do século III a.C.) por ter-
lhe dado a forma clássica, mas sua introdução na literatura se deve ao 
erudito romano Marco Terêncio Varron (século I a.C.) que lhe denominou 
de saturae menipea. Como exemplos de sátiras menipeias clássicas, 
podemos citar Satiricon, de Petrônio; as Sátiras Menipeias, de Luciano e O 
asno de ouro, de Apuleio.

É importante ressaltar que a sátira menipeia influenciou a literatura 
cristã e bizantina, assim como a escrita russa antiga. Ela se desenvolveu 
na Idade Média, no Renascimento e na Reforma Moderna, evoluindo até 
nossos dias. 
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Entre as catorze particularidades que caracterizam esse gênero, 
citadas por Bakhtin, podemos ressaltar as mais relevantes, como a 
presença de uma excepcional liberdade de invenção temática e filosófica; 
a criação de situações extraordinárias para provocar e experimentar 
uma ideia filosófica, como uma palavra ou uma verdade materializada 
na imagem do sábio que a procura: “Os heróis da sátira menipeia sobem 
aos céus, descem ao inferno, erram por países fantásticos, são colocados em 
situações extraordinárias” (BAKHTIN, 1981, p. 101).

Há também a combinação orgânica do fantástico livre, do simbolismo 
e, às vezes, do elemento místico religioso com o naturalismo de um 
submundo extremado e grosseiro; o surgimento de um fantástico 
experimental, desconhecido da epopeia e da tragédia antiga; a 
experimentação moral e psicológica, como casos de loucura, dupla 
personalidade, suicídios, entre outros; há, por vezes, cenas de escândalos, 
de comportamento excêntrico, de discursos e declarações inoportunos.

Finalmente, como forte característica, a sátira menipeia ainda 
apresenta contrastes agudos, verdadeiros jogos de oximoros, além de 
incorporar elementos da utopia social, introduzidos na forma de sonhos 
e viagens misteriosas a países misteriosos. Como podemos observar, 
várias dessas características também estão presentes em diferentes 
gêneros da literatura atual, fantástica ou maravilhosa, inclusive na 
literatura destinada ao público infantil.

A CArnAvALizAção nA LitErAturA

Como já dissemos, o carnaval mostra um conjunto de formas de 
festividades, rituais e desfiles ornamentados por figuras complexas e 
não se constitui em um fenômeno literário por si só.

No Brasil, especificamente, assumiu grandes proporções, uma 
verdadeira indústria de espetáculos, que envolve desde profissionais 
especializados até pessoas simples que se transformam em estrelas por 
algumas noites. Apesar de apresentar pontos bastante negativos, como a 
banalização da nudez, o abuso de drogas lícitas e ilícitas e a massificação 
da cultura, a qual é tratada como mercadoria, o carnaval brasileiro, que 
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não pode ser analisado somente pelas manifestações das cidades do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, apresenta múltiplas faces por todo o País, 
mantendo tradições, gerando empregos, arte e cultura. 

Por meio de uma visão mais universal e histórica, o carnaval é 
essa configuração sincrética de espetáculo com caráter ritualístico 
e, adequando-se a cada época, vem do povo e de festejos particulares, 
assumindo múltiplas e estranhas manifestações. 

Quanto à carnavalização da literatura, Bakhtin define:

O carnaval criou toda uma linguagem de 
formas concreto-sensoriais, simbólicas, entre 
grandes e complexas ações de massas e gestos 
carnavalescos. [...] É a essa transposição do 
carnaval para a linguagem da literatura que 
chamamos carnavalização da literatura. 
(BAKHTIN, 1981, p. 105)

Segundo Bakhtin, durante o carnaval são revogadas todas as leis, 
proibições, restrições, sistemas hierárquicos, formas conexas do medo, 
reverência, devoção, etiqueta e quaisquer desigualdades entre os 
homens, que se aproximam por meio de quatro categorias de cosmovisão 
carnavalesca, como a livre familiarização do homem com o mundo; a 
excentricidade, que permite a revelação e expressão humana em forma 
concreto-sensorial, assim, o gesto, a palavra e o comportamento 
libertam-se de forças detentoras do poder; as mésalliances carnavalescas, 
que consistem na livre relação familiar entre valores, ideias, fenômenos 
e coisas, nas quais se reúnem o sagrado e o profano, o pobre e o rico, 
entre outros e, finalmente, como quarta categoria, há a profanação, que 
se resume na formação dos sacrilégios carnavalescos, ocorre a violação 
do sublime, uma vez que este se torna ridículo e é visto com naturalidade.

Para o autor, essas categorias carnavalescas foram transpostas para 
a literatura ao longo dos milênios, sobretudo a de livre familiarização do 
homem com o mundo. Contudo, somente a partir do caráter lógico das 
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mésalliances e da compreensão das descidas profanadoras é que surge 
uma influência acentuada no estilo literário. 

Na literatura carnavalizada, são observadas algumas ações 
carnavalescas, citadas a seguir: 

A primeira e principal ação carnavalesca é a coroação bufa e o 
posterior destronamento do rei do carnaval. Assim, o carnaval é a festa 
do tempo que tudo destrói e tudo renova. . A segunda é a coroação-
destronamento, que se constitui num ritual ambivalente, biunívoco, 
ou seja, as imagens carnavalescas englobam dois pontos de mudança 
e crise, como a morte e o nascimento, a tolice e a sabedoria, o pobre e 
o rico, entre outros. Essa ação expressa a criatividade da mudança, 
renovando a relatividade alegre de um regime. Nesta ação, já se prepara 
uma destronização futura ao coroar um escravo ou o bobo da corte. A 
última é a cerimônia do destronamento. Há o encerramento da coroação, 
mas já se vislumbra outra entronização. O novo rei recebe símbolos de 
poder como uma coroa, um manto, um cetro, já o antigo rei é despido de 
seus símbolos, suas vestes, é surrado e ridicularizado.

É preciso destacar que as imagens carnavalescas são transpostas para 
a linguagem da literatura por exercerem uma personalidade biunívoca, 
como já dissemos, uma vez que abarcam campos de oposições como 
mutabilidade/imutabilidade; nascimento/morte; bênção/maldição; 
elogio/impropério; mocidade/velhice, entre outros, ou mesmo quando 
ocorre o emprego de objetos ao contrário: roupas pelo avesso, calças na 
cabeça, sapatos nas mãos, utensílios domésticos sendo utilizados como 
armas, entre outros.

Para Bakhtin, o próprio riso carnavalesco é ambivalente, pois nele se 
funde a ridicularização e a alegria:

Este antiquíssimo sentido ritual da 
ridicularização do supremo, (da divindade 
e do poder) determinou os privilégios do 
riso na Antiguidade e na Idade Média. O riso 
carnavalesco também está dirigido contra o 
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supremo; para a mudança dos poderes, das 
verdades, para a mudança da ordem mundial. 
(BAKHTIN, 1981, p. 109) 

Assim, consideramos que o riso carnavalesco não se resume ao mero 
deboche, pois carrega consigo aspectos sociais e políticos, manifestados 
por meio da paródia ou da sátira, termos que merecem um melhor 
esclarecimento.

Segundo Bakhtin, “A paródia é um elemento inseparável da ‘sátira 
menipeia’ e de todos os gêneros carnavalizados”, relacionada à cosmovisão 
carnavalesca desde a Antiguidade. Ela também é ambivalente no processo 
de criação do duplo destronante, que leva tudo para um mundo às avessas. 

O autor considera que as paródias do Renascimento, como as de 
Erasmo, Rabelais e outros, já eram bastante carnavalescas e ambivalentes, 
uma vez que nelas podia-se observar uma forte relação entre a morte e a 
renovação. Ele ainda acrescenta que a carnavalização ajudou a remover 
barreiras entre os gêneros, aproximando os elementos distantes e 
unificando os dispersos, sendo essa sua principal função, considerando-
se ainda que a menipeia é a essência da literatura carnavalizada:

A partir da segunda metade do Século XVII, o 
carnaval deixou quase totalmente de ser fonte 
imediata de carnavalização, cedendo lugar 
à influência da literatura já anteriormente 
carnavalizada [...]. É evidente que o carnaval, 
strictu sensu, e outros festejos de tipo 
carnavalesco, a linha da máscara, a comicidade 
do teatro de feira e outras formas de folclore 
carnavalesco continuam até hoje a exercer 
influência direta na literatura. Na maioria 
dos casos, porém, essa influência se limita ao 
conteúdo das obras sem lhes tocar o fundamento 
do gênero, ou seja, carece de força formadora do 
gênero. (BAKHTIN, 1981, p. 113)
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Dessa forma, podemos compreender que nem tudo que observarmos 
no carnaval da atualidade pode ser considerado carnavalizado. Podem 
surgir temas recorrentes, mas não necessariamente um gênero 
carnavalizado, como a sátira menipeia, a qual, como vimos, concentrava 
tantas manifestações e características específicas.

Se considerarmos que a paródia é inseparável da sátira menipeia e 
dos gêneros carnavalizados, conforme afirmou Bakhtin, ao falarmos 
de literatura carnavalizada, já estaríamos, por inclusão, referindo-nos 
à paródia. Assim, julgamos necessário levantar alguns aspectos que 
definam melhor a paródia, diferenciando-a da sátira.

Segundo Linda Hutcheon, é comum confundirmos paródia e sátira, 
isso porque a sátira usa frequentemente “artes paródicas”:

Tanto a sátira como a paródia implicam 
distanciamento crítico e, logo, julgamentos 
de valor, mas a sátira utiliza geralmente essa 
distância para fazer uma afirmação negativa 
acerca daquilo que é satirizado, “para distorcer, 
depreciar, ferir” (Highet, 1962, p. 69). Na paródia 
moderna, no entanto, verificamos não haver um 
julgamento negativo necessariamente sugerido 
do contraste irônico dos textos. (HUTCHEON, 
1991, p. 62)

Na literatura em geral, e mais especificamente aquela dedicada ao 
público infantil, é muito comum nos depararmos com múltiplas relações 
entre diferentes textos, tanto relativas à forma quanto ao conteúdo, a 
intertextualidade, muitas vezes apresentada em forma de paródias. 
Nesse sentido, Hutcheon afirma que a paródia foi um dos modos maiores 
de construção formal e temática de textos do século XX, mas tem sido 
vista por alguns como parasitária e derivativa.

Ao consultarmos os dicionários existentes, teremos a falsa definição 
de que paródia é simplesmente uma imitação ridicularizadora. Vejamos 
duas dessas definições:
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Paródia: [Do gr. parodía, ‘canto ao lado de outro’, 
pelo lat. parodia.] S. f. 1. Imitação cômica de uma 
composição literária. 2. P. ext. Imitação burlesca. 
3. Teatro. Comédia satírica ou farsa em que se 
ridiculariza uma obra trágica ou dramática; 
arremedo. [Cf. parodia, do v. parodiar.] 
(Dicionário Priberan).
Paródia – substantivo feminino (1823) obra 
literária, teatral, musical etc. que imita outra 
obra, ou os procedimentos de uma corrente 
artística, escola etc. com objetivo jocoso ou 
satírico; arremedo (Dicionário Houaiss).

Hutcheon contesta as definições dos dicionários populares, 
enfocando a riqueza estilística e a ambivalência da paródia, uma vez que 
essa produção intertextual pode se constituir em uma simples inversão 
estrutural ou até em uma homenagem ao gênero original:

a paródia é, pois, repetição, mas repetição que 
inclui diferença; é imitação com distância crítica, 
cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo 
tempo. Versões irônicas de ‘transcontextualização’ 
e inversão são os seus principais operadores 
formais, e o âmbito de ethos pragmático vai do 
ridículo desdenhoso à homenagem referencial. 
(HUTCHEON, 1991, p. 54)

Podemos acrescentar ainda a distinção entre paródia, paráfrase e 
estilização, segundo síntese de Affonso Romano de Sant’Anna:

Falar da paródia é falar de intertextualidade 
das diferenças. Falar de paráfrase é falar de 
intertextualidade as semelhanças [...] a paráfrase 
é um discurso em repouso, e estilização é a 
movimentação do discurso, a paródia é um 
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discurso em progresso [...] De outra maneira 
poderíamos dizer: a paródia deforma, a 
paráfrase conforma e a estilização reforma. 
(SANT’ANNA, 1999, p. 41)

A CArnAvALizAção Em O reizinhO mandãO

Em muitas obras da literatura infantil, a carnavalização pode ser 
observada, sendo as paródias de contos maravilhosos um rico material 
a ser analisado. Como exemplo, para o momento, destacamos O reizinho 
mandão, de Ruth Rocha. Obra lançada em 1978, tornou-se um exemplo do 
“renascimento” da literatura infantil brasileira, um verdadeiro “boom” 
nas décadas de 1970 e 1980. Com ela, a autora iniciou a tetralogia dos 
reizinhos (O rei que não sabia de nada, O que os olhos não veem, Sapo 
vira rei vira sapo), obras bastante estudadas, não só por sua relevância 
literária, mas também como pontos de reflexão sobre o poder despótico 
e arbitrário, tão contrário a um dos direitos mais básicos do homem: a 
liberdade de expressão. 

O reizinho mandão contextualiza ludicamente o período ditatorial 
vivido no Brasil após o Golpe Militar de 1964, pois não só revela as 
arbitrariedades vividas, mas também o processo de abertura política 
que se vislumbrava. Quanto ao enredo, podemos sucintamente dizer que 
o reizinho mandava e desmandava. Fazia com que todos se calassem, 
porém, uma simples criança foi capaz de ridicularizá-lo e dar força para 
que todo o reino voltasse a falar. Esse rei se sentia totalmente só e era 
apenas cercado por um papagaio, cuja principal função era repetir o que 
o mandão falava, representando, assim o bajulador. São inúteis todos os 
“cala-a-boca” do rei, pois o povo teimava em falar, cantar, gritar. Como 
vemos, a voz humana é poderosa:

Eram vozes e mais vozes,
que vinham de todos os lados,
De perto e de longe.
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Fortes e fracas, de homens, de mulheres e de 
crianças.
Cantando, falando, gritando e rindo! (ROCHA, 
1978, p. 28)

Como na canção “Apesar de você,” de Chico Buarque, lançada e 
censurada nos anos de 1970, “o coro a cantar” adquire força diante do 
poder. Mesmo se for abafado, o coro insiste em cantar para se fazer ouvir, 
amedrontando o reizinho:

Eram canções de roda, de amor, de brincadeira...
E música de banda, de fanfarras e de orquestras!

O reizinho foi ficando assustado, amedrontado,
Perturbado com todo aquele barulho,
com toda aquela alegria. (ROCHA, 1978, p. 28)

Acreditamos que a palavra possua o poder de denunciar os mais 
diferentes tipos de exploração e suas turbulentas consequências: o 
autoritarismo, a repressão, a censura, a omissão, o conformismo, a 
corrupção, entre outros. Segundo palavras da professora Nelly Novaes 
Coelho, é a arte transformando o real. Há, infelizmente, diversas e 
“competentes” formas de se subjugar o ser humano. 

O reizinho mandão ainda é uma obra atual e constitui-se em eficiente 
instrumento de denúncia e, sob uma perspectiva mais sonhadora e 
utópica, de mudança. Impregnada da cosmovisão carnavalesca, provoca 
o riso, denuncia e leva à reflexão. Satiriza uma época e parodia o conto 
maravilhoso, um gênero tão caro à literatura infantil.

Como vimos, a paródia é um elemento inseparável de todos os 
gêneros carnavalizados e o riso carnavalesco, ambivalente em si mesmo, 
ridiculariza, mas também indica alegria, ou seja, dirige-se contra o poder 
e almeja uma mudança da ordem vigente, exatamente como podemos 
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observar na obra analisada em que o rei, detentor do poder e símbolo do 
supremo, é ridicularizado. 

Além disso, paródia e sátira convivem em O reizinho mandão. O 
gênero é parodiado em sua forma e os fatos narrados são satirizados. 
Como sátira, podemos citar o reizinho criando leis absurdas, sendo a 
comicidade uma das características da literatura carnavalizada: “... 
é proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia” 
(ROCHA, 1978, p. 11).

Destacamos, neste ponto, as imagens carnavalescas transpostas 
para a linguagem literária por meio de diversas relações de oposição, 
chegando a contrastes agudos. Vimos que, segundo Bakhtin, a principal 
ação carnavalesca é a coroação bufa e o destronamento.

Há na obra convergências entre os diferentes pólos das mudanças, 
como o novo e o velho; o início e o fim; e o nobre e o plebeu que convivem 
plenamente, em outras palavras, desenrola-se um forte jogo de oposições, 
no qual a destruição e a renovação se congregam.

O reizinho mandão inicia-se com uma sequência de paradoxos que 
apontam para a impossibilidade de se calar o cantador. Analogamente, 
acredita-se que é inerente ao homem lutar por seus direitos e rebelar-se 
contra as explorações:

No dia que o mar secar,
Quando prego for martelo,
Quando cobra usar chinelo,
Cantador vai se calar. (ROCHA, 1978, p. 5)

Desde o início, percebemos que a proposta da autora é efetivamente 
denunciar o poder autoritário que oprime a liberdade de expressão. 
Ironicamente, o contador nos esclarece que o rei só era bom porque era 
uma ficção “Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, 
muito justo...” Seu filho, em oposição, era um “reizinho mandão”, “um 
sujeitinho muito mal-educado”, um símbolo do autoritarismo. O contraste 
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entre o bem e o mal se torna evidente, assim como a comicidade e o tom 
irônico utilizado.

A ambivalência da coroação-destronamento também fica bastante 
evidente com a morte do rei, o que implica em que seu filho assuma 
o poder. Não há a coroação de nenhum bobo da corte, mas o reizinho 
não fica muito longe dessa figura, é um pequeno e ridículo tirano que, 
provavelmente, transformou-se em sapo.

Esse mesmo tirano, após tanta censura e autoritarismo, levou o povo 
a uma grave consequência da repressão: o silêncio. Curiosamente, o 
reizinho ficou com “dor na consciência” a respeito do que havia feito:

E o reizinho foi percebendo, devagar,
o que ele tinha feito com seu povo.
Aí, deu nele uma coisa no coração,
uma tristeza, uma dor na consciência. (ROCHA, 
1978, p. 18).

Ruth Rocha mantém o tom dialogante do contador de histórias 
e alerta o leitor para a falsidade de seu “herói”, que continuava mal-
educado, fingindo-se de bonzinho:

Mas o reizinho, que estava muito desconfiado,
ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou:
- Olhe aqui, minha filha! Eu sou o rei, sabia?
Trate de dizer alguma coisa já e já! (ROCHA, 
1978, p. 33)

O pequeno ditador, símbolo do poder monárquico, dependia de uma 
menininha, uma simples plebeia, para livrar seu povo da maldição. A 
menina se expressa em toda sua sinceridade: “Cala boca já morreu! Quem 
manda na minha boca sou eu!”

Uma frase-feita de criança, dita em tantas brincadeiras, foi usada 
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aqui como o mais puro reflexo, mesmo que de forma simplista, do livre 
arbítrio, da liberdade de expressão. A ridicularização do supremo, 
representado pelo reizinho, destaca-se novamente, assim como o livre 
contato entre os homens, outra ação carnavalesca. 

Ao final da obra, a figura do príncipe sapo, do conto homônimo 
recolhido pelos Irmãos Grimm no século XIX, é claramente retomada. 

A figura horrenda do sapo, que afastaria as pessoas, acaba exercendo 
atração sobre elas, talvez devido à esperança de que o sapo seja um 
príncipe encantado pronto a se desencantar, não o grotesco em si mesmo, 
mas detentor de uma nobreza escondida, pronta a se revelar. Ou seja, 
os sapos repugnantes seriam príncipes em potencial. Contudo, o que o 
narrador nos passa é que os sapos, mesmo que se tornem belos príncipes, 
continuarão horrendos em suas atitudes. 

Essa dualidade, príncipe-sapo, só vem a reforçar a carnavalização 
contida na obra.

Por meio da carnavalização e do resgate de estruturas tradicionais, a 
criança é levada a refletir sobre questões tanto sociais como individuais, 
em um tom lúdico e bem humorado.

Por fim, destacamos que a carnavalização se revela enquanto 
instrumento de crítica social e de denúncia, já que os detentores do 
poder são ironizados e ridicularizados não pelo simples deboche, mas 
pelo desejo de mudança, o que nos leva a concluir que a carnavalização 
na literatura infantil mereça um estudo mais aprofundado devido à sua 
relevância literária, social e histórica.
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o insóLito Em Contos trAdiCionAis 
AfriCAnos, ContAdos Em português: umA 

trAdução

Euclides Lins de Oliveira Neto1

Nossa apresentação da investigação do insólito em corpus de contos 
africanos, bem precisa, remonta à publicação inusitada organizada por 
um grupo de amigos italianos que decidiram recolher contos tradicionais 
nos cinco continentes, com o objetivo de contá-los em diferentes línguas. 
Foi com essa motivação que Lilly Pansini, Chiara Sorgi e Salvatore 
Agresta, juntamente com a ilustradora Laura Cortini, organizaram a obra 
África – Non il mondo delle favole, ma favole del mondo, publicada na Itália, 
pela Città Nuova Editrice, em 2007. Tal objetivo viu-se realizado com 
publicações posteriores em inglês, francês, alemão, coreano e português.

A presente comunicação é fruto do intento de mostrar como essa 
iniciativa permite uma interface com a literatura tradicional oral, 
veiculadora do insólito para um público infantil e juvenil. Nosso itinerário 
dar-se-á mediante três itens: (1) expor sucintamente as narrativas; (2) 
relembrar o esquema de Vladimir Propp para justificar e (3) situar 
como essa tradução literária identifica o insólito em uma literatura para 
crianças, que visa construir a cidadania-mundo.

Portanto, iniciamos por apresentar a ambientação re-construída 
pela tradução dessas narrativas fabulosas, insólitas e ancestrais do 
continente africano, reunidas aqui por Lilly Pansini e outros autores, 
na obra África – não o mundo das fábulas mas fábulas do mundo, obra 
publicada por uma pequena casa editorial paulista, a Editora Cidade 

1  Doutorando e Mestre em Letras pelo Programa de Estudos Comparados em Literaturas 
de Língua Portuguesa, DLCV da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da 
USP, pesquisador do Grupo de Pesquisa sobre literatura para jovens e crianças, do CELLP, 
tradutor de literatura infantil (Italiano-Português), organizador do livro África – Não o 
mundo das fábulas, mas fábulas do mundo, Ed. Cidade Nova, São Paulo, 2010.
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Nova. Nosso esforço focou em manter a fidelidade ao estilo e à própria 
narrativa, sem que a adequação ao leitor brasileiro fosse privada do que 
é genuinamente africano: aprende-se com as vivências que veiculam a 
sua tradição, tecedora da identidade.

Já de início, o leitor toma ciência de que, em primeiro lugar, o termo 
“fábulas” será tratado em lato sensu, abordando lendas, contos de fada e 
contos folclóricos. São fábulas que remetem ao conhecimento, com clareza 
e amplitude, de vivências da cultura continental africana e, por isso, levam 
a descobrir o insólito, o inusitado como elemento forjador de visões do 
maravilhoso e/ou do fantástico, em uma leitura que é arte de viver. 

Trata-se, portanto, de um fabular africano tradicional que oferece 
elementos para a cidadania mundial em seu sentido primeiro, o de uma 
humanidade fraterna, em que um busca o bem de todos, e marca do 
espírito de coletividade, das relações e da tradição que passa de geração a 
geração nas culturas destes países africanos, geografias dessas estórias 
recolhidas nesta obra. 

A primeira narrativa é um conto de fadas de Marrocos: “O rei infeliz”. 
Um rei obeso e comilão que, redondo como uma barrica, já não consegue 
sair do lugar, nem subir no dromedário, nem passear em seus jardins, 
por isso adoece de tanto viver deitado em um sofá. Um dia, almejando 
melhor qualidade de vida, solicita um médico, prometendo a própria 
filha em casamento a quem lhe resolver o problema. Ninguém ousa 
aceitar tal desafio, exceto um dos conselheiros, que simula ser médico 
e astrólogo, prometendo ao rei consultar, naquela noite, as estrelas. 
Ao nascer do sol, vem a resposta do conselheiro: “(...) muito me aflige, 
Majestade, mas não tenho uma solução, porque os astros dizem que Vossa 
Majestade dentro de um mês morrerá!” (PANSINI et al., 2008, p. 11). O 
rei, aos gritos de pavor, recebe ainda do conselheiro a comprovação: 
“Se isso não acontecer, ao término do mês pode cortar-me a cabeça” 
(PANSINI et al., 2008, p. 11). Impressionado, o rei, furioso, ordena a 
prisão do conselheiro e, tristonho, já não se alimenta como antes e passa 
a caminhar diariamente contemplando as coisas belas que perderá ao 
término do mês, com seu anunciado fim. E, de caminhada em caminhada, 
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emagrece dia a dia. Assim, ao final daquele mês, todos vêm a saber que 
o rei está diferente e mudado, inclusive o conselheiro encarcerado, 
que pede para vê-lo. Ao encontro dos dois, o conselheiro revela ao rei 
ter mentido, confessando não ser nem médico nem astrólogo, porém, 
diz-lhe que este foi o único modo de livrá-lo da morte pela obesidade, 
induzindo-o a apreciar tantas outras coisas boas e belas da vida, e não 
apenas a comida. O rei, atônito, pergunta: “Então não é verdade que eu 
vou morrer?” (PANSINI et al., 2008, p. 12). O conselheiro responde que 
somente Alá é conhecedor dessa verdade. E aconselha ao rei agradecer 
a Alá por tudo o que Ele lhe deu, enquanto ele mesmo já agradecia pelas 
núpcias com a princesa. Sorridente, o rei reage, dizendo que mantém 
suas promessas para sempre e que, por isso, o conselheiro terá como 
esposa a sua filha. Daquele dia em diante, o rei se torna feliz e louva Alá.

As marcas principais deste conto de fadas, recontado, são a tradição 
religiosa do povo marroquino mesclada pelas tradições árabes, aqui 
amalgamadas de influências do islamismo.

As marcas do insólito aqui se apresentam pela mentira travestida de 
verdade, que tece a ficção que conduzirá ao final feliz, típico dos contos 
de fadas, remetendo a dimensão religiosa ao universo das relações 
existenciais correlacionadas com as relações sociais.

A segunda narrativa é uma lenda bem aparentada com conto 
etiológico, explicador das origens das coisas e dos fenômenos, conforme 
a taxonomia cascudiana do conto (cf. CÂMARA CASCUDO, 1998, p. 345). 
Trata-se da narrativa: “Por que o gato persegue o rato?”.

Gato e rato eram amigos e decidem fazer uma travessia no rio. Para tal, 
organizam a construção de uma embarcação, juntos. Utilizam-se de um 
inhame como matéria-prima. Trabalham à noite sem parar. Pronta a canoa, 
o rato, ávido de fome, começa a roer as bordas da pequena embarcação. 
Chove, fica a embarcação à deriva, aportando afortunadamente na margem 
destino, mas o gato, irado, promete matar o roedor. Apenas desembarcam, 
o rato foge e o gato inicia sua perseguição ao rato, que continua até hoje.

Trata-se de uma fábula lato sensu, uma narrativa etiológica (Cf. 
GÓES, 2005, p. 125-131), segundo a taxonomia da fábula desenvolvida 
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por Lúcia Pimentel Góes. É uma narrativa, diga-se, ambientada na 
cultura camaronesa, predominantemente agrícola, na qual as crianças 
aprendiam a tradição pelas lendas, que passam de geração a geração, 
transmitidas por anciãos ao redor do fogo.

O que há de insólito nessa lenda é a presença de elementos tipicamente 
camaroneses: o contar estórias tradicionais, o rio, o ambiente chuvoso 
e o inhame, resolvendo-se, assim, a trama com elementos bem 
característicos do local.

A terceira narrativa é um conto de fadas do Quênia: “Wáku e a grande 
águia”. O conto inicia-se com as palavras: “Muito tempo atrás, havia 
uma menina de nome Wáku, pertencente a uma família bastante rica” 
(PANSINI et al., 2008, p. 25), que se comportava como um menino, apoiada 
pelo pai. Wáku havia assumido um comportamento admitido somente 
para os meninos: mungir e pastorear as vacas, e comer carne junto com 
os homens, enquanto estes, na cabana do pai, contavam estórias. A mãe 
mostrava-se preocupada com o comportamento da filha no que tangia ao 
seu futuro, questionando quem a pediria em casamento; mas disso não 
ousava falar com o marido. Decorrido o tempo, a menina tornava-se uma 
bela jovem, mas um tanto forte pela carne que comia em abundância. A 
mãe, então, cria coragem de comunicar ao marido sua percepção sobre a 
filha. Este não se enfurece, como se pensava, e admite ter contribuído para 
tal comportamento. Mas, um belo dia, um rapaz apaixona-se por Wáku e 
propõe-lhe casamento. As famílias encontram-se para discutir o dote. O 
pai apressa-se em advertir à filha que, de agora em diante, ela não mais 
comerá carne. Wáku aceita a advertência e casa-se. Passam-se os anos e 
ela tem muitos filhos. Porém, sempre se questiona por que as mulheres de 
sua tribo não podem comer carne. Ela faz chegar seu questionamento a 
outras mulheres. Corre a voz e o marido, por meio de pessoas do vilarejo, 
vem a saber que ela come carne às escondidas, desrespeitando as leis do 
vilarejo. A mulher confessa a verdade, mas rebela-se. Isso é notícia em 
todo o lugar, tornando-a admirada e respeitada por sua coragem. Todas 
as noites, homens jovens e anciãos reúnem-se em acaloradas discussões 
sobre o caso, enquanto comem carne. Já é madrugada quando aparece no 
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céu uma águia diferente. Assustados, os homens fogem, mas alguns deles 
acompanham com o olhar a ave, que desce em direção à fogueira, pega 
a carne com o bico e voa ao campo onde trabalha Wáku. Os mais jovens 
conseguem segui-la e a veem depositar a carne junto a Wáku, voando 
depois para a floresta sagrada. Os jovens constatam que Wáku come da 
carne trazida pela águia e contam o que viram aos anciãos. Estes, então, 
interpretam a presença da águia que distribui a carne como um desejo 
de Deus sobre as mulheres de seu vilarejo. Desse dia em diante, tomam 
a decisão de conceder às mulheres o direito de comer carne livremente. 
O voo da águia para a floresta é sinal da intervenção de Deus, assim 
interpretam os homens do vilarejo.

Este conto proporciona uma análise que remete à 
interdisciplinaridade, efeito resultante dos procedimentos do 
comparatismo, pois discute a questão de gênero (Filosofia), os direitos 
das mulheres (Direito), as relações entre pais e filhos (Sociologia), 
marido e mulher etc. Mas o insólito, que emerge das discussões dos 
homens, é atribuído à dimensão espiritual do ambiente africano, a 
dimensão do sagrado (cultura/religiosidade).

A quarta fábula circula na África do Sul: “Tselane e o gigante”. Tselane é 
uma pequena menina que fica sozinha em casa quando os pais vão visitar 
amigos de outro vilarejo. Antes de sair, os pais passam muitas instruções 
à filha e recomendam a ela que não abra a porta a ninguém, inclusive 
combinam uma espécie de senha: cantariam uma canção para anunciar 
que são realmente eles que estão chegando. Assim, os pais partem para 
o vilarejo vizinho, enquanto a menina sozinha permanece na cabana e 
cantarola a canção que a mãe apenas havia lhe ensinado. Vem o gigante, 
imita a voz da mãe com o canto combinado, a menina abre a porta e ele 
rapta-a para a floresta. A menina grita por socorro, mas ninguém a ouve. 
De volta, os pais, desesperados, procuram-na por toda parte. Reúnem-se 
com o chefe da tribo e seus conselheiros decidem enfrentar a floresta, 
onde mora o gigante jamais visto por eles. Na floresta, encontram a 
menina amarrada a uma árvore enquanto o enorme gigante dorme. O 
pai enfrenta o gigante adormecido e liberta a filha. Abraçando-a diz: 
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“Lembre-se, filha minha, uma criança que não ouve os pais não será 
ouvida por ninguém!” (PANSINI et al., 2008, p. 34).

A fábula sul-africana revela o caráter local com elementos tipicamente 
da tradição africana: o ensinamento proverbial, a convivência em 
pequenas comunidades tribais, onde todos se conhecem e nutrem 
amizade para com outros vilarejos muito próximos entre eles. Nota 
local é a solidariedade entre os concidadãos. E daí decorre o insólito 
para solucionar o problema apresentado nesta narrativa: enfrentar um 
gigante jamais visto, mas de cuja existência ninguém duvida. O tom 
proverbial que conclui a narrativa revela que às crianças é ensinado, 
desde sua tenra infância, os valores da partilha amiga, do escutar-se 
uns aos outros e do agir juntos, a ponto de ser considerado suspeito 
quem se isola do grupo. 

A quinta fábula circula em Madagascar, terra de baobás e exuberante 
flora. Lá vive uma velha chamada Rafotsibe, que trabalhava em seu 
campo. Com ela viviam um casal de papagaios juntamente a outros 
tantos animais. Era uma velha enérgica, e somente ela detinha as chaves 
do recinto onde viviam. O papagaio reclama de fome. Rafotsibe promete 
comida, mas manda-o esperar. A espera é longa. O papagaio sugere pegar 
milho ou arroz nos campos da velha. Sem resposta. Enquanto a velha 
adormece, cansada, junto à porta, e a senhora-papagaia abana-a com 
suas asas, o papagaio arromba a fechadura com seu bico reto, criando 
ocasião também para os gafanhotos fugirem e invadirem a lavoura. 
Despertada do sono e apercebendo-se do acontecido, a velha Rafotsite 
lança uma maldição ao papagaio, que ele jamais terá onde morar e que 
seu bico reto tornar-se-á curvo para sempre. Daí se explica por que o 
papagaio tem o bico curvo e por que gafanhotos devastam lavouras.

Uma lenda, mas bem aparentada como conto etiológico no dizer de 
Câmara Cascudo.

São vozes da “oralitura”, como define o Professor Dr. Benjamin Abdala 
Junior em sua obra De voos e ilhas, vozes que ganham sentido para o 
leitor de Língua Portuguesa. (Cf. ABDALA Jr., 2003, p. 112). De fato, Diana 
Lichtenstein e Mario Corso afirmam que tanto os contos de fada, quanto 
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os contos maravilhosos e os mitos são “estruturas que permitem gerar 
sentidos” (CORSO e CORSO, 2006, p. 28).

A tradução desta obra, África – não o mundo das fábulas mas fábulas 
do mundo – Lilly Pansini et al., é nossa. Consideramos o ato de traduzir 
algo como permitir o acesso às diferentes vozes emanadas da narrativa 
do Outro, do diverso, do inabitual. No caso desta obra, trata-se de 
coletânea de “fábulas” no sentido amplo da palavra, do ponto de vista 
da taxonomia dos gêneros literários. Constata-se que essas narrativas 
têm aspecto de contos de fadas, ou de lendas, de histórias de animais, 
mesmo que, em sua maioria, suas personagens sejam “o animal social” e 
racional que é o homem. 

Além disso, propõe-se, na obra, colocar o leitor ante o lúdico pela 
palavra, com uma sequência de “jogos” mnemônicos (não são exercícios; 
são jogos), quase adivinhações sobre temas afins. Em síntese, a obra visa 
mostrar metaforicamente ao leitor como a literatura também ensina e 
constrói a identidade de um povo.

Com esta tradução, oferece-se ao público de Língua Portuguesa cinco 
fábulas de diferentes países africanos, oriundas de recolhas de línguas 
diversas. São narrativas com circulação no Marrocos, República dos 
Camarões, Quênia, África do Sul e Madagascar.

Outro objetivo nosso é demonstrar como a tradução literária buscou 
o equilíbrio entre a fidelidade ao texto fonte, colhido da oralidade, e a 
ambientação necessária para apresentá-lo ao leitor brasileiro. 

São narrativas, portanto, que se tornam “portuguesas”, no sentido 
que afirma Helena Buescu: 

O legado das tradições de uma língua, o ‘escrito 
em português’, dialoga, por seu turno, com 
aquilo que é ‘traduzido para português’ e fica, 
pois, a constituir patrimônio literário disponível 
nesta língua, sob as suas variantes e dentro das 
nem sempre coincidentes culturas de que se 
compõem. (BUESCU, 2011, p. 56).



241<< sumário

João Barrento afirma: “a tradução literária é uma prática textual que 
se integra no âmbito de um uso literário da língua portuguesa, e muitas 
vezes é assimilada à própria literatura portuguesa” (BARRENTO, 2002, 
p.76. Apud BUESCU, 2011, p. 57).

Sendo nossa comunicação desenvolvida no âmbito do Simpósio “(Re)
visões do Maravilhoso e do Fantástico nas interfaces da Literatura 
Infantil e Juvenil: sempre há uma vez...”, retomemos, ainda que 
brevemente, ao esquema sobre o maravilhoso ou à estrutura do conto 
maravilhoso sintetizado por Vladimir Propp, dado que aquele torna-se 
visível em suas funções também nessas narrativas: 

o gênero de contos maravilhosos (...), [esses] 
começam por um dano ou um prejuízo causado 
a alguém (...), ou então pelo desejo de possuir 
algo (...), e cujo desenvolvimento é o seguinte: 
partida do herói, encontro com o doador que 
lhe dá um recurso mágico ou um auxiliar mágico 
munido do qual poderá encontrar o objeto 
procurado. Seguem-se: o duelo com o adversário 
(...), o retorno e a perseguição. Frequentemente 
essa composição torna-se complexa. (PROPP, 
1997, p. 4.)

Depois, o herói enfrenta “precipícios”, consegue retornar, passa por 
provação(ões), cumpre tarefas difíceis, torna-se rei ou nobre, casa-se no 
próprio reino ou no do sogro. Por isso, entre essas narrativas chamadas 
“maravilhosas”, reconhece-se um verdadeiro parentesco entre elas 
devido a esse esquema. Elas têm a ver com a existência humana.

 Sabemos que as fábulas têm características próprias, como a 
brevidade, o fato de trazer animais personificados, com qualidades e 
defeitos humanos. As fábulas têm ainda a finalidade de contribuir para a 
formação do leitor, atributo da literatura estudado pelo professor Antonio 
Cândido (Cf. Cândido, 1972, pp. 803-809). Nas fábulas, verificam-se, pois, 
a partir dos fatos como acontecem com os animais, os comportamentos 
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e as reações diante dessas situações diversas e adversas, das quais 
podemos depreender ensinamentos práticos para a vida.

Reiteramos que nossa análise funda-se na perspectiva da leitura 
interdisciplinar que essas “fábulas” propiciam – detectando que essas se 
apresentam fronteiriças de contos fantásticos, lendas, fábula etiológica, 
contos de fada... Todas elas mantêm características do fantástico e 
do maravilhoso africano, e algumas ainda apresentam respaldo no 
maravilhoso religioso, como é o caso de “Wáku e grande águia”, trazendo 
a águia – como nos contos siberianos – como parte daquele ciclo que 
denomina “Dádivas mágicas”. Ela é responsável por “transportar o herói 
para outro reino” (PROPP, 1997, p. 197). Neste conto, a águia não é voraz 
e exigente como nos contos siberianos, mas ela traz a libertação para a 
heroína. E, nisso, esse conto revela a marca do insólito, visto que a águia 
não devora, mas alimenta a mulher.

A oralitura ou “literatura” oral no continente africano é um dado de 
realidade, sendo capaz de reunir as pessoas, e não apenas crianças, em 
torno dos mais velhos para ouvir estórias em volta de uma fogueira, como 
enuncia o conto “Wáku e a grande águia” (Cf. PANSINI et al., 2008, p. 25).

África – não o mundo das fábulas mas fábulas do mundo, por ser o fruto 
de uma pesquisa atenta e leal, diretamente nas fontes orais africanas, 
leva o leitor a conhecer, pelo menos em parte, como se dá o maravilhoso 
e o fantástico nas narrativas tradicionais, sobretudo revelando um modo 
de ser e de estar no mundo, trazendo elementos para uma cultura da 
cidadania mundial.

Porque a literatura deve contribuir para uma cidadania-mundo, no 
dizer de Helena Buescu: “à literatura deve também ser reconhecido um 
decisivo poder de contribuir para uma cidadania inovadora, participativa 
e, sobretudo, imaginante: a praça maior que a literatura seria” (BUESCU, 
2011, p. 162).

Para concluir, reiteramos nossa leitura de que Fábulas do mundo, não 
o mundo das fábulas propicia um potencial interdisciplinar... Potencial 
que se revela no comparatismo como paradigma de análise literária, 
pois todas elas revelam características do fantástico e do maravilhoso 
africano de um modo inabitual ou insólito.
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