
III Encontro Nacional 

O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional

Comunicações Livres

IX Painel 

Refl exões Sobre o Insólito na Narrativa Ficcional

 
 

O Insólito
e a Literatura
Infanto-Juvenil

NÓSdoiNSÓlito
Insólito Ficcional

Anais do



2011

Anais do IX Painel

III Encontro Nacional

O INSÓLITO E A LITERATURA

Flavio García
Regina Michelli
Marcello Pinto

(Organizadores)

COMUNICAÇÕES LIVRES



O Insólito e a Literatura Infanto-Juvenil

III Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional

Coordenação Geral: 
Flavio García - 

Coordenação Adjunta:  
Flavio García - 

Marcello Pinto de Oliveira- marcellodeoliveirapinto@gmail.com
Regina Silva Michelli  - reginamichelli@globo.com

Parcerias: 

Apoios:

Realização:

Articulações com grupos de pesquisa 
Estudos Literários: Literatura, outras linguagens, outros discursos.

Estudos da Linguagem: discurso e interação.

Semiótica, Leitura e produção de textos - Seleprot.

Crítica Textual e Edição de Textos

Anais do

CEH
CENTRO DE EDUCAÇÃO E 

HUMANIDADES

Instituto de Letras da Uerj - 19 a 20 de Abril de 2011

Comunicações Livres



Copyright @2011 Flavio García/Regina Michelli  /Marcello Pinto 

Publicações Dialogarts - www.dialogarts.uerj.br

Coordenador do projeto: 
Darcília Simões - contato@darciliasimoes.pro.br

Co-coordenador do projeto: 

 

Flavio García - 

Coordenador de divulgação: 

Cláudio Cezar Henriques – claudioc@bighost.com.br

Darcília Simões - contato@darciliasimoes.pro.br

Organizadores : 
Flavio García - 

Marcello Pinto - 
Regina Michelli -

Projeto de capa: 
Carlos Henrique Braga Brandão - pedra.henrique@gmail.com

Marcos da Rocha Vieira - marcosdarochavieira@gmail.com

Diagramação:
Elisabete Estumano Freire - elisaestumano@yahoo.com.br

Revisão : 
Flavio García - 

thiagoyouko@yahoo.com.br

Logotipo Dialogarts: 
Gisela Abad - gisela.abad@gmail.com

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Educação e Humanidades
Instituto de Letras
Departamento de Língua Portuguesa, 
Literatura Portuguesa e Filologia Românica
UERJ – SR3 – DEPEXT – Publicações Dialogarts - 2011

Daniel Patricio - danielpatricio8@gmail.com

reginamichelli@globo.com
marcellodeoliveirapinto@gmail.com

O teor dos textos publicados neste volume, quanto ao conteúdo
e à forma, é de inteira e exclusiva responsabilidade de seus autores.



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:publicacoes.dialogarts@gmail.com


 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO  9 

  GARCíA, Flavio 

O INSÓLITO NA FICÇÃO MACHADIANA:  

UMA RELEITURA DO CONTO ENTRE SANTOS.  13 

OLIVEIRA, Ana Maria Abrahão dos Santos  

CHAPEUZINHOS SAÍDAS INSÓLITAS  

DE DIFERENTES CAVERNAS  27 

SENDRA, Arlete Parrilha  

RANGEL, Ingrid Ribeiro da Gama  

A SEMIOSE POÉTICA EM ZIRALDO  42 

FERES, Beatriz dos Santos  

ESTAÇÃO DA LEITURA: PESQUISA EXPERIMENTAL: 

EXPERIMENTOS COM LITERATURA INFANTO- JUVENIL  55 

SALES, Carla Valéria de Souza  

MATOS, Maria Afonsina Ferreira  

RIOS, Elane nardotto  

A TOPOMORFIZAÇÃO DA GRAMÁTICA:  

DO LIVRO DE LOBATO AO MAPA DE EMÍLIA  69 

SANTOS, Carolina da Costa SANTOS  

O INSÓLITO NA OBRA DE PAULO VENTURELLI  81 

MENDONÇA, Cátia Toledo  

O ESTRAMBÓTICO NA OBRA DE MIGUEL DE UNAMUNO  94 

CORREIA, Cristiane Agnes Stolet  

A DIMENSÃO DO INSÓLITO COMO INSTAURAÇÃO  

DE ACONTECIMENTO APROPRIADOR DE VERDADE:  

O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA  103 

GALERA, Fábio  



 

7 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

O INSÓLITO NA NARRATIVA ―LUNA CLARA E APOLO ONZE‖,  

DE ADRIANA FALCÃO  118 

SYLVESTRE, Fernanda Aquino  

APONTAMENTOS SURREALISTAS  

NA OBRA LILI INVENTA O MUNDO DE MARIO QUINTANA  131 

OLIVEIRA, Fernanda de Paula Alves de  

UMA EXTRAORDINÁRIA PRODUÇÃO  

DE LITERATURA INFANTOJUVENIL  

EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  148 

GUIMARÃES, Glaucia  

DALUZ, Liliane B.  

VILHENA, Valéria  

LITERATURA NAS SOMBRAS:  

O TERROR NA FICÇÃO BRASILEIRA  166 

ESTEVES, Lainister de Oliveira   

O REAL E O INSÓLITO NOS POEMAS INFANTIS  

DE JOSÉ PAULO PAES  181 

SILVA, Marcia Cristina   

A OBRA INFANTIL DE MONTEIRO LOBATO  

E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO: 

PESQUISA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO  

DE MARABÁ-PA  194 

ROMANO, Patrícia Aparecida Beraldo   

UMA VISITA À CASA DA MADRINHA  217 

SOUZA, Raquel Cristina de Souza e   

PALAVRA & IMAGEM NO LIVRO  

―POEMINHAS PESCADOS NA FALA DE JOÃO‖ 

DE MANOEL DE BARROS  236 

ARAÚJO, Rodrigo da Costa  



 

8 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

O HORROR COMO EFEITO  

(DE) SENTIDO NA LITERATURA INFANTIL:  

A HISTÓRIA DA BARATINHA  254 

SANTOS, Rosana Cristina Zanelatto  

O INSÓLITO EM ―O PONTO CEGO‖ DE LYA LUFT.  266 

JOACHIM, Sébastien  

NOVOS CONTOS DE FADAS:  

HISTÓRIAS QUE NÃO TERMINAM NO INSTANTE  

EM QUE AS ACABAMOS DE LER  290 

MACEDO, Silvia Terezinha Rezende  

A BUSCA PELA IDENTIFICAÇÃO E TOMADA  

DE CONSCIÊNCIA EM A BOLSA AMARELA:  

COMPREENDER AS DIFERENÇAS ATRAVÉS  

DO IMAGINÁRIO INFANTIL  301 

CRISTÓFANO, Sirlene  

EL FANTASMA E A FANTASMAGÓRICA NARRATIVA  

DA SOLIDÃO  312 

SCHIFFNER, Tiago Lopes  

A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL ATRAVÉS  

DO DIÁLOGO ENTRE GERAÇÕES EM BISA BIA, BISA BEL  

E DO OUTRO MUNDO DE ANA MARIA MACHADO.  325 

NASCIMENTO, Verônica Suhett do  

ERA UMA VEZ: O INUSITADO INSÓLITO  

NA TEMÁTICA INFANTIL DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA  338 

FIGUEIREDO, Viviane Arena   

LITERATURA INFANTIL e LITERATURA FANTÁSTICA - 

CONJUNÇÕES NA APROXIMAÇÃO DA LEITURA  352 

SANTOS, Vívien Monzani Fonseca dos  

UM VERBO PARA BRINCAR:  

LITERATURA INFANTIL E A MÁGICA DO ERA UMA VEZ...  367 

SANTOS, Vívien Monzani Fonseca dos  



 

9 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

APRESENTAÇÃO 

 

 

De 18 a 20 de abril de 2011, aconteceu, no Instituto de 

Letras da UERJ, o III Encontro Nacional O Insólito como 

Questão na Narrativa Ficcional/ IX Painel Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional, que teve por temática central O 

insólito e a Literatura Infanto-Juvenil. O evento foi promovido 

pelo SePEL.UERJ – Seminário Permanente de Estudos Literários da 

UERJ, veículo de ações do Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq 

Nós_do_Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica. 

Em 15 de janeiro de 2007, na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ, no campus São Gonçalo, aconteceu o I Painel 

Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional, como resultado 

de um livre de extensão em que se discutiram as estratégias de 

construção do fantástico na narrativa ficcional. O interesse pelos 

estudos do insólito ficcional levou a promoção de novo curso de 

extensão, centrado na obra do escritor brasileiro Murilo Rubião – que 

neste ano de 2011 comemora 20 anos de morte –, resultando na 

realização do II Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional, de 7 a 9 de agosto de 2007, também na Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ, no campus São Gonçalo, 

quando se deu início às temáticas centrais, dedicando-se a‘O insólito 

na narrativa rubiana – Reflexões sobre o insólito na obra de 

Murilo Rubião. A acolhida que essa 2ª edição do evento teve 

motivou a oferta de novo livre de extensão – O insólito na 

Literatura e no Cinema –, que viria ser a temática central do III 

Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional, de 8 a 
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10 de janeiro de 2008, ainda na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ, no campus São Gonçalo. 

O evento atingira maturidade e necessitava de maior espaço – 

em sentido lato. Assim, o IV Painel Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional, de 22 a 24 de setembro de 2008, aconteceria 

no Instituto de Letras da UERJ, no campus Maracanã, tendo por 

temática central as relações entre O sólito e o insólito. 

Definitivamente no Instituto de Letras, de 23 a 25 de março de 

2009, realizou-se o V Painel Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional, e, junto a ele, inaugurava-se a série dos 

Encontros O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, com 

a realização do I Encontro Nacional, abordando, como temática 

central O Insólito como Questão. Nos dias 3 e 4 de novembro de 

2009, coincidindo com I Encontro Regional O Insólito como 

Questão na Narrativa Ficcional, aconteceu o VI Painel Reflexões 

sobre o Insólito na narrativa ficcional, que tiveram por tema O 

Insólito e seu Duplo. 

A realização dos Paineis/ Encontros Nacional e Regional 

propiciou a constituição de uma rede interrinstitucional de 

pesquisadores envolvidos com a questão do insólito ficcional. Este 

cenário levou a que fossem convidados para o II Encontro Nacional 

O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, coincidente com 

o VII Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional, 

que tiveram por tema Insólito, Mitos, Lendas, Crenças, 

pesquisadores do Rio Grande do Sul, de São Paulo e da Bahia. Tal 

empreendimento somente foi possível com o auxílio financeiro das 

Sub-Reitorias da UERJ, do Centro de Educação e Humanidades e do 

Instituto de Letras, além de pequena verba própria do projeto, 

acumulada com a realização dos eventos anteriores. Atingia-se um 

novo grau de maturidade com a articulação dessa rede nacional de 
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pesquisadores. O evento teve lugar no Instituto de Letras da UERJ, 

de 20 a 31 de março de 2010. 

Urgia, nesse momento, o fortalecimento interno do Grupo de 

Pesquisa e coordenador do SePEL.UERJ. Assim, consolidando laços de 

parceira existentes desde a gênese do projeto, reuniram-se o VIII 

Painel e o II Encontro Regional ao V FELLI – Fórum de Estudos 

em Língua e Literatura Inglesa, promovido pelo NDL – Núcleo 

de Desenvolvimento Linguístico, elegendo-se, como tema central 

da tríade de eventos, O insólito em língua inglesa. Esta edição 

conjunta aconteceu de 3 a 5 de novembro de 2010 no Instituo de 

Letras da UERJ. 

Seguindo a mesma estratégia de fortalecimento interno e com 

vistas a voos mais elevados, acontecem de 18 a 20 de abril de 2011, 

o III Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa 

Ficcional e IX Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional, que têm por tema central O Insólito e a Literatura 

Infanto-Juvenil. Para esta edição dos eventos, almeja-se reunir o 

mais amplo e representativo conjunto de pesquisadores nacionais 

dedicados ao estudo da literatura infanto-juvenil, privilegiando suas 

relações com a manifestação do insólito ficcional. 

Os cadernos de resumos e os anais com os trabalhos 

completos de todos os Paineis e Encontros Regional ou Nacional 

encontram-se publicados pelo Publicações dialogarts 

(http://www.dialogarts.uerj.br), um dos mais importantes, ao lado do 

NDL (http://programandl.blogspot.com) e do LABSEM – 

Laboratório Multidisciplinar de Semiótica 

(http://labsemuerj.blogspot.com), projetos parceiros do 

SePEL.UERJ. 

Em 2011, o sucesso dos eventos em torno do insólito 

ficcional, que proporcionou a consolidou das redes de pesquisa entre 

http://www.dialogarts.uerj.br/
http://programandl.blogspot.com/
http://labsemuerj.blogspot.com/
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a UERJ, a UNESP e a UFU, principalmente, mas não exclusivamente, 

garantiu a criação de um GT na ANPOLL – Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, intitulado 

Vertentes do Insólito Ficcional. Em consequência da criação e 

instalação do GT ANPOLL, acontecerá, em 2012, o I Congresso 

Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, em parceria 

interinstitucional com centros de estudo e grupos de pesquisa de 

universidades brasileiras e estrangeiras, que se dedicam à questão. 

Nesse universo, merecem destaque inicial o Grupo de Pesquisa/ 

Diretório CNPq Nós_do_Insólito: vertentes da ficção, da teoria e 

da crítica e o SePEL.UERJ, ambos sediados na UERJ, que vêm 

realizando estes Paineis e os Encontros Regional e Nacional; o 

Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq Vertentes do Fantástico na 

Literatura, reunindo, majoritariamente, pesquisadores intercampi da 

UNESP, que vem realizando o Colóquio Vertentes do Fantástico 

na Literatura, cuja terceira edição acontecerá no campus Assis, em 

2013; o Grupo de Pesquisa/ Diretório CNPq Espacialidades 

artísticas, em sua linha de pesquisa Espaço fantástico, que, dentro 

das atividades do CENA – Colóquio de Estudos em Narrativa, 

promovido na UFU, tem se dedicado à questão. 

ESTE VOLUME REÚNE TEXTOS COMPLETOS DE 

COMUNICAÇÕES LIVRES APRESENTADAS DURANTE O 

EVENTO.
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 INSÓLITO NA FICÇÃO MACHADIANA: 

UMA RELEITURA DO CONTO ENTRE SANTOS. 

OLIVEIRA, Ana Maria Abrahão dos Santos1  

RESUMO: O artigo pretende analisar o conto Entre santos (1996), de 

Machado de Assis, cujas características remetem a singularidades dos 
gêneros literários da Antigüidade clássica, como o sério-cômico, que está 

impregnado de uma profunda cosmovisão carnavalesca, fazendo com que o 

objeto elevado seja desmascarado, aterrissado, mostrando uma opção 

ideológica do autor. Apresenta uma breve reflexão teórica sobre a 

concepção de carnavalização da literatura - de acordo com a teoria 
bakhtiniana - segundo a qual, o carnaval não sendo um fenômeno literário, 

mas um espetáculo ritualístico, pode ter seus conceitos transferidos, através 

de imagens sensoriais, para a literatura. O carnaval opera uma inversão do 

mundo sério e oficial numa atmosfera de grande vitalidade e de 

transformação. Não é um fenômeno literário, mas sim uma forma sincrética 

de espetáculo ritualístico cuja linguagem de formas concreto-sensoriais 
simbólicas exprime uma cosmovisão carnavalesca una e complexa. Essa 

linguagem pode não ser adequada à linguagem verbal, entretanto, é 

possível fazer uma transferência de conceitos, através de imagens 

sensoriais para a literatura, é o que o teórico russo denomina 

carnavalização da literatura. Podemos dizer que a literatura carnavalizada é 
o destronamento do conceito platônico de cultura (cultura como sinônimo 

de obtenção do saber), criando assim, a concepção popular. 

PALAVRAS-CHAVE: Machado de Assis. Carnavalização. Representação 

literária. Teoria bakhtiniana. 

ABSTRACT:This paper intends analyze the Machado de Assis‘ tale, Entre 
santos (1996), whose characteristics refer to the singularities of the genres 

of classical antiquity, as the serio-comic, which is impregnated with a 

carnivalesque worldview deep, making the lofty goal is unmasked, landed, 

showing an ideological choice of the author. Presents a brief theoretical 

reflection on the design of carnivalization literature - according to Bakhtin's 

theory - according to which, the carnival is not a literary phenomenon, but a 
ritual spectacle, its concepts can be transferred through sensory images, to 

literature. Carnival operates a reversal of the official world seriously and an 

atmosphere of great vitality and transformation. There is a literary 

phenomenon, but a syncretic form of ritualistic spectacle whose form 

language expresses the concrete-symbolic sensory carnival one and a 
complex worldview. This language may not be appropriate to the verbal 

language, however, it is possible to transfer concepts through sensory 

images for literature, is what the Russian theorist called carnivalization 

literature. We can say that literature is carnivalized the dethronement of the 

                                                            

1 (Universidade Federal Fluminense – Bolsista CNPq) <abrahao-ana@ig.> 
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platonic concept of culture (culture as a synonym for obtaining knowledge ), 
thus creating the popular conception. 

KEYWORDS: Machado de Assis – carnavalization – literary representation – 

Bakhtin‘s theory. 

 

 

INTRODUÇÃO: A LITERATURA CARNAVALIZADA 

O conto Entre santos (1996), de Machado de Assis, é uma 

aventura vivida por um padre já idoso que se surpreende ao 

presenciar santos sentados em seus altares, conversando 

abertamente sobre as promessas e a vida particular de seus devotos, 

o que, a nosso ver, constitui um exemplo de sátira menipéia, gênero 

que integra o campo sério-cômico e que é denominado por Bakhtin 

(1997), literatura carnavalizada. 

Este tipo de literatura é, segundo o teórico russo, aquela que, 

direta ou indiretamente, através de diversos elos mediadores, têm 

profunda relação com as diferentes modalidades do folclore 

carnavalesco (antigo ou medieval). 

O carnaval opera uma inversão do mundo sério e oficial numa 

atmosfera de grande vitalidade e de transformação. Não é um 

fenômeno literário, mas sim uma forma sincrética de espetáculo 

ritualístico cuja linguagem de formas concreto-sensoriais simbólicas 

exprime uma cosmovisão carnavalesca uma e complexa. Essa 

linguagem pode não se adequada à linguagem verbal, entretanto, é 

possível fazer uma transferência de conceitos, através de imagens 

sensoriais, para a literatura, é a carnavalização da literatura. 

Nesse sentido, podemos dizer que a literatura carnavalizada é o 

destronamento do conceito platônico de cultura (cultura como 

sinônimo de obtenção do saber), criando assim, a concepção popular. 

As raízes do carnaval, segundo teóricos e historiadores, estão 

situadas 
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na sociedade primitiva, mais precisamente a partir dos 
cultos agrários, quando se encenavam os ritos da 

fertilidade, o calendário lunar e outros ritos da natureza 

relacionados ao plantio e à colheita. Plantar, colher, 

transformar a colheita em alimento, em suma, usufruir 

do produto do trabalho celebrando a comunhão entre o 
homem conquistador e a natureza que vai sendo 

conquistada em um processo no qual o homem se 

universaliza na medida em que amplia seu domínio 

sobre o mundo que o cerca. E ele festeja, porque há 

muito já superou a fase da simples apropriação e agora 
pode simbolizar todo o processo em que a natureza, 

outrora inimiga, foi por ele domada e transformada em 

celeiro e lar. Antes ele aplicava todas as energias físicas 

na conquista da natureza, agora faz dessa conquista 

uma representação e assim dá um salto colossal em 
sua evolução, pois aprendeu a produziu em um campo 

bem mais complexo: o simbólico. (BEZERRA: 1994, pp. 

1-2) 

As festas de primavera dos agricultores e vinicultores gregos 

que celebravam a colheita com enormes comilanças e bebedeiras, 

séqüitos barulhentos e mostras de símbolos fálicos, motivando assim 

a inversão total dos atos do cotidiano são associados ao aparecimento 

das manifestações carnavalescas. As festas eram a segunda vida dos 

homens, que adentravam, por algum tempo, no reino da utopia da 

universalidade, da igualdade e da abundância. 

Na Antigüidade clássica e também no Helenismo, surgiram e se 

desenvolveram  vários gêneros literários cuja denominação foi dada 

pelos antigos como campo do sério-cômico, que se opunha aos 

gêneros sérios (elevados) como a epopéia, a tragédia, a retórica 

clássica e outras modalidades, em que havia profunda relação com o 

folclore carnavalesco. O diálogo socrático, os simpósios, a poesia 

bucólica, a sátira menipéia pertenciam ao gênero sério-cômico. 

Todos esses gêneros estão imbuídos de uma cosmovisão 

carnavalesca, que penetra-lhes totalmente, fazendo assim com que a 

imagem e a palavra mantenham  uma relação diferente com a 

realidade. Há um clima de relatividade na cosmovisão carnavalesca, 
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em que há um forte elemento retórico, no entanto, este se modifica, 

gerando debilidade de sua seriedade retórica unilateral, de 

racionalidade, da univocidade e do dogmatismo. 

Em todos os gêneros do gênero sério-cômico, o objeto é o 

ponto de partida da interpretação e da formalização da realidade. Não 

há mais a distância épica ou trágica, em que o objeto de 

representação (séria e também cômica) é elevado, tendo grande 

familiaridade com os contemporâneos e não no passado  absoluto e 

distante como na epopéia e na tragédia. Os gêneros do sério-cômico 

não se baseiam nas lendas e nos mitos, como o épico e o trágico; 

mas sim na experiência consciente e na livre fantasia, em que há um 

tratamento cínico e até mesmo desmascarador do objeto. Há uma 

pluralidade de estilos e uma multiplicidade de vozes, em que ocorre 

uma renúncia à unidade de estilo da retórica elevada e da lírica, pois 

existe uma pluritonalidade na narração. Conjugam-se o sublime e o 

vulgar, o alto e o baixo, o sério e o cômico. 

A literatura carnavalizada é um resgate da trajetória do gênero 

narrativo desde os seus primórdios, referindo-se aos gêneros 

menores (diálogo socrático e sátira menipéia), como antecedentes da 

prosa. 

Não obstante a epopéia e a tragédia serem gêneros elevados, 

neste último, com o tragediógrafo Eurípedes foram introduzidos 

personagens como o parricida, ladrão, a prostituta. Essa invasão das 

figuras do universo popular no  trágico abre espaço para que surjam 

outros gêneros, Eurípedes ―desmonta‖ o universo fechado da 

tragédia. 

Para que a prosa surgisse, fez-se necessária uma ―correção‖ no 

gênero elevado. Com a desintegração desse sistema, inicia-se a 

representação do homem do povo. Quando se faz uma ponte que 

começa na Ilíada e na Odisséia, passando pela comédia, percebe-se 

que o cotidiano aparece cada vez mais nas obras. Na Ilíada, a 
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narrativa girava em torno de um compromisso com a coletividade. Já 

na Odisséia, o interesse não é o mesmo; a narrativa desenvolve-se 

com o interesse de uma só pessoa. O mundo do narrador já se faz 

presente, os heróis tornam-se figuras palpáveis. Quando Ulisses 

(disfarçado de mendigo) briga com Iros, que também está nessa 

mesma condição social que ele, transforma-se numa figura cômica, 

torna-se objeto de riso daqueles que presenciam a cena. Ao travestir-

se de pedinte, mostra a incapacidade do gênero (épico) para resolver 

conflitos. Com esse disfarce, Ulisses representa alguém  que já 

existia historicamente em Ítaca – o pedinte. Autoparodia-se como 

herói, o que revela que começa a vigorar uma nova categoria de 

narrativa. 

Gradativamente há uma aproximação de pólos distantes, uma 

dicotomia entre duas formas de cultura: a oficial (sistêmica), séria; e 

a popular do riso (assistêmica), anárquica. A segunda tem um papel 

fundamental porque aproxima as pessoas, permite que se toquem e 

conseqüentemente, tornem-se objeto de riso. 

A teoria da carnavalização partiu da seriedade trágico-séria 

para a trágico-cômica. É uma proposta de leitura da História e, como 

tal, leitura da própria literatura. É um contraponto à visão de Platão. 

Para o filósofo, o antigo clã que personifica a grande família grega, 

inserido no universo da polis, cristaliza todas as grandes qualidades: 

bravura, honradez. Na concepção platônica, quem tem berço – a 

aristocracia - é que possui a sabedoria. A teoria da carnavalização é o 

destronamento desse conceito de cultura, cria a concepção de cultura 

popular. 
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AS CATEGORIAS CARNAVALESCAS INSERIDAS NA NARRATIVA 
MACHADIANA 

As categorias carnavalescas são idéias concreto-sensoriais 

vivenciáveis e representáveis. A primeira é o livre contato entre os 

homens, em que acontece a participação ativa de todos, a vida é 

desviada do cotidiano, não havendo divisão entre atores e 

espectadores. Nesse mundo ―às avessas‖, os santos, personagens do 

conto em questão, conversam abertamente sobre o seu dia a dia. 

As dimensões não eram as das próprias imagens, mas 

de homens. Falavam para o lado de cá, onde estão os 

altares de S. João Batista e S. Francisco de Sales. (...) 

Vi aí a mesma coisa: S. Francisco de Sales e S. João, 
descidos dos nichos, sentados nos altares e falando 

com os outros santos. (...) S. Francisco de Paula, o 

orago da igreja, fizera a mesma coisa que os outros e 

falava para eles, como eles falavam entre si. (pp. 309-

310) 

A excentricidade permite que o lado oculto da natureza humana 

se revele em forma concreto-sensorial. O homem pode expor  em seu 

discurso o que não podia antes, por isso os santos, sentados em seus 

altares, falam sobre a vida particular de seus devotos. 

Cada um notava alguma coisa. Todos eles, terríveis 

psicólogos, tinham penetrado a alma dos fiéis, e 

desfibravam os sentimentos de cada um, como os 
anatomistas escalpelam um cadáver. (...) Era assim, 

segundo o temperamento de cada um, que eles iam 

narrando e comentando. (p. 310) 

A familiarização (mésalliances carnavalescas) é uma categoria 

em que os valores, as idéias, os fenômenos e as coisas combinam-se 

pela livre relação familiar. A conversação entre os santos acontece 

com um diálogo entre velhos conhecidos, todos acostumados a 

exercer o seu ―ofício‖. 
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_ Francisco de Sales, digo-te que vou criando um 
sentimento singular em santo: começo a descrer dos 

homens. 

_ Exageras tudo, João Batista, (...) olha, ainda hoje 

aconteceu aqui uma coisa que me fez sorrir, e pode ser, 

entretanto, que te indignasse. Ao homens não são 
piores do que eram em outros séculos; descontemos o 

que há neles ruim, e ficará muita coisa boa. (...) 

_ Eu? 

_ Tu, João Batista, e tu também, Francisco de Paula, e 

todos vós haveis de sorrir comigo; e, pela minha parte, 
posso fazê-lo, pois já intercedi e alcancei do Senhor 

aquilo mesmo que me veio pedir esta pessoa. 

 _ Que pessoa? 

_ Uma pessoa mais interessante que o teu escrivão, 

José, e o teu lojista, Miguel...‖ (p. 311) grifo nosso 

A quarta e última categoria é a profanação, em que há 

sacrilégios gerados por um sistema de descidas e aterrissagens, 

paródias carnavalescas dos textos sagrados e bíblicos. Os santos, a 

quem os homens suplicam a intercessão junto a Deus em suas 

tribulações no mundo, comportam-se como pessoas comuns. O 

sagrado (pessoas santificadas pela igreja)  une-se ao profano (os 

santos conversam e falam da vida dos outros, sem a menor 

cerimônia, riem dos casos uns dos outros, como fazem os vivos). 

(...)crescia o esforço do homem, e a confiança 

também; a palavra saía-lhe mais rápida, impetuosa, já 

falada, mil, mil, mil. Vamos lá, podeis rir à vontade, 

concluiu S. Francisco de Sales. E os outros santos riram 

efetivamente, não daquele riso descomposto dos 
deuses de Homero, quando viram o coxo Vulcano servir 

à mesa, mas de um riso modesto, tranqüilo, beato e 

católico. (p. 316) 

São ações carnavalescas: a coroação bufa e o destronamento 

do rei do carnaval, a imagem ambivalente do fogo, que assim como o 

tempo, destrói e constrói e renova incessantemente, o riso 

carnavalesco, primordial, que vem do riso ritual que reage às crises 

(ridicularização do supremo, paródia sacra). No conto machadiano, os 
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santos são representados como pessoas ―indiscretas‖, que comentam 

a vida dos outros e riem das súplicas de seus devotos. 

O riso carnavalesco está relacionado às formas antigas do riso 

ritual. Na Antigüidade, ridicularizava-se o Sol, que era uma divindade, 

para que essa pudesse renascer. 

(...) as formas do riso ritual estavam relacionadas com 

a morte e o renascimento, com o ato de produzir, com 

os símbolos da força produtiva. O riso ritual reagia às 

crises na vida do sol (solstícios), às crises na vida da 

divindade, navida do universo e do homem (riso 

fúnebre). Nele se fundiam a ridicularização e o júbilo.‖ 
(BAKHTIN: 1997, p. 127) 

Todos esses rituais carnavalescos foram transpostos para a 

literatura. As idéias concreto-sensoriais exerceram grande influência e 

na formação dos gêneros literários. 

A categoria livre familiarização do homem com o mundo 

(...) refletiu-se substancialmente na organização dos 
enredos e nas situações de enredo, determinou a 

familiaridade específica da posição do autor em relação 

aos heróis (familiaridade impossível nos gêneros 

elevados), introduziu a lógica das mésalliances e das 

descidas profanadoras, exerceu poderosa influência 
transformadora sobre o próprio estilo verbal da 

literatura. Tudo isso se manifesta com muita nitidez na 

menipéia. (BAKHTIN: 1997, p. 124) 

A MENIPÉIA E O CONTO ENTRE SANTOS 

O conto Entre santos é um exemplo de sátira menipéia devido 

às características próprias desse tipo de gênero. A sátira menipéia 

deve seu nome a Menipo de Gádara (séc. II d.C), filósofo cínico, que 

quis destronar os deuses da mitologia, da epopéia e da tragédia. 

Colocou todos em pé de igualdade, afetando aqueles que tinham 

valor elevado, tirou do panteão indivíduos que eram importantes. 

Luciano de Samosáta transformou-o em personagem em seu livro 

Diálogo dos mortos (1996), em que Menipo aparece como aquele que 
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tem o poder de rir de todos. Assim, todas as principais figuras do 

mundo grego são rebaixadas e após a morte, toda a glória, todo o 

poder que possuíam em vida, caem por terra. 

ÉACO – Esse aí é o Agamenon; aquele é Aquiles, e 

perto dele é o Idomeneu; o seguinte é o Odisseu, 

depois o Ájax e o Diomedes e os melhores dos gregos. 

MENIPO – Caramba! Ei, Homero, que sumidades das 

tuas rapsódias estão jogadas por terra, irreconhecíveis 
e disformes! Tudo é poeira e muita conversa mole e 

cabeças inertes!‖ (SAMOSATA: 1999, p.71) 

Essa obra polêmica de Luciano ainda exerceu vasto e diverso 

influxo na escritura de autores em diferentes épocas e 

nacionalidades, como, Dostoiévski (século XIX), na Rússia, chegando 

até o nosso Machado de Assis – não só em Entre santos, também no 

romance, Memórias póstumas de Brás Cubas (1880), _ em que o 

narrador diz de forma presunçosa, fazendo um paralelo de sua obra 

com as Escrituras: ―Moisés, que também contou a sua morte, não o 

pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o 

Pentateuco‖ (p.13);  nos contos A igreja do diabo: ―Conta um velho 

manuscrito beneditino que o Diabo, em certo dia, teve a idéia de 

fundar uma igreja‖ (GLEDSON: 1998, p.11); Adão e Eva: ―Foi o 

Tinhoso que criou o mundo, mas Deus que lhe leu no pensamento, 

deixou-lhes as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar 

a obra (...)‖ (GLEDSON: 1998, p.275), também aqui narradores, cujo 

intuito é rebaixar o papel da Igreja como instituição de poder. 

De acordo com a teoria bakhtiniana, a sátira menipéia 

apresenta algumas singularidades. 

A primeira peculiaridade é o aumento do peso específico do 

elemento cômico que pode variar para mais ou para menos, 

dependendo do autor. No conto machadiano, entendemos que a 

presença do elemento cômico é grande. 

(...) recolhi-me tarde, uma noite. Nunca me recolhi 
tarde que não fosse ver primeiro se as portas do 
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templo estavam bem fechadas.Achei-as bem fechadas, 
mas lobriguei luz por baixo delas. (...) era fixa e igual, 

não andava de um lado para outro como seria a das 

velas (...) Ouvi também vozes, que ainda mais me 

atrapalharam, não cochichadas nem confusas, mas 

regulares, claras e tranqüilas, à maneira de 
conversação. (...)Como naquele tempo, os cadáveres 

eram sepultados nas igrejas, imaginei que a 

conversação podia ser de defuntos. Recuei espavorido 

(...)‖ (pp. 388-309) 

Outra característica é a excepcional liberdade filosófica e de 

invenção do enredo,sem compromisso algum com a verossimilhança. 

A realidade ia dar-me coisa mais assombrosa que um 

diálogo de mortos.(...) Vi então uma coisa 
extraordinária. Dois ou três santos do outro lado, S. 

José e S. Miguel (à direita de quem entra na igreja pela 

porta da frente), tinham descido dos nichos e estavam 

sentados nos seus altares. As dimensões não eram as 

das próprias imagens, mas de homens.( p.309) 

A fantasia torna-se mais audaciosa e desmedida. O fantástico 

assume caráter de aventura, muitas vezes simbólica ou místico-

religiosa, como, por exemplo, em Asno de ouro, de Apuleio. Lúcio-

asno, na sua condição (no corpo de um animal), consegue espiar e 

auscultar, às ocultas, os segredos dos homens. O padre, também às 

escondidas, pôde ouvir as confidências e as angústias mais íntimas 

dos paroquianos devotos, através da fala dos santos mencionados no 

conto machadiano. É uma saída que a literatura encontra para narrar 

a vida privada.―Compreendi, no fim de alguns instantes, que eles [os 

santos] inventariavam e comentavam as orações e implorações 

daquele dia. S. João Batista e S. Francisco de Paula, duros ascetas, 

mostravam-se às vezes enfadados e absolutos.‖ (p.310) 

A invenção e o fantástico combinam-se com uma grande 

capacidade de ver o mundo. A sátira menipéia é o gênero das últimas 

questões, das palavras derradeiras e dos atos do ser humano em sua 

totalidade. 
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Pode ser, atalhou S. José, mas não há de ser mais 
interessante que a adúltera que aqui veio hoje prostrar-

se a meus pés. Vinha pedir-me que lhe limpasse o 

coração da lepra da luxúria. Brigara ontem mesmo com 

o namorado, que a injuriou torpemente, e passou a 

noite em lágrimas. De manhã, determinou abandoná-lo 
e veio buscar aqui a força precisa para sair das garras 

do demônio. Começou rezando bem, cordialmente; mas 

pouco a pouco vi que o pensamento a ia deixando para 

remontar aos primeiros deleites. (...) a alma que eu 

espiava cá de cima, essa já não estava aqui, estava 
com o outro. Afinal persignou-se, levantou-se e saiu 

sem pedir nada.(p. 311) 

Há na sátira menipéia o que Bakhtin denomina experimentação 

moral e psicológica, a representação de insólitos estados psicológico-

morais anormais do homem. Loucura, devaneio, sonhos 

extraordinários, paixões no limite da loucura, como no caso do devoto 

de S. Francisco de Sales – cujo nome também era Sales - que, na 

iminência da morte da mulher, chega ao desvario, mas sem deixar de 

ser mesquinho, pois quer transformar o número de orações em 

moeda de troca. 

(...) usurário e avaro (...) usurário, como a vida, e 

avaro, como a morte. Ninguém extraiu nunca tão 
implacavelmente da algibeira dos outros o ouro, a 

prata, o papel, o cobre; ninguém os amuou com mais 

zelo e prontidão. Moeda que lhe cai na mão dificilmente 

torna a sair; e tudo o que lhe sobra das casas mora 

dentro de um armário de ferro, fechado a sete chaves. 

Abre-o às vezes, por horas mortas, contempla o 
dinheiro alguns minutos, e fecha-o outra vez depressa 

(...) Sales teve uma idéia específica de usurário, a de 

prometer-me a perna de cera. (...) e logo a moeda que 

ela havia de custar. A perna desapareceu, mas ficou a 

moeda redonda, luzidia, amarela, (...) Aqui o demônio 
da avareza sugeria-lhe uma transação nova, uma troca 

de espécie (...) Que lhe salvasse a mulher, e prometia-

me trezentos, - não menos, - trezentos padre-nossos e 

trezentas ave-marias (...) Foi subindo, chegou a 

quinhentos, a mil padre-nossos e mil ave-marias (...) E 
voltaram as palavras lacrimosas e trêmulas, as bentas 

chagas, os anjos do senhor...1000 – 1000 – 1000. os 

quatro algarismos foram crescendo tanto que encheram 

a igreja (...) (pp. 312; 314-316) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O autor que carnavaliza faz uma opção estética e ideológica. 

Machado de Assis faz duras críticas à sociedade de seu tempo2 nessa 

narrativa, o que faz consolidar sua postura cética diante do panorama 

político do país. No conto Entre santos dessacraliza eminentes figuras 

de uma instituição poderosa, a Igreja católica. A narrativa ironiza a 

doutrina cristã apontando suas falhas, porém, o faz sem escandalizar 

o leitor, que, à primeira vista, pode apenas atentar para a veia lúdica 

do narrador. 

(...) S. João Batista e S. Francisco de Paula, duros 

ascetas (...). Não era assim S. Francisco de Sales; esse 

ouvia ou contava coisas com a mesma indulgência que 

presidira ao seu famoso livro da Introdução à vida 

devota. (...) Tinham já contado casos de fé sincera e 
castiça, outros de indiferença, dissimulação e 

versatilidade; os dois ascetas estavam a mais e mais 

anojados, mas S. Francisco de Sales recordava-lhes o 

texto da Escritura: muitos são os chamados e poucos 

os escolhidos, (...) 
_Ao menos tem alguma religião, ponderou S. José. 

_Alguma tem, mas vaga e econômica. Não entrou 

nunca em irmandades e ordens terceiras, porque nelas 

se rouba o que pertence ao Senhor; é o que ele diz 

para conciliar a devoção com a algibeira. Mas não se 

pode ter tudo; é certo que ele teme a Deus e crê na 
doutrina.‖ (pp. 310-311;314) grifo nosso 

Machado, ao que tudo indica foi leitor de Luciano de Samósata, 

cuja obra, Diálogo do mortos, é um exemplo clássico do gênero sátira 

menipéia. O escritor utiliza esse gênero antigo para ser moderno, 

para ser um homem de seu tempo e atinge o seu objetivo. 

Os santos, homens que já morreram, voltam à vida – morrer 

para renascer – para relatar as súplicas dos seus devotos, com ironia 

                                                            
2 Machado de Assis em seu ensaio Notícia atual da literatura brasileira – Instinto de 
Nacionalidade (1873), assevera que ―O que deve se exigir do escritor antes de tudo, é certo 

sentimento íntimo, que o torne homem de seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos 

remotos no tempo e no espaço” apud SCHWARZ, Roberto. Machado de Assis - Um mestre na periferia 

do capitalismo. São Paulo: Ed 34, 2000, p. 17. 
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e sarcasmo. Tudo é dito sem temor. A partir do momento em que 

revivem, transmutam-se de personagens sagrados (céu) em 

personagens aterrissados (terra, chão). 

Na sátira menipéia, elementos totalmente díspares combinam-

se: elementos do diálogo filosófico, da aventura e do fantástico, do 

sagrado e do profano. O carnaval e a cosmovisão carnavalesca 

atuaram como elo solidificador que conciliou esses elementos tão 

incompatíveis para formar o gênero. 

Na evolução posterior da literatura européia, a 

carnavalização ajudou constantemente a remover a 

barreira de toda a espécie de gêneros, entre os 

sistemas herméticos de pensamento, entre diferentes 

estilos, etc., destruindo toda a hermeticidade e o 
desconhecimento mútuo, aproximando os elementos 

distantes e unificando os dispersos. Nisso reside a 

grande função da carnavalização da história da 

literatura. (BAKHTIN: 1997, pp.134-135) 

A sátira menipéia é um gênero que quer ver o objeto morto, 

sendo essencialmente negativo, desmascarador e corrosivo. 

Machado de Assis, escritor que atravessou a sociedade 

brasileira _ nasceu no fim da Regência (1839), num país iletrado que 

herdou o legado colonialista e escravista _ visto que, sendo mulato e 

de origem humilde chegou ao mais alto patamar, foi um crítico 

mordaz das mazelas de seu tempo e de seu país e pode ser 

considerado o nosso maior escritor. 

No centenário de comemoração de sua morte (2008), mediante 

uma série de homenagens, novos estudos e publicações acerca de 

sua obra, mais uma vez, registramos a marca ética da atualidade de 

sua ficção. Numa visão arguta, mostra-nos como sua forma literária é 

ousada, como sua lucidez social, seu atrevimento e despistamento 

andam juntos e nesse conjunto singular de características, fica 

patente a dominação de classe na sociedade brasileira, de cujos 

frutos a Igreja católica também se beneficiava. No conto Entre 



 

26 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

santos, o Bruxo do Cosme Velho, mais uma vez, com humor e 

sarcasmo, representa a desfaçatez da elite que comandava o país. 
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CHAPEUZINHOS 

SAÍDAS INSÓLITAS DE DIFERENTES CAVERNAS3 

SENDRA, Arlete Parrilha4 

RANGEL, Ingrid Ribeiro da Gama5 

RESUMO: A partir de uma leitura semiótico-hermenêutica dos contos 

―Chapeuzinho Vermelho‖, (PERRAULT: 2004), e Chapeuzinho Amarelo, 
(BUARQUE: 1979), desvelamos, no presente texto, as diversas cavernas 

humanas que tentam inviabilizar a trajetória do homem em busca do seu 

por-vir. O insólito é posto em pauta e apresentado como possibilidade para 

a saída de uma das cavernas do século XXI: o racionalismo científico que 

repudia o mitológico e o fantástico. Os elementos insólitos encontrados nos 

mitos, contos e lendas fantásticas são aqui entendidos como fundamentais 
para a formação de um homem crítico, capaz de entender a simbólica do 

mundo, chave para a saída das plurais cavernas às quais é submetido. 

PALAVRAS-CHAVE: Chapeuzinho Vermelho – Chapeuzinho Amarelo – 

Caverna – Insólito 

ABSTRACT: From a semiotic-hermeneutic reading of the tales "Little Red 
Riding Hood" (Perrault, 2004), and Little Yellow Riding Hood, (Buarque, 

1979), unveiled in this text, the various human caves trying to derail the 

career of the man in search its to-come. The odd thing is put on the agenda 

and presented as a possibility for the output of one of the caves of the XXI 

century: scientific rationalism that rejects the mythological and fantastic. 
The unusual elements found in the myths, legends and fantastic tales here 

are understood as fundamental to the formation of a critical man, able to 

understand the symbolism of the world, key to the exit of the plural caves 

which he is subject. 

KEYWORDS: Little Red Riding Hood – Little Yellow Riding Hood - Cave – 

Unusual 

                                                            
3 Trabalho apresentado com o título “Das cavernas à floresta da imaginação” no III Encontro nacional O 

Insólito como Questão na Narrativa Ficcional / IX Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional: 

O Insólito e a Literatura Infanto-Juvenil, realizado pelo SePEL.UERJ no Instituto de Letras, campus 

Maracanã, de 18 a 20 de abril de 2011.ea da imaginaçs Letras, 1986. 

4(UENF) arletesendra@gmail.com 

5(UENF)ingridribeirog@gmail.com 
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O INSÓLITO RACIONALISMO HUMANO 

O ser humano procura o conhecimento das verdades da vida. 

Ele quer saber sobre sua origem, sobre as possibilidades e a 

veracidade de sua existência. Na tentativa de compreender a verdade 

sobre si mesmo, René Descartes, filósofo e matemático francês, 

chegou a negar que ele mesmo poderia existir uma vez que a mente 

humana é capaz de inventar, fantasiar coisas tal como se de fato 

existissem. Entretanto, em suas Meditações, Descartes concluiu que 

se ele era capaz de pensar sobre as coisas e o mundo, logo existia. 

Confiante de sua existência semelhante a de um criador bom, 

condição necessária para que também ele fosse bom já que a parte 

de um todo é – segundo o estudioso – semelhante ao todo original, 

Descartes passou a buscar a verdade existente no mundo. Partindo 

do pressuposto que as pessoas podem se equivocar e considerarem 

reais a irrealidade, o francês viu-se obrigado a desenvolver um 

método para apreender a verdade: ―Y tenía siempre um deseo 

inmenso de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver 

claro en mis acciones y caminar con seguridad en esta 

vida‖(DESCARTES apud RICOEUR: 2006: 46). 

Segundo estudos de DAVIS e HERSH (1998:5), o método de 

Descartes consistia em: ―a) aceitar somente aquilo que seja tão claro 

em nossa mente, que exclua qualquer dúvida; b) dividir os grandes 

problemas em problemas menores; c) argumentar, partindo do 

simples para o complexo; e d) verificar o resultado final‖. A partir do 

método apresentado, passou-se a conceber o mundo como exato, 

pois tudo que fosse controverso era considerado falso. Faz-se 

importante ressaltar que Descartes formulou este método a partir de 

seu desejo em ver o mundo com clareza, dividindo as trevas – o 

fantasioso, o falso – da luz. 
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A luz, que provoca a claridade e viabiliza a visão, também foi, 

metaforicamente, utilizada por Platão. Em sua alegoria da caverna, o 

poeta filósofo explicou que os homens habitavam em uma caverna e 

não percebiam mais do que sombras do mundo externo. Se os 

homens descritos por Platão utilizassem o método proposto por 

Descartes, certamente chegariam à conclusão de que as sombras 

eram verdadeiras e a luz era, apenas, uma ilusão. Vale explicar que a 

sombra era originária da luz, era a luz em negativo. Ainda em A 

República - Parte II, Platão (2006:45) nos fala sobre o que 

aconteceria se alguém saísse da caverna e depois que seus olhos 

estivessem acostumados, pudesse ver não só a luz, mas também o 

mundo tornado por ela perceptível ao homem. O texto explica que se 

este homem voltasse à caverna e narrasse o visto para os outros, 

certamente seria considerado louco. Tal fato ocorreria porque o relato 

do mundo externo à caverna seria insólito, não corriqueiro, não 

relacionado ao que – de fato – os homens viam. 

Busca-se deixar claro que a excessiva racionalidade humana e 

sua tentativa de apreender a verdade do mundo é uma caverna que 

inviabiliza o ver além das rochas. Descartes concebeu o homem como 

uma máquina exata e separou-lhe a alma, pela impossibilidade de 

uma explicação exata. Guiados pelo método cartesiano, muitos 

homens continuam residentes de cavernas e insistem em afirmar que 

o que conseguem ver e ―comprovar‖ é a realidade e não suas 

percepções da realidade: ―Como apreender a realidade insólita e 

tentar defini-la se nem sabemos com certeza o que é realidade? (...) 

O alcance da certeza será o paradigma e este fala do real, mas não é 

o real‖ (CASTRO in GARCÍA, 2008:12). 

Por acreditar que só o que se pode comprovar é real, a 

literatura – por não trazer o estatuto de verdade – é por muitos 

desdenhada. Apesar de não ter compromisso em relatar a realidade, 

o texto literário é escrito por homens imersos no mesmo mundo 
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estudado pelos cientistas. Ao invés de transcrever o considerado real, 

a literatura apresenta – muitas vezes – insólitas visões humanas do 

mundo. 

O INSÓLITO NA LITERATURA INFANTIL 

Descartes, tal como tantos outros estudiosos, buscava a 

verdade. A ciência considera verdade o comprovado, o não insólito. 

Segundo o dicionário da língua portuguesa, o verbete insólito nos 

remete ao: ―1 - que não é habitual; infrequente, raro, incomum, 

anormal. (...). 2 – que se opõe aos usos e costumes; que é contrário 

às regras, à tradição‖ (HOUAISS, 2001: 1625). O insólito é, assim, o 

incomum e o incomum é de difícil comprovação. Entretanto, o insólito 

pode se apresentar como possibilidade de imersão na realidade e, 

consequentemente, na verdade que Descartes sonhava conhecer. O 

prefixo in- vem do latim e pode significar tanto ―negação‖ quanto 

―dentro‖ (SCHWINDT, 2001:176), sendo esta segunda leitura menos 

consensual. Desta forma, o insólito pode significar negação do 

corriqueiro, do comum, do habitual como também pode significar 

uma imersão no que é corriqueiro, no comum, no habitual a fim de 

desvelar o que, por ser visto como verdade ou comum, tornou-se 

imperceptível. 

A análise do prefixo in- também pode ser utilizada com a 

palavra infância que apresenta o radical latino fans, fantis 

significando fala. Desta forma, a palavra infância tanto pode significar 

―aquele que não tem fala‖ quanto ―aquele que fala para dentro‖. Em 

sua famosa canção ―Another brick in the wall‖ a banda Pink Floyd, 

que tece uma crítica à educação formal, diz que o humano é moldado 

para ser ―mais um tijolo no muro, na parede‖. Tijolos são feitos em 

formas e apresentam características semelhantes. É possível que com 

as convenções sociais e com a educação formal preocupada 

exclusivamente com a formação para o mercado de trabalho, as 
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pessoas se tornem resultados de específicas formas – previstas na 

obra de George Orwell, 1984. 

Não se trata de tecer críticas à sociedade ou à educação, mas 

de compreender que, na fase adulta, muitos homens acabam por 

perder a espontaneidade. Em A psicanálise dos contos de fadas, 

Bruno Bettelheim explica que os contos de fadas são importantes 

porque permitem que o homem se descubra e aprenda a lidar com 

algumas questões insólitas. Estas questões não necessariamente 

podem ser explicadas pela ciência ou pelo método cartesiano, elas 

têm que ser vivenciadas: 

Platão – que talvez tenha compreendido aquilo que 

forma a mente humana melhor do que alguns de 

nossos contemporâneos que querem suas crianças 

expostas apenas a pessoas ―reais‖ e a acontecimentos 

do dia-a-dia – sabia o quanto as experiências 

intelectuais contribuem para a verdadeira humanidade. 
Ele sugeriu que os futuros cidadãos de sua república 

ideal começassem sua educação literária com a 

narração dos mitos, em lugar dos meros fatos ou dos 

assim chamados ensinamentos racionais. Mesmo 

Aristóteles, mestre da razão pura, disse: "O amigo da 
sabedoria é também um amigo do mito".(BETTELHEIM, 

2007:51) 

Entre os animais que habitam a terra, é o homem o mais 

desprovido de recursos que lhe assegurem a sobrevivência: o recém-

nascido humano não sobrevive só, depende, intrinsecamente, de 

quem o ajude em seu desenvolvimento. Platão entendia que para que 

uma sociedade pensante pudesse existir, seria necessário que o 

homem em sua busca de conhecimento de mundo, tivesse contato 

com o mito, em seu olhar primeiro sobre todo o cosmos. 

A literatura, arte da palavra, desenvolve no homem a 

sensibilidade necessária para dialogar com Deus, com a vida, com o 

próximo e com ele mesmo: ―O homem é, de todos os seres, aquele 

que consegue fazer uso da fantasia para colorir seu mundo e se 

deleitar com seus encantos. Mito e magia são dimensões de nossa 
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vida e experiência – e estão na essência das formas artísticas‖ 

(VOLOBUEF, 2001:7). 

A literatura infantil é permeada de narrações, situações e 

personagens insólitos que, paralelamente ao colorir o mundo, 

permitem que o ser humano em formação vivencie questões que a 

sociedade funcional prefere ignorar. Esta vivência tornará o homem 

mais resolvido com suas questões e mais crítico frente à sociedade. 

Seja com uma ―Bela‖ que ousa se apaixonar por uma ―Fera‖, 

com um casal de irmãos que resolve desafiar o mal e voltar para 

casa, com um boneco de madeira que se quer humano, com um gato 

que usa botas e quer possuir uma bela oratória, com uma ―Alice‖ que 

imerge em seu sonho, com uma ―boneca de pano‖ que resolve 

questionar o mundo ou com uma ―Chapeuzinho‖ que resolve escolher 

um caminho diferente do que lhe foi pré-determinado, o fato é que a 

literatura infantil viabiliza o insólito, que viabiliza não 

necessariamente uma negação, mas uma imersão no mundo por 

meios menos simulados e menos socialmente legitimados. 

A CAVERNA DE ―CHAPEUZINHO VERMELHO‖ DO SÉCULO XVII 

Os contos de fadas permeiam o imaginário humano. A partir 

dos contos, o homem desenvolve uma relação inter-pessoal, 

necessária para que haja a intra-pessoalidade. Relatos como de 

―Branca de Neve‖ ou ―Rapunzel‖ permeiam o imaginário humano e 

fazem parte de diferentes culturas. A cultura é para o homem ―uma 

forma simbólica duplamente necessitada pelos caracteres sociáveis 

do animal humano, tão desprovido de instintos de subsistência, e 

pelas qualidades de mediatização reflexiva do seu <<grande 

cérebro>>.‖ (DURAND, 1996:81). 

O ser humano precisa da cultura para que possa se 

desenvolver, ou seja, o ser humano é alimentado pela cultura que ele 

próprio alimenta e a literatura apresenta-se como um aspecto cultural 
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capaz de conduzir o homem ao mundo simbólico, indispensável para 

seu desenvolvimento. 

Tudo começa assim: ao sair de sua casa – útero materno – para 

visitar sua avó enferma, Chapeuzinho segue o caminho do bosque 

conduzindo o leitor a outro mundo e, apresentando-lhe uma nova 

forma de caminhar na vida. 

Em Seis passeios pelos bosques da ficção, Umberto Eco explica: 

Ao caminhar pelo bosque, posso muito bem utilizar 

cada experiência e cada descoberta para aprender mais 
sobre a vida, sobre o passado e o futuro. Sem 

embargo, considerando que um bosque é criado para 

todos, não posso procurar nele fatos e sentimentos que 

só a mim dizem respeito.(ECO, 1994:16) 

―Chapeuzinho‖ trilha seu próprio caminho. Insolitamente, 

conversa com o lobo, fornece-lhe o endereço para o qual seguirá e 

aceita a competição proposta pelo canino. Pensa em correr para 

chegar primeiro à casa da avó, mas se deixa seduzir novamente: 

diverte-se com os encantos do bosque. Pelo conhecimento da versão 

dos Grimm, vale ressaltar que a ―Chapeuzinho Vermelho‖ aqui 

analisada é a do texto escrito no século XVII por Charles Perrault. 

A leitura hermenêutica do conto propõe que além do texto, seja 

verificado o contexto histórico no qual foi escrito. Charles Perrault era 

um homem considerado culto pela burguesia francesa. ―Seus contos, 

em alguns momentos, caracterizam-se por um certo sarcasmo em 

relação ao popular. Ao mesmo tempo, são marcados pela 

preocupação de fazer uma arte moralizante através de uma literatura 

pedagógica‖. (CADEMARTORI, 1987:36). O francês, apreciando ou 

não o popular, entendia que por meio dos contos narrados pelo povo 

de seu país conseguiria promover um diálogo entre a corte e as 

crianças. Por esta razão, colheu contos da oralidade camponesa e os 

adaptou para o público infantil. 
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Charles Perrault não fez somente uma tradução6 dos contos, 

mas verdadeiramente os adaptou. Ele fez modificações no enredo a 

fim de atribuir aos contos um caráter moralizante. Servidor da corte 

de Luís XIV, Perrault ao invés de contar a história de uma menina que 

ousou conhecer o bosque da vida, explicou o que acontece com as 

meninas que, desobedientes, não seguem o caminho pré-

determinado. Houve a transformação da ousadia em erro. A infância 

e a juventude francesas do século XVII, tal como as classes 

subalternas do país, foram condicionadas a residir na caverna do 

moralismo e do autoritarismo alienadores. 

A ousada menina de ―chapéu vermelho‖ chega a seu destino 

quando sua avó já havia sido devorada pelo lobo. Travestido de avó, 

este tenta enganar a menina que, em um misto de sedução e medo, 

põe-se a questionar o animal feroz. Dentre as questões relativas à 

aparência física do lobo, ―Chapeuzinho‖ pergunta sobre o porquê de o 

animal possuir dentes tão grandes e ouve que estes são para comê-

la: ―E, ao dizer tais palavras, o lobo mau se atirou sobre Chapeuzinho 

Vermelho e a comeu.‖ (PERRAULT, 2004:73). 

A fim de se certificar que a caverna estava devidamente 

fechada, Charles Perrault, mesmo depois de finalizar a narração da 

história, apresenta ao seu leitor uma moralidade que diz: 

Percebemos aqui que as criancinhas, 

Principalmente as menininhas 

Lindas, boas, engraçadinhas, 

Fazem mal de escutar a todos que se acercam, 
E que de modo algum estranha alguém, 

Se um lobo mau então as coma, e bem. (PERRAULT, 

2004:75) 

Na moralidade, o autor não só ratifica sua mensagem como 

determina claramente seu público. Ele faz uso da literatura para 

aprisionar seu leitor e dizer a este leitor que não deve ouvir o que diz 

                                                            
6 Tradução aqui aparece não no sentido de passar de um idioma para o outro, mas de uma linguagem para 

outra. Ou seja, da oralidade, para a escrita. 
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o mundo. Neste texto, a literatura que poderia libertar e levar ao 

pensamento crítico e sem amarras, condiciona a criança, 

principalmente as meninas, a ficarem restritas às cavernas colocadas 

por seus pais e por seu rei. A menina ousada que escolheu passear 

pelo bosque ao invés de permanecer presa à caverna de sua família 

é, irreversivelmente, morta. 

Tal morte pode ser física, entendida pelo leitor ainda criança 

que vê no lobo um animal perigoso, ou social. A ―Chapeuzinho‖ 

adolescente entende a desobediência à sociedade e compreende a 

moralidade: o lobo é uma metáfora do homem cordial que ―Persegue 

as donzelas mais puras, até à sua casa, até à alcova escura‖ (op.cit.). 

De qualquer forma, Perrault fortifica a caverna do moralismo e da 

obediência cega da França do século XVII. 

A IMPORTÂNCIA DO INSÓLITO EM ―CHAPEUZINHO AMARELO‖ 

Se ―Chapeuzinho Vermelho‖ inicia sua história determinada a 

conhecer e a encantar-se com o bosque, ―Chapeuzinho Amarelo‖ vive 

sob a síndrome do medo. As ―Chapeuzinhos‖ apresentam diferenças 

identificadas pela cor do chapéu. A francesa tem um chapéu 

vermelho. O vermelho é a cor que ou seduz ou alerta e é considerada 

– por ser a cor do sangue – símbolo do princípio da vida: ―com sua 

força, seu poder e seu brilho, o vermelho cor de fogo e de sangue, 

possui, entretanto, a mesma ambivalência simbólica destes últimos‖. 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009:944). Já a ―Chapeuzinho‖ 

brasileira tem um chapéu amarelo. A cor pode ser símbolo de riqueza 

– cor do ouro – mas também pode ser símbolo da aproximação com a 

morte: ―O campo de sua confrontação é a pele da terra, nossa pele, 

que fica amarelada – ela também – com a aproximação da morte‖. 

(op. cit.: 40). 

A escolha de Chico Buarque pela cor amarela para pintar o 

chapéu de sua personagem não parece ter sido em razão da riqueza 
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que o amarelo pode remeter, mas pela aproximação da morte que a 

cor simboliza. ―Chapeuzinho Amarelo‖ vive amedrontada: 

Era a Chapeuzinho Amarelo.  

Amarelada de medo.  
Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho.  

Já não ria.  

Em festa não aparecia.  

Não subia escada  

nem descia.  
Não estava resfriada 

mas tossia.  

Ouvia conto de fada  

e estremecia. (BUARQUE, 1979) 

Ao contrário da ―Chapeuzinho Vermelho‖ que começava a 

história com coragem e vontade de viver, ―Chapeuzinho Amarelo‖ 

tinha medo de viver sua vida. Ela não conseguia brincar ou realizar 

atividades cotidianas porque tinha medo que algo ruim viesse a 

acontecer. A cor de seu chapéu denunciava seu estado de espírito, a 

forma que levava a vida. A ―Chapeuzinho‖ brasileira agia como se 

estivesse morta: ―Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com 

medo de pesadelo‖ (op.cit). 

Vale ressalva o fato de ―Chapeuzinho Amarelo‖ ter sido escrita 

por Chico Buarque, famoso por suas músicas de protesto, nos anos 

70. O texto foi publicado pela primeira vez em 1979, tempo em que o 

Brasil ainda vivia o Regime Militar. 

Quando o artista, em 1966, venceu ao O II Festival de Música 

Brasileira da Record o país conheceu a música ―A banda‖ que contava 

a história de uma gente sofrida que parava ―pra ver a banda passar 

cantando coisas de amor‖.  A gente sofrida ilustrada em ―A banda‖ 

era amarelada como a ―Chapeuzinho‖. A gente sofrida alegrava-se ao 

ver a banda, mas a alegria era efêmera e para o desencanto do 

artista: ―O que era doce acabou / Tudo tomou seu lugar / Depois que 

a banda passou‖. 
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―Chapeuzinho‖ não se deixava encantar como a gente sofrida 

brasileira que, apesar da ditadura, valia-se das alegrias efêmeras: 

dançava com a banda, sambava no carnaval e comemorava o sucesso 

do futebol. ―Chapeuzinho‖, amarelada de medo, era viva, mas era 

morta e por isso preferia permanecer em sua caverna. Ela tinha medo 

dos lobos que poderiam devorá-la, ou puni-la caso saísse ou ousasse 

como ―Chapeuzinho Vermelho‖. 

Entretanto, foi de forma insólita que a ―Chapeuzinho‖ brasileira 

se libertou. Quando de fato ficou frente a frente com o temido lobo, 

percebeu que ele não era tão aterrorizante quanto pensava. Com a 

saberia de Ulisses que usa a palavra para salvar-se do ciclope, 

―Chapeuzinho Amarelo‖ faz uso de sua capacidade hermenêutica e 

desvela os signos não somente pronunciados, mas apresentados na 

expressão do lobo: 

O lobo ficou chateado 

de ver aquela menina 

olhando pra cara dele, 
só que sem o medo dele. 

Ficou mesmo envergonhado, 

triste, murcho e branco azedo, 

porque um lobo, tirado o medo, 

é um arremedo de lobo.(BUARQUE,1979) 

Envergonhado por não assustar ―Chapeuzinho‖, o lobo tenta 

outra estratégia para levar a menina a sentir medo, ele faz uso da 

repetição. Ele disse que era ―LO-BO-LO-BO-LO-BO-LO‖ (op.cit.) umas 

vinte e cinco vezes. Repetir pode ser uma possibilidade de aceitação e 

de auto-convencimento: ―repetir significa a possibilidade de aceitação 

pela constância reiterativa. Goebbels, o teórico da propaganda 

nazista, apregoava que uma mentira repetida muitas vezes era mais 

eficaz do que a verdade dita uma única vez.‖ (CETELLI , 2002: 49). 

Apesar de o lobo ter repetido quem era para que o medo de 

―Chapeuzinho‖ voltasse, tal fato não aconteceu. Ao contrário, a 

ilustradora da edição de 1979, Donatella Berlendis, pintou a mudança 
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de cor das bochechas de ―Chapeuzinho‖. Se no início elas eram 

amareladas de medo, no enfrentamento com o lobo elas se tornaram 

vermelhas, vibrantes e vivas. A menina de bochechas vermelhas, por 

mais que o lobo repetisse, não conseguia ouvir a palavra LOBO, mas 

BOLO - que se encaixava melhor à figura assustada do animal. Na 

reedição, ilustrada por Ziraldo, publicada pela primeira vez em 1998 e 

reimpressa várias vezes também no século XXI, o lobo aparece de 

fato em formato de bolo, tal como a ―Chapeuzinho‖ o via. 

Conta Chico Buarque, nas páginas que prosseguiram, que 

―Chapeuzinho Amarelo‖ começou a brincar com os seus medos, 

mudando-lhes o nome. Com inteligência, a menina descobriu a força 

das palavras e com habilidade passou a ressignificar o mundo. A 

partir do domínio da linguagem, ―Chapeuzinho‖ aprendeu a enfrentar 

a vida: ―Cai, levanta, se machuca‖, mas não deixa de viver. Apesar de 

amarelada no início, tal como a gente que parou para ver a banda, 

―Chapeuzinho Amarelo‖ – insolitamente – não somente negou o fato 

de o lobo ter que ser assustador, como ―entrou‘ nos signos emitidos – 

voluntária e involuntariamente – por ele. Desta forma, a alegria da 

―Chapeuzinho‖ não foi efêmera como a dos que assistiam a banda 

passar, mas foi duradoura porque havia descoberto uma forma de 

enfrentar o mundo. 

―Chapeuzinho Amarelo‖, ao contrário da ―Vermelho‖, conseguiu 

sair de sua caverna. Se a caverna da ―Chapeuzinho‖ francesa era o 

moralismo, a da brasileira era a ditadura, a opressão. E foi no cenário 

construído pelo Regime Militar que a personagem brasileira nasceu. 

No ano anterior à publicação de Chapeuzinho Amarelo, 1978, Chico 

Buarque: ―Com o arquiteto Oscar Niemeyer e seu pai, Sérgio 

Buarque, entre outros, funda o Cebrade – Centro Brasil Democrático, 

em oposição aos militares‖ (SILVA, 2004: 138). Chapeuzinho Amarelo 

pode ser entendido como uma possibilidade de dar voz aos 

amedrontados e calados pela opressão. O artista usa a literatura 
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infantil e seus personagens insólitos para esclarecer que os medos 

podem ser enfrentados com a inteligência do domínio da linguagem. 

A ―Chapeuzinho‖ brasileira mostra que a democracia é possível. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ciência busca, incessantemente, a verdade. O desejo de saber 

a verdade fez Descartes criar um método e, por um momento, negar 

sua própria existência. Entretanto, não se sabe qual é a verdade do 

mundo, mas o que se acredita como verdade. O dualismo e o 

ceticismo de alguns estudiosos tornam-os cegos às possibilidades do 

insólito, do não corriqueiro no desvelamento do mundo. 

A literatura traz exemplos insólitos para explicar a importância 

da imaginação na evolução e no conhecimento humano. Affonso 

Romano de Sant‘Anna conta, no início de seu livro A cegueira e o 

saber, (2006:9), a história de um mongol que ao encontrar o Khan do 

inferno obteve a possibilidade de escolher um (a) dentre todas as 

alegrias e talentos terrenos. O mongol, chamado Tarvaa, decidiu pela 

arte de contar histórias. Voltando ao seu corpo viu-se cego, pois seus 

olhos haviam sido comidos pelos corvos, entretanto o rapaz passou a 

viver levando ao mundo alegria e saber oriundos de seus contos e 

lendas. Também Édipo descobriu que a verdadeira luz não se percebe 

com os olhos. A fim de enxergar melhor a sua situação, resolveu 

cegar-se fisicamente. 

―Chapeuzinhos‖ Vermelho e Amarelo viviam em cavernas 

distintas. À primeira não foi dada a possibilidade de viver na luz, já a 

segunda conseguiu – com destreza e inteligência – sua libertação. O 

insólito é assim chamado por não ser habitual. A filosofia entende que 

a inteligência se dá pela negação, antítese à tese dogmática. O 

estranho é assim chamado porque não faz parte de convenções e 

determinações, porque é fruto da imaginação humana. 
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A partir do desvelamento das cavernas das ―Chapeuzinhos‖ da 

França, do século XVII e do Brasil do século XX, pode-se considerar 

que  o racionalismo cego que se nega a ver o ―fantasioso‖ pode 

aprisionar e fazer da humanidade – desprovida de imaginação – 

prisioneira de sua própria caverna. 
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A SEMIOSE POÉTICA EM ZIRALDO 

FERES, Beatriz dos Santos7  

RESUMO: Baseado na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 
(Charaudeau, 2001 e 2010) e na Semiótica Peirceana (Peirce, 2003; 

Santaella & Nörth, 2005; Pignatari, 2004), e ancorado na obra de Ziraldo 

(1989, 1999, 1994a e b), este trabalho pretende analisar a semiotização na 

literatura infantil como processo poético, fundado, sobretudo, na iconicidade 

(tanto em seu componente visual, quanto verbal), com objetivo precípuo de 

patemização, ou de desencadear sentimentos. A literatura infantil apresenta 
um caráter poético em virtude do processamento analógico de sua 

conformação; é signo que, na concretização da forma, mais do que 

representar seu significado, apresenta-o. Na convergência do verbal e do 

não verbal, atuam estratégias superficiais, discursivas, semânticas, 

interacionais que extraem de seu modo de significar – por semelhança – 
sentidos, sensações e emoções, quase sempre indizíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: semiose poética – Semiolinguística – Literatura Infantil 

– Ziraldo – iconicidade patêmica 

ABSTRACT: Based on Semiolinguística Theory of Discourse Analysis 

(Charaudeau, 2001-2010) and Peirce Semiotics (Peirce, 2003; Santaella & 
Nörth, 2005; Pignatari, 2004), and anchored in Ziraldo (1989, 1999, 1994a 

and b), this work aims to analyze the semiosis in children's literature as a 

poetic process, founded mainly in the iconicity (both in its visual 

component, as verbal), with the goal of patemy, or to trigger feelings. 

childish literature presents a poetic character because of his analogical 

conformation processing; it is sign that, in order, more than represent its 
significance, gives it. On convergence of verbal and nonverbal, strategies 

work (surface, discursive, semantics, interactive strategies) and extract – 

by analogy – senses, feelings and emotions often unspeakable. 

KEY-WORDS: poetic semiosis– Semiolinguistic – children's literature – 

Ziraldo –  patemic iconicity 
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EU, O OUTRO E O QUE SENTIMOS NA LITERATURA INFANTIL 

É possível afetar o Outro com a exacerbação de sentimentos, 

ou de sensações por meio da aproximação de signos em virtude de 

sua semelhança, por meio da iconicidade. Essa estratégia põe em 

evidência a Qualidade comum que se deseja suscitar – além de, em 

muitos casos, encontrar-se incluída nesse processo significativo uma 

―subjetividade partilhada socialmente‖, inscrita na discursivização 

(Charaudeau 2010). 

Por se constituir de uma organicidade essencialmente motivada, 

a semiose poética é particularmente fecunda para a observação dos 

efeitos patêmicos, ou dos recursos direcionados ao desencadeamento 

de emoções e sentimentos. Os signos que a compõem e as relações 

que eles estabelecem (tanto no ambiente superficial da textualidade, 

quanto nos vínculos entre texto e discurso, ou entre texto e situação 

comunicacional) servem-se basicamente da similaridade. Da 

similaridade se extrai a Qualidade do sentimento, ou da sensação que 

se deseja destacar. Presente em qualquer texto que se vale de 

relações significativas motivadas (mesmo quando só pontualmente), 

a semiose poética abre um espaço propício para a originalidade 

patêmica. 

A originalidade é própria da Qualidade (Peirce, 2003), da 

sensação pura, ainda não respondida por uma tentativa de 

significação. Ser original é guardar a possibilidade de ser a origem de 

uma sensação (reação reconhecida na secundidade) que pode vir a 

ser significada (na terceiridade, por um símbolo). A originalidade da 

semiose poética não ocorre simplesmente por seu ineditismo, mas 

por sua extraordinariedade; por provocar, no incomum de sua 

conformação, a necessidade de ser compreendida a despeito de sua 

não convencionalidade e, com isso, de guardar a possibilidade de 

fazer emergir, nas inferências exigidas, ―traços afetivos‖ que, muitas 
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vezes, são o centro de sua interpretação. No processamento icônico, 

o que ―resta‖ da aproximação dos elementos é justamente esse 

―traço afetivo‖, resguardado na Qualidade que têm em comum. 

No caso específico do texto multimodal de literatura infantil, a 

complementaridade de que participam frequentemente diferentes 

universos sígnicos quase sempre obriga um vínculo motivado entre 

expressão e conteúdo a fim de se estabelecer a unidade textual, 

assim como de provocar a ludicidade — e esse vínculo tem uma 

natureza fundamentalmente poética. Tanto a simples reiteração de 

um conteúdo através da copresença de elementos verbais e não 

verbais, quanto a própria sistematização a que se submetem esses 

elementos necessitam de uma correspondência ao plano de conteúdo 

para serem efetivadas e percebidas. Além disso, a figurativização 

característica do gênero literatura infantil, de essência analógica, 

exige a ratificação dessa correspondência — muitas vezes a partir de 

uma simbologia estereotipada intrínseca ao gênero; outras, a partir 

de cálculos interpretativos mais complexos, dependentes da 

apreensão desse vínculo motivado. 

[...] Tomando-se literário no sentido estrito que lhe dá 

Jakobson, isto é, enquanto função poética (projeção do 

eixo da similaridade sobre o da contiguidade), assumir 

a dominante poética nos textos de literatura infantil é 

configurar num espaço onde equivalências e 
paralelismos dominam, regidos por um princípio de 

organização basicamente analógico, que opera por 

semelhanças entre os elementos. Espaço no qual a 

linguagem informa, antes de tudo, sobre si mesma. 

Linguagem-coisa com carnadura concreta, 
desvencilhando-se dos desígnios utilitários de mero 

instrumental. [...] Leitura que segue trilhas, lança 

hipóteses, experimenta, duvida, num exercício contínuo 

de experimentação e descoberta. Como a vida. [...] Ao 

se falar dos textos de literatura infantil sob a dominante 
estética, põe-se em risco a própria categorização de 

infantil e, mais ainda, do possível gênero de literatura 

infantil, já que não se trata mais de falar a esta ou 

àquela faixa etária de público, mas assim de operar 

com determinadas estruturas de pensamento — as 
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associações por semelhança — comuns a todo ser 
humano. (PALO; OLIVEIRA, 2001,11-12) 

Para a análise de textos de literatura infantil, torna-se 

necessário, portanto, expandir o processo de semiotização até a 

solidarização entre o verbal e o não verbal. 

A conclusão (...) será que sem dúvida a linguagem 

verbal é o artifício semiótico mais poderoso que o 

homem conhece; mas que existem, não obstante, 
outros artifícios capazes de cobrir porções do espaço 

semântico geral que a língua falada nem sempre 

consegue tocar [...] Para tornar-se mais poderoso do 

que é, como de fato ocorre, deve valer-se da ajuda de 

outros sistemas semióticos. (Eco, 2003: 154) 

Mesmo atentando para a supremacia da linguagem verbal 

quanto à sua capacidade de semiotização do mundo, tão essencial 

para dar sentido às coisas, não se deve desprezar a aptidão para a 

sensação imediata, intrínseca a outras linguagens, especialmente 

àquelas mais presas à percepção sensorial (como a música, ou a 

pintura). Essa sensação imediata, primeira, impactante, quase 

sempre anterior ao processo simbólico a que se submete o verbal 

antes que desperte sensação equivalente, só é possível em meios 

semióticos não lineares, apreendidos global e instantaneamente, 

como nos livros de literatura infantil, cujas características estéticas os 

elevam à condição de objetos artísticos. 

Desta forma, as associações por semelhança são consideradas 

como aquelas que, por um lado, sustentam a estruturação do 

pensamento da criança, proporcionando uma identificação imediata 

com o objeto ―lido‖, ou ―interpretado‖ (nos livros infantis, acionadas 

principalmente pelo signo não-verbal), e, por outro, como aquelas 

que provocam o efeito estético, sobrepondo o eixo paradigmático (da 

similaridade) sobre o sintagmático (da contiguidade), então, a 

literatura infantil, nos moldes de autores como Ziraldo, alcança um 

nível duplamente analógico, com o dobro de possibilidades poéticas, 
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desde seu modo de referir ao mundo, até a conformação de seu texto 

— caso sua semiose pressuponha o ―sentir as formas‖ do fazer 

artístico. 

Lendo o mundo, Ziraldo torna possível a correlação entre o 

mundo simbólico e o mundo real por meio dos processos analógicos, 

primeiramente, e, mais profundamente, pragmático-discursivos, 

integrando, nos livros, palavra e imagem: é uma simbiose criativa, 

que desperta o prazer estético, graças à singularidade e à 

plurissignificação dos traços, das cores, da palavra, da ―fantasia 

concretizada‖. Na medida em que apresenta essas características, a 

literatura infantil de Ziraldo (assim como de outros importantes 

autores do gênero) não é simplesmente ―livro para distrair criança‖, 

ou ―para dar lição de moral‖, mas expressão artística da condição 

humana. 

Outra característica singular, porém, é salientada por essa 

fórmula multimodal, tornando-se traço estilístico dos livros de Ziraldo 

— e justifica mais uma vez o adjetivo infantil, ratificando a crença de 

reviver as sensações da infância via leitura, como afirma Jouve 

(2002): a centralidade da criança, seja na presença constante do 

personagem-menino (como comprovam os títulos O Menino 

Maluquinho, O menino mais bonito do mundo, O menino marrom, O 

menino quadradinho), seja nas suas tramas voltadas para o universo 

infantil (por exemplo, em O joelho juvenal, Vito Grandam, ABZ). É a 

infância tematizada e concretizada conscientemente, provocando a 

emersão do menino que há no leitor. 

As marcas dessa consciência (da escrita) ganham 

ênfase na concepção de seres os mais distintos, 

humanizados e nutridos poeticamente, quando 

conduzidos por ações e impulsos, impregnados de 

emoção, e por impactos inventivos. Sejam eles partes 

do corpo que funcionam como metonímias da totalidade 
do ser, sejam bichinhos ou cores, todos carreiam uma 

afetividade contagiante nas relações com tudo o que 

compõe o espaço mais imediato e com tudo o que a 
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vivência angaria nas investidas de maior porte, em 
arremessos com que vão ao encontro do mundo. 

Todavia, quando os seres que desempenham a ação 

poética são meninos (...) — paradigma da infância — a 

recarga de afeto e de vibração, que move 

comportamentos latejantes de vitalidade, é 
extraordinária. São dotados de traços comuns, 

depreendidos no proceder de qualquer criança, quando 

não prejudicada na sua condição de ser naturalmente 

livre, mas ao mesmo tempo, configuram um perfil 

cativante de meninos poetas que se caracterizam por 
um modo de estar no mundo e de se relacionarem com 

tudo que há no caminho, de maneira inconfundível com 

o do adulto, no geral, face às coisas (sem surpresas e 

curiosidade, sem a alegria e a espontaneidade para se 

envolver e amar os seres, reconhecendo suas 
particularidades). (Resende, 1988: 139) 

É o menino-Ziraldo que transborda das páginas, revisitando 

seus primeiros anos, ou enxergando a vida com os mesmos olhos 

daqueles tempos, aparentemente resguardados da influência de um 

amadurecimento que pode calar a espontaneidade, a simplicidade, a 

brincadeira, a alegria de viver. Esse é menino-Ziraldo que repete 

insistentemente, em O menino mais bonito do mundo: ―Menino, como 

você é bonito!‖. Ou que revela, deslumbrado, o poder da palavra, 

especialmente da palavra escrita, como, ao mostrar em O menino 

quadradinho, a (trans)formação do leitor, fazendo do múltiplo espaço 

quadradinho (das histórias em quadrinhos) a ―geografia total de sua 

infância‖, até se deparar com o ―espaço em branco‖ e com a palavra 

―exatamente no Começo de tudo!‖ É também o Ziraldo-menino com 

quem se identifica o leitor-menino, criança ou adulto, que se 

reconhece nos personagens, nas atitudes, nos sentimentos, pela 

semelhança entre os mundos (imaginário e real), pela semelhança 

entre forma e sentido, pela semelhança entre texto e emoção. 

Assim, a ―infantilidade‖ dos livros de Ziraldo aqui mencionados 

adota um valor lúdico, sensível, original e profundo, muito diferente 

da conotação pejorativa antes relacionada a essa parcela da 

literatura. Essa literatura infantil — acima de tudo, literatura; infantil, 
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pelo processamento — é uma das artes de Ziraldo; arte na expressão 

e na escolha temática; na poeticidade. Temas universais, abordagens 

cheias de imaginação, sentidos exigentes de interpretação e de 

emoção. 

Considerada a patemização por meio da iconicidade, pretende-

se demonstrar como esse processo ocorre, sobretudo, na semiose 

poética, representada aqui pelos livros de Ziraldo ―Flicts‖ (1999), ―O 

menino mais bonito do mundo‖ (1994a), ―O menino quadradinho‖ 

(1989) e ―Uma historinha sem (1) sentido‖ (1994b). 

NO SENTIDO DA FORMA 

A iconicidade se distribui pelos níveis de construção de sentido 

que participam da inteligibilidade dos textos, como postulados pela 

Semiolinguística. Essa teoria propõe um modelo de análise tripartido 

(Charaudeau e Maingueneau, 2004) que subsidia a identificação do 

ponto de contato entre os elementos aproximados. Assim, pode-se 

afirmar que a aproximação por semelhança pode ocorrer no nível 

superficial, no nível discursivo, ou ainda no nível 

situacional/comunicativo. 

No nível superficial, os signos atuam in praesentia, 

orquestrados em função do sentido final, mas, em virtude dessa 

finalização, dependentes de relações in absentia com outros signos 

cognitivamente acionados; no nível discursivo, guarda-se um 

conhecimento prévio de natureza sociocultural – é o nível em que 

ocorrem vários tipos de enquadramento (organizacional, semântico, 

enunciativo) de que depende a significação; já no nível situacional, 

observam-se os propósitos da troca comunicativa e os papéis vividos 

pelos interlocutores – nele reside a responsabilidade da finalização 

dos sentidos. 

Para haver sentido (meaning), é necessário que o texto se 

constitua de signos cuja organização permita a delimitação e o 
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reconhecimento de uma parcela da realidade; para haver sentimento 

(feeling) esse texto precisa acionar saberes, crenças e emoções, 

intrínsecos à realidade significada, que excedam os limites da 

superfície textual – ―Algo que não está no signo, mas que no entanto 

ele é portador‖ (Charaudeau, 2000) –, embora nela imprimam seus 

indícios. Se o sentido é visto como um significado que se atualiza, 

condicionado à enunciação, os efeitos de sentido apenas pairam sobre 

o texto e se alimentam desse excesso impalpável, mas presente. Em 

outras palavras, as emoções podem ser tidas como reações já 

inscritas na identificação de determinados objetos e, como 

propriedade sua, em cada uma de suas ―aparições‖, as reações 

seriam esperadas, partilhadas por um grupo social. O conhecimento 

dos objetos-de-discurso (instaurados nos textos) estaria, portanto, 

impregnado de valores, crenças, sensações e emoções; seu 

reconhecimento no ato de reconstrução do sentido textual traria 

subjacente uma aura perceptiva, ou sensitiva, discursivamente 

orientada a partir da intencionalidade de que se vale o enunciador. 

A patemização, considerada um processamento do fazer sentir, 

pressupõe a promoção desses efeitos de sentido voltados para a 

sensibilização. Neste trabalho, parte-se da hipótese de que, 

resguardada sua natureza discursiva, a patemização se refere ao 

sentimento em geral e se serve igualmente de estratégias ligadas à 

iconicidade (não necessariamente imagética), isto é, nasce de 

procedimentos pertencentes à conformação textual, voltados para a 

aproximação de elementos por semelhança. 

Em princípio, a motivação significativa (de grau mais ou menos 

acentuado) se opõe à arbitrariedade própria do signo lógico, 

residindo, portanto, na similaridade entre signo e objeto, ou entre 

signo e outro signo (quanto este representa o objeto). De acordo com 

Peirce (2003), a semiose se inicia com um primeiro (o signo), que é 

determinado pelo segundo (o objeto) ao mesmo tempo em que o 
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representa, e finalizado pelo terceiro (interpretante), o resultado do 

ato interpretativo. Mas ela só se efetiva na mistura de 

processamentos, ―genuínos‖ e/ou ―degenerados‖. Ou seja, em meio à 

simbologia das palavras, por exemplo, vale-se de aproximações por 

semelhança, ou mesmo de índices (dêiticos, por exemplo), a fim de 

se construir a significação; ou ainda, em meio à representação 

imagética, o ícone simples pode se tornar símbolo, por depender 

culturalmente de seu valor convencional de representação. Nessa 

mistura, à iconicidade se atribui o papel de exacerbar qualidades a 

partir da semelhança entre os signos envolvidos e evocados na 

semiose. E, sendo um mecanismo propício para a emergência de 

Qualidades, torna-se igualmente favorável à patemização, embora 

não seja exclusivo dela. 

Ser poético, em termos de materialidade textual, é ser 

diferente, estranho, interessante; é produzir uma combinação 

incomum de formas que se assemelham (de algum modo) e ―obrigar‖ 

a percepção do processo de seleção, sempre curioso, desafiador, 

original. Em ―Flicts‖ (Ziraldo,1999:11), a frase ―Era apenas/o frágil 

e/feio/e aflito/Flicts, a aliteração (que evidencia a combinação 

incomum de formas que se assemelham por causa da sonoridade) 

não só acentua a identificação do personagem Flicts com 

características depreciativas (frágil, feio e aflito), como também, ao 

reiterar o som fricativo lábio-dental como o de quem bufa, remete o 

estado de ânimo do personagem à ideia de desconforto, rejeição, 

esmorecimento. 

Da mesma maneira atuam os neologismos criados por Ziraldo 

(1994b) em ―Uma historinha sem (1) sentido‖, ao tratar das 

aventuras de um super-herói que sucumbe por não ter o ―poder da 

leitura‖: zip-zap-urgência, zzzz-ressonando, tchan-distância, entre 

outros exemplos. São também combinações incomuns de formas que 

se assemelham, neste caso, nas relações entre a onomatopeia e a 
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palavra que a acompanha: aquela corrobora a expressão do 

significado desta a partir da situação que evoca com sua sonoridade: 

zip-zap (em ―[o herói] precisava, com uma zip-zap-urgência, acender 

a luz para poder localizar-se‖) remete à situação de rapidez, de 

urgência, como algo que vai e volta correndo, produzindo o som 

representado pela onomatopeia; zzzz (em ―Então apagou a luz do 

quarto e logo, logo já estava zzz-ressonando‖) imita o som do 

ressonar e já é fórmula cristalizada pelas histórias em quadrinhos 

para representar alguém dormindo, ressonando; tchan (em ―tomou 

uma tchan-distância, avançou para a porta escolhida e, como um 

raio, atravessou-a, veloz‖) está vinculado ao suspense, talvez como 

forma abreviada de trecho da sinfonia de Beethoven, usada como 

fundo musical para situações de medo, de aventura e, no caso, da 

distância a ser saltada. 

Em ―O menino quadradinho‖ (Ziraldo, 1989), a expectativa da 

presença de um menino é criada a partir da apresentação de uma 

bola, um tênis, uma cafifa, um skate, desenhados, figurativizando 

elementos do mundo real; imitando-os: como os outros elementos, a 

bola desenhada é toda e qualquer bola e apresenta as qualidades 

básicas para ser reconhecida como tal. A Qualidade de ser brinquedo 

desses elementos os qualifica como caracterizadores de um menino, 

por isso criam aquela expectativa. Em outras palavras, esses 

elementos antecipam a presença da criança presentificando sua 

Qualidade de brinquedo, intimamente ligada à Qualidade de ser 

criança. Além disso, as letras grandes, desenhadas e preenchidas das 

mais diversas maneiras são como as de uma história em quadrinhos, 

que abusam de recursos plásticos; à medida que o menino cresce, 

elas diminuem progressivamente até assumirem uma forma como as 

letras de um romance, pequenas, uniformes, sem o acompanhamento 

de ilustrações. A gradativa substituição de um tipo de letra por outro 

remete — analogicamente — à substituição dos quadrinhos por 
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romances, conforme se dá enquanto o leitor amadurece e se torna 

experiente. 

A sensação de amadurecimento experimentada pelo leitor de ―O 

menino mais bonito do mundo‖ (Ziraldo, 1994a) se dá quando, 

paralelamente à leitura de um texto verbal que revela a evolução 

cronológica dos fatos, vê-se a transformação dos traços das 

ilustrações, que vão se tornando, aos poucos, cada vez mais firmes, 

seguros, detalhados, como se trocassem os traços de uma criança 

pelos de um adulto. 

ACABAMENTO 

Não seria possível explicar as Qualidades suscitadas pelo 

processamento icônico somente descrevendo-as — ou talvez até 

fosse possível descrevê-las, mas o sentido dessa descrição seria 

apenas intelectivo, informativo. Para conhecê-las verdadeiramente, 

deve-se criar um sentido-sensação, fazendo com que o leitor se 

identifique com as personagens e com as situações, tornando-o 

idêntico a elas, a fim de transportá-lo para o mundo textual, ao 

mesmo tempo em que o mundo textual se transporta para o mundo 

real do leitor. Ter o amor como referência ―distante‖ (ou o 

amadurecimento, ou a rejeição etc.) não é sentir o amor; mas, por 

meio das provocações que o texto opera, é possível experimentar o 

sentimento. Assim, no processo identificatório operado pelo leitor, 

trabalha-se, mais uma vez, a primeiridade, a Qualidade daquilo que é 

―sentido‖, mas que não pode ser explicado (a não ser vagamente). 

Pode-se afirmar que a semiose fundada na iconicidade 

apresenta uma capacidade aumentada para a patemização não 

somente por causa de uma superfície elaborada para a opacidade (e 

uma opacidade fundada em estranhezas inteligíveis em função da 

similaridade evidente de seus elementos), mas também por causa do 

investimento discursivo de sua conformação textual. As inferências – 
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sempre mais numerosas quanto mais subjetivo o texto – dependem 

do discurso, de um conhecimento anterior disseminado socialmente. 

É desse conhecimento a responsabilidade de delimitar as 

interpretações, pois o sentido finalizado é aquele apropriado a toda 

gente que interage em dado grupo, do qual nasce o sentimento de 

pertencimento ao grupo, e não aquele particularizado por uma 

vivência que ignora um modo específico de compreender a realidade. 

A expressividade do texto e sua contraparte afetiva são garantidas, 

portanto, por elementos icônicos e discursivos que dão vida aos 

sentidos. 
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ESTAÇÃO DA LEITURA: PESQUISA EXPERIMENTAL: 

EXPERIMENTOS COM LITERATURA INFANTO- 

JUVENIL 

SALES, Carla Valéria de Souza 

MATOS, Maria Afonsina Ferreira8  

RIOS, Elane nardotto  

RESUMO: Este relatório parcial objetiva apresentar dados do Projeto de 

Pesquisa Estação da Leitura: Pesquisa Experimental: Experimentos com 

Literatura Infanto- Juvenil. O referido projeto tem como objetivo realizar 
oficinas/ experimentos com o intuito de desenvolver a formação de leitores 

em espaços de educação formal e informal. Para tanto, pautou-se nas 

teorizações de Zilberman (1991), Silva (1995), Lajolo (1986), entre outros. 

Teve como metodologia a pesquisa de campo/experimental, levando em 

conta que nesse tipo de pesquisa os experimentos se dão por tentativa e 

erro e comumente podem ser realizados em qualquer ambiente. A pesquisa 
experimental pode ainda ser definida como investigação empírica que tem 

como principal objetivo testar hipóteses que dizem respeito a relações de 

causa e efeito.  Para tanto, utilizou-se como instrumentos de coleta de 

dados a realização  de oficinas, a observação com registro em diário de 

campo e questionarios. Como resultado parcial, foram realizadas quatro 
oficinas  em escolas públicas do Municipio de Jequié/Ba garantindo, desse 

modo, a formação de leitores. 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de Pesquisa Estação da Leitura: Pesquisa 

experimental justifica-se, não só por colocar em prática a integração 

das atividades universitárias essenciais (pesquisa, ensino e 

extensão), mas também por se constituir numa proposta de 

intervenção nos rumos da pedagogia da leitura na comunidade 

regional, através da promoção da leitura e da investigação in loco 

sobre as práticas leitoras nos espaços formais e não-formais de 

educação. Desse modo, este Projeto faz parte do Centro de Estudos 

da Leitura (CEL) e do programa Estação da Leitura (ESTALE) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/Campus Jequié-

                                                            
8 Professora Doutora. 



 

56 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

BA e busca investigar se a didática de leitura aplicada favorece ou 

não o despertar do gosto, do prazer de ler e, portanto, se contribui 

positivamente para a formação de leitores competentes. 

Para tanto, esses Experimentos com Literatura Infanto-juvenil 

elegem como o conceito de leitura norteador de suas investigações, 

as teses que entendem o ato de ler para além de mera decodificação. 

Conforme Lajolo(1986, p. 59), 

 

Ler não é decifrar como no jogo de adivinhações, o 
sentido de um texto. Ler é, a partir de um texto, ser 

capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo 

a outros textos significativos para cada um reconhecer 

nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono 

da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou 
rebelar-se contra ela, ou propondo outra não prevista. 

No mesmo sentido, Silva (1995) e Solé (1998) afirmam que ler 

é mais que decodificar sinais e reproduzir mecanicamente as 

informações obtidas. Eles concordam que para ler é necessário 

dominar habilidades de decodificação e aprender as estratégias que 

levam à compreensão. 

Nessa perspectiva, apresentamos os dados parciais do projeto 

em questão que teve como orientação metodológica a pesquisa 

experimental em torno da realização de quatro experimentos/oficinas 

objetivando promover o processo de formação de leitores. 

REVISÃO DA LEITURA 

Há que se ler literatura para romper o 

silêncio,desentravando, azeitando e 

retro-alimentando os sentimentos e a 
inteligência do mundo. 

Regina Zilberman 

A epígrafe supracitada nos permite refletir como a literatura é 

fundamental na construção intelectual da sociedade. Isso porque, o 

ato de ler requer sensibilidade intelectual para entender o mundo a 
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partir de uma propriedade particular do homem. Segundo Souza 

(1992), a leitura é simplesmente o ato de perceber e aplicar 

significados através de um conjunto de fatores pessoais como a 

ocasião e o espaço, em determinadas situações. Dessa forma, ler é 

interpretar uma percepção sob as influências de um determinado 

contexto. Esse processo permite ao indivíduo uma compreensão 

particular da realidade. 

Além disso, o prazer pela leitura se constrói através de um 

processo contínuo e dedicado. Nesse sentido, faz-se necessário 

propor atividades diversas e diferenciadas a fim de que se formem 

leitores capazes não somente de decodificar o que está escrito, mas 

se posicionar de maneira crítica frente à leitura desenvolvida. 

Acreditamos que as crianças e os jovens precisam sentir prazer 

em contato com a leitura. Martins (1989) chama a atenção para o 

contato sensorial com o trabalho, pois antes de ser um texto escrito, 

um trabalho é um objeto; tem forma, cor, textura. É imprescindível 

que a criança e/ou adolescente tenham o primeiro contato com a 

forma, o objeto de leitura, uma vez que são esses primeiros contatos 

que propiciarão o encanto pela leitura. 

Nesse contexto, a escola torna-se peça-chave para que a 

criança e/ou adolescente adquira o gosto de ler e, 

conseqüentemente, se torne leitor. Zilberman (1991) afirma que a 

escola é o lugar onde se aprende a ler e escrever, conhece-se a 

literatura e desenvolve-se o gosto de ler. 

Muitos estudos e pesquisas têm evidenciado a importância das 

atividades literárias diferenciadas no contexto educacional para o 

bom desempenho do aluno. A utilização da literatura como recurso 

pedagógico pode ser enriquecida e potencializada pela qualidade das 

intervenções do educador. Quando se refere à criança, logo  

percebemos que a literatura é essencial na escola como meio 

indispensável para que o aluno entenda o que se passa ao seu redor 
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e para que seja capaz de compreender várias situações e escolher os 

caminhos com os quais se identifica. 

Portanto, é necessário que dentro do ambiente escolar, o 

professor faça a mediação entre o texto literário e o aluno para que, 

assim, sejam criadas situações nas quais o aluno seja capaz de 

realizar suas próprias leituras, concordando ou discordando e, 

sobretudo, fazendo uma leitura crítica do que lhe foi apresentado. 

Silva (2004) mostra que o educador preocupado com a formação do 

prazer pela leitura deve reservar espaços em que recomende 

atividades novas sem a obrigação de impor leituras e avaliar o 

educando. Trata-se de organizar espaços na escola e na sala de aula 

onde a leitura por fruição-prazer possa ser praticada pelas crianças e 

jovens. 

Dessa forma, a literatura infantil tem sua importância na escola 

e, por isso, o Projeto Estação da Leitura: Pesquisa Experimental: 

Experimentos com Literatura Infanto-Juvenil têm como objetivo levar 

a literatura, o prazer de ler para crianças e jovens de maneira 

divertida, prazerosa, onde o lúdico e a fantasia preencham as lacunas 

de uma formação leitora mecânica e desprovida de prazer. 

MATERIAIS E METÓDOS 

O projeto Estação da Leitura: Pesquisa Experimental: 

Experimentos com Literatura Infanto-Juvenil objetiva realizar 

oficinas/ experimentos com o intuito de desenvolver a formação de 

leitores em espaços de educação formal e informal, buscando a 

integração de atividades ao ensino de graduação nas áreas de Letras 

e Pedagogia. Além disso, visa, através dos experimentos com 

Literatura Infanto-Juvenil, integrar a pesquisa, o ensino e a extensão. 

Como método de investigação, fizemos uso da metodologia de 

pesquisa experimental que, de acordo com Gil (2008, p. 51), consiste 

essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de 
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certas variáveis, em condições controladas e conchecidos pelo 

investigador, a fim de observar os resultados de cada variável sobre o 

objeto pesquisado. Não constitui exagero afirmar que boa parte dos 

conhecimentos obtidos nos últimos três séculos se deve ao emprego 

do método experiemental. Para tanto, utilizamos como instrumentos 

de coleta de dados, a realização  de oficinas, a observação com 

registro em diário de campo e questionários. 

Sobre os procedimentos metodológicos, o projeto dividiu-se em 

três etapas. Na primeira etapa, grupos de 4 e 5 alunos da graduação 

do Curso de Letras e Pedagogia escolheram o tema e o local onde foi 

aplicado as oficinas. 

Na segunda etapa, os alunos, com a orientação da 

professora/orientadora, definiram o nome do experimento/oficina que 

foi aplicado para o público alvo. Cada oficina (em anexo) contém o 

local de pesquisa, os objetivos, justificativa e o cronograma de 

trabalho. Para obter consentimento da aplicação dos projetos na 

escola, promovemos, oficialmente, o contato com o espaço que foi 

ministrada a oficina. Em seguida, ocorreu o preparo dos materiais - 

livros, vídeos, filmes, textos, teatrinhos, fantoches- para realização 

das oficinas de leitura. Tais experimentos foram registrados com 

fotografias, listas de freqüência e com a coleta de material produzido 

pelos pesquisadores (diário de campo e questionário) para fazerem 

uma constituição e análise do corpus de pesquisa. 

Na terceira etapa, os discentes construíram um relatório de 

pesquisa para o arquivo do ESTALE para, posteriormente, serem 

feitas a publicação dos resultados através de murais, baners, 

seminários extensivos à comunidade ou comunicação em eventos. 

RESULTADOS 

Conforme mencionado, foram realizadas quatro oficinas: duas 

para 4ª série na Escola Municipal Alaor Coutinho; uma com ciclo 1 e 2 
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infantil na Escola Municipal Doutor Celi de Freitas; e uma no Centro 

de Convivência Infantil para crianças de 0 até 4 anos de idade. Os 

relatórios das oficinas/experimentos foram transcritos nos diários de 

campo, o que dá uma amostra dos resultados alcançados no período 

de 22/09 à 23/11/2010. 

No dia 22 de setembro de 2010, realizamos a primeira oficina 

que teve como título O mundo da Imaginação: Vivendo e 

aprendendo. Chegamos às 13h30minh na Escola Municipal Alaor 

Coutinho (CAIC). Era uma turma de 4ª(a) série do ensino 

fundamental I. Trabalhamos com crianças com faixa etária de 10 e -

13 anos de idade, composta por 19 alunos presentes. Com os alunos 

sentados em círculo, a professora apresentou-nos a turma e deixou-

nos a vontade para começarmos a oficina. No primeiro momento, 

fizemos uma dinâmica de apresentação onde um colega tinha que 

apresentar o outro lhe dando uma qualidade boa. Logo após, 

apresentamos e fizemos a leitura do livro Mania de Explicação de 

Adriana Falcão. Em seguida, aplicamos uma atividade prática em que 

eles encontraram o significado das palavras que estavam em suas 

mãos. Os alunos demonstraram grande interesse na leitura do livro e 

na atividade prática. No segundo momento, demos aos alunos um 

texto com a música 8 anos de Adriana Partimpin que pode ser 

acompanhada com o auxilio do som. Pedimos ainda que, eles 

fizessem desenhos que expressassem a sensação que a música lhes 

passou. Além disso, pedimos que eles escrevessem o que estavam 

sentindo em relação a oficina.  Percebemos que eles demonstraram 

interesse em relação à música. No terceiro momento, fizemos com os 

alunos um quadro onde eles colocaram palavras bonitas e um lixo 

com palavras feias. Encerramos a oficina às 15h30min. Agradecemos 

a professora e aos alunos pelo espaço cedido e pela participação de 

todos. 
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Esses dados iniciais, a nosso ver, vem ao encontro das palavras 

de Silva (2004). Esse autor mostra que a leitura tem um papel 

importante na formação do homem. Desse modo, o incentivo pela 

leitura é a melhor forma de promover o processo de formação de 

leitores no espaço escolar. 

Já no dia 21 de outubro de 2010, realizamos a oficina 

Aprendendo a ler com prazer, através do lúdico, tendo como 

pesquisadora as bolsistas Carla Valéria de Souza Sales e as 

ministrantes Aline da Silva Barreto, Ademir Nascimento Santos, Jeane 

de Souza Malta e Marly de Souza Nascimento Santos. Chegamos às 

13h00min na Escola Municipal Doutor Celi de Freitas, em especial, na 

sala do primeiro ano e segundo ciclo do Ensino Fundamental com 

crianças de faixa etária de 7 a 10 ano de idade, composta por 20 

alunos presentes. As crianças se encontravam sentadas em cadeiras 

enfileiradas. A coordenadora pedagógica nos apresentou ao professor 

da turma que se encarregou de nos apresentar à turma, o que nos 

deixou à vontade para começarmos a oficina. No primeiro momento, 

nos apresentamos para turma e, em seguida, apresentamos e 

fizemos a leitura do livro O Macacão Espantado de Léo Cunha. Logo 

após fizemos a leitura com a participação dos alunos, dialogando os 

temas encontrados na obra. No segundo momento, fizemos um bingo 

com algumas das palavras encontradas no texto. Nesse momento, 

houve um grande entusiasmo da turma em que todos participaram e 

receberam brindes. No terceiro momento, fizemos um círculo onde as 

crianças poderiam fazer um livrinho baseado na história contada e, 

logo após, utilizamos o mesmo círculo para uma dinâmica em que os 

alunos tiraram uma palavra de dentro de um vaso e contaram uma 

história com a ajuda de seus colegas. Encerramos a oficina as 

16h30min. Agradecemos a professora e aos alunos pelo espaço 

cedido e pela participação de todos. 
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Interessante notar que o pesquisador Silva (2004,p.14) afirma 

que ―o importante é não deixar de buscar soluções sérias e caseiras, 

evitando o assassinato do potencial de leitura de milhares de crianças 

e jovens‖. É justamente o que o Projeto Estação da Leitura: Pesquisa 

Experimental: Experimentos com Literatura Infanto-Juvenil têm como 

objetivo, que é levar a literatura, o gosto de ler para crianças e 

jovens de maneira suave, prazerosa, onde o lúdico e a fantasia 

preencham as suas vidas de tal forma deixando-os ―apaixonados‖ 

pelos livros e, acima de tudo, pela leitura, já que o nosso trabalho é 

formar leitores. 

A última oficina do ano de 2010, ocorreu no dia 30/11/2010, no 

Centro de Convivência Infantil (CCI) com duração de duas horas. O 

público alvo foi crianças de 0 a 04 anos totalizando 21 crianças. A 

oficina começou com a ministrante, Carla Valéria, contando a história 

do livro Vira Bicho. As crianças estavam empolgadas e atentas com a 

contação de história. Em seguida, a ministrante deu para as crianças 

papeis de ofício com desenhos de animais para elas pintarem. A 

monitora Amanda colocou o DVD Galinha Pintadinha 2 para as 

crianças assistirem. Foram tiradas fotos da sala, das crianças e dos 

desenhos produzidos. Para encerrar a oficina, a ministrante passou 

tinta nas mãos dos alunos e eles deixaram as marcas das suas 

mãozinhas num papel de madeira. 

A primeira oficina do ano de 2011, ocorreu no dia 21 de 

fevereiro de 2011 na Escola Estadual Rural Taylor-Egídio da cidade de 

Jaguaquara e desta feita na sala da 4ª(a) série do ensino 

fundamental I, com crianças com faixa etária de 10 e -16 anos de 

idade, composta por 33 alunos presentes. Aplicamos a mesma 

proposta de trabalho para a oficina de incentivo a leitura: ―O mundo 

da imaginação: vivendo e aprendendo.‖ Para três momentos. No 

primeiro momento fizemos uma dinâmica de apresentação onde um 

colega tinha que apresentar o outro lhe dando uma qualidade boa, 
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logo após apresentamos e fizemos à leitura do livro ―Mania de 

Explicação‖ de Adriana Falcão, em seguida aplicamos uma atividade 

prática em que eles iriam encontrar o significado das palavras que 

estavam em suas mãos, os alunos demonstraram grande interesse na 

leitura do livro e na atividade prática. No segundo momento fizemos 

juntos com os alunos um quadro em que eles colocaram palavras 

bonitas e um lixo com palavras feias. No terceiro momento demos 

aos alunos um texto com a música 8 anos de Adriana Partimpin que 

infelizmente não pode ser acompanhada com o auxilio do som, pois o 

tempo não foi suficiente, já que havia um outra atividade 

acontecendo no pátio, e tivemos que liberar os alunos para a outra 

atividade. Antes que os alunos se retirassem da sala pedimos para 

que escrevesse em um papel colorido o que acharam da oficina, do 

momento da leitura etc. Encerramos a oficina às 16h30minh, 

agradecemos a professora e aos alunos pelo espaço cedido e pela 

participação de todos. 

O papel desempenhado pelo Projeto Estação da Leitura 

proporciona para as crianças o prazer pela leitura, fazendo-os 

reconhecer a importância da Literatura infanto-juvenil no processo de  

formação de leitores. Isso se verifica, por exemplo, em Lajolo (2000,) 

quando afirma: 

―O surgimento de livros para crianças pressupõe uma 

organização social moderna, por onde circule uma 

imagem especial de infância: uma imagem da infância 

que veja nas crianças um público que, arregimentado 
pela escola, precisa ser iniciado em valores sociais e 

afetivos que a literatura torna sedutores‖. (Lajolo, 2000 

p.60) 

A última oficina ocorreu no dia 02 de Junho de 2011 na Escola 

Municipal Adolfo Ribeiro e desta feita na sala da 5ª(A) série do ensino 

fundamental I, com crianças com faixa etária de 10 e -13 anos de 

idade, composta por 15 alunos presentes. Com as crianças sentadas 

em circulo, a professora apresentou-nos a turma, e deixou-nos a 
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vontade para começarmos a oficina. Aplicamos a mesma proposta de 

trabalho para a oficina de incentivo a leitura: ―Contos diversos: 

Aprendendo com o mundo.‖ Para três momentos. No primeiro 

momento fizemos uma dinâmica de apresentação onde um colega 

tinha que apresentar o outro lhe dando uma qualidade boa, logo após 

apresentamos e fizemos a leitura do livro ―Histórias de bobo, bocós, 

burraldos e paspalhões‖ de Ricardo Azevedo, fizemos um momento 

de bate-papo sobre o texto lido. No segundo momento aplicamos 

uma atividade prática em que eles iriam contar a história do ponto de 

vista deles. No terceiro momento pedimos para que os alunos 

escrevessem sobre o que acharam da oficina. Encerramos a oficina às 

9h0min. Agradecemos a professora e aos alunos pelo espaço cedido e 

pela participação de todos. 

Conforme nossas observações, podemos constatar que o lúdico 

preenche a imaginação e a interpretação das crianças, contribuindo 

com o processo de formação de leitores. Nesse sentido, Orlandi 

(2000) afirma que o 

[...] lúdico se constitui, assim, na sua relação 

necessária com o imprevisto, com o imprevisível, com o 
não dito, indizível. Nas suas piadas diferentes 

manifestações (brincadeiras, jogos, encenações, 

chistes, piadas, ficção, etc.), o lúdico faz 

acontecimentos em processos já legitimados e 

sedimentados de produção de sentido e configurando 
novos espaços de significação (ORLANDI, 2000, p. 60) 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com a realização das oficinas, verificamos que é possível 

trabalhar com a leitura e a literatura na sala de aula promovendo o 

interesse dos alunos por textos literários. Ficamos surpresos com o 

entusiasmo encontrado nas crianças que a todo o momento queriam 

participar das atividades que envolviam a leitura. O fato que nos 

chamou a atenção foi como eles relacionavam as histórias contadas 
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com sua vida ―real‖, o que evidencia a importância de uma boa 

mediação na hora da leitura. 

A nosso ver, o que falta nas escolas não é apenas a leitura, mas 

sim o prazer de ler, pois em nossas oficinas/ experimentos os textos 

são trabalhados através de pinturas, músicas, produção textual, 

brincadeiras. Isso porque a leitura e a literatura devem ser tratadas 

também como diversão. Já mencionamos que o prazer pela leitura se 

constrói através de um processo contínuo e dedicado. Nesse sentido, 

faz-se necessário propor atividades diversas e diferenciadas a fim de 

que se formem leitores capazes não somente de decodificar o que 

está escrito, mas se posicionar de maneira crítica frente à leitura 

desenvolvida (ZILBERMAN, 1988). 

Podemos ver isso nos relatos feitos com os alunos por meio de 

questionários. A maioria mencionou ter gostado das oficinas e da 

metodologia utilizada, conforme disse uma aluna entrevistada(13 

anos, 4ª série): achei legal, só assim acontece uma coisa boa e 

diferente no CAIC. Foram unânimes também a opinião de que as 

oficinas eram divertidas,  legais e ajudavam no aprendizado: Nós 

achamos muito interessante essa aula e também nos achamos à 

história bacana. 

Com os dados coletados até o presente momento, verificamos a 

possibilidade de trabalhar com a leitura e a literatura com crianças e 

jovens de forma lúdica, prazerosa, despertando o prazer de ler. 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho contribuiu para uma reflexão sobre a 

recepção da leitura e a literatura na sala de aula, como também 

confirmou a importância do ato de ler na formação de leitores e na 

construção intelectual de uma sociedade. Os experimentos realizados 

permitiram enfatizar a importância da literatura infanto-juvenil pois, 
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além de entreter os alunos e ampliar os seus horizontes, serviu como 

meio eficaz de aprendizagem e reflexão. 

As oficinas foram ministradas com muito entusiasmo e 

compromisso, o que foi essencial para alcançar o sucesso esperado. 

As temáticas foram trabalhadas de forma diversificada e lúdica 

despertando o interesse e a compreensão dos alunos, os quais 

participaram com muita animação correspondendo às expectativas do 

projeto. 

Desse modo, o trabalho foi importante e, a nosso ver, servirá 

como modelo para nossa formação e oferecerá contribuição aos 

debates do campo didático e pedagógico da leitura, pois os 

conhecimentos produzidos em campo auxiliarão na prática docente e 

em outros momentos que concorrerá de forma efetiva à produção 

acadêmica referente à formação de leitores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebemos, durante a realização das oficinas, o grande 

interesse dos alunos pelos textos/obras trabalhados, pois houve um 

efetivo envolvimento nas atividades. Além disso, criamos 

oportunidade para que os alunos pesquisados chegassem  ao 

conhecimento de autores, textos e obras  ainda desconhecidos pela 

maioria deles. Observamos  o desejo dos alunos pela leitura e o 

desejo de conhecer novas realidades a partir do livro. Observamos 

ainda que,  em poucas salas do Ensino Fundamental I, há um 

cantinho da Leitura e textos impressos presos na parede e que, na 

maioria dos locais de pesquisa, não há bibliotecas sendo, portanto, 

mínima a oportunidade de acesso a livros de literatura nos espaços 

de educação formal investigados. 

Os experimentos realizados revelaram a necessidade de um 

investimento maior na área de práticas de leitura e formação de 

leitores. Isso porque constatamos a aceitação, o envolvimento dos 
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sujeitos da pesquisa nas atividades propostas. Também verificamos 

uma demanda pela continuidade das oficinas e, apesar de decantada 

crise da leitura e dos números alarmantes publicados pelos institutos 

de pesquisa no que se refere ao analfabetismo funcional, os 

pesquisados demonstraram gosto de ler, interesse pelas atividades de 

leitura e alegria com o trabalho desenvolvido nas oficinas. 

Desse modo, o Projeto Estação da Leitura: Pesquisa 

Experimental: Experimentos com Literatura Infanto-Juvenil tem como 

objetivo principal formar leitores . Durante a realização do Trabalho 

de Campo, assumimos o desafio de passar para as crianças e jovens 

a leitura e literatura de uma forma agradável, buscando o lúdico, a 

fantasia para que o desejo pela leitura faça parte de suas vidas, 

formando leitores assíduos. Esse trabalho continuará sendo 

desenvolvido de acordo com o cronograma do projeto. 
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A TOPOMORFIZAÇÃO DA GRAMÁTICA:  

DO LIVRO DE LOBATO AO MAPA DE EMÍLIA 

SANTOS, Carolina da Costa 9  

RESUMO: O presente artigo é um recorte da monografia intitulada A 

gramática no país de Emília, apresentada como trabalho de conclusão do 
curso de Licenciatura plena em Pedagogia da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Nela é discutida a obra Emília no país 

da gramática como atalho metodológico para o ensino da Língua 

Portuguesa, em uma análise que considera o Sítio do Pica-Pau Amarelo, 

cenário de fantasia, com caráter real ao ceder espaço para outro lugar de 
aventura suspenso pela imaginação: o país da gramática. O trabalho aqui 

proposto visa a fazer o mapeamento deste país no qual a gramática foi 

topomorfizada, considerando o fantástico como elo didático entre o abstrato 

e o concreto e justificando a importância desse recurso para uma 

construção mais ativa do conhecimento por parte das crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: Monteiro Lobato, literatura infantil, personificação. 

ABSTRACT: This article is an excerpt of a monograph titled The grammar in 

the country of Emilia, presented as a work of completing the full course of 

Bachelor in Education from the State University of Rio de Janeiro - UNIRIO. 

It is discussed the work in the country of Emilia grammar as a 

methodological shortcut to the teaching of Portuguese in an analysis that 
considers the Sítio do Pica-Pau Amarelo, fantasy setting, with real character 

to make room for another place of adventure suspended by imagination: 

the country of grammar. The work proposed here aims to make the 

mapping of the country in which the grammar was ―topomorfizada‖, 

considering the fantastic teaching as a link between the abstract and 
concrete, and justifying the importance of this feature for a more active 

construction of knowledge by children. 

KEYWORDS: Monteiro Lobato, children`s literature, personification. 
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PERSONIFICAÇÃO E TOPOMORFIZAÇÃO: DA GRAMÁTICA AO 
MAPA 

O estudo da personificação das palavras no livro de Lobato se 

mostra visivelmente importante por seu caráter didático envolvido no 

estético da literatura. Da mesma maneira que ―a fascinação que as 

palavras exercem no artista criador explica o hábito de as personificar 

e visualizar como […] seres humanos‖ (ULLMANN apud CEIA, 2005), 

a fascinação que as personificações de Lobato exercem no leitor 

explica a vontade de estudá-las e identificá-las como elo entre o 

didático e o estético e entre o abstrato e o real. 

A personificação ―é uma figura da retórica que consiste em 

fazer de um ser inanimado ou de um ser abstrato, puramente ideal, 

uma pessoal real, dotada de sentimento e de vida‖ (DUBOIS, 2007). 

Atentamos, neste texto, para o ―abstrato‖ que, no presente estudo, 

nos remete diretamente à gramática. Os elementos gramaticais 

encontrados em índices de livros são, em Emília no país da 

gramática, transformados em seres humanos, com características de 

homens, mulheres, jovens e senhoras que encontramos na ―vida 

real‖. 

Entendemos que no livro em análise a personificação é uma 

estratégia adotada por Lobato que dinamiza a história e pode facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem em virtude da atribuição de 

características humanas aos elementos da gramática. Dando voz à 

nomenclatura que em uma gramática normal seria apresentada por 

um autor com a exigida formalidade acadêmica, distante do leitor, 

Monteiro Lobato permite que os próprios termos se autoexpliquem, o 

que torna diferentes e dinâmicos os encontros e conhecimentos que 

acontecem. Os personagens observam a postura, a roupa, a atitude e 

as falas das palavras-personagens, podendo com elas interagir, 

questionando quando a curiosidade se mostra impaciente. Os leitores 
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têm nos detalhes das descrições e nas imagens as pistas para 

identificar a concepção de Lobato sobre cada elemento, revelada pela 

constituição das palavras em personagens humanizadas. 

Não são as palavras-personagens, entretanto, que ganham 

destaque no título da obra. Não são exclusivamente os elementos 

gramaticais que são metaforizados. Antes do processo de 

personificação encontra-se a topomorfização da gramática, em um 

termo para tentar contemplar uma figura de retórica – admitida por 

nós a serviço deste estudo – que consiste em fazer de um ser 

inanimado e abstrato, puramente ideal, um lugar real, com fronteiras 

e contornos, dotado de cidades e bairros, ruas e habitantes. No livro 

analisado, consiste em lugarizar a gramática, obra abstrata, em um 

país: o País da Gramática. 

Acreditamos ser a configuração da gramática em um país uma 

analogia que procura explicar algo do domínio cognitivo a partir do 

domínio geográfico. A respeito da analogia, Othon Mocayr Garcia diz 

que ―por meio dela, se tenta explicar o desconhecido pelo conhecido, 

o que nos é estranho pelo que nos é familiar; por isso, tem grande 

valor didático‖ (GARCIA, 2004, p. 233). Admitimos, então, a 

lugarização do livro como alternativa possível para Lobato explorar os 

termos gramaticais de uma forma mais didática, mais concreta e 

mais próxima do público infantil. 

Às tentativas de concretização dos conteúdos gramaticais faz 

menção Albieri: 

A concretude presente nas falas das personagens e 

suas representações gráficas não se dá somente no 

nível das personagens; também ―o país da Gramática‖ 
é representado como um espaço urbano no qual 

manifestam-se características das sociedades 

contemporâneas de Lobato (ALBIERI, 2005, p. 69-70) 

Compreendemos a viagem ao país da gramática como uma 

criação de Lobato para concretizar o abstrato. Huizinga (2001) afirma 
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que ―por trás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e 

toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o 

homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da 

natureza‖ (p.7). Esse novo mundo inventado por Monteiro Lobato é a 

poetização da gramática em forma de lugar. Transformar a gramática, 

conteúdo abstrato, em um país reflete uma metáfora que é tradução 

de uma grande sensibilidade para tornar sedutor e atrativo o 

conhecimento para as crianças. 

MAPEAMENTO DO PAÍS DA GRAMÁTICA: O ESTUDO DO 
ESPAÇO PARA ANÁLISE DA OBRA 

Antonio Dimas (1994), ao traçar teoria sobre o estudo do 

espaço no romance, atenta para o fato de que, em detrimento de 

outros elementos estruturais da narrativa, como foco narrativo e 

tempo, o espaço pode ficar em segundo plano. Em Emília no país da 

Gramática, o narrador apresenta-se em 3ª pessoa e é onisciente, 

contando todos os detalhes da viagem ao país da gramática sem ser 

personagem dela. Com o tempo suspenso pela imaginação, não há 

menção ao relógio nessa obra de Lobato. Tendo percebido algumas 

pistas, como os detalhes de os personagens terem saído bem cedo, 

não dormirem, não haver noite nessa história e eles voltarem com 

uma fome danada, é possível entender que toda a viagem ao país da 

gramática durou um dia, tendo seu fim convergido com a hora do 

jantar, com os quitutes sempre presentes na mesa de tia Nastácia e 

na literatura de Monteiro Lobato. Talvez a fome funcione como um 

despertador para a realidade. É uma das únicas coisas que não pode 

ser saciada em um jogo ou em uma leitura, apenas se Emília, com 

sua criatividade, se tornasse editora e concretizasse sua ideia exposta 

no livro A reforma da natureza: fazer livros comestíveis. 

Em vez de impressos em papel de madeira, que só é 

comestível para o caruncho, eu farei os livros impressos 

em um papel fabricado de trigo e muito bem 
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temperado. A tinta será estudada pelos químicos – uma 
tinta que não faça mal para o estômago. O leitor vai 

lendo o livro e comendo as folhas, lê uma, rasga-a e 

come. Quando chega ao fim da leitura, está almoçado 

ou jantado. Que tal? 

(...) 
E as folhas do índice – disse Emília – terão gosto de 

café, serão o cafezinho final do leitor. Dizem que o livro 

é o pão do espírito. Por que não ser também pão do 

corpo? As vantagens seriam imensas. (LOBATO, 2008, 

p.37) 

Em relação ao espaço, Dimas afirma ainda que 

entre as várias armadilhas virtuais de um texto, o 

espaço pode alcançar estatuto tão importante quando 

outros componentes da narrativa, tais como foco 
narrativo, personagem, tempo, estrutura etc. É bem 

verdade que, reconheçamos logo, em certas narrações 

esse componente pode estar severamente diluído e, por 

esse motivo, sua importância torna-se secundária. Em 

outras, ao contrário, ele poderá ser prioritário e 

fundamental no desenvolvimento da ação, quando não 
determinante. Uma terceira hipótese ainda, esta bem 

mais fascinante!, é a de ir-se descobrindo-lhe a 

funcionalidade e organicidade gradativamente, uma vez 

que o escritor soube dissimulá-lo tão bem ao ponto de 

harmonizar-se com os demais elementos narrativos. 
(DIMAS, 1994, p.6) 

Tendo a importância do espaço em Emília no país da gramática 

já justificada, inclusive pela presença marcada no título da obra, 

torna-se mais claro compreender como o estudo do espaço contribui 

para a análise da obra, podendo servir como ponto de partida para 

ela. 

Após ler o texto de Dimas, podemos estudar o livro de Lobato e 

perceber que nele o espaço não se apresenta diluído tampouco com 

importância secundária. Ele é prioritário e fundamental no 

desenvolvimento da ação na medida em que, sendo o país dividido 

em cidades, bairros e zonas, os elementos da gramática passam a ser 

habitantes de lugares indispensáveis para a estória, já que as 
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palavras-personagens10 e suas atitudes encontram-se muitas vezes 

condicionadas ao lugar no qual são colocadas na narrativa. O 

ambiente tem um valor determinante para a concepção dos termos 

da gramática e para sua explicação. 

Entendemos, então, que as palavras-personagens são muitas 

vezes ajustadas e têm sua ação direcionada pelo espaço em que 

estão inseridas. Assim, a análise desta topomorfização serve como 

argumento para o estudo da personificação (já que visualizamos 

personagens e espaço como indissociáveis no livro em análise) e 

possibilita uma compreensão prévia da concepção de Lobato sobre os 

termos estudados visto que o lugar já guarda bastantes 

características sobre seus moradores. O país da gramática é 

constituído de forma semelhante a um espaço real, com hierarquia 

entre seus moradores e com suas características marcando as 

relações vigentes entre as palavras-personagens, do mesmo modo 

como ocorre em um país de verdade. 

Procurando estabelecer um mapeamento da obra de Lobato a 

fim de identificar a configuração do País da Gramática e analisar as 

possíveis interferências entre os lugares e seus habitantes, fizemos 

uma leitura à procura de placas, estradas e guias por este país, 

estabelecendo nossa análise de Emília no País da Gramática através 

de uma excursão ao seu espaço. 

São apresentadas algumas tabelas com os pontos que mais 

destacamos de cada lugar criado por Lobato e visitado pelos 

personagens. Para cada uma, algumas categorias de análise são 

propostas a fim de que o trabalho tenha como fio condutor o próprio 

itinerário dos personagens em sua visita ao País da Gramática para 

discutirmos questões relacionadas ao conteúdo e sua apresentação 

aos leitores. 

                                                            
10 Aproveitamos a nomenclatura dada pela edição do livro de 2008 da Editora Globo 
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O PAÍS DA GRAMÁTICA 

Tabela 1: País da Gramática dividido em cidades 

 

 

PORTUGÁLIA 

―Topomorfizando‖ as línguas, isto é, dando a elas características 

de lugares, Lobato consegue identificá-las. A primeira cidade descrita, 

a mais próxima dos visitantes – além de única visitada –, é 

Portugália: a cidade da Língua Portuguesa, como podemos observar 

na tabela 1. Ao chegarem a ela, as personagens puderam perceber a 

divisão entre o português do Brasil e o de Portugal, diferença 
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evidenciada pela ―ideia de uma fruta incõe11 – ou de duas cidades 

emendadas, uma mais nova e outra mais velha‖ (LOBATO, 1994, p. 

14-5), como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 2: Portugália dividida em cidades 

 

 

Pela tabela acima e pela descrição de Lobato, observamos que 

as variantes geográficas das palavras são representadas por 

diferentes lugares no mapa de Lobato respeitando os limites reais. 

Percebemos uma fidelização da topomorfização que Lobato faz – 

―grande número de palavras moviam-se com muita ordem, andando 

de cá para lá e de lá para cá, exatinho como gente numa cidade 

comum‖ (LOBATO, 1994, p.15). A cidade Portugália apresenta os 

mesmos elementos de uma cidade da realidade. Facilmente o escritor 

as encaixa em seus respectivos países, mostrando as variantes 

brasileiras e portuguesas em dois espaços distintos, correspondentes 

ao Brasil e a Portugal, separados pelo mar. A língua de Portugal é 

representada por uma cidade mais velha na qual é emendada uma 

cidade mais nova, o português do Brasil. É feita nesse momento da 

história uma simplificação a respeito da influência de diversas línguas 

                                                            
11 Do Tupi inkõe, diz-se do fruto que nasce pregado a outro; gêmeo. 
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no português. Nesta passagem do livro é dito que a língua de 

Portugal atravessa o mar e no Brasil recebe influências indígenas. É 

importante destacar que ocorre somente uma simplificação inicial, 

pois, em momento posterior, o autor explora o dinamismo da língua e 

as constantes trocas de influências entre o português e outros 

idiomas. 

Tais informações, por serem bem divulgadas, não refletem 

nenhuma dificuldade em sua apresentação. Assim, serve como 

introdução para os personagens se direcionarem à cidade 

representante do português do Brasil, a cidade nova que, pelas 

apostas nacionalista de Lobato, se transformará em uma cidade 

maior que a do português de Portugal. Assim as crianças conversam: 

- Compreendo, disse Pedrinho. – Para cá é a parte do 

Brasil e para lá é a parte de Portugal. Foi a parte de lá, 
ou a cidade velha, que deu origem  à parte de cá, ou à 

cidade nova. 

- Isso mesmo. A cidade nova saiu da cidade velha. No 

começo isto por aqui não passava dum bairro humilde e 

mal visto na cidade velha; mas ainda há de acabar um 
cidade maior que a outra. 

- Vamos percorrer a cidade nova, que é a que mais nos 

interessa – propôs Narizinho (LOBATO, 1994, p.15). 

BRASILINA 

Focalizando cada vez mais a visita, as personagens, dentre 

todas as cidades do País da Gramática, escolhem conhecer Portugália 

e, tendo outras duas opções dentro desta cidade, optam por visitar a 

Cidade Nova, lugar da Língua Portuguesa do Brasil, também nomeada 

de Bairro: Brasilina12. Não é gratuita essa escolha tampouco poderia 

ceder lugar a outra visto que a proposta do livro é a de apresentar a 

língua portuguesa e seus atributos ao público leitor. Cabe ressaltar, 

contudo, que a apresentação da língua portuguesa é contextualizada 

                                                            
12 Brasilina é como Monteiro Lobato nomeia a Língua Portuguesa do Brasil no prefácio ao livro Dialeto 

Caipira, de Amadeu Amaral, definindo-a como “fruto da corrupção do latim, com traços do português 

europeu, mas independente das duas que a originaram” (ALBIERI, 2005, p. 87). 
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com outras línguas, apresentando, superficialmente, algumas que são 

conhecidas das crianças, a saber o inglês, o francês, o italiano e o 

espanhol. 

Brasilina é, finalmente, o lugar o qual habitam os elementos da 

gramática que encontramos no livro personificados. Dividido em 

outros bairros e em zonas, a cidade nova é o espaço minuciosamente 

explorado pelas personagens do Sítio e brilhantemente pensado como 

a moradia de muitas palavras-personagens. A seguir encontra-se 

uma tabela a fim de explicitar a divisão da cidade nova, seus bairros, 

seus habitantes e seus espaços. 

Tabela 3: Brasilina em bairros 
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O escritor cria, por meio de metáforas, diversos recursos que 

possibilitam um mais simplificado e interessante processo de 

aprendizagem para as crianças, como a topomorfização de um livro 

em um país para o qual viajam crianças curiosas que funcionam como 

extensão dos leitores, a presença das personificações, das palavras-

personagens que, com letra maiúscula, apresentam um conceito 

gramatical de forma muito diferente da forma apresentada pelos 

professores, e as constantes imagens do cotidiano da infância 

brasileira, que aproximam as explicações dos termos da vida do 

público infantil de Lobato. Dessa forma, as qualidades encontradas no 

livro contribuem para confirmarmos, uma vez mais, Monteiro Lobato 

como eterno criador da Literatura Infantil nacional. 
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O INSÓLITO NA OBRA DE PAULO VENTURELLI 

MENDONÇA, Cátia Toledo13  

Resumo: Este texto pretende apresentar a obra de Paulo Venturelli, autor 

nascido em Santa Catarina e radicado em Curitiba desde a juventude, como 

um exemplo de uma literatura dedicada a jovens e crianças, e que tem 
como proposta o estético. Pretende-se também demonstrar a presença do 

insólito nesta obra, como parte de uma proposta estética, e como estratégia 

narrativa adotada pelo autor, de modo que seus personagens se adensem. 

Para tanto, serão analisadas as obras Admirável Ovo Novo, O anjo rouco, 

Paisagem com menino e cachorro, A casa do dilúvio, Espelho Espelho e No 

vale dos sentidos. O conceito de insólito com o qual se trabalhará levará em 
conta a possibilidade de inserção de situações que não se podem explicar 

pela lógica e que também não se explicam pelo maravilhoso, no contexto 

narrativo verossímil, de modo a causar o estranhamento ao leitor. 

Palavras-chave: Paulo Venturelli, infanto-juvenil, insólito. 

Abstract: This text intends to present the workmanship of Paulo Venturelli, 
author born in Santa Catarina and consolidated in Curitiba since youth, as 

an example of a dedicated literature the young and children, and that it has 

as proposal the aesthetic one. It is also intended to demonstrate the 

presence of the uncommon one in this workmanship, as part of a proposal 

aesthetic, and as strategy narrative adopted for the author, in way that its 
personages if accumulate. For in such a way, the workmanships Admirable 

New Egg, The angel rouco, Landscape with boy and dog, The house of the 

deluge, Mirror  Mirror and In the valley of the fellings. The concept of 

uncommon with which it will work will take in account the possibility of 

insertion of situations that if cannot explain for the logic and that also they 
are not justified for the wonderful one, in the likely narrative context, in 

order to cause the surprise to the reader. 

Keywords: Paulo Venturelli, infantile-youthful, uncommon. 

Paulo Venturelli nasceu em Santa Catarina, mas há muitos anos 

se mudou para Curitiba e, por isso, sua obra é situada também no 

conjunto da produção paranaense. Embora seu nome não circule no 

eixo Rio- São Paulo, a seriedade com que esse autor trabalha e a 

qualidade dos textos por ele produzidos me levou a debruçar-me 

sobre sua obra e apresentar uma comunicação no SEPEL, na UERJ, no 

Rio de Janeiro. 

                                                            

13 (PUCPR) catiatoledom@hotmail.com 
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Venturelli é um nome bastante conhecido em Curitiba, pois 

além de escritor foi, também, durante muitos anos, professor da 

UFPR, onde se formaram muitos dos professores de Letras desta 

cidade, inclusive a autora deste artigo. Ensaísta, autor de peças 

teatrais, poesia e contos, escreve também para os públicos infantil e 

juvenil, com absoluta consciência da responsabilidade que é escrever 

para crianças e jovens. Certamente os anos quando lecionou a 

disciplina de Literatura Infanto-juvenil na UFPR se fazem refletir em 

sua produção, na qual não se encontram textos ―flácidos‖ nem 

―inconsistentes‖, palavras repetidas pelo professor para definir boa 

parte da produção brasileira destinada ao público infanto-juvenil. 

O início da trajetória de escritor se liga à Geração Mimeógrafo. 

Em 1976 publicou Asilo de surdos, junto com Arnaldo César Machado, 

Edgar Yamaguami e Zeca Correia Leite. Fez parte também do 

Movimento Sala 17, junto com outros renomados poetas do Paraná, 

como Thadeu Wojciechowski, Marcos Prado e Paulo Lemisnki. Desse 

encontro surgiram duas antologias: Sala 17 e Sangra:Cio, publicadas 

nos anos de 78 e 80, respectivamente. 

A primeira obra infantil é de 1993, Admirável ovo novo. O anjo 

rouco publicado no ano seguinte, foi classificado como literatura 

infantil. Em 1996 foi a vez de Introdução à arte de ser menino, livros 

de poemas que ganhou o Prêmio Cruz e Souza, da Fundação 

Catarinense de Cultura. Em 1997 publicou Paisagem com menino e 

cachorro, uma novela juvenil; em 1998 A casa do dilúvio, classificada 

apenas como ―literatura infantil‖. Em 1999, Venturelli publicou No 

vale dos sentidos, um romance juvenil, em 2000, Espelho Espelho, 

também literatura infantil. 

Nota-se que a produção do autor voltada para o público infantil 

e juvenil já é significativa, embora durante esses anos em que se 

dedicou a ela tenha também publicado outros textos, como o ensaio 

sobre Helena Kolody, pela editora da UFPR, em 1995, em 1997 – 

Composições para meus amigos, livro poesia, poemas em prosa, 
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contos – Edição do Autor, em 2006,o livro de poemas em A Morte e 

mais recentemente, em 2006, Fantasmas de caligem, livro de contos. 

Segundo o autor, há um romance no prelo: Meu pai, a ser publicado 

até o fim do ano de 2011. 

SOBRE O INSÓLITO 

Ao procurarmos no dicionário o significado de insólito, 

encontramos: aquilo que não acontece habitualmente, contrário ao 

uso, às regras: expressão insólita, desusado, desacostumado; 

incrível. Na narrativa ficcional, a palavra insólito nos remete a 

questões de gênero e de estratégias de construção de narrativa, de 

mímesis, aos conceitos de real, de realidade, de verdadeiro e de 

verossimilhança, para citar algumas das implicações de se trabalhar 

com o termo. 

Quando se fala em insólito, em literatura brasileira, o nome de 

Murilo Rubião é lembrado imediatamente. O autor foi responsável 

pela inauguração de uma nova abordagem literária no Brasil: o 

realismo fantástico, embora deixe claro seu interesse pelo real, 

apresentado de maneira não reduzida pelos seus apelos funcionais do 

cotidiano. No fantástico, as cadeias de causa e efeito se 

desconstroem, o meio se rebela contra o fim e a circularidade do 

tempo é privilegiada, mostrando para as pessoas o espantoso 

absurdo da existência que vivemos. 

Segundo Todorov, o fantástico se configura, dentre outros 

aspectos, pelo fato de criar, tanto no leitor quanto na personagem, 

um estado de dúvida sobre a veracidade dos fatos narrados, que não 

devem se justificar pela presença de fadas ou magias quaisquer. É 

como a situação encontrada em O gato preto, de Edgar Alan Poe, em 

que o leitor não consegue se decidir sobre a atribuição de poder 

mágico ao gato ou pelas explicações lógicas, que justificam o fato de 

o gato ter sido desenhado na parede do quarto, por exemplo. 
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Já em Teleco, o coelhinho, de Murilo Rubião, não há nada que 

justifique a presença do coelho junto ao narrador, muito menos o fato 

de ser um coelho falante e fumante. O leitor é levado a fazer um 

pacto de leitura, na concepção de Umberto Eco, e aceitar a situação 

insólita que se apresenta, ou então, deve fechar o livro. Neste caso, o 

fantástico se constrói a partir do insólito e as ligações com uma 

possível realidade passam a não ter importância, já que o conto 

apresenta uma série de situações que levam o leitor a considerar a 

narrativa de Rubião como algo pouco provável na realidade objetiva, 

mas possível na narrativa ficcional.  

É sob essa perspectiva que será analisada a presença do 

insólito na narrativa de Paulo Venturelli, procurando determinar qual 

papel essa presença desempenha, se está ligada às questões de 

gênero ou se se configuram como estratégia narrativa, em direção ao 

estético, proposta de toda obra literária de qualidade. 

OS TEXTOS DE VENTURELLI 

Para que se estudem as obras, é necessário que se parta do 

painel desenhado anteriormente, no qual o total de sua produção é 

apresentado. Para os estudos propostos neste artigo, será feito um 

recorte, considerando as seguintes obras: Admirável Ovo Novo, O 

anjo rouco, Paisagem com menino e cachorro, A casa do dilúvio, No 

vale dos sentidos e Espelho Espelho. A seleção foi feita obedecendo 

ao critério da recepção- todas são destinadas aos públicos infantil ou 

juvenil- e ao critério do gênero, pois são todas narrativas, embora 

umas recebam categorizações diferentes, como  romance, novela ou 

simplesmente ―literatura juvenil‖. É a partir dessas obras que se 

construirá a análise do insólito nas obras de Paulo Venturelli. 
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ADMIRÁVEL OVO NOVO 

Nas palavras do professor Venturelli, é fácil lembrar as 

inúmeras referências aos diálogos entre as obras, ao ―discurso prenhe 

de outras vozes‖, que nos remetem a sua formação bakthiniana. 

Admirável Ovo Novo é uma dessas obras, em que já a partir do título 

o diálogo com a obra de Aldous Huxley se faz presente, embora Pit, 

um ―pinto com pique de bicho boa cuca‖, não viva num mundo 

dominado pelo Soma. A insatisfação de Pit é com a falta de sentido 

de uma vida marcada pela mesmice, em que ninguém procura ver 

além do óbvio. E é na arte, na figura do poeta que Pit encontra uma 

direção possível, rumo à libertação da mediocridade: ―ir, ir, ir... 

acompanhando a palpitação de luz de cada estrela.‖ (p.23) 

Trata-se de uma obra em que o maravilhoso se realiza, sem 

fadas ou reis, pela força da zoomorfização, pois os animais 

conversam uma conversa de gente, fazem inferências, discutem e 

reproduzem os problemas das crianças pequenas, que veem seus 

problemas minimizados pelas urgências adultas. Esta não é, portanto, 

uma obra marcada pelo insólito, mas pelo maravilhoso, pela 

proximidade com a fábula. 

O ANJO ROUCO 

A história se passa no campo, em Brusque, Santa Catarina. 

Narrada em primeira pessoa, em flashback, por uma rapaz de 21 

anos, que mora em Curitiba, a novela mostra as aventuras de um 

pré-adolescente, que encontra um animal ferido, faz dele seu amigo, 

mas é obrigado a se afastar e acaba por deixá-lo morrer, sem que 

nada possa fazer para evitar o desfecho. 

A princípio, os sons misteriosos emitidos pelo animal ferido são 

confundidos pela comunidade com o barulho de máquinas, com 
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manifestações paranormais e somente o narrador descobre a origem 

real, o animal ferido, assim apresentado: 

A cara dele é de urso, só um pouco mais arrebitada. Os 

olhos são de coelho, só que maiores. Mais redondos e 

aquela cor, uma hora azul outra alaranjada. Ele mostra 
uma fisionomia doce, apesar de tudo. De tamanho, não 

era maior que um porco, dos bem gordinhos, prontos 

para matar. Ou ele é um novo tipo de animal que está 

surgindo no mundo? (VENTURELLI, 1994. p.28) 

Afinal, não se sabe que tipo de animal é. O poço onde ele 

estava escondido é cimentado e o menino tem que aprender a viver 

com a frustração de perder aquele amigo. A novela lembra um 

bildsroman , em que o narrador faz seu percurso da infância em 

direção à maturidade, e o fato narrado contribui para sua formação. 

Apesar de se  tratar de uma narrativa que envolve mistério e a 

presença de um animal de espécie desconhecida, não se pode falar 

em insólito nessa narrativa, uma vez que o absurdo estaria apenas na 

falta de atenção que os adultos dão às crianças, em nada mais. 

PAISAGEM COM MENINO E CACHORRO 

Tendo como cenário a cidade de Curitiba, a narrativa se 

desenvolve nos campos do onírico e do inusitado. O narrador adulto 

tem um sonho com um monstro, e acaba encontrando um menino, 

seu aluno, que teve o mesmo sonho, exatamente com o mesmo 

monstro. A partir daí as vidas dos dois se ligam, não apenas na 

relação professor/aluno, mas também no amor pela arte, que aos 

poucos vai revelando as muitas semelhanças existentes entre eles. 

Gustavo morre e a narrativa, que até então se destacava pela 

presença do onírico, ganha outra dimensão, com a presença de 

Ponyboy, o cachorro que conversa com o narrador , o que se dá sem 

muitos preâmbulos, como se verifica nas linhas a seguir: 

- Ge, o negócio é o seguinte. Eu vou deixar você ler 

sempre os meus pensamentos. Isso vai facilitar as 
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coisas. Mas não conta pra ninguém, ta? Se não, as 

pessoas vão encher a gente de pergunta e vai aparecer 
alguém querendo me levar pra televisão pra faturar em 

cima. Isso fica entre nós e ninguém precisa se meter. 

(VENTURELLI, 1997, p.64) 

Não há explicações ou justificativas. Simplesmente os dois 

começam a se comunicar. E esse fato é posto para o leitor, como algo 

que seria normal, não fosse  um personagem ser gente e o outro 

animal. 

Nesse diálogo, a dimensão do personagem narrador se adensa. 

Seus sentimentos são revelados, assim como o modo de ver o 

mundo. Na relação com Ponyboy, Genaro aprende a lições de vida, 

como ―Toda vez que temos afeto, temos uma semente de 

perda‖(VENTURELLI, 1997, p.71) e é justamente pelo afeto de cresce 

entre os dois que um dia Genaro sofrerá a perda do novo amigo, que 

precisa seguir pelo mundo, para aprender, pois somente 

experimentando saberá o que é viver. 

Antes de partir, no entanto, Ponyboy revela um segredo: 

- Sabe, estou na minha terceira vida. Já fui um soldado 
peruano. Eu era moreno e bonito. Pelo menos era o que 

todos diziam. Diziam também que eu não tinha cara de 

latino americano, mas de burguês europeu. Gostava de 

ser bonito, porque isso ajudava a conquistar muitas 

namoradas, ainda que eu tivesse muito pouco tempo 

pra minha beleza e pros meu namoros.(...) Morri no 
ato. (...) Não tinha completado 20 anos de vida e a 

vida já tinha acabado. (...) Aí, voltei como um rico 

jovem do Canadá. Era minha segunda vida e esperava 

ter mais sorte agora. (VENTURELLI, 1994, p.88, 89) 

Nota-se que, dentro da perspectiva espírita, as várias vidas de 

Ponyboy se justificariam, mas não há, em momento algum da 

narrativa, referências a tal religião. A possibilidade é posta como 

realidade, sem que se tente justificá-la, e assim o insólito, mais uma 

vez, se instaura. Ao se falar em insólito, deve-se considerar também 

a possibilidade de determinada situação parecer insólita para um e 

natural para outro, como as questões relativas às crenças. Se o leitor 
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tem a perspectiva espírita, as muitas vidas de Ponyboy se 

justificariam pela reencarnação, apesar da inversão na evolução 

espiritual, pois Ponyboy nascera humano antes de nascer animal. 

Para aqueles que não compartilhem de tal crença, no entanto, o 

inusitado está posto. 

Destaque-se, nesta narrativa, a presença constante de 

referências à arte, seja a do final do século XIX e início do XX, com 

Toulouse Lutrec, Cezane, Picasso e Salvador Dali ou os grandes 

mestres como Goya e Caravaggio. Essa presença já se faz perceber a 

partir do próprio título da obra, que poderia ser o título de um 

quadro, presente no rol de ilustrações do texto. 

Outro destaque que se deve fazer nesta narrativa é a presença 

da formação do personagem principal. Embora não seja criança, 

Genaro segue aprendendo, primeiro com Gustavo, uma criança, 

depois com Ponyboy, um animal. As maiores lições se d4ao a partir 

das perdas, que, no entanto, o fortalecem para seguir em frente. O 

romance de formação, então, revela-se como forte presença na obra 

deste autor. 

A CASA DO DILÚVIO 

De todas as narrativas aqui tratadas, esta é aquela em que o 

inusitado se realiza mais completamente. 

Minha mãe é gorda. Isso não diz tudo. É muito gorda. Ainda 

não está bom. Ela é gordíssima. Gordérrima. Gordasérrima. Aí, é, é 

gordacentésima. É táo gorda que não consegue mais andar. Um dia 

ela estacionou no meio da sala e nunca mais saiu dali (p.5). 

É assim que a narrativa se inicia e o tom inicial se estende a 

toda obra. Se a mãe pode ser tão gorda de modo a estacionar no 

meio da sala, nada mais natural que seus filhos possam desenvolver 

a capacidade de fazer xixi colorido. Assim, 
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ao comermos beterraba, um tempinho depois nosso xixi 

fica vermelho. Claro que vocês vão dizer que isso 
acontece com todo mundo. Mas esperem um pouco, 

vocês vão ficar de boca aberta. Se tomarmos leite, 

nosso pipi sai todo branco, branquinho como se 

jorrasse da teta da vaca. Quando o que tomamos é 

café, não dá outra: lá vai o xixizão preto da silva. A 

gema de ovo deixa a urina amarela. A alface, bem 
verde, e assim por diante. Uma beleza! (VENTURELLI, 

1998, p.11) 

Essa situação inusitada, de o xixi mudar de cor de acordo com o 

alimento ingerido, permite que as crianças, inclusive o narrador, 

passem a pintar com o xixi, imitando vitrais, paisagens variadas e 

quadros famosos, como Guernica, Moça ruiva, A alegria de viver e 

outros tantos. 

Não há, em momento algum, qualquer tipo de explicação para 

essa capacidade adquirida pelos irmãos. A veia artística está presente 

em todos os membros da família, pois a mãe gordíssima tem uma 

voz maravilhosa, assim como a irmã dos meninos, que apesar de não 

conseguir pintar, canta maravilhosamente. 

Assim, quando a ―enchente tomou conta do mundo‖ (p.17), os 

irmãos amenizaram a catástrofe, colorindo as águas com seu xixi, 

produzindo ―rosáceas, as figuras e os arabescos‖, que se mantinham 

intactos em meio às águas da chuva. 

Essas crianças crescem e seus dons desaparecem. Talvez 

porque na época em que desenhavam, eram inocentes, tinham ―um 

pipi, um passarinho, um bilu-bilu, um tico, um pistulim‖ e depois de 

rapazes, tenham passado a ter ―um pênis, um órgão sexual, um 

membro masculino.‖ E como diz o narrador ―Não dá mais para 

desenhar com isso.‖ (p.31) Venturelli, assim como Manoel de Barros, 

parece denunciar a perda da magia que o nome científico traz, como 

a enseada, que antes era ―uma cobra de vidro que fazia uma volta  

atrás da casa‖, em Uma didática na invenção. 
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Desse modo, a trajetória do narrador também se apresenta, na 

perda da inocência, na sua formação, assim como nas narrativas 

anteriores. 

Também nesta obra se faz presente a arte, em mais de uma 

linguagem. Seja pela presença da pintura, com os quadros ―pintados‖ 

pelas crianças, seja pela presença da música, em forma de ópera. A 

mãe e o pai dos meninos foram grandes cantores, que se conheceram 

e percorreram o mundo fazendo apresentações, contando histórias 

através de suas vozes. Mais uma vez Venturelli confirma a concepção 

bakthiniana de um discurso polifônico, em que as várias linguagens 

se unem na formação de um novo texto. 

NO VALE DOS SENTIDOS 

A narrativa se passa num lugar que é ―a versão mais próxima 

do paraíso‖. Narrada em terceira pessoa, encontramos o menino Dax 

e seu pai, Alexandre, correndo, brincando em direção ao rio, para um 

banho gelado. Há também a mãe, uma mulher amarga que está o 

tempo todo contrastando com a alegria dos dois. São separados. 

Tudo se passa no campo do verossímil, até que Dax começa a ter 

sonhos que se misturam com a realidade, trazendo para o leitor certa 

dificuldade de separá-los, provavelmente como acontece com as 

crianças, para quem realidade e fantasia muitas vezes se confundem. 

Em meio às desavenças que persistem entre os pais separados, 

o menino segue encontrando ―o rosto aéreo‖, o braço, elementos que 

fazem parte de sua vida, sem que se explique a origem. Não são 

sonhos, miragens, nada justifica a presença desses elementos, 

embora o narrador deixe clara a situação angustiante vivida pelo 

protagonista, o que pode levar o leitor a crer que sejam imagens 

criadas a partir de sonhos. Como se percebe no trecho a seguir: 

O braço escamoso faz de conta que não é com ele. Ao 

ignorar a ponte lançada pelo menino, rebola no ar e uns 

restos de luz originados na janela, ao longe, 
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desenhavam relevos naquela pele de tantas camadas 

pré-históricas. Bailando para cá, bailando para lá, o 
braço vai assobiando qualquer trecho de ópera. Tem 

certeza de que todas as músicas do mundo estão a seu 

dispor e qualquer uma delas agradará ao garoto. Dax 

cavouca na beira do precipício. É urgente tirá-lo dali. 

Envolvendo-se no pescoço dele, o braço aquece-se num 

cantarolar que vem lá debaixo, do fundo da terra, e 
chega aqui em cima com harmonia: Nessum 

dorma...(p.48) 

Alexandre, o pai do menino, morre, sem que se possa definir a 

causa real de sua morte. Dax chega a pensar que o pai fora 

envenenado pela mãe, fato que não tem confirmação na narrativa, 

mas a suspeita deixa no ar a pergunta. Mais uma vez um 

personagem de Venturelli sofre uma perda enorme, e com ela 

aprende a viver. Note-se que essa perda, mais uma vez, é causada 

pela morte, tema recorrente na obra deste autor, que chegou a 

publicar um livro com esse título: A morte. 

Destaque-se também nesta obra, um elemento constante na 

produção de Venturelli: o diálogo com outras artes. A música, seja 

como ópera- vide trecho acima- seja como reproduções de músicas 

em espanhol, permeia todo o texto. É Plácido Domingo quem canta: 

―Probablemente ya/de mi te has olvidado/y mientras tanto yo/te 

seguiré esperando‖(p.92) 

E por último, a construção do personagem se completa no 

encontro com o sexo oposto. É Cristal, uma adolescente cigana, que o 

inicia sexualmente, trazendo para o mundo de Dax uma outra 

possibilidade de viver sua sexualidade, distante da noção de pecado. 

Mais uma vez percebemos a preocupação em apresentar um 

personagem em evolução. 

ESPELHO ESPELHO 

Esta obra, a última a ser analisada em função de a ordem 

cronológica das publicações ter prevalecido, é uma narrativa em 
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primeira pessoa, em que o narrador conta suas experiências na fase 

de adolescência. Diferente da maioria dos meninos que fazem parte 

das histórias infantis, este apresenta uma característica sua que é 

vista como negativa, mas que o faz ver o mundo de modo diferente: 

Sou meio vesgo, mas enxergo bem, muito bem por 

sinal. Sei que a tarde é verde quando o sol vai caindo, e 

que o rio é quase todo vermelho, dá gosto de ver sua 

pele tremendo no prazer da correnteza lenta. Nas 
andorinhas tem sempre um risco azul atrás dos vôos e 

cada avião que passa joga sobre as casas uma asa 

amarela de fumaça, meio sombra, que se vai 

entortando, entortando, até desaparecer. (p.6) 

O olhar vesgo é a lente que permite ao menino ver a tarde 

verde, o rio vermelho e o risco azul deixado pelas andorinhas. É ele 

que permeia o texto de poesia, como as ―rachaduras pra dar pousada 

à água nos dias de chuva‖ (p.8) ou ―nos olhos enfiados nas 

montanhas do mundo.‖(p.9). É uma prosa poética, e às vezes a voz 

do poeta Venturelli se sobrepõe à do personagem, que não deixa de 

lado os aspectos prosaicos da vida, como a conversa das mães 

apoiadas na mureta, que dura um tempo interminável. Assim como 

também não deixa de contar as traquinagens de menino que busca a 

fresta da parede para observa a menina tomando banho. 

Narrador e autor se alternam nesta obra, em que o insólito se 

resume às descrições poéticas feitas por um menino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a leitura dos livros infantis e juvenis de Paulo Venturelli, 

algumas considerações devem ser feitas. 

A primeira delas é a percepção de um tema recorrente, que 

perpassa os vários textos, que é o da perda. Essa perda, na maioria 

das vezes, se dá por meio da morte de alguém, mas, de modo geral, 

ela faz parte de uma situação de crescimento do personagem, que 

segue sempre em frente. Pode-se, então, afirmar que características 
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do romance de formação estão presentes em várias destas obras, 

embora nenhuma delas possa ser classificada como romance. 

Outra característica que salta aos olhos é o diálogo constante 

dos textos com outros de diferentes linguagens, evidenciando-se a 

importância que o autor dá à presença da arte, na formação infantil. 

Muitas das obras citadas deverão ser pesquisadas pelos pequenos 

leitores, o que, certamente, lhes garantirá um contato com as 

diversas artes e o crescimento de seu repertório, o que lhes 

proporcionará a possibilidade de leitura de múltiplas linguagens. 

Finalmente, destaca-se a presença do insólito em várias 

narrativas, com a função principal de dar ao leitor uma dimensão 

maior dos personagens, de seus pensamentos, sensações, sonhos, 

que se revelam no convívio com situações inexplicáveis, que são 

inseridas nas narrativas.  É um convívio salutar, que traz às obras a 

marca do estético, que demonstram a preocupação do autor com o 

fazer literário, principalmente nos textos destinados a crianças e 

jovens. 
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O ESTRAMBÓTICO NA OBRA DE 

 MIGUEL DE UNAMUNO 

CORREIA, Cristiane Agnes Stolet14  

RESUMO: A presente comunicação objetiva pensar o insólito a partir do 

texto Recuerdos de niñez y de mocedad, de Miguel de Unamuno. Trata-se 

de uma obra estrambótica, que não admite classificações genéricas, 

mostra-se avessa às regras e às divisões. Das lembranças do escritor 
despontam questões amplas e profundas, tais como: a preponderância 

permanente da in-fância e a titulação da penúltima seção de ―Moraleja‖ 

(moral). Propõe-se, portanto, pensar estas duas características em 

constante diálogo poético: da infância, resgatar seu sentido a partir do 

próprio vocábulo e verificar como isto se dá; da moral, questionar o que 
esta vem a ser. Sabe-se que muitos escritos terminam com uma moral, uma 

mensagem, um ensinamento. Entretanto, Unamuno, ao nomear um tópico 

quase final de Recuerdos de niñez y de mocedad de ―moraleja‖, sinaliza que 

não há nenhuma moral como finalização de nada, senão moral como 

preâmbulo do estrambótico. É nesta direção que se pretende apresentar a 
rica simbologia do insólito, a partir de características excêntricas da obra 

estudada, percebendo, assim, a originalidade unamuniana e, 

consequentemente, vislumbrando novas possibilidades da significativa 

experiência estrambótica. 

PALAVRAS-CHAVE: infância, moral, estrambótico, Unamuno. 

ABSTRACT: The present intercourse aims to think the odd, the strange, 
through Miguel de Unamuno‘s text Recuerdos de niñez y de mocedad. This 

is a preposterous piece which does not accept generic classifications and 

shows itself averse to rules or divisions. From the author‘s memories, deep 

and vast questions emerge, such as: the childhood (in-fância) permanent 

preponderance and the penultimate section‘s title, ―Moraleja‖ (moral). There 
for, the proposition is to think about these two characteristics in a constant 

poetic dialogue: from the childhood, rescue its meaning through the word 

itself and verify how it occurs; from the moral, question what this is 

supposed to be. It‘s known that many pieces end with a moral lesson, a 

message, a precept. However, when nominating a topic ―moraleja‖, almost 
in the end of Recuerdos de niñez y de mocedad, Unamuno signalizes that, 

there isn‘t any moral at the completion of anything, but there's moral as a 

preamble to the preposterous. Following that path, it is, then, intended to 

display the rich symbolism of the unusual, from eccentric characteristics 

resident in the studied work, noticing Unamuno‘s originality and, as a result, 

glimpsing new possibilities on the preposterous experience‘s significance. 

KEYWORDS: childhood, moral, prepostureus, Unamuno. 
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A obra Recuerdos de niñez y de mocedad é composta por 

quatro grandes partes: a primeira parte (dedicada à infância, que 

contém quinze capítulos numerados), a segunda parte (focada na 

juventude, formada por sete seções também identificadas por 

números), a ―moraleja‖ (moral) (escrita em um texto único) e o 

estrambote (dividido em seis capítulos). Como é de se esperar, 

deparamo-nos com a estranheza na escrita unamuniana. A 

distribuição espacial do texto aponta direções bem significativas para 

a compreensão da obra. 

Observa-se que a primeira parte (dedicada à infância) engloba 

mais seções que todas as outras partes juntas (são 15 para a infância 

em detrimento de 7+1+6, ou seja, 14). O princípio infantil agregado 

à sua preponderância pela enumeração sinaliza uma ultrapassagem 

do fator cronológico e da mera superioridade quantitativa. 

Na suposta moral de sua obra, Unamuno escreve: 

Nuestros primeros años tiñen con la luz de sus 

olvidados recuerdos toda nuestra vida, recuerdos que 
aun olvidados siguen vivificándonos desde los 

soterraños de nuestro espíritu, como el sol que 

sumergido en las aguas del Océano las ilumina por 

reflejo del cielo. (UNAMUNO, 2006, p. 116). 

[Nossos primeiros anos tingem com a luz de suas 

esquecidas recordações toda nossa vida, recordações 
que inclusive esquecidas seguem vivificando-nos desde 

os subterrâneos de nosso espírito, como o sol que 

submerso nas águas do Oceano as ilumina por reflexo 

do céu.] 

Clareia-se, assim, a constância original infantil nos homens. A 

criança ainda é comparada indiretamente ao santo e ao poeta. 

Primeiro, Unamuno diz, na parte atribuída à infância, que ia dormir 

―como duermen los santos y los niños‖15. (UNAMUNO, 2006, p. 24). 

E, mais adiante, na seção intitulada ―Moraleja‖, declara: 

La mayor profundidad, la que sonda el ojo creador de la 
poesía, cuya fecunda edad es la niñez (…) el niño, al 
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 Como dormem os santos e as crianças. 
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enajenarse en el mundo, lo recrea y el divino aliento 

del Creador inspira su alma. (…) ¡Santa edad de la 
madre Poesía y del padre Juego! (UNAMUNO, 2006, p. 

117). 

[A maior profundidade, a que sonda o olho criador da 

poesia, cuja fecunda idade é a infância (...) a criança, 

ao alienar-se no mundo, recria-o e o divino alento do 

Criador inspira sua alma. (...) Santa idade da mãe 
Poesia e do pai Jogo!] 

No sono, tem lugar o sonho. Mas o sono, vinculado ao santo e à 

criança, aproxima-se muito mais da poesia e do jogo. No jogo 

infantil, cria-se, faz-se poesia, santifica-se. Santifica-se por estar 

inteiro em uma causa, em conjugar todos os tempos no presente. 

―Sólo conservando una niñez eterna en el lecho del alma (…) es como 

se alcanza la verdadera libertad y se puede mirar cara a cara el 

misterio de la vida.‖16 (UNAMUNO, 2006, p. 120). À infância eterna 

corresponde o santo, a visão do mistério humano vital, o 

reconhecimento da impossibilidade de falar no próprio ato da fala, a 

capacidade originária de engendrar do Espírito Santo. 

Se, normalmente, as histórias acabam com uma moral 

(moraleja), Unamuno faz diferente. À moral segue-se o ―estrambote‖ 

(de estrambótico, excêntrico) onde, após seis capítulos, o texto 

termina com uma exclamação: ―¡Arriba, mi Bilbao, que el porvenir es 

tuyo!‖17 (UNAMUNO, 2006, p. 148). Que final é este que aponta para 

um porvir? Um final que não finaliza, mas que convoca a obrar e, 

assim, sinaliza para um futuro a ser construído faz jus ao nome que 

tem: estrambote. É estrambótico que o fim de uma obra deixe-a 

aberta e convide um lugar (no caso, a terra natal do autor) para 

lançar-se potente adiante. 

Após o título ―Estrambote‖, há uma página (não tendo título 

nem número para identificá-la) que abre esta parte da obra, onde 

                                                            

16
 Somente conservando uma infância eterna no leito da alma (…) é como se 

alcança a verdadeira liberdade e se pode olhar cara a cara o mistério da vida. 

17
 Adiante, meu Bilbao, que o porvir é seu! 
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Unamuno declara: ―Caigo en la cuenta de haber dejado escapar uno 

de los más interesantes aspectos de mis memorias, cual es el que se 

refiere a mi educación en el arte del dibujo y la pintura‖18. 

(UNAMUNO, 2006, p. 123). O esquecimento (talvez criado por 

Unamuno, não o sabemos), justamente de algo diretamente ligado ao 

artístico, parece sintomático. 

Em seu texto Acerca de la memoria y el realismo en la 

literatura argentina reciente, Silvia Cárcamo retoma Eduardo Grüner 

para dizer que ―no hay de hecho una memoria individual (…) ella es 

«una encrucijada polifónica de memorias de los otros»‖19. (Islas 45, 

n.o 138, p. 72).  Por que o esquecimento do desenho, da pintura, do 

artístico? Estaria Unamuno pintando um quadro de esquecimento 

social? Estaria isto sinalizando a pobreza de experiência apontada por 

Walter Benjamin? A coletividade presente na construção da memória 

também está presente no empobrecimento da experiência: ―é 

preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais 

privada, mas de toda a humanidade‖. (BENJAMIN, 1994, p. 115). 

Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra 

todas as peças do patrimônio humano, tivemos que 

empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor 
para recebermos em troca a moeda miúda do ―atual‖. 

(BENJAMIN, 1994, p. 119) 

Parece que a perda do potencial criativo (representado pelo 

esquecimento do artístico na obra unamuniana) está sendo 

denunciada. Da memória coletiva está apagando-se o patrimônio da 

humanidade em prol de um excesso ―atual‖. Com o bombardeio de 

informações e superficialidades, o homem esquece sua infância 

criadora. 

                                                            

18
 Dou-me conta de ter deixado escapar um dos mais interessantes aspectos de minhas memórias, o que se 

refere à minha educação na arte do desenho e da pintura. 

19
 Não há de fato uma memória individual (...) ela é uma encruzilhada polifônica de memórias dos outros. 
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Miguel de Unamuno clama por sua raiz ao falar diretamente 

com Bilbau, sua terra natal, no último capítulo de ―Estrambote‖: ―Y 

nosotros, tus hijos, no para que se nos diga, sino para hacer. 

Nuestras palabras, palabras de hierro, palabras de hacer y no 

palabras de decir‖20. (UNAMUNO, 2006, p. 148). Que as palavras de 

fazer, de ação, de poesia, ajam, reajam à pobreza de experiência e 

devolva ao homem sua sensibilidade para que possa sentir e viver 

sua infância! E, assim, fazer sua autobiografia, escrita em comunhão, 

desde a veia do contemporâneo! Que a dor trágica no nada comum a 

todos possa ser vivida como eterna santidade infantil! 

DOLOR COMÚN 

Cállate, corazón, son tus pesares  
de los que no deben decirse, deja 

que se pudran en tu seno; si te aqueja  

un dolor de ti solo no acíbares 

a los demás la paz de sus hogares 

con importuno grito. Esa tu queja, 

siendo egoísta como es, refleja  
tu vanidad no más. Nunca separes  

tu dolor del común dolor humano,  

busca el íntimo aquel en que radica  

la hermandad que te liga con tu hermano,  

el que agranda la mente y no la achica;  
solitario y carnal es siempre vano; 

sólo el dolor común nos santifica. 

(UNAMUNO, 1946, p. 66) 

 

 
[DOR COMUM 

Cala-te, coração, são teus pesares 

dos que não se devem dizer, deixa 

que se apodreçam no teu seio; se te afeta 

uma dor de ti somente não turbes 
aos outros a paz dos seus lares 

com importuno grito. Essa tua queixa, 

sendo egoísta como é, reflete 

tua vaidade não mais. Nunca separes 

tua dor da comum dor humana, 

busca o íntimo aquele em que radica 
a irmandade que te liga com teu irmão, 

                                                            

20
 E nós, seus filhos, não para que se nos diga, senão para fazer. Nossas palavras, 

palavras de ferro, palavras de fazer e não palavras de dizer. 
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o que agranda a mente e não a apequena; 

solitário e carnal é sempre vão; 
só a dor comum nos santifica.] 

É, pois, na ligação com o irmão, na dor da morada trágica no 

nada que a santificação encontra seu lugar, como criança a jogar com 

o enigma do indizível. Se o templo veio isolar e dividir o espaço que 

era de todos, resta-nos profanar com a oração do ateu. 

ORACIÓN DEL ATEO 
Oye mi ruego Tú, Dios que no existes, 

y en tu nada recoge estas mis quejas, 

Tú que a los pobres hombres nunca dejas 

sin consuelo de engaño. No resistes 

a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes.  

Cuando Tú de mi mente más te alejas,  
más recuerdo las plácidas consejas  

con que mi ama endulzóme noches tristes.  

¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande  

que no eres sino Idea; es muy angosta  

la realidad por mucho que se expande  
para abarcarte. Sufro yo a tu costa,  

Dios no existente, pues si Tú existieras  

existiría yo también de veras.  

(UNAMUNO, 1946, p. 59) 

 
[ORAÇÃO DO ATEU 

Ouve meu rogo Tu, Deus que não existes, 

e em Teu nada recolhe estas minhas queixas; 

Tu, que aos pobres homens nunca deixas 

sem consolo de engano. Não resistes 

ao nosso rogo, e nosso anelo viste, 
quando mais Te afastas de minha mente; 

mais recordo as plácidas fábulas 

com que minh‘alma me adoçou noites tristes. 

Quão grande és, meu Deus! Tu és tão grande, 

que não és senão Ideia; é muito estreita 
a realidade por muito que se expande 

para abarcar-te. Sofro eu por tua causa, 

Deus não existente, pois se Tu existisses, 

existiria eu também de verdade.] 

O ateu sente-se nebuloso como um sonho e sofre por não poder 

ser embalado pela acomodação da crença. Mas pela dor comum ele 

pode santificar-se, comungar na sua condição de homem. 
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É nesta dor de ateu que outro trágico personagem de Unamuno 

se movimenta: San Manuel, o padre responsável pela paróquia de um 

pequeno povoado que é santificado pelos seus grandes feitos em prol 

do povo, mas que pregava a palavra de Deus sem ter fé, que não 

conseguia proferir verdadeiramente mais que uma oração de ateu. 

(UNAMUNO, 1942). Tal personagem enfatiza a defesa unamuniana de 

o valor da existência humana estar em suas ações: 

Obrar es existir y ¡cuántos vivientes carnales, 

aprisionados en el estrecho hoy, obran menos que el 

sublime loco en que renació glorioso Alonso Quijano al 
perder, secándosele el cerebro, el juicio! Cuando 

volvamos a la tierra de que salimos, ¿quedará de 

nosotros mucho más que de Don Quijote queda? 

(UNAMUNO, 1945, p. 76). 

[Obrar é existir, e quantos viventes carnais, 

aprisionados no estreito hoje, obram menos que o 
sublime louco em que renasceu glorioso Alonso Quijano 

ao perder, secando-se o cérebro, o juízo! Quando 

voltarmos à terra de que saímos, ficará de nós muito 

mais do que de Don Quijote fica?] 

Os problemas levantados por Miguel de Unamuno se 

apresentam como projetos. Afinal, para o pensador espanhol, todos 

os escritos, sendo autobiográficos, não podem acabar. Mesmo com o 

término da vida do escritor (contra o qual Unamuno luta 

insistentemente), a obra continua a ser ―escrita‖ por seus leitores. 

 Foi nesta perspectiva que se deu a aventura da realização do 

presente trabalho, buscou-se, de certa maneira, dar continuidade à 

obra do grande pensador espanhol. 

Quando Unamuno diz que ―o sentimento trágico da vida é um 

sentimento de fome de Deus‖ (UNAMUNO, 1996, p. 162-163), ele 

apreende esta vontade trágica de o homem fazer-se imortal. Nele, o 

insistente querer acabou lançando-o no horizonte da imortalidade, 

pois, desejando ser sempre inteiro e abismático (de ab-ismo, distante 

de todos os ismos, de todos os sistemas), revive em suas obras e em 

seus leitores. Eis suas vivas palavras com relação à sua obra: 
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¿Qué me importa que no leas, lector, lo que yo quise 

poner en ella, si es que lees lo que te enciende en vida? 
Me parece necio que un autor se distraiga en explicar lo 

que quiso decir, pues lo que nos importa no es lo que 

quiso decir, sino lo que dijo, o mejor lo que oímos. 

(UNAMUNO, 2009, p. 121). 

[O que me importa que não leias, leitor, o que eu quis 

pôr nela, se é que lês o que te acende em vida? Parece-
me estúpido que um autor se distraia em explicar o que 

quis dizer, pois o que nos importa não é o que quis 

dizer, mas sim o que disse, ou melhor o que ouvimos.] 

Que possamos ouvir muito profundo, adentrando-nos. Pois ―la 

vida, que es todo, y que por serlo todo se reduce a nada, es sueño‖21 

(UNAMUNO, 2009, p. 127). Resta-nos tão somente criar romances e 

vivê-los. Sem respostas para muita coisa, que possamos ser 

embalados por sonhos. Mas que dos sonhos despontem nossas ações. 

Ainda que pareçam impossíveis. Afinal, como diz Unamuno, ―quem 

não aspira ao impossível não fará nada factível que valha a pena.‖ 

(UNAMUNO, 1996, p. 269). 
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A DIMENSÃO DO INSÓLITO COMO INSTAURAÇÃO DE 

ACONTECIMENTO APROPRIADOR DE VERDADE: O 

MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA 

GALERA, Fábio  

Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as 

crianças. 

O livro dito infantil que se impõe ao tratamento questionante da 

dimensão do insólito se intitula Exercícios de ser criança, de Manuel 

de Barros. O livro possui dois contos: O menino que carregava água 

na peneira e A menina avoada. Aqui ficaremos com o Menino, por 

preferirmos seus despropósitos. 

Para começarmos a tratar do nosso tema, vale reconstituir o 

instante em que se anuncia o périplo poético que virá a ocorrer na 

história: ―No aeroporto o menino perguntou: - E se o avião tropicar 

num passarinho?‖ Diante desta pergunta do menino, o pai só pôde 

responder com sua perplexidade, em silêncio. Mas, o menino insiste e 

pergunta novamente: ―- E se o avião tropicar num passarinho 

triste?‖. Diante do impasse a ―mãe teve ternuras e pensou: será que 

os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os 

despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom 

senso?‖. Quando o impasse termina, o pai reflete e conclui: ―Com 

certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças.‖ 

(BARROS: 2009, p. 6). 

 Afirma-se aí uma qualidade essencial da poesia: o absurdo. 

Mas o que é esta determinação? Absurdo tem valor de adjetivo e 

significa disparatado, insensato, contrário ao bom senso, à razão e à 
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verdade estabelecida. Trás também, em seu uso, o sentido daquilo 

que é tolo. A palavra vem do adjetivo latino absūrdus, que em seu 

sentido próprio significa aquilo que tem som desagradável, 

desafinado, dissonante. O adjetivo sūrdus, que compõe ab-sūrdus, 

em seu sentido figurado, nos diz daquilo que não se quer ouvir e 

pode também ser entendido como o que é desconhecido e ignorado, 

segundo o emprego feito por Propércio, poeta romano do século I 

d.C.. É neste mesmo caminho significativo que se encontra a palavra 

despropósito. O des-propósito é a falta de propósito, de intensão e 

objetivo. Despropósito pode ser também o não deliberado, não 

resolvido e decidido. 

O absurdo e o despropósito, entendido segundo um ponto de 

vista realista, acaba imprimindo à determinação da poesia um sentido 

negativo e que qualquer pessoa normal e de bom senso pretenderia 

evitar. Mas esta verdade está sendo posta em questão, no anunciar 

do périplo: ―será que os absurdos não são as maiores virtudes da 

poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia 

do que o bom senso?‖ O que se afirma exatamente nesta fala é que a 

essência da poesia é o próprio absurdo e o despropósito tem mais 

poesia do que o bom senso. Parece haver uma tensão inscrita nesta 

fala: a tensão entre o absurdo e o bom senso, entre a poesia e a 

razão, ente a ilusão e o real, entre o verossímil e a verdade. Além da 

aparente tensão, há uma decisão: a decisão pela poesia. O decidido 

aí está do lado da poesia: não se cogita a possibilidade do elogio à 

razão na fala da mãe menino. 

Na verdade, a tensão que existe, aparentemente, entre a 

poesia e a razão é inexistente. Quando a mãe do menino cogita a 

possibilidade do despropósito possuir mais poesia do que o bom 

senso, fica pressuposto que este, o bom senso (razão) também 

possui poesia, porém em menor grau. Portanto, a poesia não se opõe 

ao bom senso, mas o despropósito estaria em oposição ao bom senso 

(ao propósito, à razão). No entanto, mesmo o despropósito, caso seja 
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devidamente refletido, não entretém uma rivalização com os 

propósitos do bom senso. A questão fundamental que vige nesta 

aparência é a questão da verdade. 

Para ilustrar esta problemática podemos elencar uma série de 

despropósitos que aparecem na história em questão. O próprio título 

já é despropositado. Temos: carregar água na peneira; roubar vento; 

catar espinhos na água; criar peixes no bolso; construir casa sobre 

orvalho; ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. Estes são 

alguns despropósitos que aparecem na história. Todos esses grandes 

feitos seriam considerados, pela ótica do bom senso, típicos 

despropósitos. 

A pergunta que pode nos conduzir à questão fundamental que 

põe em combate despropósito versus propósito pode ser justamente 

por que razão prefere a poesia estar mais à vontade no despropósito 

do que no propósito (bom senso, razão)? Por que a poesia prefere 

habitar em maior grau o despropósito? A resposta para esta pergunta 

pode nos levar diretamente para o cerne da questão: a questão 

fundamental. 

Se a poesia é ab-surda isto não significa que ela seja 

essencialmente avessa ao bom senso, ela só não trata do bom senso, 

segundo o conceito de verdade do dia-a-dia. Poderíamos dizer sem 

receio que ela é insensata, em sua natureza, não quer sensatez. Sua 

razão é mesmo a insensatez. A poesia é também des-agradável, ela 

não busca agradar, não possui esse intento. Ela não quer causar uma 

boa impressão, mostrando o bom e o belo, pois seu som, sua fala não 

é concorde com a verdade, segundo o entendimento comum: a 

poesia é des-afinada e dis-sonante. A poesia não nos apresenta um 

som homogêneo, mas sim algo da ordem do dis-sonante e do des-

ordenado. Não está a serviço de uma ordem, seja lá qual for. 

Mas o que é, então, a dis-sonância da poesia? O que soa 

propriamente na poesia? Soar é um emitir som, mas a poesia não 

emite seu som a partir de si mesma, o som que escutamos na poesia, 
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vem, na verdade, do real. E é exatamente por isso que ele é dis-

sonante. Dis-sonante é o que não é unissonante, é o som que vem de 

uma diferença essencial. Mas o que é que está a soar na di-ferença 

da história? Já no título temos um som a escutar: O menino que 

carregava água na peneira. O que soa exatamente nesta sonância, 

que se nos apresenta ao menos di-ferente? O menino, a água e a 

peneira. Esses entes, assim, vêm nos tocar no modo da di-ferênça. 

Segundo Antonio Jardim, 

A palavra diferença nos diz da articulação de dois 
radicais gregos di e fevrw. O radical  é na verdade 

Divi que é o dativo de Zeuv"v", e quer dizer deus, o que 

brilha, duas vezes, o desconhecido. Gerou em 

português, muitas vezes por via do latim dis, o sentido 

da dualidade, da alteridade, do desconhecido. O verbo 
grego fevrw diz levar, portar, levar consigo, levar para 

outra parte, chegar até, tender, dirigir-se, conquistar, 

obter para si. Desse modo, diferença, (tanto quanto, 

dimensão, discurso, bem como diverso) traz consigo 

essa imposição do desconhecido, isto é, daquele que 

não nasceu junto, do que está num outro pólo, numa 
outra dimensão, do que corre em direção ao que brilha. 

Por sua vez, o que brilha, o que ainda não se conhece é 

o que interessa, é aquele com o qual ainda não se fez a 

experiência de co-nascer. (JARDIM: 1997, p. 85) 

A diferença, pois, carrega para a nossa Abertura22, enquanto 

Dasein, a di-ferença, o des-conhecido, para que o desconhecido se 

faça nascer em conjunto na Abertura, e para que este possa soar em 

sua sintonia. Assim, a dis-sonância se mostra como consonância da 

diferença, pois o menino, a água e a peneira não estão separados, a 

pesar de serem di-ferentes: aparecem, somente, numa relação 

conjuntural que faz vigorar o menino, a água, a peneira e, ainda 

essencialmente, o leitor. 

                                                            
22

 A Abertura do Dasein é um conceito que aparece na obra Ser e Tempo, do 

filósofo alemão Martin Heidegger, que pretende descrever a constituição ontológica 
do homem. Heidegger está mesmo empenhado em interpretar o homem a partir de 

uma posição fora da relação sujeito/objeto. O homem é, segundo essa 
determinação, o ser-no-mundo que possui o modo de se tornar presente enquanto 

Dasein. Ser-no-mundo, pois, manifesta-se numa relação essencial com os entes. 
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Quando se diz menino, água e peneira, quando essas coisas são 

nomeadas elas passam a ter uma vigência recolhida, pois o que se 

apresenta é uma ausência. Mas quando lidas as palavras menino, 

água e peneira que é que vem até nós? O que vem até aqui, agora, 

são apenas palavras. E não somente. É neste momento que se insere 

o problema da verdade. Qual é a verdade da história? A verdade da 

história será a verdade da palavra. Caso queiramos comprovar o 

carregar água na peneira, fracassaremos, pois carregar água na 

peneira não trata da verdade enquanto relação proposicional. A 

verdade que levamos em consideração na ciência e no trabalho, na 

vida cotidiana, é aquela verdade que pode ser comprovada e 

verificada. Os filósofos que assumem uma atitude realista, apesar de 

muitas possíveis divergências, trabalham com o conceito de verdade 

pela proposição: o enunciado deve estar de acordo com o fato. O 

menino que carregava água na peneira é um enunciado que em todo 

o tempo não pode ser verificado no factual, no concreto. 

Mas já que temos de lidar exclusivamente, pois, com a palavra, 

o que é isto a verdade poética da palavra? Há a possibilidade de se 

falar em uma verdade, sendo esta uma verdade poética? A verdade 

não é uma categoria universal, cujos domínios se encontram 

delimitados pela razão e pela ciência? Precisamente, antes de 

qualquer conclusão, torna-se inevitável responder diretamente às 

perguntas: O que é isto a verdade poética? e O que é isto a palavra? 

Após a resolução destes enigmas, possivelmente estaremos aptos a 

responder sobre o acontecimento apropriador da verdade poética, 

nesta história. É esta a nossa questão fundamental: a apropriação da 

verdade enquanto acontecimento. 

O questionamento da verdade poética no âmbito da teorização 

da literatura já foi iniciado em nosso meio intelectual faz algum 

tempo. Eduardo Portela, ao colocar em questão os fundamentos da 

investigação literária, apontou para a necessidade da busca pela 

verdade poética: ―O projeto crítico da literatura terá de ser, cada vez 
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mais, uma construção não-metafísica ou, se quiserem, pós-

metafísica, em virtude da qual, para além dos sistemas, [...] fruirá a 

verdade poética‖ (PORTELA: 1974, p. 162-163). 

Posteriormente, Manuel Antônio de Castro tematizou o 

problema da oposição e sobreposição da verdade filosófica em 

relação à verdade poética, em seu ensaio A poética e as Poéticas 

(CASTRO: 2010). Manuel vai fundo na questão da verdade poética e 

aponta a origem da oposição entre verdade filosófica e verdade 

poética: esta sobreposição se encontra na questão da linguagem. Na 

interpretação que se fez da palavra logos enquanto ―linguagem 

linguística‖, tornando a linguagem num mero instrumento a serviço 

da retórica, a tensão que havia entre a phýsis (Ser) e o logos 

(linguagem) desapareceu. Nesta interpretação fica esquecida a re-

ferência tensional entre o ser e a linguagem, entre a phýsis e o logos. 

Assim, o que ocorre é o esquecimento do próprio manifestar-se 

inaugural da vida no logos, da phýsis na linguagem humana. Este 

movimento de manifestar-se da vida, da phýsis, na linguagem, era 

entendido pelos pensadores gregos originários através da regência da 

alétheia. 

Porque a verdade da qual estamos tratando é a verdade 

poética, assentada no poiein, no fazer, ela se traduz como o 

movimento mesmo de pôr-se e fazer-se do real. Este movimento tem 

a possibilidade de ser reunido, tornando-se compreensível pela 

unidade do logos. Logos deve ser entendido, portando, como uma 

reunião originária da dinâmica da phýsis, do puro acontecer das 

coisas e também do homem. Este movimento pode ser traduzido pela 

palavra alétheia. Alétheia (ajlhvqeia), diz sobre a ambivalência do 

velar e desvelar dos entes na Abertura. 

No caso da nossa história, as sentenças insólitas que aparecem 

não se deixam verificar e comprovar. Carregar água na peneira é, 

sem dúvida, algo insólito, fora do comum. E é resguardando essa 

dimensão insólita que teremos a possibilidade de preservar o vigor da 
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verdade poética. As palavras aqui trazem não uma verdade 

comprovável, a verdade filosófica, mas sim uma verdade poética, 

pois ela mostra o menino, a água e a peneira, bem como os outros 

acontecimentos insólitos, mas ao mesmo tempo, por serem insólitos, 

se ocultam. Quem já viu o menino carregar água na peneira? Não ter 

visto e comprovado não quer dizer que isto não possa ser uma 

verdade (poética). 

Ronaldes de Melo e Souza, em sua apresentação da tese de 

Antonio Jardim, quando se refere à memória, entendida numa 

dimensão ontológica, a qual é associada ao acontecimento da 

verdade, comenta o duplo sentido que contém a palavra utilizada 

pelos gregos para tratar da verdade. A etimologia de alétheia, pois, 

nos ensina dois sentidos: 

lº) mostrar-se e lembrar-se; 2º) ocultar-se e esquecer-
se. Alétheia, de aléthes: a-privativum + leth, lath-, a 

que se reportam lanthánomai (esquecer-se), lanthánein 

(estar oculto) e o latim latere (estar latente). A eclosão 

da verdade do ser (alétheia) implica a comparticipação 

da patência do desvelamento e da latência do 
velamento. No desvelar autovelante da verdade do ser, 

o saber é sempre não-saber, não por deficiência 

epistemológica, mas devido à excessividade do ser, que 

não cessa de se desocultar, ocultando-se, ou de se 

ocultar, desocultando-se. (SOUZA, Ronaldes de Melo e 

apud JARDIM: 1997, iv.) 

Esta ambivalência do movimento da alétheia, esta dinâmica de 

se mostrar, ocuntando-se, e se ocultar, mostrando-se, decorre, 

justamente, do combate entretido no ser-obra da obra. Porque a 

obra, por ser obra, sustenta um combate essencial é que nela 

repousa a verdade. Combate pode ser dito, também, e 

principalmente, de forma mais originária, como pólemos, povlemo". 

Heidegger trata da questão do pólemos, apontando-o como a 

tensão primordial, sobre a qual repousa a essência do ser: ―a 

essência do ser é luta‖ (HEIDEGGER: 2007, p. 107). A essência, o 
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modo de vigorar do ser, sendo, é articulada como combate, guerra, 

luta, pólemos. 

povlemo", luta (enfrentar o inimigo) abrange e 

atravessa pavnta, tudo; pavntwn - o sendo na 

totalidade, tudo em tudo [...] ela atinge não apenas a 
luta enquanto comportamento humano, mas todo o 

sendo. 

[...] 

A luta atravessa com sua dupla regência o todo do 

sendo como poder de geração e como poder de 

conservação. Não é preciso dizer que onde não há nem 
reina luta instala-se, por si mesmo, paralisia, 

nivelamento, equivalência, mediania, estiolamento, 

fragmentação e capricho, decadência e derrocada, 

breve: o desaparecimento. (HEIDEGGER: 2007, p. 105) 

Por esta caracterização do pólemos, torna-se necessário 

concluir, provisoriamente, o seguinte: para compreender a verdade 

poética é necessário considerá-la segundo a dupla regência do 

pólemos, que gera e pretende se conservar numa persistência 

dominante, numa tensão originária. Caso a luta seja amainada e a 

exposição à tensão do povlemo" seja suprimida, a verdade, deixa de 

ser a-létheia e passa a assumir um vigor impróprio para a poesia, a 

saber, a adequação e a correção. 

Perguntamos novamente: qual é a verdade da poesia? Sua 

verdade repousa naquilo que apresenta como verossímil em relação 

ao que há no mundo? Vērus (verdadeiro) e sĭmĭlis (semelhante) dão, 

assim, o tom da verdade poética? A verdade da história de Manoel de 

Barros consiste nisto? Entendida desta forma, a verdade da dimensão 

poética seria o fato adequado à proposição: o verso estaria adequado 

ao fato, ou vice-versa. É esta a verdade que procuramos? 

Decididamente, não! A verdade entendida em seu sentido próprio, a 

verdade poética, é o que se manifesta como indicação de um lugar 

privilegiado, lugar onde o homem pode restaurar sua maior dignidade 

e elevação: sua referência ao ser. 

O significado mesmo de palavra nos remete ao sentido de um 

lançamento para o desconhecido. Palavra, para+bajlew, părăbŏla, 
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parabolē significa lançar para o desconhecido (Antonio Jardim). 

Temos, então, na história, a palavra despropositada empenhada no 

mesmo sentido: o desconhecido. No entanto, não se deve 

desconsiderar que esse lançamento da palavra não é unidirecional, 

como se a palavra nos lançasse sempre e apenas para uma dimensão 

fixa do real As palavras lançam também o menino, a água e a peneira 

para nós. E ainda, há um lançamento mais importante: as palavras 

menino, água e peneira lançam, a partir da verdade e para a 

verdade, o menino, a água, a peneira e também nós. Este 

lançamento promove a apropriação do acontecimento da verdade. 

Apresentamos, assim, a linguagem e a verdade numa 

associação. Mas será que estão de fato associadas? Que tem a 

linguagem, pois, com a verdade?  Esta relação já foi esclarecida? Há 

uma imbricação necessária entre a linguagem e a verdade (a-

létheia)? Diz Heidegger: ―A essência do ser (da essência) já se acha 

em si mesma numa conexão intrínseca com a essência da verdade e 

vice-versa.‖ (HEIDEGGER: 2007, p. 130). A essência do ser, ao estar 

numa relação intrínseca com a essência da verdade, põe, neste 

sentido, em relação íntima o ser, a verdade e a linguagem. A palavra 

quando pretende sustentar a tensão polêmica da verdade, traz o 

vigor da coisa, apesar de nunca estar completo e pronto. Isto porque 

a palavra, o logos quando reúne a afluência do ser em si mesmo, 

concentra essa afluência numa fixação. O logos fixa o ser e o 

normatiza. Mas o logos quando mostra e normatiza, faz como se 

deixasse o rabo de fora. O logos não pode paralisar o movimento do 

real: ele somente o reúne na palavra. O logos não pode paralisar 

porque o real só cabe no logos como uma reunião: simples e ao 

mesmo tempo maravilhosa reunião. E fora do logos, o real continua 

brotando. O logos e a phýsis permanecem eternamente nessa luta. A 

palavra lança o vigor das coisas e, no entanto, há que se considerar 

uma e outra, a palavra e a coisa, na tensão, nunca o privilégio de 
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uma sobre a outra. A palavra abre a coisa, e a coisa vigora na 

palavra, pela palavra, como palavra. 

Na palavra, na fala, o sendo mesmo se apresenta em 

sua abertura. Nem somente o sendo, e junto com ele a 

palavra, nem a palavra como um sinal sem ele. 
Nenhum dos dois está separado, nem a nenhum dos 

dois o outro é dado isoladamente, mas sendo na 

palavra. (HEIDEGGER: 2007, p. 126) 

A palavra, na medida em que é pronunciada, produz o a-, da a-

létheia. A palavra quando rompe o silêncio e vem à baila, produz um 

ocultamento. Que se oculta pela palavra? O mostrar-se da coisa. A 

coisa passa a se mostrar como palavra. E não só como palavra. Mas é 

pela palavra que a coisa se mostra apropriada na Abertura. O que 

passa a vigorar, neste instante da ocultação, é o vigor da palavra. A 

palavra aí cria um lastro de vida, porque estabelece seu liame 

fundamental com a phýsis. Quando a palavra permite-se como 

dimensão de ocultação e manifestação, deixa-se conduzir pela 

brotação incessante do real. A palavra assim não prende o 

movimento, não rompe a tensão, mas sim oferece vida pela 

lembrança e pelo acontecimento. 

Havendo, pois esta conexão intrínseca entre a palavra e a 

verdade, o que nos cabe fazer, pois, é resguardar esta conexão. 

Apenas: resguardar esta conexão para que ela instale o vigor mais 

próprio das coisas. Já que o logos não é capaz de aprisionar o 

movimento da phýsis em sua totalidade, mas apenas reuni-lo nesta 

tensão polêmica, temos aí a indicação do caminho mais preciso da 

poesia. 

O modo através do qual deve ser entendido o resguardar dessa 

conexão exige uma forma de renúncia. Heidegger em sua palestra A 

Palavra, proferida em 1958, no Burgtheater, em Viena, nos ensina 

sobre o poema, A palavra, de Stefan Georg. Não caberá aqui, 

tampouco será a nossa proposta, remontar todo o encadeamento de 

sua reflexão. Para uma leitura mais completa, respeitando a riqueza 
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do pensar, seria necessário ler o texto na íntegra. No entanto, 

transcrevemos o poema para aprender sobre a renúncia: 

A Palavra 

Milagre da distância e da quimera 

Trouxe para a margem de minha terra 
Na dureza até a cinzenta norna 

Encontrei o nome em sua fonte-borda – 

Podendo nisso prendê-lo com peso e decisão 

Agora ele brota e brilha na região... 

Outrora eu ansiava por boa travessia 

Com uma jóia delicada e rica 
Depois de longa procura, ela me dá a notícia: 

"Assim aqui nada repousa sobre razão profunda" 

Nisso de minhas mãos escapou 

E minha terra nunca um tesouro encontrou... 

Triste assim eu aprendi a renunciar: 
Nenhuma coisa que seja onde a palavra faltar.  

(HEIDEGGER: 2006, p. 174) 

Em sua interpretação, os dois últimos versos é que nos dizem 

respeito, diretamente. Nesta maravilhosa condução de pensamento, 

desenvolvida por Heidegger, é necessário remontar ao sentido 

etimológico da palavra renúncia: 

O que significa renunciar? O verbo alemão verzei·hen, 

renunciar, de onde provém a palavra "renúncia", 

significa comumente desculpar-se, relevar. Num uso 

antigo diz "abdicar de uma coisa", relevar, re-nunciar, 

ver-zeihen. Zeihen, anunciar, é a mesma palavra que o 
latim dicere, dizer, que o grego deivknumi, mostrar, no 

antigo alemão, sagan: saga. (HEIDEGGER: 2006, p. 

129) 

O poeta re-nuncia: ‖Nenhuma coisa que seja onde a palavra 

faltar‖ (Kein ding sei wo das wort gebricht.) (HEIDEGGER: 1985. p. 

208). Esta renúncia faz com que o poeta abra mão de um modo de 

habitação na terra fora da linguagem: é na linguagem que o homem 

encontra sua dignidade: ―a linguagem é a casa do ser‖ (HEIDEGGER: 

2006. p. 127). 

O modo de habitação que se pretende do lado de fora da 

linguagem é, justamente, o modo de pensar da metafísica. Acredita-
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se que as coisas estão dentro do mundo, cabendo ao homem 

encontrar a palavra adequada: é esta crença que o poeta põe de 

lado, renuncia. 

Fortalecido pelo êxito de seus poemas, o poeta antes 
acreditava que as coisas poéticas, milagre, quimeras, já 

se achavam por si mesmas bem abrigadas no ser, 

faltando somente a arte de encontrar a palavra capaz 

de descrevê-las e apresentá-las. De início e por muito 

tempo, era como se as palavras fossem garras que 
agarram e seguram o que já existe e o que se toma por 

existente, conferindo-lhes densidade, expressão e 

auxiliando-os a alcançar beleza. (HEIDEGGER: 2006, p. 

131) 

A renúncia a que se refere à última estrofe do poema diz 

respeito à pretensão de que a palavra aprisione o movimento da 

verdade, tornando-a adequação. Isto é o que se faz quando se busca 

a palavra enquanto representação. O poeta, por seu turno, deve 

renunciar a este controle, deve renunciar a representar pela palavra, 

deve abrir mão do ―poder representacional da palavra.‖ (HEIDEGGER: 

2006, p. 184): 

O poeta deve render-se à reivindicação de ser com toda 

segurança suprido em seu anseio por um nome 

adequado ao que ele posicionou como o que 
verdadeiramente é. Esse deve recusar-se a um tal 

posicionamento e a uma tal reivindicação. O poeta deve 

assim renunciar a ter sob seu poder a palavra enquanto 

nome capaz de apresentar o ente por ele mesmo 

posicionado. (HEIDEGGER: 2006, p. 180) 

O aprendizado do poeta se refere a abrir mão dessa 

reinvindicação: ―Pertence ao aprendizado da renuncia permitir que 

nenhuma coisa seja onde a palavra faltar‖ (HEIDEGGER: 2006, p. 

128). 

É isto que está sendo tratado no último verso do poema: 

Nenhuma coisa que seja onde a palavra faltar. Nenhuma coisa seja 

onde faltar palavra: é somente na palavra que as coisas encontram 

um vigor próprio e podem nos tocar. Este é o mistério da palavra que 
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deve ser resguardado. Isto se deve ao fato de o homem já estar 

desde sempre na linguagem. É através da linguagem que as coisas 

vêm ao nosso encontro. ―Todo dizer, afirma Heidegger, ―remonta a 

esse mútuo pertencer de dizer e ser, de palavra e coisa‖ 

(HEIDEGGER: 2006, p. 189). Esse mistério é justamente o modo 

próprio do nome se apresentar como ausência; esse mistério é o 

modo como o logos recolhe em si o vigor do que é vigente. Não há 

como escapar: o que resta é a renúncia e a persistência no mistério. 

Ao falar da relação entre coisa e palavra não estamos tratando 

de outra questão senão do modo de relacionamento que vem sendo 

primado nesta questionação. Essa relação expressa propriamente a 

experiência que nós (e o menino) entretemos com a linguagem. 

Parece que o que vimos aqui refletindo diz respeito diretamente da 

relação entre coisa e ser. 

Quando o poeta aprende a totalidade dessa dimensão de re-

núncia, que abre mão e anuncia novamente a dignidade do homem 

(habitação na linguagem), este alcança uma experiência privilegiada. 

Pensando-se com maior clareza: o poeta fez a 

experiência de que é a palavra que deixa aparecer e 

vigorar uma coisa como a coisa que ela é. Para o poeta, 
a palavra se diz como aquilo a que uma coisa se atém e 

contém em seu ser. O poeta faz a experiência de um 

poder, de uma dignidade da palavra, que não consegue 

ser pensada de maneira mais vasta e elevada. A 

palavra é, ao mesmo tempo, aquele bem a que o poeta 

se confia e entrega, como poeta, de modo 
extraordinário. (HEIDEGGER: 2006, p. 129) 

Daí a possibilidade de realização do insólito, dos despropósitos 

do menino: interromper o vôo dos pássaros com um ponto na frase; 

modificar a tarde botando uma chuva nela; fazer pedra dar flor. O 

menino é capaz de fazer todos esses prodígios porque ele é poeta. É 

justamente a dimensão do insólito, acompanhada de um vigor 

tensional, em que a verdade mostra e oculta uma face do real, que a 

poesia pode ocorrer na história. É por isso que a poesia se sente à 
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vontade no despropósito. Carregar água na peneira é possível apenas 

quando se olha a vida com um olhar de criança/poeta. A criança 

consegue perceber perfeitamente essa dimensão insólita da 

linguagem que acolhe e resguarda, assumindo o insólito da vida. A 

apropriação da verdade poética só pode ocorrer quando se instaura a 

dinâmica do acontecimento (Ereignis). E a dinâmica do 

acontecimento só vigora quando o absurdo rege o nosso olhar. 

Nessa oposição factual versus insólito, verdade filosófica versus 

verdade poética, bom senso versus despropósito, da qual geralmente 

se toma partido pelo factual, pela verdade filosófica e pelo bom 

senso, pois são mais seguros, Manuel Antônio de Castro aponta para 

a essência do real e da realidade: 

Não podemos identificar a realidade com os fatos, o 

que se vê, o que se toca, o material. Isso é falso. O 

próprio da realidade não são os fatos, não é uma 
representação conceitual. O próprio da realidade é o 

insólito. Mas então o que entender por insólito? Não 

podemos cair aqui no atributo e achar que há realidade 

insólita, como há realidade romântica, científica, 

psicológica, sociológica etc. etc. A obra de arte 

manifesta a verdade da realidade, porque a realidade é 
o próprio insólito. (CASTRO: 2010, p. 112-113) 

Se entendermos e aceitarmos a realidade como o próprio 

insólito, não há mais oposição. Não havendo oposição, é possível 

compreender melhor o aprendizado do insólito, do despropósito, da 

poesia e da liberdade. Assim, temos a dimensão e a medida certa/in-

certa do insólito. Assim, é possível aprender a liberdade e a poesia 

com a criança, com o menino/poeta que carregava água na peneira. 

Isso porque ele não buscava evidências para o discurso; ao invés, 

pensava em apropriar a verdade, resguardando o acontecimento da 

realidade como o próprio insólito, que promove e instaura o 

acontecimento da verdade poética. 
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O INSÓLITO NA NARRATIVA  

―LUNA CLARA E APOLO ONZE‖, DE ADRIANA FALCÃO 

SYLVESTRE, Fernanda Aquino23  

RESUMO: Partindo das concepções de Todorov e Bessière sobre o 

fantástico, este texto examina o romance infanto-juvenil ―Luna Clara e 

Apolo Onze‖, de Adriana Falcão, a fim de mostrar como os elementos 

insólitos, sobrenaturais se configuram na obra da autora. Na leitura 
proposta, também se verifica a ligação da obra com o elemento 

maravilhoso, mais especificamente com o conto de fadas. Por isso, a discussão 

do romance também é permeada pelos pressupostos teóricos apresentados 

por Propp acerca do assunto. Adriana Falcão não constrói, no entanto, um 

conto de fadas tradicional, mas sim baseado em técnicas narrativas 
contemporâneas, pós-modernas, retrabalhando personagens e temas sob 

novas perspectivas mais condizentes ao público infantil contemporâneo. 

PALAVRAS-CHAVES: ―Luna clara e Apolo Onze‖, fantástico maravilhoso, 

Adriana Falcão, literatura infanto-juvenil, literatura contemporânea. 

ABSTRACT: Based on Todorov‘s and Bessière concepts of fantastic, this 
paper studies the childish travel ―Luna Clara e Apolo Onze‖, by Adriana 

Falcão, in order to show how the unusual and supernatural elements set in 

Falcão‘s book from the proposal reading, we can also verify the connection 

of the novel with the marvelous, specifically with the fairy tales. For this 

reason we also discuss, in this text, the theoretical assumptions showed by 

Bropp. Concerning the marvelous subject. However, Adriana Falcão 
doesn‘tbuild a traditional fairy tale. She constructs a differente one based 

on the contemporary narrative techniques, on postmodern assumptions, 

reworking characters and themes under new prospects, related to the 

contemporary childish readers. 

KEY-WORDS: childish literature, Fantastic, marvelous, contemporary 
literature, Adriana Falcão, Luna Clara e Apolo Onze. 

A obra de Adriana Falcão, ―Luna Clara e Apolo Onze‖, tem início 

com a espera de Luna Clara por seu pai, Doravante, que havia se 

perdido de sua mãe, Aventura, antes de Luna nascer. A menina 

esperava pelo retorno do pai há exatos ―doze anos, oito meses e 

quinze dias‖ (FALCÃO 2002, p.08). O aparecimento de características 

insólitas no romance já ocorre no início da narrativa, quando o leitor 

é informado de que em Desatino do Norte, cidade em que vivia Luna 
                                                            
23 fernandasyl@uol.com.br 
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Clara, não chovia desde que seu pai se desencontrara de sua mãe. O 

estranhamento ocorre porque Doravante era o responsável pela falta 

de chuva no local, ao ir embora, a chuva o acompanhara, deixando a 

cidade onde a menina habitava sem ―lagos, rios, mares, poças, nada 

molhado‖ (FALCÃO 2002, p.08). 

Luna Clara encontra-se sentada à beira da estrada, como de 

costume, aguardando pelo pai, em uma sexta-feira, 07 de julho, 

quando algo diferente (para os padrões de Desatino do Norte) 

acontece, deixando Luna Clara nervosa: dois homens completamente 

encharcados aproximaram-se. O narrador define o nervosismo de 

Luna Clara da seguinte maneira: 

Não é que eles fossem feios demais, ou muito bonitos 

especialmente interessantes, nada disso. O 

extraordinário, o imprevisto, o maluco, o inusitado, o 

inesperado mesmo é que eles estavam molhados dos 

pés à cabeça. 
Dois homens completamente encharcados. E antes que 

você se pergunte ―ora, mas o que é que tem de 

estranho com dois homens encharcados pela estrada?‖, 

é melhor deixar tudo explicado. (FALCÃO, 2002, p.08) 

Por meio da citação acima, pode-se notar que o insólito ocorre 

não só pela hesitação do leitor que questiona o fato de nunca chover na 

cidade e depois a capacidade de um homem levar com ele a chuva de 

um local, mas também no interior da narrativa, já que chovia em 

todos os outros locais mencionados na narrativa. Era estranho, até 

mesmo no mundo ficcional, deparar-se, em Desatino do Norte, com 

alguém molhado. 

É interessante observar que o narrador explica a ―estranheza‖ 

da falta de chuva na narrativa, mas a hesitação do leitor continua 

pela impossibilidade de um ser humano, do mundo real, ter o poder 

de levar consigo um fenômeno da natureza. 

Assim, tem-se presente, desde o início da narrativa, o 

fantástico, conforme o define Todorov, como um elemento que 
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[...] dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação 

comum ao leitor e à personagem, que devem decidir se 
o que percebem depende ou não da realidade, tal qual 

existe na opinião comum [...] se ele decide que as leis 

da realidade permanecem intactas e permitem explicar 

os fenômenos descritos, dizemos que a obra se liga a 

outro gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide que 

se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o 
fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero 

maravilhoso. (1992, p.48) 

Todorov define o fantástico como um elemento literário com a 

presença de uma estranheza que possibilita a desautorização de uma 

explicação capaz de torná-la normal por se apresentar como um 

fenômeno pertencente ao mundo real (o estranho) ou por se 

apresentar como um fenômeno pertencente a uma sobrenaturalidade 

tida como uma normalidade alternativa (o maravilhoso). 

Dessa maneira, em ―Luna Clara e Apolo Onze‖, o leitor continua 

hesitante com os acontecimentos, por isso a obra de Adriana Falcão 

pode ser tomada como fantástica, mas, para as personagens, o 

predomínio é do estranho, já que elas aceitam os fatos insólitos como 

parte de suas realidades, como fatos normais dentro dos padrões 

―reais‖ da ficção em estudo. 

A narrativa prossegue permeada por outros elementos insólitos, 

como o fato de Doravante e Aventura terem se encontrado, casado e 

se perdido um do outro em três dias apenas e de Doravante ter 

perdido sua sorte no Vale da Perdição (local que ficava no meio do 

mundo), entre Desatino do Norte e Desatino do Sul. Doravante 

sequer sabia da existência da filha, que nascera após seu 

desaparecimento. Ele também causava estranheza não só por ter 

perdido a sorte, mas por falar as palavras todas juntas, como ele 

mesmo dizia ―juntodeumavez‖. Ao pedir Aventura em casamento 

disse: ―euquerocasarcomvocêAventura‖. 

A personagem Luna Clara apresenta um nome sugestivo, pois 

era uma menina que admirava a lua todas as noites e conversava 

com o astro, contando seus segredos e dividindo medos, desejos e 
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dúvidas. A lua era a única amiga de Luna Clara. As outras 

personagens também possuem nomes relacionados com suas 

personalidades ou história de vida. Aventura é uma mulher que busca 

seu marido perdido incessantemente; Doravante é um homem 

sempre decidido a buscar novos caminhos para reencontrar sua 

esposa. A dupla Imprevisto e Poracaso é responsável pelo atraso da 

reconstrução da ponte que reune Doravante e Aventura. Seu Erudito, 

pai de Aventura, personagem extremamente culta, passa grande 

parte de seu tempo mergulhado em leituras. Apolo Onze, filho de 

Apolo Dez, tem seu nome relacionado com a missão que pousou na 

Lua em 1969. À personagem Apolo, cabe a missão de encontrar sua 

lua, Luna Clara. As irmãs de Apolo Onze são batizadas com nomes 

relacionados às maravilhas do mundo. A tradição começa com o 

nascimento de Ilha de Rodes, assim chamada por ter nascido bonita. 

A ela seguiram outras belas: Pirâmides, Muralha da China, Artemísia, 

Diana, Alexandria e Babilônia. 

Outros fatos insólitos ocorrem com a sequência da narrativa. 

Apolo Dez resolveu fazer uma festa de comemoração do nascimento 

do filho Apolo Onze, sem data para acabar. Desde então, há 13 anos, 

a cidade de Desatino do Sul mantém a comemoração. A mãe de 

Apolo Onze, Madrugada (porque sofria de insônia) sentia muitos 

desejos como: manhãs, estrelas cadentes, girassóis, apitos de trem, 

conchas do mar vermelho, bolas de gude, esquilos e o próprio desejo. 

A cidade de Desatino do Sul passou a ter sua economia mantida 

pela festa: uns trabalhavam pela manhã, outros pela tarde e outros à 

noite para que todos pudessem festejar. Os empregos gerados com a 

festa foram muitos: garçons, cantores, sapateiros (para consertar os 

sapatos desgastados pela dança), criadores de galinha (que vendiam 

ovos para os doces), uma vendedora de cachorro-quente, 

fornecedores de bebidas, confeiteiros, floristas, entre outros. 

A narrativa de Adriana Falcão também é povoada por 

arquétipos que, de acordo com Jung (2003), são clichês de um 
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inconsciente coletivo. O autor atribui a formação de mitos a um 

processo psicológico, que existe tanto no homem primitivo, quanto no 

antigo e no moderno. Os mitos seriam, segundo ele, ―elementos 

estruturais da psique‖, ou melhor, da ―psique não consciente‖, ou 

―inconsciente‖, por isso estariam presentes em todas as épocas. 

De acordo com Jung (2003), há na mente humana arquétipos 

compartilhados, ou seja, imagens coletivas inconscientes que estão em 

todas as pessoas. Através dos sonhos, o ser humano lida com os 

arquétipos, incorporando os elementos do inconsciente coletivo. 

Como bem afirma Jung (apud PATAI, 1972, p. 30), os arquétipos 

[...] aparecem em mitos e lendas, assim como em 

sonhos e nos produtos da fantasia psicótica [...]. No caso 
do indivíduo os arquétipos aparecem como 

manifestações involuntárias de processos inconscientes, 

cuja existência e significado só podem ser revelados 

indiretamente; ao passo que nos mitos se apresentam 

formulações tradicionais de antiguidade quase sempre 

inestimável. Remontam a um mundo pré-histórico 
primitivo com pressuposições mentais e condições como 

as que ainda podemos observar entre os povos primitivos 

de hoje. Nesse nível, em regra geral, os mitos são 

conhecimentos tribais transmitidos, através de 

reiteradas narrações, de uma geração a outra. 

Jung, apesar de ter trabalhado com Freud, seguiu caminhos 

diferentes por discordar da importância central dada por Freud aos 

impulsos sexuais e às motivações de auto-preservação. Jung 

acreditava na existência de um inconsciente individual — nisso 

assemelhava-se a Freud — e de um inconsciente coletivo que, junto 

com suas manifestações — os arquétipos —, subjaz ao primeiro. Para 

chegar a esta conclusão, Jung observou os sonhos de pacientes e 

descobriu que muitos desses sonhos apresentavam relações com 

mitos e símbolos de diferentes tradições religiosas. 

Alguns autores, como Eliade (1989), reformulam as 

considerações jungianas, observando que os arquétipos são 

simplesmente modelos, e não fruto de um inconsciente coletivo que se 

apresenta desde a origem do homem. 
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Um dos arquétipos retomados dos contos de fadas por Adriana 

Falcão é a figura da bruxa, que, no decorrer da leitura, surpreende o 

leitor por se tratar de uma velha, que junto com outras idênticas a 

ela, possuem um jogo capaz de mudar o destino das pessoas. Nas 

histórias infantis e juvenis, principalmente nos contos de fadas, a 

bruxa é, muitas vezes, responsável pela instauração de um dano ao 

herói. A ―bruxa‖ de ―Luna Clara e Apolo Onze‖ é a causadora do dano 

que move todo o enredo: deixar a ponte do Vale da Perdição 

quebrada, impedindo que Doravante se encontrasse com a esposa 

Aventura, imediatamente após o casamento dos dois. Aventura havia 

seguido viagem com o pai e as irmãs de Desatino do Sul para 

Desatino do Norte e encontraria o marido em Desatino do Norte mais 

tarde, fato que não se concretizou devido à ponte estar quebrada e, 

ser ela passagem obrigatória entre uma cidade e outra. O dano só é 

reparado quando Doravante, anos depois, consegue atravessar a 

ponte e recuperar sua sorte. Na verdade, Doravante é ajudado, quase 

no final da narrativa pela ―pseudo-bruxa‖. Em ―Luna Clara e Apolo 

Onze‖ a maldade da ―bruxa‖ é inconsciente e o dano foi reparado, em 

parte, por ela mesma. 

Tudo que é desconhecido, não compreendido, desperta fascínio, 

vontade de se explicar. O sobrenatural, nessa perspectiva, seria 

suscitador de curiosidade, de atração. Na literatura, o sobrenatural 

está constantemente presente, e uma de suas formas de 

manifestação é o conto de fadas. 

Por "conto de fadas" entende-se aquele conto que pode ou não 

ter a presença de uma fada, mas sempre apresenta algum elemento 

sobrenatural como bruxas, gênios, gigantes, objetos mágicos, 

metamorfoses, entre outros. Esse tipo de conto não apresenta tempo 

e espaço dentro de uma realidade conhecida. Por isso, muitos contos 

de fadas iniciam-se com a célebre frase "Era uma vez." 

O conto de fadas tem como enredo básico obstáculos ou provas 

que precisam ser vencidos e que funcionam como um ritual iniciático, 
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a fim de que o herói alcance sua auto-realização existencial, através 

da descoberta de seu verdadeiro eu, ou através do encontro da 

princesa, o ideal a ser alcançado por ele. 

Inicialmente, o conto de fadas era uma tradição oral popular, 

sendo transmitido de uma geração para outra "em torno às lareiras, 

nas cabanas dos camponeses, durante as longas noites de inverno" 

(DARTON, 1986, p. 21). Hoje os contos de fadas são tidos como 

literatura infantil, mas no passado eles pertenciam ao mundo adulto. 

Por se tratarem de contos divulgados oralmente, não se sabe a 

autoria dos contos de fadas. Eles eram contados como forma de 

entretenimento, mas também como ensinamento, tendo, portanto, 

um valor pedagógico. 

A passagem da oralidade para a escrita ocorreu por meio da 

coleta dos contos orais. Perrault foi um dos primeiros a recolher os 

contos diretamente da tradição oral do povo no século XVII, na 

França. Perrault teve como sua fonte principal a babá de seu filho. 

Apesar de recolher suas histórias diretamente da tradição oral, ele as 

retocou para que agradassem aos leitores franceses. 

Os irmãos Grimm coletaram suas histórias de diversas fontes, 

entre elas uma vizinha e amiga, Jannette Hassenpflug, que as havia 

ouvido de sua mãe francesa. Seus contos não eram recolhidos 

diretamente da tradição oral, mas fruto de histórias já marcadas pela 

tradição. 

Os contos de fadas, pela sua tradição oral 

[...] são documentos históricos. Surgiram ao longo de 

muitos séculos e sofreram diferentes transformações, 

em diferentes tradições culturais. Longe de 

expressarem as imutáveis operações do ser interno do 
homem, sugerem que as próprias mentalidades 

mudaram. Podemos avaliar a distância entre nosso 

universo mental e o dos nossos ancestrais se nos 

imaginarmos pondo um filho nosso para dormir 

contando-lhe a primitiva versão camponesa do 

"Chapeuzinho Vermelho" (DARTON, 1986, p. 26) 
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Como se pode depreender a partir das leituras de Coelho 

(1987), Canton (1994) e Warner (1999), antes de Perrault, alguns 

contos de fadas já haviam sido publicados. Giovanni Boccaccio e 

Geoffrey Chaucer escreveram narrativas que apresentavam conteúdo 

folclórico, posteriormente presente também em contos de fadas. 

Além deles, Giovani Francesco Straparola escreveu diversas histórias 

com temas que faziam parte desse tipo de conto. Giambattista Basile 

inaugura o conto de fadas artístico moderno, publicando ―Lo cunto de 

li cunti‖, por volta de 1634, conhecido também como ―Il 

Pentamenore‖. Basile influenciou diversos autores, entre eles, Perrault 

―retratando algumas transformações que os contos de fadas sofreram 

desde sua narrativa oral até os contos literários‖ (RADINO, 2003, p. 

71). 

Muitos contos de Basile tratavam de temas como a sexualidade 

e o aborto de modo mais explícito, em tom cômico e obsceno. 

Com o passar do tempo, os contos foram sendo cada vez mais 

direcionados ao público infantil, perdendo suas cenas imorais e 

violentas. 

Perrault escreve seus contos na França, no período do reinado 

de Luís XIV (1643-1715). Os contos de Perrault foram escritos para a 

corte e não para as crianças. Comparados aos contos da tradição 

oral, os de Perrault eram bastante suavizados no que tange à 

sexualidade e à violência, como se pode notar nas palavras de 

Radino, ao mencionar que em um conto popular de magia francês, 

Chapeuzinho Vermelho é uma menina que sai para 

visitar a avó com uma cesta de pão e manteiga. Um 

lobisomem come a avó e veste sua roupa. Quando a 
menina chega, o lobisomem, disfarçado, oferece comida e 

bebida para a menina. Ela bebe nada mais do que o 

sangue de sua avó e come sua carne. Essa passagem, 

omitida nos contos posteriores, representa rituais da 

tradição camponesa, na qual, ao ingerir o sangue e 

comer a carne da vítima, incorporavam-se suas 
virtudes, no caso, a maturidade da avó (RADINO, 2003, 

p. 75) 
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Perrault apresenta em seu conto uma garota burguesa ingênua, 

que deve obedecer às ordens dadas pela mãe. 

Os irmãos Grimm despontam na Alemanha no século XIX e 

eram compiladores, não escritores. Preocupavam-se em indicar como 

fonte pessoas do povo. Em 1812 publicaram Kinder-und Hausmärchen 

(Contos de fadas para crianças e adultos). Somente em 1825, uma 

outra edição dos irmãos Grimm volta-se para o público infantil, com 

alterações de cunho moralizador, voltadas para os valores sociais da 

época, adaptadas aos preceitos cristãos. 

Depois de Perrault destacam-se os contos do dinamarquês Hans 

Christian Andersen. Muitos de seus contos foram retirados da tradição 

oral. 

Conforme constata Coelho (1987), o maravilhoso, o 

sobrenatural e o mágico foram perdendo espaço com o avanço do 

racionalismo, da ciência. As narrativas ao sabor de Perrault, dos 

irmãos Grimm e de Andersen são substituídas por um novo estilo que 

procura casar o mágico, o maravilhoso, o féerico com um mundo 

racional, objetivo. Surgem histórias de cunho absurdo, fantástico, 

beirando o nonsense, como o de Adriana Falcão. Trata-se de 

narrativas que se pautam na leitura de um mundo em que os olhares 

devem se voltar para as incertezas, para a desconfiança diante da 

realidade mascarada por uma sociedade globalizada e influenciada 

intensamente pela ilusão transmitida pela mídia. 

―Luna Clara e Apolo Onze‖ segue o modelo de um conto de 

fadas e, por isso, apresenta muitas das funções das personagens 

traçadas por Propp (1984, p.31-60), como é o caso do dano (oitava 

função) e da sua reparação (décima nona função). Adriana Falcão, no 

entanto, não constrói um modelo de conto de fadas tradicional, mas 

sim baseado nas técnicas narrativas contemporâneas, pós-modernas. 

Há três ―contos de fadas‖ na obra, um global representado pela 

história de Aventura e Doravante, outro centrado na busca da Luna 
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Clara pelo pai e um último em que Doravante e Apolo Onze se unem 

para encontrar Aventura. 

Propp (1984) tinha, em relação aos contos maravilhosos, o 

propósito de evidenciar invariantes. Com seus estudos pôde concluir 

que os contos têm uma origem comum que se relaciona as práticas 

comunitárias dos povos primitivos. Essas práticas associam-se aos 

rituais de iniciação e às representações da vida após a morte. Adriana 

Falcão retoma alguns elementos do conto de fadas clássico 

(estrutura, personagens) para retrabalhá-los sob novas perspectivas. 

O objetivo da autora contemporânea é atualizar as narrativas, 

tornando-a mais adequada ao público contemporâneo, sem, contudo, 

desestabilizá-lo totalmente já que ancora sua história na tradição por 

meio dos contos de fadas tradicionais. A história tem início, diferente 

dos contos de fadas tradicionais, com uma situação caótica, um dano 

já ocorrido, mas acaba com um final feliz, presente em muitos contos 

de fadas, já desvinculados de sua tradição oral em que um de seus 

objetivos era o pedagógico. 

Dos contos de fadas tradicionais, a autora também aproveita a 

presença do mistério, das dificuldades que devem ser superadas pelo 

herói. A separação entre o bem e o mal também permeia a narrativa 

de Falcão, embora predominem personagens essencialmente boas. 

Outro fator considerado na obra é a reparação do dano e o final feliz. 

Há presença de um herói, Doravante, que consegue encontrar a 

amada. 

Por conto de fadas tradicional entende-se, aqui, aquele o qual 

faz pensar que 

We are all part of a universal community with shared 

values and norms, that we are all striving for the same 

happiness, that there are certain dreams and wishes 

which are irrefutable, that a particular type of behavior 

will produce guaranteed results, like living happily ever 
after with lots of gold in a marvelous castle, our castle 

and fortress that will forever protect us from inimical 

and unpredictable forces of the outside world. We need 

only have faith and believe in the classical fairy tale, 
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just as we are expected to have faith and believe in the 

American flag as we swear the pledge of allegiance 
(ZIPES, 1994, p. 5) 

Adriana Falcão não se apropria de nenhum conto de fadas 

tradicional já existente, mas da estrutura, da essência desse tipo de 

narrativa. Por meio da fragmentação, do uso de frases curtas, da 

fantasia, do fantástico, a autora consegue chamar atenção do público 

leitor com uma história livre, bem humorada, cheia de aventuras e 

mistérios. O ritmo impresso à narrativa é rápido, apesar da extensão 

da obra, o que garante ainda mais o desejo de ler cada capítulo até 

se chegar ao fim da história. A linguagem cinematográfica de Adriana 

imprime ritmo à narrativa, como se pode estar no trecho abaixo o 

qual apresenta o momento em que Luna Clara e Apolo Onze se 

conhecem: 

Um garoto e uma garota acabaram de se conhecer. 

Uma lua no céu. 
Um frio na barriga. 

Um cheiro de figos. 

Uma leve brisa. 

Uma casa mal-assombrada. 

Algumas dúvidas. 

Quanto mais opções a tem, mais complicado fica, 
minha Nossa Senhora do Que È Que Eu Faço? 

OPÇÃO 1 – Cada um ir para seu lado. 

OPÇÃO 2 – Ficarem juntos. 

OPÇÃO 3 – Irem colher amoras, já que por ali não tinha 

cinema (que é sempre uma boa opção para um casal de 
interessados). 

No decorrer da história, descobre-se que a bruxa, ou melhor a 

falsa bruxa, que vivia na casa mal-assombrada, no Vale da Perdição 

tinha como companheiras outras velhas, controlando um jogo (o das 

velhas) cujo tabuleiro representava o mundo. Foi preciso que Luna 

Clara e Apolo Onze o jogassem para que o destino dos pais da 

menina mudasse. O uso do elemento mágico, através do jogo, 

também serviu para acentuar o insólito na narrativa de Falcão. 
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Ancorada em todas as considerações acima traçadas, é que a 

narrativa ―Luna Clara e Apolo Onze‖ pode ser considerada uma 

narrativa fantástica, não só pelo elemento ―hesitação‖, exigido na 

proposta de Todorov (1992), mas também aos olhos de Bessière 

(1973) ao mostrar que a realidade, nesse tipo de narrativa, deixa de 

ser reflexo do exterior, transformando-se em uma extensão do mundo 

mágico graças ao poder exercido pela palavra. O fantástico se torna 

consistente com o uso da própria ―falsidade‖. No entanto, o fantástico 

apresenta a maior parte de seu texto como pertencente ao real, 

causado por ele. Assim, não há uma orientação para o inverossímil, 

como se pode imaginar, mas para um conjunto de verossímeis 

capazes de gerar a dúvida, a hesitação. 
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APONTAMENTOS SURREALISTAS NA OBRA LILI 

INVENTA O MUNDO DE MARIO QUINTANA 

OLIVEIRA, Fernanda de Paula Alves de24  
 

RESUMO: As vanguardas são de grande relevância para a composição da 

história da literatura e mesmo para a compreensão de um novo conceito de 

arte. Este trabalho se fundamentará em ideias da vanguarda surrealista e 

apontará seus pontos em comum com a literatura infantil a partir de uma 
análise do livro Lili inventa o mundo, de Mario Quintana. Serão abordados a 

intencionalidade da obra, a relação entre arte e vida e entre palavra e 

imagem. Além disso, analisaremos a questão pedagógica, que muitas vezes 

faz com que as características textuais, tais como a semântica e a poética 

se percam, devido ao compromisso com o educar. Outro ponto levantado 
será quanto à relação do imaginário infantil. O maravilhoso acontece entre o 

sonho e a realidade, fator observável na infância, pois a criança explora 

seus sentimentos e o mundo através de suas percepções. Pretende-se 

analisar a voz poética em suas relações com o leitor e o mundo, por meio 

do levantamento de teorias sobre o texto lírico e sobre a obra em questão. 

Desse modo, o estudo verificará a fronteira entre o real e o imaginário, tão 
caro ao projeto surrealista. 

PALAVRAS-CHAVE: Mario Quintana; literatura infantil; Lili inventa o 

mundo. 

ABSTRACT: The vanguards are of great relevance to the composition of the 

history of literature and even in understanding a new concept of art covered 
by artists of the period. This work will build on the surrealist avant-garde 

and point out the points in common with children's literature, especially in 

Lili inventa o mundo, by Mario Quintana. Thus, it is worth noting that the 

study will point the intent of the work, the relationship between art and life 

and word and image. In addition, there is a pedagogical issue that often 
causes the textual features, such as semantics and poetics are lost, such as 

due to the commitment to educate, yet the purpose of this study is to show 

the reader the question and its relation to the text. Another point raised is 

about the relationship of childhood imagination. The wonderful happens 

between dream and reality, observable in childhood because the child 

explores his feelings and the world through their perceptions. Thus, 
thispaper intends to analyzethe poetic voice in its relations with the reader 

and the world, through the analysis of theoriesabout the lyric text and of 

the work cited. In this way, the study will verify the border between the real 

and imaginary, so important to the surrealist project and the avant-garde 

works of art making. 
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LILI INVENTA O MUNDO 

ela surgiu a público antes mesmo dessa obra, em 

Sapato Florido (1948), e passou a fazer parte do rol de 

criaturas poéticas do escritor, chegando a dar nome a 

uma de suas coletâneas de poemas: Lili inventa o 
mundo, de 1983. [...] Ela expressa não só a inocência 

da infância, mas o modo particular com que a criança 

vê o mundo, liberto de idéias preconcebidas e 

comportamentos automatizados. (LIMA, 2008, p.124-5) 

Nota-se nos textos apresentados por Quintana que a 

personagem Lili representa o fazer poético sobre os temas cotidianos, 

nela encontra-se a magia da eterna novidade da natureza e a 

linguagem como elo mágico para transpor todas as sensações e 

pensamentos da personagem e do poeta. É importante notar que ao 

mesmo tempo em que o olhar da criança é lançado para as coisas do 

mundo, também há o olhar do poeta para os temas eternos da 

poesia. O autor, em Esconderijos do tempo (2005), dedica um poema 

para sua personagem especial: 

LILI 

Teu riso de vidro 

Desce as escadas às cambalhotas e nem se quebra,  

Lili, 
Meu fantasminha predileto! 

Não que tenhas morrido... 

Quem entra num poema não morre nunca 

(e tu entraste em muitos...) 

Muita gente até me pergunta 
quem és... De tão querida 

és talvez minha irmã mais velha 

nos tempos que eu nem havia nascido. 

És a Gabriela, a Liane, a Angelina... sei lá! 

És Bruna em pequenina 
Que eu desejava acabar de criar. 

Talvez seja apenas a minha infância! 

E que importa, enfim, se não existes... 

Tu vives tanto, Lili! E obrigado menina, 

Pelos nossos encontros, por esse carinho 
De filha que não tive...  

(QUINTANA, 2005b, p. 78) 
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A leitura do poema indica que a personagem Lili, não é mais 

uma figura para Quintana, ou seja, não é uma personagem que 

ilustra um poema do autor, mas sim, aquela que expressa à idéia de 

ser na poesia para Quintana. Ela é a voz, a alma do poeta, em síntese 

representa a subjetividade dele. Sua representação simbólica está 

intimamente ligada ao poeta, pois ele expressa tamanho carinho pela 

menina que ela pode ser qualquer uma das garotas elencadas: 

Gabriela, Liane, Angelina, bem como pode ser a irmã mais velha, o 

que na verdade justifica o fato de Lili representar para ele a infância. 

Ela pode ser vista ou reconhecida em muitas garotas. Além disso, o 

autor também fala sobre a inexistência da criança: ―E que importa, 

enfim, se não existes...‖. Afinal, para o poeta, Lili é uma personagem 

constante, que faz parte de seu cotidiano, é a filha que ele não teve e 

que expressa sua afabilidade por ele através da poesia. 

É importante perceber que, assim como Lili, também há a 

recorrência de outros personagens nos textos quintanianos, tais como 

o anjo Malaquias, Tia Élida, entre outros; contudo, somente ela 

recebeu uma antologia. 

Entre os fantasmas inventados pelo poeta, caso 
especial é o de Lili. Trata-se de uma menininha que 

aparece em Sapato florido e sempre comparece nos 

quintanares a partir de então. Ela chega até dar nome a 

uma antologia infantil: Lili inventa o mundo. Nessa 

personagem, Quintana sintetiza aqueles traços da 
infância que são freqüentemente associados ao fazer 

poético: a força inventiva, o olhar desautomatizado 

sobre o mundo, o ludismo e o predomínio de uma 

―lógica poética‖ sobre uma lógica racionalista na 

percepção das coisas. A simpatia que Lili inspira no 

público e o seu poder de convencimento são tais que 
muitos leitores, talvez motivados por aquele 

julgamento habitual no senso comum de que o que 

poeta escreveu foi necessariamente por ele vivido, 

talvez induzido pelo seu declarado caráter confessional 

da lírica quintaniana, especulassem sobre quem seria 
este ser tão querido do autor. Em um poema de 

Esconderijos do tempo, Quintana esclarece as dúvidas 

de seus receptores, dizendo ser Lili o seu ―fantasminha 

predileto.‖ (YOKOZAWA, 2006, p. 209-210) 
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Para Yokozawa, personagens como Lili são fantasmas que 

nunca existiram, mas ainda são tão verdadeiras quanto outras que 

parecem recriações de pessoas com que o poeta conviveu. Mario 

Quintana esclarece o que Lili representa em sua obra: para o autor, a 

―imaginação é a memória que enlouqueceu.‖ (QUINTANA, 2005a, p. 

58). Desse modo, o processo de criação é justificado pela loucura. O 

poeta aborda o fato do caráter criativo aproximar-se da fala louca25 

dos surrealistas, na qual o autor implanta diversas imagens e 

palavras através da criação. 

O poema Mentira? trata de um tema sobre o que é convenção: 

―A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer.‖ 

(QUINTANA, 2005c, p. 10). O poeta justifica o universo onírico de 

seus textos com esta noção de que a mentira é uma verdade por vir, 

verdade que ainda não aconteceu. Em Mentiras, texto posterior a 

Mentiras?, a imaginação da menina transforma as pequenas coisas. 

Outro ponto é o tempo, que surge de modo não convencional, 

semelhante ao dos contos maravilhosos26: 

MENTIRAS 

Lili vive no mundo do Faz-de-conta... Faz de conta que 

isto é um avião. Zzzzuuu... Depois aterrissou em piquê 
e virou trem. Tuc tuc tuc tuc...Entrou pelo túnel, 

chispando. Mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum! 

Pum! Pum! O trem descarrilou. E o mocinho? Onde é 

que está o mocinho? Meu Deus! onde é que está o 

mocinho?! No auge da confusão, levaram Lili para a 

cama, à força. E o trem ficou tristemente derribado no 
chão, fazendo de conta que era mesmo uma lata de 

sardinha. (QUINTANA , 2005c, p. 10) 

                                                            
25 Esse procedimento é semelhante à atividade surrealista, que foge da retórica e 
busca pela experiência a linguagem do inconsciente; a poesia e o caminho para 

esse inconsciente: ―l‘activité surréaliste échappe à la Rhétorique, elle s‘efforce 

d‘etendre l‘experience humaine, d‘interpreter em dehors des limites et des cadres 
d‘un rationalisme étroit de pendre en un mot, les mesures de l‘homme.‖ (ALQUIÉ, 

1966, p. 35) 

26 Todorov (2010, p. 62) apresenta como uma das definições de maravilhoso, o 

maravilhoso instrumental, que se pauta ―em exemplos de elementos que não 
pertencem ao universo real, como é o caso de tapetes voadores, a maçã que cura. 

[...] É preciso distinguir bem esses objetos, produtos do engenho humano, de 
certos instrumentos freqüentemente semelhantes na aparência, mas na origem 

mágica e servem da comunicação com outros mundos.‖ 
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O tempo da menina ocorre de maneira diversa ao que está ao 

seu redor, pois a hora de dormir para ela se transforma. Há um outro 

mundo revelado pela noite. A lógica infantil se apropria de elementos 

que estão ao redor da menina e de outros que fazem parte de sua 

rotina, recriando-os. No texto, o mesmo objeto se transforma 

conforme a imaginação de Lili, ora é avião, ora trem. O foco narrativo 

está na fantasia da menina. É importante notar que a imagem que Lili 

vivencia remete a um filme de bangue-bangue, mocinho, trem, 

ladrões. O fato que chama atenção é justamente o de levarem a 

criança ―para a cama, à força‖. A imagem construída até então se 

desfaz: ―o trem fica triste ao chão pensando ser apenas uma lata de 

sardinha‖. A eterna novidade do mundo ocorre pela transformação 

desses fatos cotidianos, quando aliados por meio da imaginação da 

garota, que pensa e vive aquela imagem construída do trem e dos 

personagens elencados: mocinho, bandido. A perspectiva infantil para 

aquilo que os olhos do adulto veriam como uma lata de sardinha é 

outra; trata-se da criação aliada ao espírito da arte. Para que haja a 

criação, ocorre um processo semelhante ao do delírio. 

Se o determinismo da paixão se superou e se 
desenvolveu na fantasia da imagem, se a imagem, em 

troca, acarretou todo mundo das crenças e dos desejos, 

é porque a linguagem delirante já estava presente - 

discurso que liberava a paixão de todos os seus limites, 

aderindo com todo o peso constrangedor de sua 
afirmação à imagem que se libertava. (FOUCAULT, 

2009, p. 237-238) 

De acordo com o que Foucault expõe, a linguagem delirante cria 

imagens, algo semelhante ao que Lili faz ao descrever novas formas 

para a lata de sardinha. Ela cria um quadro com imagens de 

personagens que aparecem conforme seu sonho, seu desejo. O 

sonho, tal como o delírio, é capaz de revelar as figuras escondidas no 

subconsciente. A ausência de regras estabelecidas dá maior liberdade 

de criação. A menina reinventa o mundo por meio dessa linguagem 

delirante a partir de cenas de sua vida, ou mesmo reflete sobre a 



 

136 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

condição das pessoas, algo presente no autor. Por esse motivo, como 

já exposto, alguns críticos classificam Lili como o alter-ego do poeta. 

Porém, essa questão é simplesmente convencional, tendo em vista 

que as divagações acerca da poesia e o estilo do autor são mais 

importantes do que nomear qual é o tipo de sua produção. Ele 

mesmo dizia não gostar de ser adepto disso ou daquilo, mas se 

importava justamente com a essência das coisas e da poesia. Lili 

representa o olhar de criança do autor, que vê a pureza, questiona o 

não compreensível, nomeia novos seres e coisas. O processo de 

criação se assemelha ao delírio, no sentido do torpor de ideias aliado 

ao olhar pueril para as coisas do mundo. Para Foucault (2009, p.239), 

é no momento do sono ―que nascem os sonhos fantásticos: vêem-se 

milagres e mil coisas impossíveis.‖ 

Fazer poesia pelo olhar de Lili é como se o poeta se despisse 

das amarras do tempo e das regras e suas composições só tivessem 

o compromisso de ver além, as indagações da criança, os apelos dos 

sentidos, o estranhamento e a singularidade cotidianos, bem como 

seus sonhos. 

DORME RUAZINHA 
Dorme, ruazinha... É tudo escuro... 

E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? 

Dorme o teu sono sossegado e puro, 

Com teus lampiões, com teus jardins tranqüilos... 

Dorme... Não há ladrões, eu te asseguro... 
Nem guardas para acaso persegui-los... 

Na noite alta, como sobre um muro, 

As estrelinhas cantam como grilos... 

O vento está dormindo na calçada, 

O vento enovelou-se como um cão... 

Dorme, ruazinha... Não há nada... 
Só os meus passos... Mas tão leves são 

Que até parecem, pela madrugada, 

Os da minha futura assombração... 

(QUINTANA, 2005c, p. 13) 

Nas palavras de Bachelard (1994), o poeta é aquele que faz os 

homens despertarem do sono da indiferença. A sugestão de imagens 

e a visão onírica são capazes de transformar a realidade do homem 
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que se vê muitas vezes ―mecanizado‖ em um mundo que precisa da 

arte como fonte de sensibilização. Desse modo, o caminho que a 

poesia dá ao homem é uma forma dele se associar ao inconsciente 

em um contato direto com o imaginário. Há uma quebra do real e, 

assim, a ponte entre imaginário e real é instaurada.  Dorme ruazinha 

é um convite ao sentido e às emoções, o sono instaurado é 

novamente um caminho para a porta da percepção. Nos versos: 

―Dorme, ruazinha... Não há nada.../ Só os meus passos... Mas tão 

leves são/ Que até parecem, pela madrugada,/Os da minha futura 

assombração...‖. A ideia da assombração remete a um tema 

recorrente na obra quintaniana, o fantasma. Lili, o fantasma 

predileto, mostra de certa forma ao poeta esse novo mundo 

descoberto pela manifestação do maravilhoso.  

Segundo Paz (1982), a experiência poética, assim como a 

religiosa, é um salto mortal, pois um mudar de natureza é também 

regressar à nossa natureza original. De acordo com as palavras de 

Paz, pode-se perceber que a 

imagem é sustentada em si mesma, sem que seja 

necessário recorrer nem à demonstração racional nem 

à instância de um poder sobrenatural: a revelação de si 
mesmo que o homem faz de si mesmo. A palavra 

religiosa, pelo contrário, pretende nos revelar um 

mistério que, por definição,nos é alheio. (PAZ, 1982, p. 

166) 

Carvalho (2004) diz que a fantasia é uma história não realista 

com forte carga de imaginação, delírio, devaneio e que se apropria da 

subjetividade dos personagens para expressar a vida interior. Para a 

autora, a fantasia é o meio em que a criança se emancipa de modo a 

contribuir para seu processo cognitivo. Lili, a menina de Quintana, 

representa tudo isso: ela possui a lógica infantil e a característica de 

aliar a arte e a vida. Observe o texto de Caderno H, em que a menina 

aparece: 
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O DISFARCE 

Cansado da sua beleza angélica, o Anjo vivia ensaiando 
caretas diante do espelho. Até que conseguiu a obra 

prima do horror. Veio, assim, dar uma volta pela terra. 

E Lili, a primeira meninazinha que o avistou, põe-se a 

gritar da porta para dentro de casa: ―Mamãe! Mamãe! 

Vem ver como o Frankenstein está bonito hoje!‖ 

(QUINTANA, 2005a, p. 143) 

A visão do anjo aparece de forma diferente do convencional. 

Aqui o autor revela pelas lentes da menina a nova face do anjo, que é 

belo mesmo ensaiando careta. Uma questão de essência. É 

importante notar que em nenhum momento há o questionamento por 

parte de Lili de o anjo aparecer a ela, nem tampouco se assemelhar 

ao Frankenstein; o que ocorre é o tema da fronteira27, como 

exemplifica Trevisan, ou seja, a fronteira entre o real e o imaginário. 

Observe o que Becker (1996, p.79) expõe sobre a criação 

quintaniana: ―Compondo seu poema de forma similar ao sonho, 

Quintana consegue obscurecer suficientemente os significados para 

torná-los aceitáveis. Apenas assim, suas fantasias inconscientes 

podem vir à tona, rompendo as defesas conscientes contra elas.‖ A 

fala da garota é similar ao sonho, pois figuras como o anjo e 

Frankenstein não pertencem ao real, mas sim ao universo onírico. Se 

pensarmos na relação entre o discurso da menina e o sonho, fica 

perceptível que não ―há limites, regras estabelecidas‖ para a criação, 

pois através do universo onírico e infantil é possível tanto ao poeta 

quanto à menina Lili criar imagens e submeter as já conhecidas a um 

novo olhar, a um novo mundo feito de magia pela arte. Assim, Lili 

revela a infância sonhada por seu autor: 

Em casa, sempre às voltas com remédios por causa da 

infância doente, Mario brincava pouco com outras 

crianças. Então, em vez de andar de bicicleta e brincar 

                                                            
27Antes de mais nada, Quintana foi um gaúcho nascido na fronteira. A fronteira, na realidade, acabou 

sendo uma moldura para seu retrato. Objetará alguém: não terá o poeta gaúcho nada mais de sua vivência 

de homem da fronteira? Se examinarmos a produção lírica de Quintana descobrimos nele traços que 

pertencem à psicologia do homem da fronteira. Quais seriam? Eventualmente, a inexistência de limites, 

de alambrados psíquicos nos seus temas: „um azul do céu bem alto‟ – como diz num poema – esse azul 

que o faz metafísico a revelia de si... (TREVISAN, 2006, p. 15) 
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de esconde-esconde, ele brincava com a cor dos 

ventos, puxava espanto da perna dos grilos, 
despenteava as tranças da lua, espiava os decotes da 

noite, entortava o pôr-do-sol, abria livros e morava 

dentro deles, descascava barulhos na paisagem, se 

esfregava nas cenas mais sedutoras do mundo. 

Depois de crescido, gostava de mergulhar nas cenas de 

sua infância. Nas que ele lembrava, nas que ele 
inventava, nas que ele mesmo sabia, mais eram ficção 

da realidade, de tanto que a fantasia se embrenhava 

em sua vida, de tanto que a vida dele se embrenhava 

na fantasia. (VASSALO, 2005, p. 13-14) 

O próprio Quintana revela ser a poesia sua vida. Sendo assim, 

nela se encontram as possibilidades, não as explicações. No trecho 

final de Natureza, o poeta fala: ―A comunicação poética, no seu mais 

profundo sentido, não é acaso subliminar? Os poetas que dizem tudo 

acabam não dizendo nada. Porque a poesia não é apenas a verdade... 

É muito mais! A Poesia é a invenção da Verdade.‖ (QUINTANA, 2006, 

p. 327). Se a poesia é a invenção da verdade, Lili representa esse 

universo através da infância que o poeta desejou e também viveu. 

Assim como ele, as experiências de Lili também ocorrem na casa. Ele 

associa o que observou em sua infância dentro da residência e o que 

gostaria de ter vivido. A imaginação é capaz de proporcionar essas 

vivências. 

O falar da alma é o que o escritor sempre desejou e traçou em 

sua poesia e mesmo na prosa poética. A lírica, elemento constante de 

sua obra, é a ―inspiração, na realidade é uma irrupção do 

inconsciente, que dá mão a um consciente treinado em técnica verbal 

de alto nível.‖ (TREVISAN, 2006, p. 53). Quintana trabalha com o 

jogo de palavras; aí se encontra novamente um ponto em comum 

com os surrealistas, que buscavam em alguns casos a fonte para o 

fazer literário na escrita automáticaWiller (2008) aponta que a escrita 

automática não é um mundo à parte, contudo intuição e 

espontaneidade não se abandonam por completo, assim como não se 

encontra uma escrita pensada por completo. O próprio Breton aborda 
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a aproximação de automatismo e inspiração. No caso de Quintana, 

observa-se um trabalho do poeta de lidar com a palavra, que se torna 

entidade, para a composição dos textos: esse é o ponto que se 

assemelha à escrita automática. O autor gaúcho sempre priorizou a 

temática onírica em suas obras e muitas vezes as palavras são vistas 

como entidades, assim como os surrealistas as abordavam. Em 

Horror, poema integrado à antologia de Lili inventa o mundo, verifica-

se esse fato: Com seus OO de espanto, seus RR guturais, seu hirto H, 

HORROR é uma palavra de cabelos em pé, assustada pela própria 

significação.(QUINTANA, 2005b, p. 14) 

Nota-se que, além do jogo de palavras, o autor trabalha com a 

imagem e a significação da mesma. Desse modo, ele amplia a 

acepção das coisas para compor. É como se ele brincasse e 

experimentasse as palavras, dando novas medidas para as suas 

descobertas. A escrita automática ocorre em um lugar adequado à 

imaginação, ―a fala do espírito‖, e com isso verifica-se essa linguagem 

interior do sujeito mais ligada à espontaneidade. Portanto, ao 

privilegiar a inspiração, de modo que as imagens criadas se libertem 

da razão e da lógica objetiva e instrumental, Quintana incorpora 

elementos e busca maior profundidade no que a palavra representa 

em todos os sentidos, seja em seu significante, seja em seu 

significado – neste caso, a palavra horror. Um poema relevante para 

desmistificar a função criadora do poeta é o Conto de todas as Cores: 

Eu já escrevi um conto azul, vários até. 
Mas este é um conto de todas as cores. 

Porque era uma vez 

uma menina verde, 

um menino azul, 

um negrinho dourado 
e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-

íris. 

Até que, 

Devidamente nomeada pelo Senhor Prefeito, 

Veio ao seu encontro uma Comissão de Doutores 

Todos eles de preto, todos eles de barbas, todos eles de 
óculos 

E, 
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Por mais que cheirassem e esfregassem os nossos 

quatro amigos, 
Viram que não adiantava nada 

E puseram-se gravemente a discutir se aquilo poderia 

ser  mesmo de nascença ou... 

- Mas nós não nascemos - interrompeu o cachorro - nós 

fomos inventados! (QUINTANA, 2005c, p. 12) 

O Conto de todas as cores amplia o processo de invenção. É 

importante notar que este poema vem após Sonatina lunar, em que 

Lili é levada para a cama à força. É como se a menina vivesse 

algumas histórias e conversasse com o poeta, afinal ela representa 

para ele um fantasma e dialoga com ele em alguns textos, como os 

apresentados em Caderno H. Sobre a questão do sonho e o falar do 

poeta, o Conto de todas as cores elucida a criação, em que há coisas 

que não há explicação, elas existem ou são inventadas. Assim, os 

quatro amigos que protagonizam o conto não possuem um motivo 

para serem coloridos, eles o são porque alguém os imaginou. 

Pela criação da imagem, portanto, são reunidos 
elementos diversos que permitem uma nova realidade, 

ordenando o real heterogêneo a partir da visão pessoal 

do poeta. Muitas vezes, os dados aproximados parecem 

muito distantes na realidade sensível, como se 

nenhuma relação pudesse haver entre eles. O poeta 
permite, assim, através da imagem, a visão da 

unidade. (LIMA, 2008, p. 94) 

A unidade só é alcançada pela imaginação. O olhar da criança é 

essencial para a composição do poeta, pois a visão da infância 

permite ao autor encontrar uma lógica desraigada da forma da razão. 

Poderia existir um menino colorido? Um relógio que costura o tempo? 

Para Lili, representante pueril, sim: 

NOTURNO 

O relógio costura, meticulosamente, quilômetros e 

quilômetros do 
silêncio noturno. 

De vez em quando, os velhos armários estalam como 

ossos. 

Na ilha do pátio, o cachorro, ladrando. 

(É a lua.) 
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E, à lembrança da lua, Lili arregala os olhos no escuro. 

(QUINTANA, 2005c, p. 14) 

As imagens do relógio e do armário com ossos são surreais. 

Evidencia-se nesse texto a relação com o Surrealismo, tendo em vista 

que era o objetivo dessa vanguarda se libertar de imagens 

convencionais e difundir novas visões dos elementos cotidianos. O 

relógio, figura conhecida como ―dono do tempo‖, mostra-se como 

aquele que costura o silêncio noturno. Uma metáfora para o 

tiquetaque do relógio. É possível ver a imagem do armário como 

aquele que sustenta o tempo, e por isso os ossos estalam. E no 

mistério da noite, Lili arregala os olhos no escuro e inicia novamente 

sua peripécia, que até aqui ocorria no repouso, na noite. 

A recorrência a Lili aponta para um fazer poético reflexivo sobre 

a arte e a vida: a importância das palavras, a função da poesia para a 

vida e a invenção das coisas no mundo, o que de fato delega à 

menina a tarefa de inventar o mundo. Outro ponto destacado é a 

difícil desvinculação entre a poesia e a vida do poeta. Yokozawa 

(2006) fala a respeito do leitor comparar a vida de Lili ao que o poeta 

viveu; entretanto, essa ocorrência vai além do que a leitura 

primordial sugere, pois o próprio autor afirmava escrever o que viveu 

e, sendo assim, de certa forma Lili reflete as experiências. Em 

entrevista feita a Távora (1986), Quintana afirma: 

A infância é sempre importante na formação do poeta 

porque, se não me engano, foi Aristóteles que disse, 

[...] que ―a criança é o pai do homem‖. Portanto é bom 

ser poeta, é bom ser criança, porque o poeta consegue 

conservar durante toda a vida aquela franqueza, 

sinceridade e disponibilidade das crianças. As crianças 
não mentem. Elas gostam ou não gostam. E se alguém 

consegue conservar por toda a vida a criança que tem 

em si, esse alguém será realizado e nunca envelhecerá. 

Por isso eu costumo dizer que o poeta não tem idade. 

(QUINTANA, apud TÁVORA, 1986, s/p)
28

 

                                                            
28 A referência a entrevista concedida a Távora não possui páginas. 
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A infância é para Quintana como um lugar no qual ele detém 

todas as forças da escrita. Ela vem naturalmente e possui uma magia 

pertinente às crianças. De acordo com o que o autor gaúcho expôs 

durante a entrevista, fica claro que a literatura infantil se destinava 

não só às crianças, mas também àqueles que conservavam a infância 

dentro de si. Como Yokozawa expõe em sua tese A memória lírica de 

Mario Quintana, a obra de Quintana revela continuamente uma 

profunda consciência sobre texto poético, memória e imaginação. 

Segundo a autora, ele conjectura na dualidade: imaginário e 

memória, de modo a efetivar sua arte/realidade. É inegável o valor 

da imaginação na composição da lírica quintaniana. A escrita do autor 

remete a imagens, o que de fato permite uma aproximação com o 

Surrealismo. 

Segundo Yokozawa (2006), os traços referentes à menina sobre 

o fazer poético podem se relacionar ao Surrealismo e aparecem em 

alguns poemas em que a garota protagoniza, ou mesmo aparenta 

duelar com o autor, sobre a questão da arte poética. Contudo, para 

alcançar a verdade revelada pelo inconsciente, os surrealistas se 

valiam de algumas técnicas de que Quintana não se valeu, tais como 

a indução ao sono, hipnose, drogas e a escrita automática. 

O Surrealismo despontou como uma tomada de 

consciência perante a civilização e a cultura burguesa e 
rejeitou o convencional, buscou a liberdade, 

substituindo o positivismo pela ‗sobrerrealidade‘ - 

expressão usada por Apollinaire - pelo inverossímil, 

pelo insólito, pelo sonho, isto porque o homem 

ultrapassa as limitações da matéria na busca do 

abstrato, do mistério. Daí a importância da metáfora 
para os surrealistas. (SILVA, 2009, p. 09) 

As metáforas são constantes na obra de Quintana, bem como o 

sonho. Esses são elementos observáveis no modo de composição do 

poeta. Os surrealistas utilizavam a escrita automática; o poeta da 

fronteira utiliza processo semelhante, pois via maior possibilidade de 

criação no universo onírico; assim como na metáfora e na 
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comparação, as figuras expostas nos textos quintanianos sugerem 

imagens pelas palavras. Silva (2009, p.34) expõe que o Surrealismo 

surge devido a uma ―ruptura com valores consagrados, a negação a 

tudo que se parecia fixo‖. Pode-se dizer que, através do recurso da 

metáfora, Quintana permitiu-se transitar pelos ―movimentos da 

alma.‖ Observe o que Baudelaire (apud BECKER, 1996, p. 98-99) diz: 

Qual de nós, em seus dias de ambição, não sonhou 

com o milagre de uma prosa poética, musical, sem 

ritmo e sem rima, bastante maleável e bastante rica de 

contraste para se adaptar aos movimentos líricos da 

alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da 
consciência? É sobretudo da freqüentação das grandes 

cidades, é do cruzamento de suas inúmeras relações 

que nasce esse ideal obsessor. 

O que Baudelaire expõe é pertiente ao texto de Quintana. A 

prosa poética  quintaniana possui esse ritmo maleável; a 

musicalidade instaura novos rumos para tratar do que alguns 

classificam como óbvio, mas pelo olhar do poeta são trasnformados. 

A cidade passa a ser um lugar onde a poesia está em toda a parte, é 

o olhar do flanêur. As questões do sonho e da metáfora são 

elementos verificáveis nos poemas apresentados na coletânea de Lili. 

Além disso, o jogo de palavras muitas vezes é utilizado pelo poeta, o 

que traz a reflexão acerca dos temas ou assuntos apresentados pelo 

autor. A metáfora aparece como transporte do subconsciente dentro 

da construção do texto. 

Sobre a importância da metáfora para os surrealistas, conforme 

diz Silva (2009), vê-se que através dela se alcança a desejada ponte 

entre o real e o imaginário, assim como Quintana fez em suas obras. 

Pessanha (1994, p. 10) revela que a encantação das metáforas atua 

na intimidade do pensamento e envolve a fonte racional: ―quer se 

queira ou não as metáforas seduzem a razão.‖ Assim, fica evidente 

que a metáfora atua como propulsora da composição poética, a qual 

tem como fonte para a feitura do texto o sonho. Esse crítico ainda 

expõe que a partir do livro de Bachelard o Direito de sonhar, os 
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fundamentos da legitimidade do devaneio tornam o sonho 

imprescindível à arte e à vida. Esse é o elemento pelo qual Quintana 

se insere no que Pessanha aponta sobre Bachelard. A obra do escritor 

de Alegrete aborda o texto poético próximo da metáfora e, 

justamente por falar da poesia e trazê-la para sua vida, ele a 

apresenta de forma singular e a induz a um tipo de metáfora que 

adapta uma figura similar à surrealista; também a aproxima da 

imagem cotidiana, o que indica novamente mais um pressuposto 

surrealista. Este sugere que essas noções para o ―acaso objetivo‖ 

sejam encontradas no cotidiano. 

De acordo com o que Aragon (1995) expõe, toda poesia é 

surrealista em seu movimento, ou seja, é preciso que essa poesia 

seja bem construída, assim como o sonho. Na verdade, ele pretende 

desmistificar a relação da escrita automática como sendo algo sem 

nexo. Para ele, a arte poética é subversiva, pois fala de uma maneira 

em que se assemelha à objetividade do sonho, da força inventiva e 

da qualidade textual. Assim, diferentemente dos românticos, a poesia 

surrealista, para Aragon, implica no controle do processo e anula a 

simples imitação, mas expõe o que a racionalidade excluiria. Para 

compor o texto, há uma relação com o inconsciente, por isso o papel 

preponderante do sonho. 

É nítida na poesia quintaniana a relação entre fantasia e 

memória. O autor reinventa a lírica apostando fortemente na relação 

entre arte e vida. É inegável que essa sensibilidade do autor foi 

alcançada devido às influências de suas leituras e mesmo das 

traduções que ele fazia. Conforme diz Yokozawa (2006) ele era leitor 

de Apollinaire, Drummond, Rimbaud, Proust e Bandeira. As obras de 

Quintana são uma mistura de tudo o que ele traduziu e também de 

suas considerações acerca da criação poética ―a atividade de uma 

imaginação matemática, na qual aquela efervescência e aquela 

alegria são exatamente indicadoras de ludicidade, de um momento 

privilegiado de recomeço por meio do jogo criador, ―jogo sério como 
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advertia Platão.‖ (PESSANHA, 1994, p. 07). Desse modo, não há como 

se pensar no poeta na torre de marfim, mas sim, naquele que 

trabalha a palavra como num jogo, ou seja, o processo lúdico no qual 

o poeta reflete as obras de tradição e assim constrói seu texto. Com 

isso, evidencia-se que a relação homem-mundo se dá pela 

interposição de imagens através da ironia, da rebeldia em expor 

conceitos e mesmo mostrar tudo isso pelos olhos de uma criança, 

neste caso, Lili. 
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PROFESSORES 

GUIMARÃES, Glaucia29  

DALUZ, Liliane B.30  
VILHENA, Valéria31 

RESUMO: Rompendo com concepções equivocadas na relação literatura 

infantojuvenil e educação (literatura como pretexto para ensinar; a 

concepção da existência de uma interpretação correta; a ideia de que boa 

literatura deve ser escrita na norma padrão), relatamos o processo de 

pesquisa desenvolvido em um curso de Literatura Infantojuvenil. Com base 
na sociologia das ausências e das emergências de Boaventura Santos e na 

perspectiva da articulação de linguagens na produção de discursos 

contemporâneos, temos produzido literatura infantojuvenil de forma 

insólita, configurando uma produção extraordinária em literatura de 

licenciandos de pedagogia e de seus alunos do ensino fundamental, reunida 
em livro no prelo, intitulado Colecionando mundos: histórias de quem gosta 

de ler e escrever em imagem, som e palavra. 

PALAVRAS-CHAVE: autoria; literatura infanto-juvenil; linguagens 

contemporâneas. 

ABSTRACT: Breaking with misconceptions in the relation between juvenil‘s 

literature and education (literature as an excuse to teach; the conception of 
the existence of a correct interpretation, the idea that good literature must 

be written in the standard default), report the research process developed 

in a course about juvenil‘s literature. Based on Boaventura Santos‘s 

sociology of absences and emergencies and on the articulation of languages 

in the production of contemporary discourses, we have produced juvenil‘s 
literature in an unexpected way, setting an extraordinary production of 

literature from pedagogy undergraduates and theirs elementary school 

students, convened in forthcoming book, titled Colecionando mundos: 

histórias de quem gosta de ler e escrever em imagem, som e palavra. 

KEYWORDS: authorship; juvenil's literature, contemporary languages. 

Neste texto discutimos os desdobramentos da experiência 

desenvolvida na disciplina de Literatura Infantojuvenil no curso de 
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Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. No 

processo de uma espécie de ―sociologia das ausências e das 

emergências‖ (Santos, 2004), relatamos as possibilidades e 

manifestações edificadas a partir da referida disciplina, exercida não 

só como prática de ensino na formação de professores, mas também 

como prática de produção de literatura infantojuvenil e de 

constituição de leitores e de autores, configurando uma produção 

extraordinária em literatura. Erigida por licenciandos de pedagogia e 

de seus alunos do ensino fundamental, esta produção literária foi 

reunida em livro, ainda no prelo, intitulado Colecionando mundos: 

histórias de quem gosta de ler e escrever em imagem, som e palavra. 

O ponto de partida desta prática foi a expectativa coletiva em 

ampliar as funções relacionadas à disciplina, afastando-nos da ideia 

de literatura como pretexto para ensinar, da concepção da existência 

de uma interpretação correta para as obras literárias e da ideia de 

que boa literatura deve ser escrita na norma padrão. 

Nossa intenção aqui não é descrever passos ou rotinas do que 

se poderia apresentar como mais um relato de uma experiência. 

Queremos trazer à cena enunciativa considerações que privilegiem a 

existência participativa de alunos e professores que, ao assumir 

leituras e linguagens como substantivos/substratos plurais, demarcou 

a aposta teórico-metodológica no alargamento da concepção de texto 

e na articulação das diferentes linguagens para a ressignificação do 

universo leitor/autor de todos nós. 

Com o objetivo determinado coletivamente, optamos por 

pensar o método como um caminho que se oferece ao caminhante. 

Para Gatti (2007, p.43), ―o método é ato vivo, concreto, que se 

revela nas nossas ações, na nossa organização do trabalho 

investigativo, na maneira como olhamos as coisas do mundo‖. 

Portanto, o método se materializa nas ações do pesquisador com os 

demais sujeitos envolvidos e na maneira como estes representam as 

práticas que vivenciam. 
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Nesta perspectiva, o método assume uma faceta de 

inacabamento. Ao mesmo tempo em que orienta uma forma de 

compreensão de uma determinada realidade (revelando-se por entre 

as escolhas epistemológicas que definem procedimentos e 

instrumentos a serem adotados), o método se reconstrói 

continuamente no próprio movimento compreensivo que conduz, 

como se fosse um constante devir do ato de pesquisar. 

Por isso, o percurso metodológico por nós assumido não pode 

ser simplesmente ―dissecado‖, como se ―morto‖, e separado de todo 

um movimento discursivo/simbólico que organizou e deu sentido ao 

campo em seu próprio acontecer. Daí tomarmos por base as 

propostas de leituras e de produção textual que foram se 

configurando no processo, que dizem respeito à construção de livros, 

leituras, vídeos, autobiografias produzidas pelos alunos da 

universidade e de escolas, para sinalizarmos o universo teórico-

metodológico criado coletivamente. 

Esta produção coloca em evidência alguns dos enfoques 

teóricos que orientaram a condução do campo e que são alvo de 

nossas reflexões no presente texto. Em termos conceituais, indica a 

tônica da leitura como um ato de compreensão, para além da mera 

repetição de sentidos legitimados. Com ela, toda uma carga teórica 

se entrecruza: polissemia, leitura e hegemonia de sentido, articulação 

de linguagens, autoria. 

Em termos metodológicos, as leituras, textos produzidos e as 

próprias práticas desdobradas da proposta inicial são produto coletivo 

de uma experiência de ensino que se fez participante. Evidenciam 

uma experiência metodológica assentada no trabalho compartilhado e 

na tentativa de afastamento com algumas práticas culturais que 

mantêm na superficialidade o diálogo entre alunos e professores e 

conservam o discurso pedagógico autoritário que legitima ―a leitura 

correta‖, o conteúdo em detrimento do conhecimento e ―o texto bem 
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produzido‖ atrelado às normas-padrão, infelizmente ainda tão 

presente na escola e na universidade. 

PRESSUPOSTOS: LINGUAGENS, TEXTOS E LEITURAS 
CONTEMPORÂNEAS 

Quando se diz uma coisa, a coisa não se 

diz. O lado de lá da linguagem é 
inacessível; resta recompô-lo do lado de 

cá, e a poesia talvez seja o veículo que 
mais se abeire dessa impenetrável 

alteridade (Antônio Carlos Secchin, 2010, 
p.18) 

Como ressaltamos na seção anterior, tínhamos como horizonte 

a ampliação teórica coletiva acerca das linguagens pela focalização da 

leitura, para além da hegemônica, de textos contemporâneos não 

restritos à linguagem verbal escrita. 

As relações entre estes textos contemporâneos e a pedagogia 

têm sido focalizadas nos ensaios acadêmicos, bem como aparecem de 

forma recorrente sob a roupagem de expressões cotidianas da vida 

escolar: usar um texto para começar a discussão‖; ―usar um vídeo 

para motivar a discussão sobre temática X‖; ―trabalhar de forma 

lúdica, com um jogo multimídia, o conceito matemático Y‖; 

―encontrar um texto na internet ou um programa de TV que trate do 

problema Z‖. 

Assim, os textos contemporâneos na escola em geral continuam 

―servindo‖ como pílula edulcorada para informar, ensinar e, muitas 

vezes, conformar, sobretudo em disciplinas que têm como objetivo 

trabalhar a literatura. Mesmo quando, no discurso, são criticadas as 

características pedagógicas moralistas e autoritárias que 

fundamentam a inserção das tecnologias e de textos literários 

contemporâneos em contexto escolar, ao mesmo tempo, a tentativa 

prática de inserção tende a se configurar como forma apenas de 

―modernizar‖, de ―contextualizar‖ ou de tornar ―mais lúdica‖ aquela 
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tradicional forma de ensinar, sem analisar profundamente o que de 

fato fundamenta determinada metodologia pedagógica. 

Fora da escola, discursos também costumam tomar seus 

leitores como ―alvo‖ para inseri-los em determinado sistema de 

valores. Um dos exemplos que podemos trazer é a vinheta da Rede 

Globo – ―Educação: a gente vê por aqui‖ – que destaca ―o intuito 

educativo‖ de suas novelas e de seus programas, encaminhando 

temas relacionados à pluralidade cultural, ao alcoolismo, às condições 

dos portadores de necessidades especiais, ao respeito à sexualidade, 

ao tratamento de doenças, ao ―politicamente correto‖ etc. 

Para além deste sistema de valores e sentidos hegemônicos, o 

trabalho partiu da compreensão dos diversos sentidos e efeitos de 

sentido que os textos podem produzir para os diferentes sujeitos 

leitores, antes e para além da intervenção autoritária do que já está 

legitimado. Como na escola é este sentido legitimado que geralmente 

é repetido para fins de resultado – o que, em nossa perspectiva, 

compromete o próprio sentido do trabalho pedagógico e afasta a 

todos da leitura crítica potencializadora – tentamos mostrar como 

extrapolarmos e até mesmo rompemos com este único sentido que 

parece óbvio. Daí a focalização: (a) dos textos multimidiáticos 

veiculados no contexto dos leitores envolvidos no processo; (b) das 

histórias de leitura destes textos e as histórias de leitura dos sujeitos 

envolvidos; e (c) das relações entre leitura e produção textual. 

Neste contexto, para desenvolver práticas de leitura e de 

autoria, partimos de alguns pressupostos básicos. Um deles foi o 

conceito de linguagens que fundamentou nossas ações, pois é por 

meio das diversas linguagens (palavra, imagem, som), que nós nos 

comunicamos e nos relacionamos com os sujeitos e com o contexto 

social no qual estamos inseridos. Como Travaglia (2006, p. 23) 

afirma: 

A linguagem é pois um lugar de interação humana, de 

interação comunicativa pela  produção de efeitos de 
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sentido entre interlocutores, em uma dada situação de 

comunicação e em contexto sócio-histórico e ideológico. 
Os usuários da língua ou interlocutores interagem 

enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais e ―falam‖ 

e ―ouvem‖ desses lugares de acordo com formações 

imaginárias que a sociedade estabeleceu para tais 

lugares sociais. 

Essas linguagens não funcionam como transmissores de 

informações, mas como efeito de sentido entre interlocutores em um 

contexto situacional e, portanto, a articulação de linguagens não se 

faz aleatoriamente. Constituindo os discursos, as linguagens não são 

apenas coexistentes (Nunes, 1999) e não são complementares, como 

afirma Barthes (1990). Elas se articulam remetendo a sentidos 

interessados e posicionados socialmente, produzindo efeitos de 

sentido (Guimarães e Barreto, 2007). 

Portanto, é por meio das linguagens que materializamos as 

relações sociais, ou seja, são o lugar de conflito onde se estabelece a 

relação entre sujeito e sociedade (Orlandi, 1987). Como participamos 

da constituição social através das linguagens, na escola precisávamos 

trabalhar com os textos e linguagens que circulam socialmente, com 

vistas à participação no contexto social do qual pertencemos. 

Para além das normas e da linguagem verbal buscávamos 

discutir a relação que o texto estabelece com o seu contexto. Com 

base em Bakhtin (1999), consideramos que a linguagem tem 

dimensões dialógicas e ideológicas determinadas historicamente.  

Dessa forma, para que compreendêssemos o discurso (que 

amplamente pode se materializar num texto falado, escrito, 

imagético, icônico ou gestual), sempre questionávamos o contexto 

em que ele fora produzido. Essa compreensão implica não apenas a 

identificação dos sistemas de valores culturais e sinais normativos da 

língua, mas, e sobretudo, dos intertextos e das intenções inscritas no 

texto e em seu contexto. 
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Diante destes pressupostos, era importante que todos os 

envolvidos na pesquisa considerassem que nenhum texto, mesmo 

sendo ele apenas uma palavra, uma imagem ou um som, possui 

apenas um sentido. Era preciso considerar também que o que parece 

ser ―o sentido correto‖, geralmente é o sentido legitimado 

socialmente ou o sentido hegemônico. Por isso, para Orlandi (1990, 

p.12), ―compreender é saber que o sentido pode ser outro‖, diferente 

daquele que parece ser óbvio ou ―o correto‖. E esta concepção 

sugeriu uma das condições fundamentais para a construção de 

estratégias de leitura e de produção de textos na escola e na 

universidade. 

Então, desde os primeiros encontros, procuramos trabalhar 

sempre para, coletivamente, considerarmos a condição polissêmica 

dos textos, os diferentes sentidos possíveis e os diversos textos 

contemporâneos, que são diferentes dos de antigamente e, por isso, 

exigem novas formas de leitura (Barreto, 2006). 

Partimos das estratégias discursivas que os alunos construíram 

para ler, se expressar e viver em sociedade, para poder ampliá-las, 

superando a leitura do sentido hegemônico. Ou seja, o ponto de 

partida foi a compreensão dos sentidos que os textos produzem para 

os diferentes sujeitos envolvidos na pesquisa, para questionarmos o 

―óbvio‖, aquele sentido que parece ser ―o‖ certo, possibilitando ir 

além da intervenção autoritária do que já está legitimado, 

encorajando o ―diálogo com o texto e suas vozes‖ (Ribas, 2008) e 

permitindo o resgate das histórias de leitura dos textos e a história de 

leitura dos sujeitos. 
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DA LEITURA COMO RECONHECIMENTO DO SENTIDO 

LEGITIMADO À PRODUÇÃO DE OUTROS NEGLIGENCIADOS: O 
NASCIMENTO E O CRESCIMENTO DO MÉTODO COMO ―ATO 
VIVO‖  

[...] a gente queria desver o mundo para 

encontrar nas palavras novas coisas de 
ver diferentes daquelas palavras bichadas 

de costumes. Então era preciso desver o 
mundo para sair daquele lugar 

imensamente e sem lado. 
 Manoel de Barros. 

Os pressupostos teórico-metodológicos explicitados nas seções 

anteriores pautaram nossos encontros na universidade. Então, os 

objetivos que tínhamos em mente era trabalhar com os textos 

identificados com a literatura infantojuvenil contemporâneos e a 

compreensão dos diversos sentidos que os textos podem produzir 

para os diferentes sujeitos, antes e para além da intervenção 

autoritária do que já está legitimado. 

Para tanto, como na epígrafe acima, partimos da focalização: 

(a) dos textos escritos e multimidiáticos que circulavam no contexto 

dos sujeitos envolvidos; (b) das histórias de leitura destes textos e as 

histórias de leitura dos sujeitos envolvidos; e (c) das relações entre 

leitura e produção textual. 

Experimentamos os textos que ―circulavam‖ entre nós, 

focalizando as histórias de leitura, as outras possíveis que deixamos 

de fazer e a produção de textos que concretizavam as leituras 

negligenciadas em nossa história escolar. A ideia era a de trabalhar 

estas histórias como Heloísa Prieto (2006) sugere: 

Todo o contato humano se dá por meio de uma leitura 

no seu sentido mais amplo: lêem-se as histórias que 

possuem aquela criança, as histórias que ela deseja 

possuir, as histórias que tocam as da criança, e, se esse 
momento for tratado com cuidado e carinho, nascerá 

uma família de histórias, uma rede delicada cuja beleza 

poderá gerar fios que se entrelaçam infinitamente. 
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A primeira proposta coletiva que executamos foi a nossa 

autobiografia contada através dos textos que lemos ao longo de 

nossas vidas. Poderiam ser textos escritos ou poderiam ser filmes, 

músicas, fotografias, desenhos animados, etc. 

Valéria Vilhena relata com propriedade ímpar os momentos por 

nós experimentados: 

Para variar, vou começar contando uma história, uma história 

que parece ter começado na aula de Literatura Infantojuvenil, com 

nossa professora, a Glaucia Guimarães. Depois vocês poderão ver 

que ela começa muito antes, mas pela paixão que nos coloca fora de 

um tempo cronológico, esse tempo dito passado, foi tempo presente 

nessas aulas e, (que coisa deliciosa!) se faz presente hoje, aqui. 

Glaucia chegava pra dar aula, com bolsas, muitas e grandes, 

carregadas de livros de literatura infantil e juvenil. Normalmente, ela 

escolhia o primeiro, ou dividia conosco a escolha entre alguns deles. 

Feito isso, começava a contação. Histórias que pessoalmente adoro, e 

para a minha surpresa, a maioria adorava. Após a leitura todos 

tinham lembranças para relatar, casos ouvidos por outros, livros que 

leram e estavam, agora, ali presentes, na experiência de reviver 

aqueles momentos. 

Já na primeira aula tudo isso aconteceu de maneira muito rica, 

uma falação tremenda, agitação, todos queriam contar suas histórias. 

Creio que por isso, nossa professora sugeriu que fizéssemos, cada 

um, o seu livro com a ―história dos livros que li‖.   Na sequência, foi 

assim que percebi: 

Nossas aulas, naquele semestre, eram às segundas feiras, 

passamos, portanto, o domingo fazendo este livro. Na segunda feira 

seguinte, cada um trouxe o seu, sua história, seus fragmentos para 

pôr em contato com aquele coletivo de autores de si. Trocamos, 

então, o alvoroço do pós-leitura por um aguardar ansioso pelo 

momento de fazer, para todos, a leitura da produção de cada um. 

Enquanto a contação acontecia, aquilo que era alegre sensação por 
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ter dado corpo aos sentimentos aflorados pela maneira como fomos 

afetados, podíamos receber um pouco das histórias de nossos 

colegas. Essa possibilidade de ouvir, sentir, entender, esse momento 

de atenção dada ao colega que nos traz algo tão seu, que passa a ser 

também nosso, com certeza nos uniu, fortaleceu como, acredito, 

fortalece o que se faz e se refaz em coletividade. Dali para frente não 

paramos mais. Escrevemos muito, produzimos um inesperado volume 

de causos e invenções, até montamos livros com capas, ilustrações, 

coisas lindas! 

Quanto ao momento de feitura do livro, eu, particularmente, 

desejei muitas vezes poder fazer apenas isso. Sentia-me tomada pela 

intensidade dessa escrita que agora me reconstituíam. O primeiro 

livro tendo como tema ―Os livros que eu li‖, no meu caso, se fez com 

o título ―Os livros que estão em mim‖, foi um disparador para essa 

restituição de experiências vividas, já adormecidas, depostas em 

fundos não visitados de nossas vidas. Pela escolha do tema, de certa 

maneira, fomos forçados a dirigir o olhar a um tempo anterior ao 

presente. Trazer esse tempo para o agora foi o disparador destes 

processos. O fazer artesanal de nossos livros nos fundia em mãos, 

vozes, escrita e leitura. Tudo era uma coisa só. Enquanto escrevia, 

montava o livro, cortava, colava, pesquisava, coloria, escolhia fitas e 

expressões, me inundava pelos sentimentos que a escrita me 

possibilitou. Inundação que ainda está em mim, e acredito, nos meus 

colegas. 
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Desse volume, que não é pequeno, de produções literárias, 

nasceu o livro Colecionando Mundos, que está no prelo. O que ele 

traz de mais potente, para mim, é que além da beleza visual, ele nos 

põe em contato com produções de afetos. Vejamos, por exemplo: em 

muitas histórias contadas, as autoras falam em príncipes encantados, 

sonhos de moças. Durante as leituras e conversas sequenciais, o que 

fica claro é que os príncipes não existem, mas ainda assim, podemos 

e realmente os amamos. Temos, inclusive, a oportunidade de 

perceber que nós também não somos aquelas princesas que nossos 

pais idealizaram, mas também, e até por isso mesmo, somos 

amadas. 

Há o caso do aluno que chegava muito cedo, eu chegava cedo e 

ele já estava lá, o Alan. Ele é um cara muito calado e observador. 

Ficava no fundo da sala, não se comunicava com ninguém. Um dia, 

quando passei ao seu lado, vi que estava desenhando, achei bonito o 

que vi e pedi pra ver direito. Ele foi logo explicando que não era bom 

com as palavras. Peguei o bloco de desenho e lá estava, em cada 

canto superior das folhas, um botão de rosa que ia se modificando, se 

abrindo, até que na última página havia uma rosa totalmente aberta. 

Ele então me perguntou se eu achava que aquela sequência do 

desabrochar serviria para falar que o tempo estava passando na 

história que ele desenharia. Cara, que coisa bonita, está perfeito, o 
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tempo está escrito ai, não tenha dúvida, respondi. Ele ficou que era 

só sorrisos. Depois, não ficou mais calado, conversávamos muito. Até 

soube que ele trabalha como segurança a noite toda, por isso chega 

tão cedo, vinha direto do trabalho. Ainda hoje a gente conversa sobre 

literatura infantil e ele continua falando pelos desenhos lindos que 

faz. 

 

 

 

Naquelas aulas inventamos dicionários, refizemos desfechos 

para clássicos, escrevemos longas histórias, versos, uma variedade 

de inesperada literatura. 
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Quando, nas aulas de Literatura Infantojuvenil, tivemos a 

oportunidade de operar no imprevisto, obtivemos alunos-autores, 

transformados pelo que estava no entre, no não dado, no imprevisto, 

no insólito. 

Como desdobramentos, temos uns tantos exemplos. Alguns 

colegas formaram grupos de contação de histórias que vêm se 

multiplicando, outros, conseguiram olhar para seus passados não 

mais como algo que não deu certo, a maioria já se sente capaz de 

fazer suas ilustrações, mas não sei de nenhuma que não tenha prazer 

em escrever. 

 

 

Eu por exemplo, continuo fazendo livros. Para a sobrinha neta, 

para meus alunos do estágio e com meus alunos do estágio. Nesse 

momento, trabalhando em uma sala de recursos, com dezesseis 

alunos com especificidades diversas, estamos produzindo um texto 

em muitas mãos, para depois, encenar em um grande cenário de 

papelão decorado por eles. A alegria, a euforia deles enquanto 

produzimos nossa peça, é algo que não sei narrar em sua imensidão. 

As eventuais dificuldades nas falas, os ainda não alfabetizados, as 

inseguranças naturais mais as adquiridas nas relações de desrespeito 

às suas limitações, nada disso ali tem importância. Somos todos 

autores, da maneira que pudermos ser. Tenho vivido alegres 

momentos entre eles. 

Muitas histórias que ainda estão sendo construídas para serem 

narradas, tiveram naquelas aulas seu momento de re-iniciação. Para 
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encerrar, peço para contar outra história. Essa está no livro 

―Colecionando Mundos‖. 

 

 
ENTÃO, POR TUDO ISSO, É PRECISO TRAÇAR OUTRAS 
TRILHAS  

Escrevemos [...] a dois. Como cada um 

de nós era vários, já era muita gente. 

Utilizamos tudo o que nos aproximava, o 
mais próximo e o mais distante. [...] 

Fomos ajudados, aspirados, multiplicados 
(Deleuze & Guattari, 1995) 

Assim como não há apenas um sentido correto para os textos, 

não existe caminho certo previamente estabelecido, já que ―são os 

passos que fazem os caminhos‖ (Quintana, 2007, p.77). Os saberes, 

leituras, textos, sentidos vão sendo construídos no percurso, 

praticando uma ―escuta sensível‖ (Barbier, 1985) do outro e de si 

mesmo, rompendo com ―o sentido certo‖, com ―o outro legitimado‖. 

Nas discussões ficava clara a construção da convicção de que ―ler é 

saber que o sentido pode ser outro‖ (Orlandi, 2006). 

Em outras palavras, fomos entendendo e confiando na 

existência de diversas ―verdades‖ possíveis, que elas têm a ver com 

os sujeitos (autores/leitores), com suas condições de produção de 

sentidos. Fomos descobrindo que nossas ―leituras‖ e nossos 

―mundos‖ podiam ser registrados em livros. Fomos compreendendo 

―livro‖, como Caetano Veloso (2004) o descreve: ―Livro[...]é o que 

pode lançar mundos no mundo‖. 
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SUJEITOS LEITORES/AUTORES: UMA EXTRAORDINÁRIA 
PRODUÇÃO DE LITERATURA INFANTOJUVENIL 

Eu tinha vinte anos e devia escolher entre 

a literatura e a vida. Escolhi as duas, 
convencido de que a literatura tinha que 

ser vida também. De fato, as tardes e 
manhãs iluminadas já não me bastavam. 

Por isso me voltara para a literatura. Não 
para fugir da vida ou negá-la e sim para 

acrescentar-lhe o sentido que ela devia 
ter e não tinha. Noutras palavras: voltei-

me para a literatura pensando resgatar a 

vida (Ferreira Gullar, 1999). 

Como vimos, o olhar que lançamos sobre o caminho que 

construímos transborda suas margens e acena para o panorama 

conceitual que dá sustentação teórica à proposta implementada. 

Na configuração de uma prática de ensino, de pesquisa e de 

extensão eminentemente coletiva aqui relatada, há um componente 

político que orienta o processo, tendo por perspectiva a intervenção 

numa dada realidade social por meio de um olhar investigativo. Este 

―olhar investigativo‖, por ser um conceito elástico, abrigou diferentes 

concepções e revelou múltiplos aspectos de um processo participativo 

que tem por finalidade ―olhar com particular interesse o movimento 

social a partir de situações e dos sujeitos que realizam anonimamente 

a história‖ (Ezpeleta e Rockwell, 1986, p. 11). 

A opção por uma pesquisa deste cunho demarca, portanto, 

nossa aposta política em um movimento bidirecional de 

aprofundamento do diálogo. Na dinâmica proposta, todos os 

participantes da pesquisa são percebidos, em sua constituição, como 

sujeitos leitores/autores: pesquisadores, professores em formação 

inicial e continuada e alunos do ensino fundamental. Sendo múltiplos 

os sujeitos, de certo, são também múltiplas as leituras que se aí 

entrecruzam: nas proposições teóricas que fundamentam a proposta 

de pesquisa, nas discussões realizadas, nas leituras/fruições dos 
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livros produzidos e nas diferentes práticas vivenciadas pelos sujeitos 

envolvidos nesta prática e suas diferentes experiências de formação. 

Com isso, foi possível desenvolver um exercício conjunto de 

pesquisar, como uma forma de romper com certas práticas culturais 

que insistem em manter na superficialidade o diálogo entre quem é 

autor e quem é o leitor. Importa dizer que diálogo é aqui, assumido, 

para além de sua significação usual, como um modo de interação 

verbal, ―nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os 

diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, 

uma sociedade‖ (Brait, 2001, p. 79). É possibilitar, pois, o diálogo na 

universidade e, mesmo respaldado por teorias e/ou práticas que o 

constituam a priori, que estejam abertas a um diálogo construtivo, 

bem fundamentado e responsivo. Daí, buscarmos compreender não 

só os discursos construídos pelos alunos em interação com diferentes 

textos e leituras propostos, mas, sobretudo, a maneira como esses 

discursos ecoavam no próprio processo de produção de 

conhecimento. Vimos, com isso, possibilidades para que o movimento 

reflexivo/participativo se efetivasse, revelando-se em uma 

extraordinária produção de literatura infantojuvenil. 

Como Lela (apelido que chamamos carinhosamente Valéria, 

uma das autoras deste artigo e participantes desta experiência) 

afirmou acima: ―Muitas histórias que ainda estão sendo construídas 

para serem narradas, tiveram naquelas aulas seu momento de re-

iniciação. Para encerrar, peço [pedimos] para contar outra história. 

Essa está no livro ‗Colecionando Mundos‘‖. 
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LITERATURA NAS SOMBRAS:  

O TERROR NA FICÇÃO BRASILEIRA 

ESTEVES, Lainister de Oliveira 32  

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a ―literatura de terror‖ 

produzida no Brasil. Definida pelas matrizes góticas, articulada entre o 

burlesco e o grotesco esta se torna elemento chave para a definição do 

campo literário. Autores canonizados como Machado de Assis e Aluísio 
Azevedo, ao lado de nomes sem o mesmo prestígio, Franklin Távora e 

Amadeu Nogueira, por exemplo, investem nesse gênero primordialmente a 

partir do conto, cuja legitimação enquanto forma literária está diretamente 

ligada à difusão do gênero grotesco. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura; grotesco; conto. 

ABSTRACT: The aim of this article is to examine the gothic fiction produced 

in Brazil. Defined by matrices Gothic, articulated between the burlesque and 

grotesque, this becomes a key element for defining the literary field. 

Canonized authors such as Machado de Assis and Aluisio Azevedo, alongside 

names without the same prestige, Franklin Tavora and Amadeu Nogueira, 
for example, writes short stories, whose legitimacy as a literary form is 

directly linked to the spread of gender grotesque. 

KEYWORDS: literature; gothic; short stories. 

Os estudos literários brasileiros tendem a definir a construção 

da ―identidade nacional‖ como a grande missão dos letrados do 

século XIX. O projeto de construção da nacionalidade acompanharia o 

processo de consolidação da independência política na invenção de 

um Brasil autônomo. A produção literária assumiria então a missão 

de funcionar como a imagem do país em construção, sendo elemento 

crucial na composição de um ―vínculo de nacionalidade‖. Fator 

estratégico na educação do povo brasileiro, a literatura deve tecer 

relações com aquela que organiza o mundo cultural da modernidade: 

a História. Isso significa dizer que a ficção passa a lidar com uma 

determinada categoria de ―real‖ relacionado à documentação. O 

romantismo brasileiro privilegiaria a contemplação da natureza, 
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elegendo a paisagem tropical como traço distintivo do continente 

americano. Segundo Ferdinand Denis, referência na proposição de 

uma ―literatura verdadeiramente brasileira e autônoma33, o Brasil que 

―sentiu a necessidade de adotar instituições diferentes das que lhe 

havia imposto a Europa‖, deveria ―beber inspirações poéticas a uma 

fonte que verdadeiramente lhe pertença.‖(DENIS,1968: 4) O escritor 

brasileiro deveria rejeitar os modelos clássicos, demasiadamente 

explorados na Europa. 

Para Denis, a literatura brasileira deveria afirmar-se pela 

descrição da natureza específica dos trópicos e pelos temas 

indianistas. Tais propostas estavam no cerne do ideário romântico 

recebido com entusiasmo pelos letrados brasileiros. Gonçalves de 

Magalhães, em 1836, ―inaugura‖ o romantismo brasileiro por meio do 

manifesto que funda a revista Nitheroy, ―preconizando o abandono da 

mitologia clássica e dos modelos portugueses, propondo o índio como 

tema nacional, o sentimento religioso como critério e o 

sentimentalismo como tonalidade‖ (CÂNDIDO,1999: 65). Vinte anos 

depois, publica A confederação dos tamoios, poema que exalta a 

beleza das terras brasileiras e a grandeza dos indígenas. 

O ―programa‖ estabelecido para as obras de ficção parece estar 

diretamente vinculado ao estatuto do documento. A realidade dos 

povos americanos e até as belezas naturais tropicais são encontradas 

em relatos de viagem e em arquivos públicos. A sugestão de escrever 

sobre as belezas naturais e históricas brasileiras não é 

necessariamente acompanhada de um apelo à visitação in loco desse 

Brasil selvagem. As riquezas brasileiras estariam disponíveis na forma 

gráfica e monumentalizada, portanto,  documentalmente. 

Em Formação da literatura Brasileira, Antônio Cândido afirma 

que a literatura no Brasil começa a ser esboçada com o arcadismo na 

                                                            
33 Em Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil, datado 

de 1826, reconhece, pela primeira vez, uma literatura brasileira independente da portuguesa. Com a obra, 

Denis estabelece as bases da história da literatura nacional. Para o letrado francês, um país politicamente 

independente, com particularidades geográficas e históricas tão bem definidas, deveria, necessariamente, 

ter uma literatura própria. 
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segunda metade do século XVIII, mas torna-se mais nítida apenas a 

partir do século XIX. Isto porque, segundo o autor, somente nesse 

período surge um ―sistema de obras ligadas por denominadores 

comuns que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase‖ 

(CANDIDO, 1981:23) A literatura como sistema seria diferente das 

―manifestações literárias‖ produzidas no Brasil durante os séculos XVI 

e XVIII. Estas, ainda que eventualmente possam ser qualificadas 

como ―obras de valor‖, seriam frutos de um ―meio imaturo‖ limitador 

do alcance e da recepção das mesmas. A noção de formação de um 

sistema literário passa pela manifestação histórica de elementos de 

―natureza social e psíquica‖, dentre os quais: 

um conjunto de produtores literários, mais ou menos 

conscientes do seu papel;  um conjunto de receptores, 

formando os diferentes tipos de público, sem os quais a 

obra não vive; um mecanismo transmissor, (de modo 

geral, uma linguagem, traduzida em estilos), que liga 
uns a outros. O conjunto dos três elementos dá lugar a 

um tipo de comunicação inter-humana, a literatura, que 

aparece, sob este ângulo como sistema simbólico, por 

meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo 

se transformam em elementos de contacto entre os 

homens, e de interpretação das diferentes esferas da 
realidade. (CANDIDO, 1981:23) 

Para Cândido, somente a existência de um sistema literário 

permite a formação de uma tradição responsável pela transmissão de 

padrões de pensamento e comportamento, capazes de assegurar um 

movimento contínuo no universo letrado. Sem essa continuidade ―não 

há literatura, como fenômeno de civilização‖ (CANDIDO, 1981:24). 

Nesse sentido, a brasilidade torna-se critério de valor e traço de 

originalidade. Na perspectiva de Antônio Cândido, em grande medida 

apropriada dos primeiros românticos e de críticos estrangeiros como 

Ferdinand Denis e Almeida Garret, é a adoção de temas nacionais, 

com destaque para o indianismo, que começa a marcar a 

independência da literatura brasileira. As preocupações com a 

expressão local e com a construção do nacional definiriam a agenda 
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literária oitocentista e seriam a chave da configuração de um sistema 

que, por sua vez, garantiria a autonomia em relação à literatura 

portuguesa. 

Na obra de Antônio Cândido, a formação do campo é 

naturalizada como dever cívico e todas as disputas convergem para 

um mesmo resultado. A formação da literatura brasileira se dá como 

o resultado do amadurecimento de algumas instituições e é acelerada 

por um tipo de ethos nacionalista que teria se manifestado entre os 

homens de letras. Ainda que não se possa negar que esses agentes 

articularam projetos nacionalistas para as letras, é preciso considerar 

uma série de questões que estão em jogo, ressaltando que esse 

processo não se dá como decorrência ―natural‖ da independência 

política, mas é organizado a partir de projetos que não se orientam 

exclusivamente pelo ―desejo de ter uma literatura‖ que reflita a ―cor 

local‖. 

É possível perceber, por exemplo, que obras literárias ligadas à 

estética grotesca e gótica circularam no Brasil do século XIX. Autores 

como Lord Byron, Horace Walpole, Daniel Dafoe, Edgar Alan Poe, 

Maupassant, E.T.A Hoffman e H.G Wells têm boa recepção entre 

letrados brasileiros. Tomando como referência a publicação de Noites 

da taverna (1855) de Álvares de Azevedo (obra consagrada pela 

crítica como expoente máximo da ficção romântica e sombria) e 

Amazônia misteriosa (1925) de Gastão Cruls (livro onde o fantástico 

tributário de H.G Wells encontra a narrativa regionalista e folclórica) 

observam-se diferentes usos de elementos próprios das narrativas 

grotescas e obscuras de língua inglesa, francesa e alemã. ―O terror‖ 

se estabelece em diferentes modalidades e assume papel de 

destaque na configuração da prosa ficcional no Brasil. 

Em Como e porque sou romancista, escrito em 1873 e 

publicado em 1893 pela tipografia Leuziner, José de Alencar afirma: 

Com a minha bagagem, lá no fundo da canastra, iam 

uns cadernos escritos em letra miúda e conchegada. 
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Eram o meu tesouro literário. Ali estavam fragmentos 

de romances, alguns apenas começados, outros já no 
desfecho, mas ainda sem princípio. De charadas e 

versos, nem lembrança. Estas flores efêmeras das 

primeiras águas tinham passado com elas. Rasgara as 

páginas dos meus canhenhos e atirara os fragmentos 

no turbilhão das folhas secas das mangueiras, a cuja 

sombra folgara aquele ano feliz de minha infância. 
Nessa época tinha eu dois moldes para o romance. Um 

merencório, cheio de mistérios e pavores; esse, o 

recebera das novelas que tinha lido. Nele a cena 

começava nas ruínas de um castelo, amortalhadas pelo 

baço clarão da lua; ou nalguma capela gótica 
frouxamente esclarecida pela lâmpada, cuja luz 

esbatia-se na lousa de uma campa. O outro molde, que 

me fora inspirado pela narrativa pitoresca do meu 

amigo Sombra, era risonho, loução, brincado, 

recendendo graças e perfumes agrestes. Aí a cena 
abria-se em uma campina, marchetada de flores, e 

regada pelo sussurrante arroio que a bordava de 

recamos cristalinos. Tudo isto, porém, era esfumilho 

que mais tarde devia apagar-se (ALENCAR, 2003: 14-

15) 

Na passagem se define uma tradição que serve de referência 

para o entendimento do autor acerca do romance. O modelo 

―merencório‖, soturno, alude ao gótico, ao misterioso e ao horror. Nas 

possibilidades de Alencar, no seu repertório, o gótico e o grotesco 

anunciam a circulação de um tipo específico de literatura. O fato de 

Alencar não ter optado por se filiar mais diretamente à tradição 

anunciada, não tira sua importância para a reflexão acerca dos 

sentidos atribuídos ao romance brasileiro no século XIX. 

Os textos ficcionais de Álvares de Azevedo (incluindo Noites da 

taverna, e O livro de Fra. Gondiciário) estão mais diretamente 

vinculados a essa ―tradição‖ e configuram tipos mais característicos 

de narrativas de terror, obras estruturadas em torno do suspense 

sombrio do sangue e do desejo, destinadas a um público específico: 

jovens estudantes universitários interessados em literatura ultra-

romântica. Permeada de citações a Bocage, Byron, Dante, 

Shakespeare, Spinoza, Homero, Noites na taverna encena os dramas 

do horror com histórias macabras que se pretendem alicerçadas em 
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determinada tradição letrada. O palco e os monólogos de cada 

personagem estão estrategicamente crivados de referências 

legitimadoras. Antes que Solfieri passe a narrar sua história, tem-se a 

seguinte passagem: 

—Agora ouvi-me, senhores! Entre uma saúde e uma 

baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os 

cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, 

como os braços do carniceiro no cepo gotejaste, o que 
nos cabe é uma historia sanguinolenta, um daqueles 

contos fantásticos - como Hoffmann os delirava ao 

clarão dourado do Johannisberg! (AZEVEDO, 1965: 18) 

Destaca-se a citação a Hoffmann e a definição de conto 

fantástico. O escritor alemão aparece como referencia em termos de 

histórias macabras, seus contos fantásticos orientam a fala de 

Solfieri. Usando Hoffmann, Álvares de Azevedo narra o terror, a 

fantasia, o amor e a morte organizando a trama entre sexo, fetiches 

e cadáveres transformados em alvos de desejo sexual. A perversão e 

a luxúria são os eixos de um ultra-romantismo produzido e 

consumido, predominantemente, nos arredores das faculdades de 

São Paulo. 

Dalmo ou os mistérios da noite de Luís Ramos Figueira se 

enquadra na mesma categoria. Publicado em 1863, o romance narra 

a história de um homem que vaga pelas ruas de São Paulo à noite. 

Os caminhos errantes, os vícios noturnos definem o destino do 

personagem principal, levado a se arrepender em nome do amor. O 

tom sombrio e macabro prevalece ao longo da narrativa repleta de 

reflexões sobre Deus e a morte. Os momentos finais trazem o clímax 

da redenção do herói no cemitério, entre coveiros e caixões. A 

primeira edição feita pela Tipografia Literária traz na primeira página, 

logo abaixo do nome, a informação de que o autor é ―bacharel em 

Belas-letras e estudante do quarto ano da faculdade de direito de São 

Paulo‖ (FIGUEIRA, 1863: 4). O destaque para os dados se articula 

com o interesse em situar a obra, demarcando um lugar. Trata-se de 
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deixar claro para o leitor que ele estará diante do texto romântico de 

um estudante de direito, a filiação a Álvares de Azevedo, por 

exemplo, tende a se estabelecer imediatamente 

Demônios, de Aluísio Azevedo, publicado inicialmente na Gazeta 

de Notícias, em 1891, e em livro, em uma seleta de mesmo nome 

lançada em 1893, narra os horrores de uma noite que parece não ter 

fim. No jornal, a história foi contada em treze capítulos e o suspense 

é intensificado ao final de cada uma dessas partes. Depois de 

perceber que o dia não voltaria a nascer o personagem principal vai à 

procura dos outros moradores da pensão onde mora; 

E corri aos outros quartos, e já sem bater fui 

arrombando as portas que encontrei fechadas. A luz da 
minha vela, cada vez mais lívida, parecia, como eu, 

tiritar de medo. Oh! Que terrível momento! Que terrível 

momento! Era como se em torno de mim o nada 

insondável e tenebroso escancarasse, para devorar-me, 

a sua enorme boca viscosa e sôfrega. Por todas aquelas 

camas, que eu percorria como um louco, só tateava 
corpos enregelados e hirtos. 

Não encontrava ninguém com vida; ninguém! Era a 

morte geral! A morte completa! Uma tragédia silenciosa 

e terrível, com um único espectador, que era eu. 

(AZEVEDO, 2005: 89) 

O terror dramatizado na sucessão de cadáveres, na tensão dos 

encontros com a morte alude aos recursos típicos do gênero. Neste 

conto Aluísio de Azevedo flerta diretamente com a tradição 

apresentada por Alencar. Os quartos escuros da pensão, as luzes das 

velas revelando corpos funcionam como a ―capela gótica‖ ou as 

―ruínas do castelo‖ de Horace Walpole. 

Em outra passagem: 

E os nossos pés, num misterioso trabalho subterrâneo, 
continuavam a lançar pelas entranhas da terra as suas 

longas e insaciáveis raízes; e os dedos das nossas mãos 

continuavam a multiplicar-se, a crescer e a esfolhar, 

como galhos de uma árvore que reverdece. Nossos 

olhos desfizeram-se em goma espessa e escorreram-
nos pela crosta da cara, secando depois como resina; e 

das suas órbitas vazias começavam a brotar muitos 
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rebentões viçosos. Os dentes despregaram-se, um por 

um, caindo de per si, e as nossas bocas murcharam-se 
inúteis, vindo, tanto delas, como de nossas ventas já 

sem faro, novas vergônteas e renovos que abriam 

novas folhas e novas brácteas. E agora só por estas e 

pelas extensas raízes de nossos pés é que nos 

alimentávamos para viver  (AZEVEDO, 2005: 115) 

O herói e sua amada Laura (única sobrevivente da tragédia 

misteriosa) transformam-se em um tipo de árvore. A cena traz 

elementos fantásticos próprios da lógica ficcional grotesca. Em 

Demônios a preocupação do autor de clássicos como O Cortiço e Casa 

de Pensão desloca-se da realidade da população carioca no século 

XIX para as possibilidades do inverossímil ficcional, ou seja, um 

Aluísio Azevedo menos naturalista e mais sobrenatural. 

Por outro lado, contos de Machado de Assis como A causa 

secreta (publicado na forma de folhetins na Gazeta de notícias em 

1855) e A mulher pálida (publicado em A Estação, 1881) apresentam 

outra modalidade do grotesco, mais articulado com os paradigmas 

realistas: tem-se a inserção do elemento macabro e misterioso em 

histórias configuradas menos em torno do fantástico do que a partir 

da exploração de um realismo aterrador, cruel e silencioso. No 

primeiro conto, consagrado pela crítica como um clássico das letras 

brasileiras, é narrado o drama de um homem que sente prazer em 

observar a dor alheia. A primeira publicação em livro é de 1896, na 

antologia Várias histórias. Nele, Fortunado, homem de desejos 

macabros, experimenta a morte de sua mulher como espetáculo. 

Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos 

da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra 

afeição. Não a deixou mais; fitou o olho baço e frio 
naquela decomposição lenta e dolorosa da vida, bebeu 

uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e 

transparente, devorada de febre e minada de morte. 

Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe 

perdoou um só minuto de agonia, nem lhos pagou com 
uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela 

expirou, é que ele ficou aturdido. Voltando a si, viu que 

estava outra vez só (ASSIS, 1994: 87). 
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O fetiche soturno, o desenrolar da decomposição, entram em 

cena para representar o mistério do que não pode ser representado: 

é o absurdo moral, o fantástico inexplicável da realidade cujo ápice se 

dá na observação silenciosa de Fortunato diante da traição pós-morte 

do amigo Garcia que beija intensamente o cadáver Maria Luísa. 

Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra 

vez o cadáver; mas então não pôde mais. O beijo 
rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as 

lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor 

calado, e irremediável desespero. Fortunato, à porta, 

onde ficara, saboreou tranqüilo essa explosão de dor 

moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa 

(ASSIS, 1994: 89) 

Em A mulher pálida Máximo passa a vida a procurar a mulher 

mais pálida do mundo, recusa bons casamentos em nome desse 

desejo curioso. 

A vizinha morreu daí a duas semanas; Máximo levou-a 

ao cemitério. 

Mês e meio depois, uma tarde, antes de jantar, estando 

o pobre rapaz a escrever uma carta para o interior, foi 
acometido de uma congestão pulmonar, e caiu. Antes 

de cair teve tempo de murmurar. 

— Pálida... pálida... 

Uns pensavam que ele se referia à morte, como a noiva 

mais pálida, que ia enfim 
desposar, outros, acreditaram que eram saudades da 

dama tísica, outros que de Eulália, etc... Alguns crêem 

simplesmente que ele estava doido; e esta opinião, 

posto que menos romântica, é talvez a mais 

verdadeira. Em todo caso, foi assim que ele morreu, 
pedindo uma pálida, e abraçando-se à pálida morte. 

Pallida mors, etc (ASSIS, 2010: 34) 

O silêncio perturbador que realça o mistério, que encerra a 

trama sem oferecer respostas objetivas, anuncia o horror do que não 

cabe ser dito. O grotesco assustador é o vazio, o indecifrável pontua 

a trama verossímil, o realismo encontra seu limite, resta o que não 

cabe representação. O recurso ―etc‖ marca esse ponto intransponível 

da representação. A relação de Machado de Assis com histórias 
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sombrias, no entanto, não se limita a esses dois contos, vale lembrar 

que o autor, em 1883, traduziu o poema O corvo, de Edgar Alan Poe, 

uma das maiores autoridades modernas em termos de ficção 

sombria. Sua relação com o gênero inclui narrativas mais tipicamente 

grotescas como Sem olhos (publicada no Jornal das Famílias entre 

dezembro 1876 e fevereiro de 1877) e outros exemplos de trama 

ultra-realista, como nos contos acima analisados. 

No conjunto das obras de autores como Afonso Arinos e Gastão 

Crulls, livros como Pelo Sertão (Afonso Arinos) e o supracitado 

Amazônia misteriosa, trazem elementos sobrenaturais a serviço da 

prosa regionalista, encenando um folclore que atrai pelo 

desconhecido, versando sobre paisagens afastadas, cercadas por 

mistérios pitorescos. Assombramento, conto presente em Pelo Sertão 

(1898) trata de uma velha tapera mal assombrada, situada à beira do 

caminho das tropas. Manuel Alves resolve dormir sozinho no lugar a 

fim de desfazer a lenda. O suspense gradual e a sutileza da dúvida 

sugerida, não é possível discernir se há mesmo assombração ou se 

são dramas psicológicos do personagem, define a adequação ao 

terror nos moldes A outra volta do parafuso, de Henry James. 

O clima de tensão se estabelece nos pequenos elementos que 

marcam a passagem do homem na tapera. 

Um zunido de vento impetuoso, constringido na fresta 

de uma janela que olhava para fora, fez o arrieiro voltar 

o rosto de repente e prosseguir o exame do casarão 

abandonado. Pareceu-lhe ouvir nesse instante a zoada 

plangente de um sino ao longe. Levantou a cabeça, 
estendeu o pescoço e inclinou o ouvido, alerta; o som 

continuava, zoando, zoando, parecendo ora morrer de 

todo, ora vibrar ainda, mas sempre ao longe. 

- É o vento, talvez, no sino da capela. 

E penetrou num salão enorme, escuro. A luz do rolo, 

tremendo, deixou no chão uma réstia avermelhada. 
Manuel foi adiante e esbarrou num tamborete de couro, 

tombado aí. O arrieiro foi seguindo, acompanhando 

uma das paredes. Chegou ao canto e entestou com a 

outra parede (ARINOS, 2006: 67) 



 

176 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

A história é concluída quando o corpo de Manuel é resgatado do 

buraco cheio de moedas onde caíra. A relação de eventos 

sobrenaturais com ganância, onde a busca por dineiro termina em 

tragédia é marca do terror, basta lembrar o desdobramento macabro 

dos desejos materiais da família White, em A mão do macaco, 

clássico conto de W.W Jacobs. 

Amazônia misteriosa, romance sobre um mundo perdido em 

que um médico descobre, após perder-se da sua expedição, a tribo 

perdida das amazonas e as lendárias mulheres guerreiras, é o 

encontro da narrativa regionalista com a ficção científica. O herói 

realiza uma viagem no tempo (tema que H.G Wells trabalhou em A 

máquina do tempo) ao tomar uma bebida alucinógena amazônica. 

Crulls em entrevista a Homero Senna demarca a influência de A ilha 

do Dr. Moreau (1896) de Wells, na concepção do cientista alemão 

Prof. Hartmann, que realiza experiências de alteração de órgãos e 

membros, em seres humanos vivos. Oscilando entre o horror e a 

fantasia o romance exemplifica bem a modalidade terror-fantástico-

folclórico presente na produção literária brasileira nas primeiras 

décadas do século XX. 

A ―estética sombria‖ se espalha pela produção literária 

brasileira em diferentes modalidades. É veiculada em jornais de 

grande circulação e em inúmeras publicações. Conquista público 

variado (tanto estudantes universitários quanto leitoras de periódicos 

dedicados a tratar de assuntos domésticos, como o Jornal das 

famílias) e tem papel decisivo na configuração do campo literário 

brasileiro. Sua importância pode ser medida, por exemplo, pela 

coletânea Contos brasileiros,  lançada em 1922, pela renomada 

Livraria Garnier. A obra, organizada por Alberto de Oliveira e Jorge 

Jobim, reúne contos escolhidos por serem ―alguns dos principais, dos 

mais belos ou dos mais estimados do público e dos nossos homens de 

letras‖, (OLIVEIRA, 1922: 12) como aparece no prefácio escrito por 

Alberto de Oliveira. Essa referência dá indícios da popularidade e do 
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sucesso da ―literatura macabra‖ com os leitores do início do século 

XX. Isto porque a maioria dos contos alude, de alguma maneira, ao 

gênero terror. Dos trinta e seis contos dezenove enquadram-se nessa 

categoria, são eles: O Crime, de Olavo Bilac; O crime do Tapuyo, de 

José Veríssimo; S. Bohemundo, de João Ribeiro; A Caôlha, de J. 

Lopes de Almeida; Mão Sangue, de Coelho Netto; Dentro da Noite, de 

João do Rio; Caminho das Tropas, de Carvalho Ramos; O Defunto, de 

Thomaz Lopes; Pedro Barqueiro, de Affonso Arinos; A Cartomante, de 

Machado de Assis; Selvagem, de Vicente de Carvalho; Velho Conto, 

de Alcides Maya; G.C.P.A., de Gastão Crulls; A Salomé do Sertão, de 

Gustavo Barroso; O Madeireiro, de Aluízio Azevedo; Confirmação, de 

Gonzaga Duque; Gongo-Velho, de Rodrigo Octávio; A Loucura de um 

Sábio, de Valentim Magalhães; Moloch, de Domicio da Gama. 

No mesmo prefácio o conto enquanto gênero é definido como 

popular, ―elemento orgânico de agremiação social‖ sem ser somente 

―entretenimento fácil dessas horas de ócio‖ (OLIVEIRA, 1922: 12). 

Forjando uma tradição que inclui Homero, Sherazade e Boccacio, 

Alberto de Oliveira aponta o caráter recente desse gênero no Brasil, 

anunciando Machado de Assis como o grande precursor. A natureza 

concisa do conto o tornaria popular e espaço privilegiado para a 

dramatização do: 

Extraordinário, ou o maravilhoso em que imaginação 

extravasa e delira, o picaresco ou o jocoso e toda sorte 

de diatribes, mais ou menos mordazes, os feitos 

brilhantes, de valor aceitável e os porque exagerados é 

inadmissível o heroísmo; a religião; a educação; a 
moral; a filosofia, a ciência, tudo é e se torna objetivo 

do conto, cuja forma literária e artística se acentua nos 

últimos tempos (OLIVEIRA, 1922: 11) 

O conto é tratado como a forma ideal para o extraordinário e o 

maravilhoso. A articulação com o grotesco é inevitável uma vez que 

os grandes autores do gênero destacaram-se justamente como 

contistas. O estudo do terror no Brasil pode se traduzir como 

investigação da consolidação do conto enquanto forma literária. O 
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triunfo de ambos se dá a partir questões comuns. O conto se 

estabelece como acessível, popular em grande medida atrelado à 

difusão da estética grotesca. Se boa parte dos autores de prosa 

brasileiros experimenta o conto, uma das formas privilegiadas dessa 

experimentação contempla o uso de recursos narrativos próprios da 

literatura de terror. 

A circulação de autores ligados à estética grotesca conformou 

diferentes modalidades de apropriações. Em grande medida, é 

tomando estas obras como referência que o terror brasileiro se 

estrutura. Obras como Noites da Taverna; Histórias Cambiantes 

(Carlos Augusto Ferreira) e O monstro e outros contos (Humberto de 

Campos), podem ser identificadas mais propriamente com o ―gênero 

terror e configuram um espaço particular de produção e consumo. 

Trata-se de uma modalidade ―propriamente grotesca‖ definida pelo 

tom absolutamente obscuro, marcando inserção particular no 

conjunto das produções literárias brasileiras. 

A prosa realista, por sua vez, lança mão de elementos 

grotescos encenando dramas do amor e da morte onde o crime e a 

crueldade são expostos em nome de um ultra-realismo que quer 

revelar, muitas vezes na forma de tensões silenciosas, algo para além 

das aparências, para além das possibilidades de representação. 

Estabelece-se um conflito entre o ordinário e o extraordinário que 

problematiza os paradigmas realistas jogando com seus limites. 

Em narrativas regionalistas como Amazônia misteriosa; (Gastão 

Crulls) Histórias e paisagens (Afonso Arinos); e Sertão (Coelho Neto), 

por exemplo, os elementos grotescos aparecem na forma de um 

folclore fantástico que representa regiões interioranas afirmando o 

mistério pitoresco como identidade e eixo dramático. O terror 

folclórico empresta ao grotesco ares domésticos, representando o 

terror a partir de um ―repertório cultural próprio‖. 

Ao definir o paradigma nacional como critério quase exclusivo 

de leitura da produção literária brasileira do século XIX e das 
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primeiras décadas do século XX, a crítica literária desconsiderou uma 

série de questões que estão em jogo nos momentos decisivos de 

estruturação do campo literário, dentre elas a apropriação de 

elementos presentes na tradição gótica e grotesca e o papel da 

―literatura de terror‖ não só na ampliação do público leitor como na 

legitimação do conto como forma literária. Os escritores brasileiros 

experimentam o terror prioritariamente a partir do conto e na mesma 

medida o conto se estabelece, é experimentado, a partir do terror. Se 

um dos alicerces da questão nacional na literatura é o documental, 

onde a representação do Brasil seguiria os postulados de letrados 

como Ferdinand Denis, para a ficção grotesca as representações 

pertencem ao domínio do fantástico e são as possibilidades da 

―estética do horror‖ que estabelece os limites entre o que pode ou 

não ser dito. Entre o paradigma documental realista e o fantástico 

sombrio estabeleceram-se tensões que marcaram a produção 

ficcional brasileira, as disputas em nome da legitimação de cada 

modelo ajudam a contar a história da construção do campo literário 

da segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século 

XX. 
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O REAL E O INSÓLITO NOS POEMAS INFANTIS  

DE JOSÉ PAULO PAES 

SILVA, Marcia Cristina 34  

RESUMO: O presente trabalho propõe estudar o processo de criação da 

poesia infantil brasileira, através da relação entre o trabalho do poeta e o 

brincar infantil.  Para tal, utilizou-se como suporte poemas para crianças do 

escritor paulista José Paulo Paes. A partir das inovações trazidas 
modernismo destacam-se as principais características que influenciaram a 

obra infantil de José Paulo Paes. Para o estudo do processo de criação da 

poesia para crianças de José Paulo Paes, optou-se por analisar os quatro 

elementos fundamentais para a construção de um poema: a sonoridade, a 

forma, a linguagem e a imagem. Ao analisar como José Paulo Paes trabalha 
com esses quatro elementos em sua obra infantil, pode-se perceber 

semelhanças do trabalho do poeta com o brincar infantil e como o leitor 

muitas vezes tem que atuar como um detetive e como um inventor para  

recriar sentidos e encontrar seu próprio caminho no jogo entre o real e o 

insólito. 

PALAVRAS-CHAVE: poesia infantil, jogo, sonoridade, forma, linguagem, 

imagem. 

ABSTRACT: The present work intends to study the creation process of the 

Brazilian poetry for children, through the relationship between the poet´s 

work and the children´s playing process. For this purpose, poems for 

children by José Paulo Paes, born in São Paulo, were analyzed.. From the 
innovations brought by Brazilian modernism, we pointed out the main 

characteristics that influenced  José Paulo Paes‘  work for children. 

 In order to study the creation process of José Paulo Paes‘ children‘s poetry, 

we opted to analyze the four main elements required for the making of a 

poem: sound, form, language and image. Through the analysis of José 
Paulo Paes‘ work for children in view of these four elements, we can 

perceive similarities between the poet‘s work and the children‘s act of 

playing and how many times the reader has to act as a detective or a 

creator to recreate meaningns and  find his own role in the game between 

reality and fantasy. 

KEY-WORDS: children poetry, game, sound, form, language, image. 

O BRINCAR COM PALAVRAS 

José Paulo Paes, poeta que tratou do cotidiano da criança em 

versos livres e simples, incentivando nos pequenos leitores o hábito 
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de ler poesia como forma de divertimento e prazer, foi herdeiro das 

conquistas do modernismo brasileiro, apesar de no início, ele mesmo 

nos revelar no livro Quem eu? Um poeta como outro qualquer (1996), 

que custara a descobrir aonde queriam chegar os nossos poetas 

modernistas. Mesmo assim, ele não desistiu de tentar entender os 

ensinamentos de poetas como Drummond, Bandeira e Murilo Mendes: 

que a poesia poderia se dar em versos livres, sem rima nem métrica, 

numa linguagem simples e cotidiana. Fruto dessas descobertas, anos 

mais tarde surgiria sua poesia infantil, por vezes misturada à prosa, 

apesar do poeta marcar bem a diferença entre os dois gêneros nos 

seguintes verso 

A prosa é como trem, vai sempre em frente. 

A poesia é como o pêndulo dos relógios de parede de 

antigamente, 

que ficava balançando de um lado para outro (PAES, 

2001, p.18) 

Conforme a criança cresce, deixa de lado a espontaneidade 

para ter de se adaptar a uma sociedade totalmente prosaica, 

regulada pelo racionalismo, pela objetividade e por um tempo que 

corre, assim como afirmou José Paulo Paes, como um trem que vai 

sempre em frente. Quando a criança pega esse trem, a estação da 

fantasia fica para trás, o tempo mágico de poder ser o que ela quiser, 

de poder brincar de ir e vir a qualquer momento, deixa de existir. A 

parada final passa a ser a mesma para todos. Mas é importante 

também entrar no trem. Se a criança tem uma ligação com o 

fantástico, tem também a necessidade de se incorporar ao universo 

adulto, de aprender as regras de um jogo que lhe causa muita 

fascinação. 

José Paulo Paes foi um poeta que nunca esqueceu que a 

brincadeira com as palavras faz parte da criação de qualquer poema, 

bem como do processo de interação entre o poema e o leitor, que tem 

de deixar levar-se pelos versos, construindo seu próprio e único 
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mundo imaginário. Além de poemas para crianças e adultos, José 

Paulo Paes também foi um poeta crítico, escreveu 10 livros de 

ensaios literários, dando palestras em universidades e instituições 

culturais do Brasil e do exterior. Como ele mesmo disse: "me tornei 

ensaísta porque não acreditava em poeta que não pensasse acerca do 

seu ofício.‖ (PAES, 1996, p.24). O processo ficcional (seja do autor ou 

do leitor) está sempre associado a essa idéia do brincar, pois o jogo 

está na gênese do pensamento, da descoberta de nós mesmos, da 

possibilidade de experimentar, de criar e de transformar o mundo. O 

caráter de ficção é um dos elementos constitutivos do jogo e é, ao 

mesmo tempo, um modo de expressão de grande importância, pois 

também pode ser entendido como um modo de comunicação em que 

a criança expressa os aspectos mais íntimos de sua personalidade na 

tentativa de interagir com o mundo adulto. Pelo jogo as crianças 

exploram os objetos que as cercam, melhoram a agilidade física, 

experimentam seus sentidos, e desenvolvem o pensamento. 

O historiador holandês Johan Huizinga, argumenta em seu livro 

Homo Ludens  (1938), que o jogo é uma categoria absolutamente 

primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio (HOMO SAPIENS) 

e a fabricação de objetos (HOMO FABER), então a denominação 

HOMO LUDENS, quer dizer que o elemento lúdico está na base do 

surgimento e desenvolvimento da civilização e, consequentemente, 

todas as atividades humanas incluindo filosofia, guerra, arte, leis e 

linguagem, podem ser vistas como resultado de um jogo, conforme 

ressalta essa parte de seu texto: 

As grandes atividades arquetípicas da sociedade 

humana são, desde início, inteiramente marcadas pelo 
jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse 

primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a 

fim de poder comunicar, ensinar e comandar. É a 

linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-

las e constatá-las, em resumo, designá-las e com essa 

designação elevá-las ao domínio do espírito. Na criação 
da fala e da linguagem, brincando com essa 

maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito 

estivesse constantemente saltando entre a matéria e as 
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coisas pensadas. Por trás de toda expressão abstrata se 

oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de 
palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria 

um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da 

natureza. (HUIZINGA, 2004, p.7) 

Mas o jogo da criança não é totalmente igual ao jogo do 

escritor, pois o adulto que joga, afasta-se da realidade, enquanto que 

a criança ao brincar/jogar avança para novas etapas de domínio do 

mundo que a cerca.  Quando brinca com a linguagem, ela o faz de 

maneira natural e simples. O poeta aí se encontra em desvantagem. 

Trabalha arduamente para chegar até a espontaneidade primitiva das 

palavras, espontaneidade essa a que a criança chega com 

naturalidade por já estar inserida no mundo fantástico, ainda não 

dominado pela intervenção normativa adulta. Por isso, é na infância, 

quando menos domínio temos da linguagem, que mais abertos 

estamos para beber da sua fonte original, para deixar-nos levar pelo 

jogo das palavras, sem medo de censuras ou repressões. Basta 

observar como meninos pequenos brincam com os ritmos, com a 

musicalidade, mesmo sem entender o real sentido das palavras. 

Quanto menor a criança, mais próxima da poesia ela está, pois com o 

tempo ficamos mais condicionados e distantes de nosso potencial 

criador. 

AS REGRAS DO JOGO 

Com base em Huizinga, que nos mostrou o papel fundamental 

do elemento lúdico, tão presente na poesia de José Paulo Paes, 

podemos considerar o processo de criação como um jogo, afetado 

pelas incertezas das condutas, mas igualmente submetido à certa 

ordem de regras e convenções, que garantem a riqueza e solidez da 

criação. Na poesia ao mesmo tempo em que há uma ordem, um 

conjunto de regras, que não aparecem no poema, mas que o poeta 

segue em seu trabalho, há também um processo de integração entre 
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o poeta, o poema e o leitor (em nosso caso, a criança).  Há uma 

construção, uma ordem necessária que o poeta segue para chegar 

mais perto do olhar infantil. O que a princípio parece apenas 

resultado de um brincar casual, é também construído, arquitetado, 

planejado rigorosamente. 

Quanto melhor for o planejamento, mais natural e espontâneo 

parecerá o poema. Por exemplo, um aspecto importante na poesia 

para crianças é a sonoridade, que pode ser percebida nas rimas, 

aliterações, assonâncias, repetições de palavras, onomatopéias, 

enfim, em todas as figuras de efeito sonoro que dão musicalidade ao 

poema. O ritmo, portanto, é resultado de uma seqüência de palavras 

combinadas, de uma ordem que o poeta busca pela combinação 

experimentando diversas palavras até encontrar aquela que parecia 

já estar pronta para entrar naquele lugar, do mesmo modo como só 

determinada peça se encaixa em um quebra-cabeça. 

Na poesia para adultos o ritmo é apenas mais um elemento, 

que pode ser usado ou não. Poetas como Sebastião Uchôa Leite e 

João Cabral de Melo Neto deram uma enorme contribuição para a 

poesia brasileira, exatamente por buscarem o anti-melódico, criando 

a poesia do estranhamento, negando o ritmo, dando preferência aos 

versos secos numa poesia que recusa a melodia da música, apesar de 

ter um potencial lírico implícito. O adulto aceita e reconhece o valor 

de uma poesia atonal com ruídos dissonantes. Já as crianças não, 

elas têm uma forte ligação com o ritmo, porque a sonoridade está 

próxima à linguagem da fala, ao afeto e à brincadeira. Para a criança, 

um poema sem musicalidade, nada mais é do que um violino 

quebrado. Nelly Novaes Coelho afirma em seu livro A Literatura 

Infantil: 

Na poesia infantil (tal como na popular) o som deve 
entrar como significação inerente à matéria poética. É 

através dele que se dará a iniciação poética. Tal como o 

faz a música, essa poesia precisa apelar para o ouvido 

da criança, e o som-das-palavras-em-si deve lhe dar 
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prazer, independente do que estas signifiquem como 

pensamento. (COELHO, 1982, p.153) 

O som antecede ao próprio pensamento. A criança se encanta 

com a repetição simplesmente lúdica de sons verbais parecidos 

(rimas, aliterações, assonâncias...) Crianças pequenas, ficam 

fascinadas pela sonoridade de certas palavras e expressões. É 

possível se observar nos poemas de José Paulo Paes a importância 

que ele dá para a experiência do ritmo, do som, da melodia no 

brincar da poesia: 

Patacoada 
 

A pata empata a pata 

porque cada pata 

tem um par de patas 

e um par de patas 

um par de pares de patas. 
Agora, se se engata 

pata a pata 

cada pata  

de um par de pares de patas, 

a coisa nunca mais desata 
e fica mais chata 

do que pata de pata 

(PAES, 1990) 

O poema explora vários sentidos de uma mesma palavra: pata. 

O poeta trabalha com homógrafos (palavras que têm grafia idêntica e 

sentido diferente) porque a repetição dá ritmo e tom de jogo ao 

poema. A repetição é um elemento de fundamental importância para 

a criança. Qual a mãe que nunca ouviu seu filho pedir repetidas vezes 

para que lhe contasse a mesma história? Assim também na poesia, 

cada palavra deve funcionar como uma nota musical, podendo-se 

repetir muitas notas para se alcançar a melodia. No poema de Paes a 

repetição tanto acontece nas rimas externas (pata), como nas 

internas (empATA/ pATA). A assonância na repetição da vogal /a/ faz 

com que o poema pareça uma brincadeira de trava-língua, tendo 

como objetivo dificultar o desempenho da leitura, e assim, causar o 
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riso. Muito mais do que se preocupar em criar um sentido para o 

poema, que já tem como título ―Patacoada‖ (coisa que não se leva a 

sério, disparate, tolice, brincadeira), a intenção de José Paulo Paes é 

explorar a sonoridade. A música das palavras ultrapassa as mais 

diferentes barreiras, tornando-se um mecanismo universal de 

comunicação. Pode-se dizer que seria o que Edgar Allan Poe35 

chamou de forças musicais superiores ao conteúdo. Segundo Poe, um 

poema não começa pela forma e sim pelo tom. A poesia nasce de um 

impulso de linguagem, como no poema ―patacoada‖: as palavras 

impulsionam umas às outras, levando o leitor a um encanto intuitivo 

com o som. Nas linhas sonoras, a linguagem se cria, livre de qualquer 

compromisso com um conteúdo prévio. José Paulo Paes não tem o 

objetivo de representar nada, sua busca é pelo movimento da 

linguagem, por uma poesia simples tal qual são as crianças que 

apenas se contentam em ser, e nesse ser se divertem, se recriam, se 

expressam como seres únicos que são, como poemas. 

As imagens provêm sempre do inconsciente e o desafio maior 

do poeta é traduzir o intraduzível, de modo que aquela imagem que 

lhe chama a atenção venha a chamar também a atenção do leitor, 

mesmo que por motivos não explicáveis pela razão. A imagem deve 

chegar ao leitor e conseguir despertar sua sensibilidade através das 

palavras. Na poesia para crianças não é diferente, o poeta tem todo o 

espaço para soltar a imaginação e deixar-se levar por imagens 

lúdicas, que adquirem todo sentido no real da fantasia, como nesse 

outro poema: 

Anatomia 

A careca do palhaço 
É a lona do circo. 

Os olhos do palhaço 

São duas margaridas. 

O nariz do palhaço 

É uma caixa de surpresas. 

O coração do palhaço 

                                                            
35 POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. Rio de Janeiro: Globo, 1999. 
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É o jardim da infância. 

(PAES, 1996) 

Nesse poema, criado de forma assindética, isto é, sem 

conectivos, Paes nos mostra como chegar até o coração das crianças 

fazendo uma anatomia da infância com poucas palavras. Trata-se de 

um poema conciso, que desde o início desperta a sensibilidade do 

leitor pelas imagens simples e de fácil visibilidade. Entendemos por 

visibilidade, o poder que uma palavra, um enunciado ou um texto 

têm de evocar representações mentais referentes aos vários sentidos 

possíveis. Ítalo Calvino considerou a importância da visibilidade como 

uma de suas Seis propostas para o próximo milênio: 

Se incluí a Visibilidade em minha lista de valores a 

preservar foi para advertir que estamos correndo o 
perigo de perder uma faculdade humana fundamental: 

a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, 

de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de 

caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, 

de pensar por imagens. (CALVINO, 2003, p.108) 

Cabe ao poeta que se dedica às crianças, criar poemas do 

mesmo modo que José Paulo Paes montou seu palhaço: fazendo 

brotar cores e formas do branco e preto do papel, como descreveu 

Italo Calvino. Através das imagens concretas e cheias de cor, o 

poema ANATOMIA encontra uma identidade não só na criança, mas 

também no adulto, que é capaz de se sensibilizar e reencontrar sua 

criança. O poeta cria uma imagem de fácil identificação porque 

trabalha com um vocabulário típico do universo infantil: palhaço, 

circo, margaridas, caixa de surpresas, jardim da infância... Mas esse 

também é um mundo que todo adulto guarda escondido dentro de si 

e por isso o poema ganha um caráter de universalidade. A 

verossimilhança com o mundo infantil se configura não só pela 

escolha do vocabulário, mas também pela forma do poema. Cinco 

dísticos, todos iniciados pela mesma estrutura com poucas variações: 

a/o... careca/nariz... O elemento surpresa vem sempre na definição 
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que segue: a lona do circo, um sol vermelho, o jardim da infância. 

Essa estrutura de paralelismo é de fácil absorção pelo leitor, 

principalmente pelas crianças que adoram versos repetidos com 

poucas variações. A seguir temos um exemplo em que José Paulo 

Paes utiliza o mesmo recurso da repetição em conjunto com a 

visibilidade: 

Atenção, detetive 

Se você for detetive, 

descubra por mim 

que ladrão roubou o cofre 

do banco do jardim 
e que padre disse amém 

para o amendoim. 

Se você for detetive, 

faça um bom trabalho: 

me encontre o dentista 

que arrancou o dente do alho 
e a vassoura sabida 

que deixou a louca varrida. 

Se você for detetive, 

um último lembrete: 

onde foi que esconderam 
as mangas do colete 

e quem matou os piolhos 

da cabeça do alfinete? 

(PAES, 1990) 

O poeta ao trabalhar com homógrafos, brincou com as palavras 

recolocando-as em contextos diferentes e criando novas imagens, 

fazendo associações curiosas como, por exemplo, de ladrão com 

banco de jardim, dentista com dente de alho, piolhos da cabeça do 

alfinete. Imagens a princípio sem nenhum sentido prático, mas 

totalmente inseridas e aceitas na lógica do fantástico. O poeta tem de 

lutar contra a linguagem empobrecida que é a linguagem usada no 

dia a dia e criar novas imagens para as palavras, como se tivesse que 

transcender a linguagem do senso comum. Para isso, o poeta 

trabalha com a linguagem conotativa, isto é, com o sentido das 

palavras que não se refere diretamente ao significado literal, mas 

sim, às sugestões provocadas pelas palavras. O poeta então focaliza 



 

190 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

sua atenção mais no sentido figurado, metafórico das palavras. É 

preciso imaginação, mas também habilidade técnica para lidar com as 

palavras e tirar delas infinitas possibilidades de uso. De nada adianta 

a capacidade de imaginar, se o poeta não tiver a habilidade de 

transformar a imagem em linguagem, tendo em vista que esta não 

irá descrever a imagem, mas sim apresentá-la, criando naquele 

momento um estado poético que será capaz de capturar o leitor. 

O FIM DA PARTIDA: O REAL E O INSÓLITO NA POESIA 
INFANTIL DE JOSÉ PAULO PAES 

A partir desse jogo que José Paulo Paes faz entre os significados 

e significantes das palavras, é possível observar uma relação entre 

seus poemas. O poema que acabamos de analisar nos lembra esse 

outro poema de sua autoria: 

Se você for inventor invente 
Um creme 

que tire ruga 

de pescoço 

de tartaruga 

Um pente 
que penteie sozinho 

lombo 

de porco-espinho 

E um lenço 

forte bastante  
para assoar tromba 

de elefante. 

(PAES, 1993) 

O poema é retirado do livro Lé com cré (1993), que retoma os 

recursos poéticos de seu primeiro livro É isso ali (1984) e de Poemas 

para brincar (1990). Dentre esses recursos, nos chama a atenção a 

possibilidade de se fazer ligações entre elementos aparentemente 

desconexos como: um creme para tartaruga, um pente para porco 

espinho e um lenço para a tromba do elefante. Novamente, é dessa 

desconexão que vem o humor- das imagens inesperadas. 
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O desafio que chama o leitor para brincar com as palavras é 

proposto nos dois poemas, pelas expressões: se você for detetive/ se 

você for inventor invente. Ambas as expressões convidam o leitor 

detetivesco e o leitor inventor para tomar parte desse jogo lúdico de 

imagens sugeridas por palavras. Por isso, o leitor é também um 

inventor e um detetive, porque a partir de determinado poema, ele 

desvenda e recria sentidos conforme sua recepção. Nunca há um 

único sentido a ser descoberto, toda obra permite diversas 

interpretações e sempre restará um espaço aberto para novos 

olhares. 

O leitor tem então, um aspecto produtor, ativo, não é 

meramente um receptor de informações. Podemos observar que esse 

jogo, torna-se também um jogo entre poetas, entre poemas, e entre 

livros, porque todo poema estabelece um diálogo com a literatura, 

com tudo que já foi escrito antes. As temáticas e os recursos 

utilizados pelo poeta se repetem ao mesmo tempo em que se 

renovam. Como detetives ou como inventores seguimos alguns 

rastros de outro poema do livro Lé com cré (1993) e encontramos 

semelhanças com o poema já analisado anteriormente Emprego do 

livro Olha o bicho (1989) 

Tão 

Tão bom barbeiro 
que cortava até juba de leão. 

Tão bom bombeiro 

que apagava até fogo de vulcão. 

Tão bom veterinário 

que fazia condor ficar sem dor. 

Tão bom professor primário 
que transformava um burro num doutor. 

Tão bom atleta 

que só ouvia dizer: ― Venceste!‖ 

Mas tão mau poeta 

que escrevesse um poema como este. 
(PAES, 1993) 

Além de trabalhar frequentemente com a imagem de animais, 

José Paulo Paes também muito recorre à imagem de profissionais. No 
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poema emprego aparecem: carteiro, bombeiro, maquinista  e 

dentista. No poema Tão: barbeiro, bombeiro (novamente), 

veterinário, professor primário, atleta e poeta. Os dois poemas 

também se assemelham pela forma de dísticos e pelas estruturas 

paralelísticas: que tal (poema emprego) e Tão bom... que (poema 

Tão). Mas, se no poema emprego a imagem do animal preguiça se 

contrapõe à competência esperada dos profissionais mencionados, no 

poema Tão bom é a imagem do poeta que aparece como elemento 

gerador da surpresa. 

É claro que a construção da imagem na poesia infantil deve 

estar totalmente ligada ao imaginário infantil. O poeta não pode 

deixar-se levar pelas abstrações de seu inconsciente adulto. A criança 

precisa de concretude, porque, como vimos, é no concreto que ela 

cria e fantasia. Podemos perceber em todos esses poemas como a 

linguagem (a escolha por palavras concretas, relacionadas ao mundo 

infantil) está associada também à criação das imagens, à sonoridade 

e à forma, como se o poeta estivesse sempre em constante interação 

com um leitor implícito e o poema fosse uma brincadeira e não um 

ensinamento. A sonoridade, a forma, a linguagem e a imagem atuam 

simultaneamente, há então, uma interação entre todas as peças 

desse quebra- cabeça, que devem ser analisadas muito mais pelo 

conjunto, do que individualmente. E é nesse conjunto de brincadeiras 

com sons, palavras, formas e imagens, que José Paulo Paes criou sua 

poesia que tem como base a surpresa, levar o leitor ao espanto da 

descoberta do humor, da ironia, da sátira que se esconde por trás da 

exploração dos signos e das outras características constitutivas da 

língua. Assim, sua poesia encanta não só as crianças, mas também, 

jovens e adultos que reencontram em seus poemas, o prazer de 

brincar. 

Um poema não é criado para uma pessoa específica, o leitor se 

coloca na frente do alvo e encontra a verdade, que sempre é 

individual. Por isso, mesmo os poemas de José Paulo Paes 



 

193 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

considerados para crianças, são capazes de sensibilizar também os 

adultos.  Cada poema exige um conhecimento próprio. Assim, é 

preciso estar aberto com todas nossas experiências, leituras, com 

nosso modo peculiar de enxergar o mundo. É preciso adequar ao 

nosso conhecimento àquilo que o poema nos apresenta. Um adulto 

não lê um poema da mesma maneira que uma criança. Também um 

adulto ao ler um poema, pode ter impressões diversas de outro 

adulto, bem como uma criança lê os mesmos versos, diferentemente 

de outra. Portanto, nossa visão sobre o processo criativo da obra 

poética infantil de José Paulo Paes, pode por vezes, não ter sido a 

mesma do próprio poeta.  Pois o fim da partida propõe sempre o 

início de um novo jogo entre o real e o insólito. 
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A OBRA INFANTIL DE MONTEIRO LOBATO E A 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO: 

PESQUISA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ-PA 

ROMANO, Patrícia Aparecida Beraldo *36 

―Ler e viver lendo é uma escolha pessoal‖  

Xosé Neira Cruz 

Há cerca de um ano e meio, criamos no campus da UFPA um 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Infantojuvenil (GELIJ), 

cujo foco de estudo se voltou para as obras infantis de Monteiro 

Lobato. O interesse nasceu por conta do projeto ―Caravana de Leitura 

Monteiro Lobato‖, uma iniciativa da Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil que, em 2008, escolheu a cidade de Marabá, no 

Pará, para compor uma das oito cidades contempladas com o projeto. 

Especialistas nas obras infantis de Lobato, como a escritora Socorro 

Acioli e o ilustrador Roger Melo, compareceram para apresentar seus 

trabalhos. À época, não havia especialistas em literatura 

infantojuvenil no campus e fomos convidados a compor mesa com os 

estudiosos em virtude de sermos responsáveis pela disciplina de 

Literatura Infantojuvenil. 

A partir do evento, nasceu o interesse por dar maior ênfase à 

obra infantil lobatiana na disciplina de literatura infantojuvenil e 

também nasceu o desejo por formarmos um grupo de estudos da 

saga infantil do Sítio do Picapau Amarelo. O GELIJ foi instituído com 

reuniões semanais e passamos a ler e a discutir toda a obra infantil 

lobatiana bem como parte da teoria crítica que se criou ao longo dos 

                                                            

*Mestre em Teoria Literária pela Unicamp. Professora da Universidade Federal do 
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estudos literários em torno da figura de Monteiro Lobato. A seguir, 

pleiteamos um projeto de pesquisa junto à universidade e, mesmo 

sem ajuda financeira, conseguimos aprovação de ―Literatura 

infantojuvenil: a recepção da obra infantil de Monteiro Lobato na 

formação do professor de educação básica (5º ao 7º anos) em 

Marabá-PA‖, que foi desenvolvido ao longo de todo o ano de 2010, em 

parceria com alunas voluntárias. 

O projeto nasceu centrado em dois focos: grupos de estudos 

sobre a obra infantil de Monteiro Lobato, a ser realizado em reuniões 

semanais tendo em vista a leitura prévia dos textos literários e 

teóricos e aplicação de questionário para professores de quinto a 

sétimos anos do ensino fundamental das escolas públicas de Marabá. 

Nosso objetivo era o de verificar o quanto a obra infantil de Lobato 

estava presente na formação do professor de educação básica do 

município em questão e se esse professor poderia ser considerado um 

leitor da saga infantil e um mediador, portanto, desses textos com 

seus alunos. O projeto contou com vários participantes no Grupo de 

Estudos e com duas alunas voluntárias que ficaram responsáveis pela 

aplicação dos questionários para posterior análise dos dados 

recolhidos. Este texto apresenta os resultados coletados e analisados 

na pesquisa bem como os resultados advindos dos estudos teóricos. 

Para falar sobre ambos, estabelecemos um aparato teórico sobre a 

figura do professor leitor e mediador de leitura, pois é na presença 

desse profissional em sala de aula que acreditamos estar o modelo de 

leitor a ser formado, um dos objetivos que acreditamos ser o dos 

professores de Língua Portuguesa no ensino fundamental. Se não 

tivermos profissionais comprometidos com o texto literário, 

dificilmente teremos alunos-leitores de literatura em potencial. 
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PROFESSORES-LEITORES-MEDIADORES DE LEITURA: UMA 
QUESTÃO PARADOXAL. 

Iniciamos este item lembrando que a escola precisa de 

professores-leitores. Parece um paradoxo afirmar que um professor, 

de Língua Portuguesa, como é o nosso exemplo aqui, deve ser leitor. 

Isso não seria algo já esperado desse profissional, tendo em vista que 

ele optou por uma carreira que pressupõe a leitura em toda a sua 

formação? A prática tem nos mostrado, entretanto, o contrário. Boa 

parte desses profissionais, por uma série de motivos, tem muito 

pouco contato com livros e, menos ainda, com obras literárias. 

Vejamos o que lembra Silva (2009) a respeito da formação de 

professores leitores: 

No Brasil, a formação aligeirada -ou de meia tigela- dos 

professores, o aviltamento das suas condições de 

trabalho, o minguado salário e as políticas educacionais 
caolhas fazem com que os sujeitos do ensino exerçam a 

profissão sem serem leitores. Ou, então, sejam tão 

somente leitores pela metade, pseudoleitores, leitores 

das horas vagas, leitores mancos, leitores de cabresto e 

outras coisas assim. Os resultados desse quadro 
lamentável e vergonhoso todos sabem: dependência 

dos livros didáticos e outras receitas prontas, 

desatualização, redundância dos programas de ensino, 

homogeneização das condutas didáticas, repertório 

restrito, ausência de habilidades e competências de 

leitura, estagnação intelectual, etc. (SILVA: 2009, p. 
23) 

Parece que uma parcela dos professores de Língua Portuguesa, 

que são formados no Brasil, não vêem no texto literário uma paixão 

em primeiro lugar e, em segundo, um dos objetos com os quais ele 

trabalhará em sala de aula. Nossa experiência tem apontado para 

uma parcela de graduandos, futuros professores, que lêem a obra por 

obrigação (quando lêem) e não apresentam nenhuma proximidade 

passional com os textos de literatura. Não são leitores e, o que nos 

parece mais sério, não pretendem sê-lo. Uma parte desses 
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graduandos, na cidade onde atuamos, se encontra em sala de aula, 

envolvidos com Ensino Fundamental I e II, na categoria de 

contratados da prefeitura local, ganhando salários inferiores ao 

mínimo estabelecido por lei, embora atuem, muitas vezes, no lugar 

do professor efetivo que faltou ou se encontra afastado por algum 

tipo de licença. 

Sabemos que esse problema não é apenas nosso e, por isso, 

questionamos a formação desses profissionais. Percebemos que 

parece haver uma rejeição pela leitura, mesmo o profissional tendo 

optado por um curso de Letras. A ausência da leitura na formação 

desses indivíduos, seja no contexto familiar, seja no contexto escolar, 

é apenas teoricamente reconhecida, mas não praticamente 

modificada. O aluno, na sala de aula da universidade, assume que 

não é leitor e vê isso como prejuízo para sua formação, entretanto, 

muito pouco (ou quase nada) faz para mudar esse quadro.  Se todos 

nós, profissionais envolvidos com a linguagem, trabalhamos em prol 

de um país de leitores, como fazer isso se nós, professores, não 

formos leitores-modelos para nossos alunos? Como formar leitores se 

os próprios professores são pseudoleitores? Como o professor pode 

se tornar um mediador de leitura se ele mesmo é um leitor apenas de 

livro didático? Se, como Bettelheim (1980), acreditamos que ―Ela [a 

criança] deve ser convencida de que a leitura lhe abrirá todo um 

mundo de experiências maravilhosas, dissipará sua ignorância, a 

ajudará a compreender o mundo e a dominar seu destino‖ 

(BETTELHEIM: 1980, p. 15), devemos ter em sala professores que 

tenham passado por essa experiência e, portanto, acreditem nela. 

Estamos entendendo mediador de leitura aqui como aquele 

profissional (não necessariamente o professor) envolvido com leitura 

de forma pessoal, passional, que tenha intimidade com o texto 

literário e com todos os outros textos como os de jornais, de revistas, 

de internet, enfim, com todo tipo de leitura que possa promover o 

aluno à categoria de leitor e, futuramente, de leitor em potencial. 
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Assim, esse profissional-educador pode ser um bibliotecário, um 

funcionário de escola extremamente envolvido com leitura, um 

voluntário de inúmeros projetos de leitura em vigor Brasil afora e 

também o próprio professor37. Importa saber que: 

―o mediador ‗é alguém responsável pelo planejamento 

e realização da programação de leitura do espaço e 

preparado para realizar essa tarefa. É o educador que 

acompanha o leitor em sua busca, que observa com 
acuidade e perspicácia para orientar, identificando 

temas que lhe são significativos‘‖. (PRAZER EM LER: 

2009, p.91) 

Assim o mediador, seja ou não o professor, deve contribuir para 

que os alunos-leitores tomem intimidade com os vários gêneros 

textuais, sobretudo oferecendo atenção especial aos discentes cuja 

proximidade com textos seja ínfima. Deve instigá-los a ―compartilhar 

saberes, renovando velhas significações, instigando o pensamento na 

busca de outros significados, contrapondo diferentes visões e 

entendimentos‖. (PRAZER EM LER: 2009, p. 96). Perguntamo-nos, 

novamente, como ser mediador, ou professor-mediador, sem ser 

leitor? 

Em sala de aula, cabe ao professor-leitor assumir o papel de 

modelo de leitura. Os alunos tomam o professor como modelo a ser 

seguido. Se ele fala de leitura por experiência pessoal, a 

probabilidade de que os alunos se envolvam com atividades de leitura 

é muito maior, porque, certamente, o professor planejará, com muito 

mais facilidade, atividades que pratiquem e promovam o ato de ler de 

forma prazerosa a fim de que seus alunos aproveitem os momentos 

de leitura. O professor-leitor é também aquele que planeja e avalia as 
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 Lembramos aqui que um aluno também pode ser mediador de leitura. Basta ser 

um leitor em potencial e poderá atuar em seu meio como mediador. Citamos aqui 
dois exemplos de crianças mediadoras do Programa Ler para Valer, União dos 

Moradores Vila dos Frades, São Luís, Maranhão: ―É preciso ter paciência para ler e 
responder às perguntas dos colegas; e gostar muito de ler! Se eu não gostasse de 

ler, eu não seria uma boa mediadora de leitura‖ (Camylle Silva Pereira, 9 anos) e 
―Para ser boa mediadora de leitura tem que ler bastante‖ (Taís, 9 anos). (PRAZER 

EM LER: 2009, p. 109). 
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atividades advindas da leitura com o conhecimento de quem é 

também leitor, ou seja, o professor se coloca na posição da criança e 

do jovem com quem dialoga. Com esse conhecimento, o professor se 

torna uma espécie de viajante das letras cuja função é a de 

apresentar esse mundo de inesperadas descobertas, sejam espaciais 

ou pessoais, para seus alunos. E, se lembrarmos que é na infância 

que se ―plantam‖ as primeiras leituras, sejam advindas da contação 

oral de histórias, sejam da leitura dos primeiros livros, o professor-

mediador de leitura competente fará o que nos lembrava Cecília 

Meireles ainda no início da década de sessenta do século passado: 

―Se considerarmos que muitas crianças, ainda hoje, têm na infância o 

melhor tempo disponível da sua vida, que talvez nunca mais possam 

ter a liberdade de uma leitura desinteressada, compreenderemos a 

importância de bem aproveitar essa oportunidade‖ (MEIRELES: 1984, 

p. 123). 

Gostaríamos que nossos alunos-graduandos percebessem que 

ler não é uma atividade banal em nossas vidas, mas sim uma 

atividade que nos transforma, pois imprime novos olhares para 

assuntos e problemas velhos e desgastados pelo tempo. Conforme 

nos lembra Neira Cruz: ―Correr o risco de ler é animar-se a viver de 

outra maneira, abrindo os olhos onde a maioria das pessoas ficam 

com eles fechados‖ (CRUZ: 2008, p. 72). Ao adentrarem em sala de 

aula, são os professores os responsáveis por formarem esse tipo de 

leitor: os de ―olhos abertos‖. Se esses profissionais forem leitores-

competentes, ou ―plurais‖, conforme assinala Gregorin Filho (2009), 

maiores as probabilidades de que seus alunos também o sejam. 

Estendemos isso aos professores que já estão em sala de aula e que 

se perguntam sobre como formar esses leitores competentes. 

Gregorin Filho responde: ―A resposta é simples: só se formam leitores 

por meio de atividades de leitura, e estas devem ser compatíveis com 

a competência de leitura do indivíduo, mas devem oferecer meios e 

estímulos para que o leitor vença outras etapas, consiga decifrar 
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novos códigos e se torne cada vez mais plural‖ (GREGORIN FILHO: 

2009, p. 89). 

Acreditamos que esse leitor de olhos abertos era o que estava 

presente na constituição da obra infantil de Monteiro Lobato. Era com 

o intuito de contribuir para a formação desse tipo de leitor que Lobato 

escrevia seus textos. Assim, nosso trabalho segue na busca por 

respostas sobre certa ausência que detectamos da obra infantil de 

Lobato na formação de nossos professores e, portanto, nas salas de 

aula onde esses professores atuam. 

LOBATO E O PROFESSOR [MEDIADOR?] HOJE: UMA 
DISTÂNCIA BASTANTE SIGNIFICATIVA 

Nossa pesquisa com os professores do quinto ao sétimo ano das 

escolas públicas do município de Marabá, no Pará, foi realizada a 

partir da aplicação de questionário com dez perguntas abertas a fim 

de sabermos se esses professores foram leitores das obras infantis de 

Monteiro Lobato, na infância ou em alguma fase da vida, e se levam 

essas leituras para a sala de aula onde atuam. Nosso interesse pelo 

autor, motivado pela Caravana de Leitura Monteiro Lobato, aumentou 

à medida que percebemos o interesse de nossos alunos graduandos 

pelos textos da saga do Sítio do Picapau Amarelo. A grande maioria 

não leu esses textos na infância, pois nem os pais ofereceram por 

não serem também leitores, nem a escola, pois esses professores não 

tiveram contato com professores que foram leitores de Lobato. 

Entretanto se deliciaram com as leituras, já como adultos, no 

contexto de disciplina universitária de Literatura Infantojuvenil. 

Se os textos infantis de Lobato são capazes de seduzir, mais de 

sessenta anos após publicação, leitores adultos, por que estão tão 

pouco presentes na sala de aula, onde encontramos os verdadeiros 

leitores desses textos? Por que as crianças não são apresentadas a 

textos que seduzem e cativam por apresentarem linguagem feita para 

elas, irreverente humor e personagens tão próximas delas, pequenos 
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leitores que são? Mesmo as obras de teor didático da saga infantil 

lobatiana foram motivos de discussão em reuniões de nosso Grupo de 

Estudos sobre por que estariam ausentes da sala de aula, já que as 

disciplinas ministradas ao longo da formação básica não apresentam 

assuntos tão complexos como física, astronomia e matemática38 

discutidos de forma tão lúdica, bem humorada e esclarecedora. Seria 

uma ausência dessa leitura na formação do professor dos segmentos 

em questão? Essa era a nossa hipótese. 

As dez questões em forma de perguntas abertas foram 

aplicadas pelas alunas que participaram da pesquisa de forma 

voluntária. Ficaram responsáveis por levar os questionários às 

escolas, contatarem os professores e entregarem cópia do 

questionário a ser preenchido e devolvido posteriormente. Optamos 

pela devolução posterior para evitar as respostas lacônicas demais ou 

para evitar que o professor se sentisse constrangido ou forçado a 

responder às questões. Mesmo assim, o número de questionários 

devolvidos foi bastante pequeno se comparado ao número de escolas 

visitadas: 19 questionários respondidos e devolvidos para 22 escolas 

visitadas, sendo que, em cada escola, havia aproximadamente dois 

ou três professores de Língua Portuguesa para a faixa da pesquisa 

(professores do 5º ao 7º anos). Mesmo as alunas comparecendo mais 

de duas vezes em cada escola, não nos foi possível conseguir a 

devolução dos questionários. 

A seguir, apresentamos as perguntas de que se compunha o 

questionário e as respostas dos professores, já tabuladas. 

                                                            
38

 Assuntos discutidos em Serões de Dona Benta e Aritmética da Emília, 

respectivamente. 
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1) Nome do estabelecimento de ensino onde leciona e 

turmas com que trabalha. 
 

Professores não identificaram os 

anos, apenas a escola 

4 professores 

Professores não esclareceram se 

eram anos ou séries 

6 professores 

Professores responderam 

adequadamente 

9 professores 

Essa era uma questão para verificarmos se todos os que 

estavam participando da pesquisa, de fato, lecionavam para os anos 

escolhidos por nós. Das 19 respostas, quatro professores não 

identificaram os anos, apenas nomearam a escola. Seis professores 

não deixaram claro se eram ―anos‖ ou ―séries‖. Achamos que isso 

acabou sendo motivado pela ―pressa‖ que caminha ao lado do 

professor. 

 

2) Formação (graduado, especialista, mestre, doutor e em que 
especialidade). Local de formação. Ano de formação. 

 

Graduados em Letras pela 
UFPA 

7 professores (2 fizeram 
especialização, outro faz) 

Graduados em Pedagogia  6 professores 

Graduandos em Letras 3 professores (2 com 
especialização na área) 

Graduandos em Pedagogia 1 professor 

Graduado em Administração 1 professor 

Graduando pelo Gestar em 

L. Portuguesa 

1 professor 

Percebemos que apenas quatro professores são graduandos e 

15 são formados, o que nos parece uma informação bastante 
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satisfatória, pois significa que os alunos têm aulas com professores 

que tiveram (assim acreditamos) alguma formação em leitura (já que 

boa parcela dos graduados fez ou Letras ou Pedagogia). 

 

3) A terceira pergunta era quanto ao sexo do professor. 

Feminino 16 professores 

Masculino 3 professores 

 
4) Há quantos anos leciona. 

De 2 a 5 anos 3 professores 

De 6 a 10 anos 6 professores 

De 11 a 15 anos 5 professores 

Acima de 20 anos 3 professores 

Não respondeu de forma 

específica 

1 professor 

Não respondeu a questão 1 professor 

Percebemos um número grande de professores com experiência 

de sala de aula acima de cinco anos. 

 

5) Na infância, você foi leitor das obras infantis (textos) de 

Monteiro Lobato? Se sim, como tomou contato com essas 

obras? (avós, pais, professores etc?) Qual(is) você leu? 
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Não tiveram contato em 

momento algum 

5 professores 

Teve contato somente quando 

começou a lecionar na 
educação infantil 

1 professor 

Não foi leitor, apenas 

conheceu pela TV 

1 professor 

Disseram ―sim‖ 12  professores 

Quanto aos que disseram ―sim‖ (12), parece-nos que alguns 

redefiniram a questão, pois se esqueceram de responder se foram ou 

não leitores e quais obras leram, respondendo apenas que ―tiveram 

contato com as obras‖ e especificando quem lhas apresentou. 

Tivemos as seguintes respostas:39 

a) ―Sim. Meus pais faziam leituras antes de dormirmos e na 

escola professores trabalharam fábulas e textos‖; 

b) ―Sim, através da escola, minha mãe me incentivava muito‖; 

c) ―Sim, em casa tinha coleção de livros do sítio do Pica Pau 

Amarelo‖; 

d) ―Sim, tive contatos em biblioteca na própria escola em que 

estudei e li: O Saci, Peter Pan, O Minotauro e o Pica Pau Amarelo”; 

e) ―Sim, na escola‖; 

f) ―Sim, tive contato com essas obras através de professores e 

também assistindo o Sítio do Pica Pau Amarelo –TV Globo‖; 

g) ―Sim, através dos meus pais e professores‖; 

h) ―Sim, tive contato através do incentivo de minha mãe. Não 

consigo lembrar‖ [o nome das obras]; 

i) ―Sim, tive contato com esse tipo de leitura através de meu 

pai que é professor. Li Reinações de Narizinho, História do Mundo 

para crianças, Peter Pan, O Saci, dentre outros‖; 

                                                            
39

 As respostas foram grafadas aqui ipsis literis. 
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j) ―Sim, li várias obras de Lobato, por intermédio dos 

professores‖. 

Houve ainda, desses que disseram ―sim‖, dois cujas respostas 

pressupomos sejam a de que leram, já que aparecem da seguinte 

maneira: 

l) ―Tive contato somente com o sítio do Pica Pau Amarelo 

através da família‖; 

m) ―Pais: sítio do pica-pau amarelo‖. 

O número maior de ―sim‖ nos deixa bastante satisfeitos, 

entretanto, as justificativas relativamente ―vagas‖ de muitos como as 

presentes nas respostas b, c, e, f, h, e j sugerem-nos que as leituras 

não marcaram esses professores, afinal, não citam as obras lidas, 

chegando mesmo a não se lembrarem delas  (resposta h). Temos a 

sensação de que alguns desses profissionais acabam por responder o 

que imaginam que queríamos ouvir. Sabemos que isso pode surgir 

em pesquisas com respostas abertas e, pela própria dificuldade em 

conseguirmos os questionários devolvidos e respondidos, acreditamos 

que faltou clareza a alguns desses profissionais quanto à necessidade 

de que fossem sinceros para que tivéssemos resultados fiéis à 

realidade. 

 

6) Na universidade, você tomou contato com as obras infantis 
de Lobato? Em que disciplina? Qual(is) você leu? 

 

Disseram ―não‖ 11 professores 

Disseram ―sim‖ 7 professores 

Realizou atividade muito 

superficial em creche 

1 professor 

Sete professores disseram ter tido contato com as obras infantis 

de Lobato na universidade. Tivemos as seguintes respostas: 

a) ―Sim, Literatura Infantil‖; 
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b) ―Sim, tive contato na disciplina de Literatura Infantojuvenil‖; 

c) ―Sim, Literatura Brasileira‖; 

d) ―Sim, Literatura Brasileira. Emília, Quarup [???]; 

e) ―Sim, na disciplina Literatura infantojuvenil‖; 

f) ―Sim, o Sítio de Pica Pau Amarelo. Educação Infantil‖; 

g) ―Sim, Literatura infantojuvenil. Reinações de Narizinho e 

Memórias de Emília‖. 

Ao levarmos em consideração que as respostas ―c‖ e ―d‖ são 

mais genéricas ao apresentarem Lobato na Literatura Brasileira 

(geralmente são estudadas as obras consideradas ―adultas‖), 

perguntamo-nos se, realmente, houve espaço para as obras infantis 

ou se houve apenas comentários críticos sobre essas obras. Excluindo 

isso, ficamos com cinco respostas positivas e, como na UFPA, a 

disciplina chama-se Literatura Infantojuvenil, quatro desses 

professores estudaram Lobato porque sabemos tratar-se de disciplina 

obrigatória. O quinto profissional fez Pedagogia no Ceará e, por isso, 

deve ter estudado Lobato em alguma disciplina da Educação. 

Consideramos, todavia, que cinco contatos é um número bastante 

pequeno para 19 profissionais. 

 

7) Existem obras infantis de Lobato na biblioteca da(s) 

escola(s) onde você leciona? Elas podem circular entre os 

alunos? 

 

Disseram ―não‖ para os dois 
questionamentos 

2 professores 

Disseram não haver biblioteca 
na escola 

3 professores 

Disseram haver obras 13 professores 

Disse haver apenas um livro 
sobre vida e obra de Lobato 

1 professor 
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As respostas à segunda questão para os que disseram haver as 

obras na biblioteca estão reproduzidas abaixo: 

a) ―Não existe uma biblioteca para os alunos terem um 

momento de leitura prazerosa, o que tem é apenas um espaço 

pequeno para o armazenamento dos livros. Fato que dificulta a 

circulação dessas obras‖; 

b) ―Na maioria das vezes‖; 

c) ―Elas podem circular entre os alunos, apesar de nem sempre 

a biblioteca estar disponível aos mesmos‖; 

d) ―As crianças são estimuladas a fazer empréstimos dessas 

obras‖; 

e) ―Não dispomos de biblioteca, mas temos um baú e os alunos 

pegam os livros e lêem em casa‖. 

Ficamos satisfeitos por saber que 13 das 19 escolas têm 

bibliotecas com obras de Lobato40. Segundo a fala da professora 

Marisa Lajolo, em evento de leitura (17º Cole) realizado em 2009, em 

Campinas, quando a escola tem biblioteca com as obras de Lobato as 

chances de os professores levarem essas obras para a sala de aula é 

bem maior. Vemos, portanto, que 13 disseram ter as obras e que 

podem circular entre os alunos, o que indicaria maior chance de 

difusão do texto lobatiano, de acordo com a estudiosa. Pareceu-nos 

relevante apresentar essas cinco respostas acima em virtude de 

haver algum tipo de restrição quanto à circulação das obras e a 

consciência dos professores em relação a essa limitação. Quanto à 

última resposta apresentada, ―e‖, pensamos ser muito importante por 

parte da escola a preocupação com a circulação das obras mesmo 

não havendo uma biblioteca organizada. 

8) Você costuma trabalhar41 as obras infantis de Lobato em 

sala de aula? Se sim, por quê? Se não, por quê? 

                                                            
40 Lembramos aqui que, por ocasião da passagem da Caravana de Leitura Monteiro 

Lobato, em 2008, muitas obras foram enviadas às bibliotecas escolares de algumas 
escolas, pois esse envio fazia parte das ações da Caravana. 

41 Algum tempo depois de distribuir os questionários, fui questionada a respeito do 
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Disseram ―não‖  2 professores 

Não, pois trabalha com outra 

literatura infantil 

1 professor 

Não, porque não tem obras 

na escola 

1 professor 

Não, por preferir poemas e 

obras menores 

1 professor 

Não, porque não tem base 

para levar o texto à sala de 

aula 

1 professor 

Às Vezes 1 professor 

Não, porque os textos são 

longos e não atraem os 

alunos 

1 professor 

Sim, mas leva outros textos 

também 

1 professor 

Sim. 10 professores 

10 profissionais dizem levar o texto infantil lobatiano para a 

sala de aula pelos seguintes motivos: 

a) Os alunos gostam e aproveitam a leitura já que conhecem 

boa parte das personagens [da TV]. 

b) ―São leituras prazerosas, divertidas, que prendem a atenção 

dos alunos; 

c) ―Mexem com o imaginário das crianças deixando-as mais 

criativas‖; 

d) ―Lobato e também outros autores‖; 

e) ―Os textos explicam a gramática, Emília no País da 

Gramática. Nesses textos os alunos assimilam melhor as regrinhas‖; 

                                                                                                                                                                              
uso da expressão ―trabalhar texto literário em sala de aula‖ e quanto à necessidade 
de evitá-la. Isso não faz parte de nossas discussões, mas registro aqui que a 

mantenho porque já estava presente no questionário. Pretendemos, com a 
expressão, saber como o professor promove discussão sobre o texto literário em 

sala de aula. 
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f) ―É uma história boa de entender‖;  

g) ―Sim, trabalhar algumas histórias é interessante‖; 

h) ―Quando trabalho é porque a linguagem de Lobato é de fácil 

entendimento e criativa‖; 

i) ―As obras mexem com a imaginação das crianças‖; 

j) A literatura de Lobato é muito rica‖. 

Embora os professores apresentem pontos positivos para se 

levar a leitura para a sala de aula, questionamos a generalidade das 

respostas. Vemos que os termos ―prazerosas‖, ―divertidas‖, ―mexem 

com o imaginário‖, ―história boa de entender‖, ―interessante‖, ―muito 

rica‖ etc não são termos específicos, não reproduzem o por quê, nem 

o como essas obras produzem esses efeitos e nós esperávamos 

posições mais pontuais dos profissionais. Além disso, vale 

lembrarmos o olhar de ―utilidade‖ da literatura, presente na resposta 

―e‖, tão comum à sala de aula e ao professor pouco habituado ao 

prazer da leitura. 

9) Se você respondeu ―sim‖ à questão anterior, diga com 

quais obras costuma trabalhar. 

 

Não responderam 7 professores 

Não lembra 1 professor 

Sim, mas poucas vezes 1 professor 

Sim, costumam levar 10 professores 

Os 10 que responderam à questão apresentaram as seguintes 

obras: Histórias de Tia Nastácia, Emília no País da Gramática (2)42, 

Fábulas (2), Histórias Diversas, Reinações de Narizinho (3), O Picapau 

Amarelo (3), A boneca Emília do Sítio do Picapau Amarelo[???], O 

                                                            
42

 Os números que aparecem na frente das obras fazem referência ao número de 

vezes que elas apareceram citadas pelos professores. 
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sítio do Picapau Amarelo [seria O Picapau Amarelo?], A chave do 

tamanho, Dom Quixote das Crianças e Caçadas de Pedrinho. 

Fica-nos evidente que alguns professores não sabem a 

diferença entre a obra O Picapau Amarelo e a saga do Sítio do 

Picapau Amarelo; isso nos leva a questionar, mais uma vez, se, de 

fato, o profissional conhece o texto a que ele faz referência. 

 

10) Se você respondeu ―sim‖ à questão 8, relate como é a 

recepção de Lobato por parte dos alunos. 

Não respondeu 1 professor 

Leitura de fácil compreensão 1 professor 

Os alunos gostam do Sítio 1 professor 

Apontam pontos positivos 14 professores 

Acha a leitura difícil 1 professor 

Respondeu sim, mas acha 

difícil levar o texto à sala de 

aula, devido a poucos 

exemplares disponíveis. 

1 professor 

Houve 14 respostas que apontam os seguintes pontos 

positivos: as crianças gostam, pois já conhecem as personagens da 

TV e sabem que vão encontrar histórias fantásticas que prendem a 

atenção até o final, fazendo com que os alunos viagem para um 

mundo imaginário. Um professor disse que a linguagem do texto é 

bastante acessível aos alunos e que a criatividade de Lobato cativa o 

leitor, contribuindo para que ele se apaixone pelos textos. Um outro 

professor acrescenta que os leitores parecem viver as ações dos 

personagens. Tivemos resposta de um professor que acredita ser a 

escrita de Lobato responsável pela paixão que desperta no leitor: 

Lobato escreve na linguagem do aluno, para esse profissional. Um 

professor apenas disse que, para os alunos, a leitura é difícil devido 

ao fato de não terem em casa o hábito dessa prática. 
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Podemos elencar como maior fator negativo para realização do 

projeto o recolhimento dos questionários aplicados aos professores 

nas escolas. Houve dificuldade em se obter um número que fosse 

representativo para que tivéssemos, de fato, um quadro sobre a 

leitura da obra infantil lobatiana por parte dos professores do quinto 

ao sétimo anos. Infelizmente, os 19 questionários conseguidos foram 

insuficientes para tecermos um quadro próximo da realidade. 

Imaginávamos uma maior acessibilidade por parte dos professores. 

Lembramos, também, que, em algumas escolas, quando as alunas de 

nosso projeto retornavam para o recolhimento dos questionários, já 

não encontravam o mesmo professor para quem haviam entregado o 

questionário; muitas vezes, aquele professor era substituto e o 

efetivo voltara, ou o efetivo saíra em licença, e elas encontravam um 

substituto que não sabia nada sobre o questionário. 

Quanto aos fatores positivos, devemos lembrar que, embora a 

pesquisa se centrasse no questionário a ser aplicado aos professores, 

o projeto de pesquisa envolvia também o estudo teórico feito pelo 

grupo de estudos GELIJ. Se tivemos alguns resultados pouco 

satisfatórios na pesquisa, tivemos outros positivos advindos dos 

estudos realizados no contexto acadêmico, a começar pelo interesse 

demonstrado pelos alunos da graduação em tomar contato com a 

obra infantil lobatiana e se comprometerem com as inúmeras leituras 

realizadas e discutidas. A título de exemplos, citamos da obra infantil 

lobatiana lida até o presente momento43: Reinações de Narizinho, 

Memórias da Emília, Dom Quixote das Crianças, Peter Pan, A Chave 

do Tamanho, A Gramática da Emília, Viagem ao Céu, Fábulas, 

História do Mundo para as crianças, Aventuras de Hans Staden, O 

Saci, Histórias de Tia Nastácia, Caçadas de Pedrinho, Aritmética da 

Emília, Serões de Dona Benta. Do conjunto de obras consideradas 

―adultas‖, lemos O Saci-Pererê: resultado de um inquérito e alguns 

                                                            
43

 Maio de 2011. O GELIJ continua a se reunir quinzenalmente e tem dado 

continuidade aos estudos lobatianos. 
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contos de Negrinha. Ainda fizemos a leitura de toda a obra A Barca de 

Gleyre, correspondência de Lobato com o amigo Godofredo Rangel e 

da biografia de Lobato elaborada por Edgard Cavalheiro e intitulada 

Monteiro Lobato: vida e obra. 

Quanto aos textos críticos, debruçamo-nos, inicialmente, sobre 

o artigo de Ana Maria Machado intitulado ―Alguns equívocos sobre 

leitura‖, a fim de discutirmos a importância da leitura, especialmente 

sobre literatura, na formação do professor. Na mesma linha de 

discussão, também ingressamos no texto de Tzvetan Todorov, A 

Literatura em Perigo, com o intuito de lembrarmo-nos da necessidade 

de o professor do ensino básico ser um leitor antes de ser um crítico, 

já que tem sido uma prática comum a análise de textos literários 

muitas vezes sequer lidos pelos professores. Esses foram textos de 

teor mais amplo sobre a nossa discussão teórica preliminar a respeito 

da obra infantil de Monteiro Lobato. 

Nossas reflexões teóricas concentraram-se nas obras de Marisa 

Lajolo e João Luís Ceccantini, Monteiro Lobato livro a livro: obra 

infantil; Nem Ponto nem Vírgula: estudos sobre Monteiro Lobato, de 

Vera Maria T. Silva e Monteiro Lobato e o leitor de hoje, de João Luís 

Ceccantini. Lemos vários dos ensaios da primeira obra já que ela é 

composta por textos teóricos sobre todas as obras infantis de Lobato. 

Dessa forma, à medida que avançávamos nas leituras literárias, 

também líamos e discutíamos o texto teórico correspondente. Quanto 

à segunda, elegemos os textos teóricos também correspondentes às 

obras literárias lidas. A obra de Silva traça um paralelo com a sala de 

aula e, por isso, foi-nos bastante importante refletir sobre 

experiências de  profissionais que têm levado o texto infantil 

lobatiano até o aluno do ensino básico. Já a terceira obra, de 

Ceccantini, mostrou-nos diferentes olhares que hoje têm professores 

e alunos ao lerem as obras infantis do Sítio do Picapau Amarelo. 

Ainda foi possível lermos alguns capítulos de Os Filhos de 

Lobato: o imaginário infantil na ideologia do adulto, de José Roberto 
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W. Penteado. Nessa obra, o autor, além de apresentar um estudo 

sobre Lobato e suas obras, dedica um capítulo para falar sobre os 

leitores de Lobato em sua época e sobre a influência do escritor para 

algumas dessas pessoas na vida futura. Muitos desses leitores se 

tornaram escritores reconhecidos cujas obras guardam marcas das 

leituras do Sítio. Lemos e discutimos ainda alguns capítulos de 

Monteiro Lobato: Furacão na Botocúndia, de Vladimir Saccetta, 

Márcia Camargos e Carmem Lúcia de Azevedo. Nessa obra, os 

autores elaboram uma biografia de Lobato reunindo documentos 

inéditos de várias bibliotecas e de pesquisas no arquivo da família 

Lobato. A leitura de alguns capítulos tinha por objetivo comparar as 

informações sobre a vida do autor com as do texto biográfico de 

Edgard Cavalheiro. E, por fim, todos leram Juca e Joyce: memórias 

da neta de Monteiro Lobato, depoimento colhido por Márcia Camargos 

e publicado em forma de livro, cujas informações sobre a vida e a 

obra de Lobato aparecem no discurso da neta Joyce, que morou 

muitos anos na casa do avô e cujas recordações sobre a figura de 

Lobato contribuem para que o leitor tenha uma melhor noção a 

respeito do homem, escritor e cidadão Monteiro Lobato. 

Sempre acreditamos que, para se falar sobre qualquer texto de 

literatura, deve-se ser um leitor em potencial. Em todos os encontros 

tivemos mais de cinco alunos presentes no grupo de estudos e 

chegamos a ter, em vários momentos, treze alunos. As nossas listas 

de presença confirmam esses números. Muitos desses alunos 

participantes do GELIJ construíram projetos de ensino para serem 

ministrados em disciplinas de Estágio Supervisionado a partir da obra 

infantil lobatiana. Essas discussões ainda têm motivado o olhar para a 

teoria da literatura no que concerne ao espaço reservado para a 

literatura infantojuvenil em disciplinas de Teoria Literária. 

Acreditamos que os questionamentos já são formas de reflexão e isso 

é fundamental para o futuro professor que deverá fazer escolhas de 

textos considerados infantojuvenis para a sala de aula. Nessa linha de 
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pensamento, estamos contribuindo para que o aluno, futuro 

professor, compreenda a necessidade de conhecer leituras infantis de 

qualidade44 e perceba que muitas, presentes no mercado, 

apresentam, inclusive, marcas lobatianas, já que foram produzidas 

por muitos escritores conhecidos como ―filhos de Lobato‖. 

Também lembramos aqui de um grupo de alunos do GELIJ que 

se envolveu, em forma de trabalho voluntário, em uma escola 

pública, com o exercício de contação oral de histórias a partir do 

texto infantil lobatiano. Esses alunos tinham como objetivo, a partir 

da contação oral, ajudar o aluno a chegar ao texto literário escrito. 

Acrescentamos, por fim, o grande interesse por elaboração de 

Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação a partir de temáticas 

voltadas para a obra de Monteiro Lobato. 

Finalmente, perguntamo-nos se esses 19 professores que 

responderam ao questionário se enquadram no perfil de professores-

leitores-mediadores de leitura. Não queremos ser enfáticos 

apresentando aqui uma resposta negativa, até mesmo porque os 

dados, a nosso ver, não nos pareceram suficientes para tal afirmação. 

Entretanto, também não podemos ser omissos a ponto de não 

percebermos, por algumas respostas apontadas anteriormente na 

análise dos dados da pesquisa, que boa parte desses profissionais 

não parece ter muita afinidade com o texto literário, em especial, 

com o infantil lobatiano, foco de nossa análise.  Também 

acrescentamos que, embora muitos dos participantes do GELIJ 

tenham se empenhado (e muitos ainda continuam nesse processo) 

nas leituras e discussões sobre a obra lobatiana, não temos certezas 

de que continuarão a se aperfeiçoarem como leitores e futuros 

professores-leitores-mediadores de leitura. O que tentamos partilhar 

com nossos alunos, futuros profissionais do ensino, é que o ―ensino 

de literatura tem como objetivo primeiro a formação de leitores 

                                                            
44 A respeito dessa discussão, consultar OLIVEIRA, Ieda de (org.). O que é 

qualidade em literatura infantil e juvenil. São Paulo: DCL, 2005. 
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literários‖ (GREGORIN FILHO: 2009, p. 95). Além disso, cabe a nós 

todos, professores de leitura, levarmos nossos alunos à conclusão de 

que: 

Conhecer novas personagens é como encontrar novas 
pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las 

interiormente de imediato, pois cada ação tem o ponto 

de vista do seu autor. Quanto menos essas 

personagens se parecem conosco, mais elas ampliam 

nosso horizonte, enriquecendo assim nosso universo. 
(TODOROV: 2009, pp. 80-81) 

É por isso que Monteiro Lobato passa a encantar o pequeno 

leitor, ao criar a personagem-boneca (ou seria boneca-personagem?) 

Emília. Quem seria tão irreverente, tão ousada, tão cheia de idéias, 

tão contraditória, tão inconformada com o mundo a ponto de querer 

reformá-lo? Que pequeno leitor (e grande também!) não se 

apaixonaria por personagem tão diferente dele, tão capaz de ampliar 

a maneira de ver o pequeno cosmos onde ele se encontra senão 

Emília! Já dizia Lobato de sua criação em carta a Godofredo Rangel, 

em 1943, quando já quase toda sua saga infantil estava publicada: 

Muito interessante o que se passou com meus livros 

para crianças. Os personagens foram nascendo ao 
sabor do acaso e sem intenções. Emília começou como 

uma feia boneca de pano, dessas que nas quitandas do 

interior custavam 200 réis. Mas rapidamente evoluiu, e 

evoluiu cabritamente –cabritinho novo- aos pinotes. 

Teoria biológica das mutações. E foi adquirindo uma tal 
independência que, não sei em qual livro, quando lhe 

perguntam: ―Mas que você é, afinal de contas, Emília?‖ 

ela respondeu de queixinho empinado: ―Eu sou a 

Independência ou Morte‖. E é. Tão independente que 

nem eu, seu pai, consigo dominá-la. Quando escrevo 
um desses livros, ela me entra nos dois dedos que 

batem as teclas e diz o que quer, não o que eu quero. 

Cada vez mais Emília é o que quer ser, e não o que eu 

quero que ela seja. Fez de mim um ―aparelho‖, como se 

diz em linguagem espírita. (LOBATO: 1968, p. 341) 

Se nossos professores têm em mãos tantas obras infantis de 

Lobato com a presença de personagem tão instigante ao mundo 
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infantil, fica a pergunta: por que não ser leitor de Lobato e aproximá-

lo do pequeno leitor? Como professores-mediadores de leitura 

poderemos ajudar, em especial as crianças, a descobrirem, na saga 

infantil lobatiana, uma ―literatura [que] amplia o nosso universo, 

incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo‖ 

(TODOROV: 2009, p. 23). Eis aqui, portanto, nossa função como 

professores. 
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UMA VISITA À CASA DA MADRINHA 

SOUZA, Raquel Cristina de Souza e 45 

RESUMO: Na década de 70, período reconhecidamente fértil para a 

literatura infantil e juvenil brasileira, as narrativas voltadas para esse 

público, respaldando-se na natureza plurívoca do signo literário e nas 
potencialidades inventivas e transgressoras da língua, abusaram de 

símbolos e alegorias para veicular ideias contrárias ao regime militar e 

expressar de forma sub-reptícia a indignação contra injustiças e violências 

cometidas. É este o caso de A casa da madrinha (1978), de Lygia Bojunga, 

obra em que é possível observarmos um aproveitamento estético das 

características do conto maravilhoso tradicional, tão caro às crianças, na 
composição de uma alegoria em defesa do exercício do imaginário, via 

ficção, como arma possível contra a opressão ideológica. Devido ao 

tratamento estético singular, que será investigado nesse trabalho, a obra 

transcendeu o contexto social imediato que lhe serviu de motivação e pôde, 

ao longo das décadas, falar de perto aos desejos e anseios de seus leitores. 

PALAVRAS-CHAVE: Alegoria; conto maravilhoso; ficção; literatura infanto-

juvenil brasileira. 

ABSTRACT: In the seventies, a period widely known as fertile for Brazilian 

children‘s and youth literature, the narratives focused on this audience, 

backing on the plurivocal nature of literary sign as well as on the inventive 
and transgressor potentialities of language itself, took large advantage of 

symbols and allegories to widespread ideas which were opposed to military 

regimen. They expressed, between the lines, indignation against all injustice 

and violence that were committed. This is the case of  A casa da madrinha 

(1978), by Lygia Bojunga, a work in which it is possible to observe an 
aesthetical use of the traditional fairy tales characteristics, so cherished by 

children, on the composition of an allegory in defense of the use of 

imaginary, through fiction, as a possible weapon against ideological 

oppression. Due to a unique aesthetical treatment, which will be analyzed 

on this work, Bojunga‘s narrative has overtaken the immediate social 

context that was its inspiration and has been spoken closely to children‘s 
desires for decades. 

KEY WORDS: Allegory; fairy tales; fiction, Brazilian children and youth 

literature 

Lygia Bojunga, referência obrigatória nos estudos de literatura 

infantil e juvenil brasileira, é uma das autoras a quem se deve a 

renovação do gênero na década de setenta. As características 
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inovadoras das obras desse período podem ser resumidas em dois 

pontos principais. Primeiro, ao pressupor que uma das 

particularidades da psique infantil é o uso irrefreável do imaginário 

como parâmetro para compreensão do mundo, a literatura infantil 

passa a se assumir ficção e a se deixar irrigar por esse imaginário. 

Segundo, o didatismo moralizante dá lugar à contestação de 

verdades pré-estabelecidas e à livre expressão de ideias No caso das 

obras da década de 70, esse último aspecto é particularmente 

importante, já que o país atravessava um turbulento período de 

privação de liberdades de toda sorte por conta do governo ditatorial 

militar. As narrativas desse período voltadas para o público infantil, 

respaldando-se na natureza plurívoca do signo literário e nas 

potencialidades inventivas e transgressoras da língua, abusaram de 

símbolos e alegorias para veicular ideias contrárias ao regime e 

expressar de forma sub-reptícia a indignação contra as injustiças e 

violências cometidas. 

Todos esses elementos estão reunidos de forma ímpar em A 

casa da madrinha (1978), obra que pode ser lida como uma bela 

alegoria para a defesa da ficção – emancipadora por natureza – como 

uma arma possível de ser empregada contra a opressão ideológica. 

Uma breve visita a essa casa encantada nos surpreende pelo trabalho 

estético cuidadoso com um complexo de imagens que dão conta de 

traduzir simbolicamente os elementos da realidade circundante, tanto 

a sócio-histórica (marcada pela ditadura militar) quanto a psicológica 

(caracterizada pelo medo e cerceamento de liberdades individuais, 

independentemente do contexto).  Devido ao tratamento estético 

singular, que será investigado neste trabalho, a obra transcendeu o 

contexto social imediato que lhe serviu de motivação e pôde, ao 

longo das décadas, falar de perto aos desejos e anseios de seus 

leitores. 

O fio condutor da arquitetura textual de A casa da madrinha diz 

respeito ao aproveitamento das características do conto maravilhoso, 
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que sabemos ser tão caro às crianças de todas as épocas e lugares. 

Desde o título da obra podemos entrever a referência a esse gênero 

cuja origem se confunde com a da própria humanidade. ―Madrinha‖ 

designa a pessoa de confiança que batiza o menino ou a menina e 

propõe-se a fazer o papel de mãe no caso de esta faltar, mas também 

remete às fadas dos contos tradicionais – o elemento mágico 

possibilitador de todo e qualquer desejo e cuja existência, que desafia 

a razão, não é contestada. A principal característica do maravilhoso 

diz respeito ao fato de seu universo ser 

instituído desde o início [como] um mundo inteiramente 

arbitrário e impossível, onde o espaço e os fenômenos 

encenados não permitem qualquer dúvida quanto a sua 

índole meta-empírica. De facto, o maravilhoso conta 
histórias frequentemente eivadas de figuras e 

ocorrências em franca contradição com as leis da 

natureza, mas nunca discute a probabilidade da sua 

existência objectiva nem pretende sequer suscitar 

interpretações que o façam. (FURTADO, 1980, p. 34-

35) 

Esse mundo ―arbitrário e impossível‖ coincide com o mundo 

ficcional criado por Lygia. A imagem da porta azul com flor amarela 

contida na capa das primeiras edições da editora Agir (e resgatada 

pelas últimas edições da editora Casa de Lygia) é um dos elementos 

do complexo de símbolos anteriormente aludido que dará forma à 

narrativa. A imagem da porta, e a consequente ideia de 

ultrapassagem a ela plasmada, será um mote constante no texto. A 

porta ilustrada na capa, claro está, é a entrada da casa da madrinha 

– ou, o que vem a dar no mesmo –, a entrada para o universo 

ficcional criado pela autora. Ocupando toda a superfície, essa porta é 

um convite irresistível para que o leitor adentre o texto e faça dessa 

porta o primeiro limite a ser ultrapassado. Mas não é só o trânsito 

entre o mundo real o mundo ficcional que está em jogo, mas o 

próprio deslocamento existencial: aceitar abrir essa porta é aceitar 
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ser modificado pelo texto, transformando em um outro, como aliás é 

o objetivo de toda ficção literária. 

A ideia de passagem também pode ser observada na própria 

estrutura da narrativa. Esta nos conta a história de um menino 

(Alexandre) que viaja estrada afora rumo à casa de uma madrinha 

desconhecida com seu amigo Pavão, um animal com dificuldades de 

se comunicar por ser mentalmente perturbado. Os dois fazem 

pequenas apresentações aqui e ali para conseguirem dinheiro e 

comida, até que param em uma cidadezinha onde conhecem Vera, 

menina da mesma faixa etária de Alexandre que se encanta com o 

show e com as histórias do menino. 

Essa é a espinha dorsal do enredo, que se organiza 

basicamente sob a forma de diálogos entre Vera e Alexandre, 

diálogos esses que são entrecortados por várias narrativas. É como 

se essa história principal, a do encontro das crianças, contivesse 

―portas‖ (passagens) que se abririam para inúmeras outras histórias 

paralelas, que permitem que saibamos o motivo da viagem de 

Alexandre, sua história de vida, a do Pavão, a da Gata da Capa, a da 

janela empenada e inúmeras outras. Há sempre uma ―deixa‖, uma 

fala ou frase que dá ensejo a uma passagem para outra 

temporalidade que permite que o leitor vá tomando conhecimento de 

variados aspectos relacionados aos personagens e aos fatos narrados. 

A mudança de foco narrativo é o principal recurso que sinaliza as 

aberturas para essas outras narrativas. A voz de Alexandre 

constantemente some diante da terceira pessoa que assume para 

narrar as histórias, o que contribui para caracterizar o menino como 

um ficcionista. Suas narrativas se espraiam por páginas e páginas 

afora, a ponto de nos esquecermos de que se tratava inicialmente de 

um diálogo entre ele e a menina, como quando ele narra a história do 

seu amigo Pavão. 

A presença desse pavão que fala, age, pensa e sente como um 

humano (assim como a Gata da Capa ou a Janela Empenada) não 
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causa estranhamento a nenhum dos demais personagens do mundo 

ficcional criado pela autora. Estão todos integrados no mesmo 

universo maravilhoso, que, como vimos anteriormente, se caracteriza 

como aquilo que, ao irromper no real, não pode ser apreendido pela 

razão.  A atração natural das crianças por esse maravilhoso pode ser 

explicada pelas semelhanças que a infância do indivíduo partilha com 

a infância da humanidade. A principal delas, que nos interessa mais 

de perto, diz respeito ao pensamento mágico que caracteriza a 

mentalidade tanto do primitivo quanto da criança. 

O homem primitivo invoca o maravilhoso para dar sentido às 

forças exteriores que dominam sua experiência cotidiana e estão 

longe de seu entendimento racional. Também a criança, no início de 

seu desenvolvimento psicológico, interpreta o mundo segundo um 

princípio de causalidade inicial a que Piaget chamou mágico-

fenomenista: ―‘Fenomenista‘ porque qualquer coisa é capaz de 

produzir qualquer coisa segundo as ligações anteriormente 

observadas, e ‗mágica‘ porque está centrada na ação do sujeito sem 

consideração dos contatos espaciais‖ (PIAGET e INHELDER,1998, p. 

22). A criança pensa que pode agir à distância sobre os objetos, 

segundo sua vontade, pois não reconhece a fronteira entre o eu 

vivido e o eu exterior, de modo que o real é deformado em função 

unicamente de sua ação. A ―magia‖ que caracteriza esse período 

corresponde a uma etapa pré-simbólica do pensamento. 

À medida que o psiquismo infantil avança no desenvolvimento, 

surge a função semiótica (ou simbólica), que é a função geradora da 

representação mental e responsável pelo surgimento da linguagem. O 

jogo simbólico ou o jogo de ficção, sem dúvida, é conduta essencial 

no amadurecimento mental da criança: 

Obrigada a adaptar-se, sem cessar, a um mundo social 
de mais velhos, cujos interesses e cujas regras lhe 

permanecem exteriores, e a um mundo físico que ela 

ainda mal compreende, a criança não consegue, como 

nós, satisfazer as necessidades afetivas e até 

intelectuais do seu eu nessas adaptações, as quais, 
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para os adultos, são mais ou menos completas, mas 

que permanecem para ela tanto mais inacabadas 
quanto mais jovem for. É, portanto, indispensável ao 

seu equilíbrio afetivo e intelectual que possa dispor de 

um setor de atividade cuja motivação não seja a 

adaptação ao real senão, pelo contrário, a assimilação 

do real ao eu, sem coações nem sanções: tal é o jogo 

(...). (Ibidem, p. 52-53) 

Conseguir discernir entre o real e o imaginário é consequência 

da evolução da capacidade simbólica. É um processo que engloba as 

fases do animismo – em que a criança encara os corpos como vivos e 

dotados de intenção, de forma que objetos, animais, plantas ganham 

vida ao seu redor – e do artificialismo – em que a criança considera 

fatos e eventos naturais como produto da fabricação humana ou 

divina, pois ainda não é capaz de conceber o mundo segundo noções 

abstratas. 

O maravilhoso, assim, se adéqua de forma exemplar às 

particularidades da psique infantil nos primeiros estágios de seu 

desenvolvimento, quando se apoia no imaginário para compensar a 

falta de experiência e de esquemas mentais que deem conta de 

explicar o real. Quando começa a surgir a função simbólica nos 

esquemas mentais, a criança passa a distinguir o fingimento com o 

qual se compraz em suas brincadeiras do real experimentado. Ela cria 

um mundo à parte que está sempre pronto a ruir quando a mãe 

chama para almoçar, por exemplo. 

À medida que o processo de desenvolvimento psíquico avança 

para as operações mentais abstratas, mais importante se torna o 

papel de instâncias externas (família, escola) na tarefa de socializar a 

criança e inseri-la na lógica adulta racional e pragmática. Esse 

processo não raro exclui uma renegação do imaginário, como se este 

fosse inferior à razão. No trecho abaixo, vemos encenada a luta entre 

o pensar infantil e o pensar adulto na figura de Vera, que está sempre 
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controlando a hora, pois seus pais têm ―mania de relógio.‖ 

(BOJUNGA, 2002, p. 62)46: 

— Mas tá na cara que você não tem madrinha 

nenhuma! Aquilo tudo foi história que o Augusto 

inventou pra você dormir! — E foi só acabar de falar 
que já bateu um arrependimento danado: "puxa vida, 

pra que que eu fui falar? pra quê!" Alexandre ficou 

parado olhando pra ela. Querendo entender. Tanto 

tempo parado, que Vera foi ficando na maior aflição, 

pra que que ela tinha falado? 

Ele chegou perto dela e perguntou baixo, devagar: 
— Tá na cara? Mas por que que tá na cara? 

— Porque tá, ué. 

— Porque-tá-ué não é resposta. Quero saber por quê. 

Por quê!! 

Quando ela foi responder sentiu um nó na garganta; 
ficou quieta. Ele agarrou ela pelo ombro e sacudiu ela 

com força: 

— Quer fazer o favor de responder, quer! 

— Bom, eles falaram que... 

Alexandre soltou Vera: 
— ―Eles? Eles‖? — O olho brilhou. — Foi teu pai e tua 

mãe que falaram que tá na cara que eu não tenho 

madrinha nenhuma? 

— Foi. 

— Aaaaaaah bom! — E aí pronto: esqueceu mágoa, 
zanga, tudo; não ligou mais a mínima. — Você devia ter 

dito logo que eles é que falaram. Por que que você não 

disse? 

— Mas... 

— Nem tô mais interessado. Já tinham me avisado que 

gente grande tem uma inveja danada de madrinha de 
gente pequena. (p. 88) 

Por causa dos pais, a menina é pressionada a reconhecer a casa 

de madrinha de Alexandre um engodo, em vez de verdadeira ficção – 

cuja essência é muito mais complexa que a simples dicotomia 

verdadeiro/ falso. 

Outro aspecto característico do maravilhoso é o fato de se 

configurar como um espaço de realização dos anseios primordiais do 

homem. Segundo estudo paradigmático de Le Goff (1983) sobre o 

maravilhoso medieval, este serve principalmente de contrapeso à 
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banalidade e à regularidade do cotidiano. Os contos populares que 

circulavam na Idade Média e que serviram de base para as versões 

infantis que conhecemos até hoje estão povoados de elementos do 

universo mental dos camponeses do antigo regime (DARNTON, 

1986). Tais elementos comparecem ao texto como reflexo da situação 

econômica dessa camada popular, situada na base da pirâmide social. 

A vida dos camponeses se resumia a uma árdua luta diária por 

sobrevivência. Não é por acaso, então, que os contos tradicionais 

estejam povoados de camponeses que ascendem a nobres; de farta 

comida e de muitas recompensas materiais para a plebe que encena 

as tramas. Os contos maravilhosos que circulavam pelas camadas 

populares ofereciam uma compensação para a vida torturante que 

levavam por meio do imaginário. 

Em uma das muitas portas invisíveis que se nos abrem a partir 

dos diálogos de Alexandre e Vera, ficamos sabendo que ele é morador 

de uma favela carioca e precisa trabalhar como vendedor ambulante 

para ajudar a família. Sua mãe é empregada doméstica, seu pai 

desapareceu, seus irmãos mais velhos também trabalham e a certa 

altura ele é obrigado a largar a escola. Quando isso acontece, 

Alexandre sai de casa em busca da casa da madrinha de quem ele 

ouviu falar, mas não conhece pessoalmente, e que materializa suas 

expectativas de se ver livre da sua situação precária de vida. A 

maneira como ele toma conhecimento dessa madrinha é bastante 

sintomática, já que seu irmão Augusto, que lhe revela esse fato, faz o 

papel de um exímio contador de histórias que embala suas noites de 

sono. A casa que ele descreve para o irmão mais novo é mágica: tem 

uma cadeira com vontade própria, que abraça ou derruba as pessoas 

a seu bel prazer; tem um armário que faz as vezes de vara de condão 

e fornece o que quer que se peça: comida farta, roupa para se 

divertir na praia e se proteger do frio, sapato novo quando o velho 

acaba – tudo que falta a Alexandre: 
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– (...) Na cozinha tem outro armário igualzinho. Só que 

é pintado de branco. O que sai lá de dentro, ah, nem é 
bom pensar. 

– Sai coisa ruim? 

– Ruim? Ruim é aqui que a gente vive pensando se vai 

ter comida ou não. 

– Por falar nisso, Augusto, to com um buraco danado 

na barriga. 
– Dorme que o buraco passa. (p. 53) 

A localização da casa é em ambiente idílico: fica no alto de um 

morro florido, no fim de uma estrada, e as janelas dão vista para o 

mar e para a mata. O primeiro contato de Alexandre com esse 

ambiente encantado é por meio de seu imaginário, a partir da ficção 

criada por Augusto. Em várias passagens do longo diálogo entre os 

irmãos na hora de dormir as falas de Augusto nos dão a entender que 

a casa da madrinha é uma invenção sua para consolar o irmão mais 

novo. Na verdade, a história da casa é construída junto com 

Alexandre, sem que este perceba. Quer dizer, ele participa do ato de 

efabulação: 

– Era de dia ou de noite? (Alexandre) 

– Adivinha. (Augusto) 

– Era de noite, com uma lua só pelo meio que... Não, 

não! Era de dia, não tinha escuro nenhum, tava tudo 
bem claro, tinha até muito sol 

–Ué, como é que você adivinhou de novo? (p. 51) 

A ficcionalização de uma situação de contação de história 

inscreve o relato do irmão no campo da efabulação, preparando o 

leitor para a recepção da própria obra ficcional que tem em mãos. 

Lygia parece insinuar nas entrelinhas que tudo que o leitor lê não 

passa artefato, produto de um ato criativo. 

Além do prazer de adentrar em um mundo de faz-de-conta, há 

ainda mais uma razão para o fascínio que os contos maravilhosos 

exercem nos pequenos. Essas histórias, porque se nutrem do 

manancial mítico, em que podemos ver tratadas questões primordiais 

e universais relativas às paixões, temores e incertezas do homem, 



 

226 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

encerram verdades psíquicas sob a forma simbólica e sobre as quais 

a criança ainda não está consciente. Bettelheim (2002) é bastante 

claro a este respeito. Segundo o autor, o conto de fadas resulta do 

conteúdo comum consciente e inconsciente não de uma pessoa em 

especial, mas do consenso de várias pessoas a respeito do que 

consideram problemas humanos universais, e por isso segue sendo 

recontado por gerações. Num conto de fadas, os fenômenos internos 

psicológicos recebem corpo em forma simbólica e podem oferecer à 

criança exemplos tanto de soluções temporárias quanto permanentes 

para as dificuldades que encontra durante seu desenvolvimento 

psíquico. 

Lygia Bojunga não perdeu de vista mais essa característica 

importante do conto maravilhoso e trabalhou simbolicamente com a 

questão do medo, à semelhança dessas narrativas tradicionais. A 

diferença está apenas nas circunstâncias específicas desencadeadoras 

do sentimento, mas a realidade psíquica é a mesma em qualquer 

tempo e lugar e para qualquer ser humano. O que está na base do 

medo é a questão da segurança e da vulnerabilidade diante do 

desconhecido, do incompreensível, do incontrolável. Para Bauman, o 

―medo é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da 

ameaça e do que deve ser feito - do que pode e do que não pode - 

para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso 

alcance.‖ (BAUMAN, 2008, p. 8 – grifos do autor) 

A insegurança e a incerteza, embora sejam sentimentos 

inelutavelmente humanos, que nos acompanham ao longo do 

processo de amadurecimento psicológico, afetivo e social, são 

frequentemente manipulados socialmente para os mais diversos fins. 

Lygia Bojunga captou essa ambiguidade ao dar tratamento estético 

ao medo, e sua narrativa acaba por permitir duas leituras. Em 

primeiro lugar, o texto remete ao medo disseminado pela violenta 

opressão física e psicológica da ditadura militar que marcava o 

contexto de produção do livro, e cujo estímulo pretendia impor o 
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silêncio e a passividade. Estamos diante de mecanismos de 

construção e disseminação de um temor coletivo para que se garanta 

a ordem social segundo a perspectiva do Estado totalitário. A 

narrativa, entretanto, não se esgota na referência à conjuntura sócio-

histórica, e nem pretende ser um texto engajado para crianças. A 

estas, a narrativa fala, por meio do recurso ao simbólico, sobre o 

medo de crescer, de amadurecer, de enfrentar as exigências que a 

vida vai impondo continuamente em seu curso. O sentimento de 

opressão não está daí excluído: a criança é continuamente impelida a 

se submeter a jugos externos (os pais e a escola, principalmente) 

nesse processo. 

À semelhança do conto maravilhoso tradicional, a narrativa de 

Lygia pretende apresentar uma alternativa para que se possa superar 

o medo que emerge da opressão. Essa alternativa, que é a 

proposição central da obra de Lygia, diz respeito à valorização do 

exercício do imaginário por meio da ficção como forma de liberdade. 

Para dar forma a essa ideia, será aproveitada mais uma vez a 

imagem da porta e as ideias correlatas de (ultra) passagem. 

Para entrar na casa encantada descrita por Augusto, é preciso 

pegar a chave que está escondida dentro de uma flor pendurada na 

porta. Este é o trecho em que Augusto conta ao irmão sobre a chave: 

— Escuta, sempre que eu tô com medo do escuro, de 

ficar sozinho, de trabalhar, de uma porção de coisas, 

você diz que o medo tá ganhando de mim, não diz? 

— E quando um dia eu te perguntei quando é que eu ia 

ganhar dele você disse que era quando eu tivesse a 
chave da casa no bolso. Agora você tá dizendo que a 

chave é minha então tá na hora de eu começar a 

ganhar do medo, não tá não? Hem? Augusto! Ei, 

Augusto! Você tá dormindo? 

— Não. 

— Então diz, diz. 
— O quê, Alexandre? 

— Eu vou começar a ganhar do medo? 

— Bom... 

— Bom o quê? 

— Bom, eu falei ―chave no bolso‖. Por enquanto ela 
ainda tá dentro da flor. (p. 50) 
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Os símbolos aqui são claros: transposta a porta da casa, 

adentra-se um mundo mágico que, como já vimos, corresponde à 

promessa de compensação para a vida difícil que o menino leva. Além 

disso, a porta é também passagem para a maturidade. A chave, que 

está na flor e não no bolso (porque ele não tomou posse dela ainda) 

garante a superação de inúmeros medos que, em conjunto, 

manifestam o medo de crescer. A longa viagem de Alexandre, cujo 

destino ele conhece, mas não o caminho para alcançá-lo, é também 

uma viagem rumo ao amadurecimento e à conquista da autonomia, 

configurando-se assim um rito de passagem. 

É a figura do pavão que concentra a ideia de subjugação do 

pensamento e remete metaforicamente tanto à repressão imposta 

pela ditadura quanto à repressão da escola, instância primordial para 

a socialização da criança e que não raro procede a essa inserção 

social no mundo racional e adulto à custa da mutilação do imaginário 

– ignorando o fato de que a capacidade de efabulação, tanto ou mais 

que a razão, funda o humano. 

O Pavão que viaja com Alexandre é mentalmente perturbado 

por conta de uma curiosa operação que ele sofreu para ter acoplado 

em sua mente um dispositivo que filtrasse todas as suas ideias antes 

que estas fossem expostas. Só passariam por esse filtro aquelas 

ideias previamente escolhidas por seus patrões, que exploravam 

comercialmente a beleza do animal. A operação aconteceu em uma 

escola com o significativo nome de ―Osarta do Pensamento‖ (―atraso‖, 

de trás pra frente). Antes do filtro, os instrutores tentaram outra 

técnica: 

O Curso Papo era pra isso mesmo: pro aluno ficar com 

medo de tudo. O pessoal do Osarta sabia que quanto 

mais apavorado o aluno ia ficando, mais o pensamento 

dele ia atrasando. (...) 

Inventavam coisas horríveis pra contar da noite. E 
diziam que se o Pavão não fizesse tudo que os donos 

dele queriam, ele ia ter brotoeja, dores de barriga 

horrorosas, era até capaz de morrer assado numa 
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fogueira bem grande. O Pavão cada vez se apavorava 

mais. (p. 26-27) 

A questão da construção social do medo aqui está clara, bem 

como seu papel castrador da criatividade e autonomia dos indivíduos. 

É bastante revelador o papel da escola tradicional aqui tematizado, 

pois que é instância presente na vida da criança e alicerce 

indispensável para a propagação da ideologia do status quo. Além 

disso, mais uma vez o recurso ao simbólico permite que se remeta 

simultaneamente ao contexto da ditadura militar e às particularidades 

da psique infantil. 

O tal filtro acima referido, no entanto, veio com defeito de 

fábrica e, por vezes, ao sacudir a cabeça, o pavão recupera o fluxo 

normal de seus pensamentos e pode expor com clareza suas 

opiniões. Não é por acaso, portanto, que, ao chegar à casa encantada 

da madrinha de Alexandre, ele recupere totalmente o controle sobre 

o que pensa. 

A imagem da cerca, que reforça a ideia de ultrapassagem 

contida na porta, concentra de forma ambígua as proibições que o 

adulto costuma fazer à criança e aquelas impostas pelo regime de 

exceção. Notemos o caráter difuso dessas proibições e como 

Alexandre ousa contestar sua validade: 

— O que é que tem depois daquela cerca? (Alexandre) 

— Onde? (Vera) 
— Lá. Depois de tudo que a gente vê daqui. 

— Não sei. Eu só conheço até acerca. 

— Por quê? 

— Por que o quê? 

— Que você nunca foi até lá? 

— Pra quê? 
— Pra ver o que é que tem do lado de lá. 

— Disseram que é melhor a gente não ir. 

— Quem disse? 

— Todo o mundo. (p. 14) 

A cerca limita – o espaço, as ideias. Causar medo é a melhor 

forma de controlar os indivíduos. A cerca era cheia de espinhos, feia, 
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―pra todo o mundo ficar com medo e não passar‖ (p. 91). Mas o que 

fazer quando se começa a ganhar do medo? Chega-se à casa da 

madrinha, o espaço da liberdade. E é o exercício do imaginário, por 

meio da ficção, que possibilitará a Alexandre ir além da cerca e 

superar tudo o que ela representa. 

O rumo da viagem de Alexandre começa a mudar quando ele e 

Vera inventam um cavalo: 

— Vamos andar a cavalo? 

— Onde é que tem cavalo? 

— A gente inventa um. 
(...) 

— Então tá. Como é que ele vai ser? 

— Amarelo. 

— Ele podia ser todo amarelo mas com o rabo cor de 

laranja. 

— Certo. 
— Ele vai ter asa? 

— Pra quê? 

— Pra gente sair logo voando. 

— Nem vai precisar, ele vai ser bom de galope. 

— E como é que ele vai se chamar? 
— Ah. 

— O quê? 

— Ah. 

— Ah? 

— Mas não é Ah assim! Ele se chama um Ah gritado. 
Com força. Assim, ó: 

Aaaaaaaaaaaaah! 

— Mas o nome dele é esse mesmo? 

— Não tá acreditando? Chama só pra você ver. 

— Ah! 
— Não! Você não tá dizendo direito. É assim, ó: — E 

berrou de novo — 

Aaaaaaaaah! 

O Pavão gritou junto; parecia até um eco. E só aí é que 

Vera gostou mesmo do nome. Berrou também: 

— Aaaaa... — Mas parou o grito. Ainda sem acreditar. 
— Será que chamando ele vem? 

Chamaram juntos. Com toda a força. 

— Aaaaaaaaaaaaah! 

E o cavalo apareceu. (p. 89-90) 

Com esse cavalo, ele, Vera e o Pavão conseguem ultrapassar a 

cerca.  Isso quer dizer que saíram do campo do maravilhoso, que se 

furta a dar explicações para o insólito porque emerge de uma 
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compreensão primitiva e mágica do mundo, e irromperam no campo 

do ficcional, ou seja, adquiriram a capacidade simbólica e a 

consciência do faz-de-conta. 

No entanto, assim que eles passam pela cerca, caem em um 

espaço escuro, em que ―nada fazia barulho, nem se mostrava‖. (p. 

91) O medo diante do desconhecido, então, se instaura. E é tão forte 

que nenhum deles consegue inventar mais nada para sair de lá. Até o 

cavalo começa a se ―desinventar‖. O medo paralisa o imaginário: 

―Parece que eu tô todo amarrado. É o medo que deixa a gente assim, 

não é?‖ (p. 92). Aliás, o medo construído socialmente tem 

exatamente essa função. A proibição da cerca é então relembrada 

para trazer à tona a ameaça que provoca o medo e garante o domínio 

(do Estado, da família, da escola) sobre o indivíduo: 

E então Vera falou baixinho: 
— Tá vendo? Bem que eles disseram que a gente não 

podia passar pro lado de cá da cerca. É castigo. 

— Castigo? 

— Castigo, sim. 

— O que é que é castigo? 
— Esse escuro todo. 

— Mas castigo por quê? 

— Porque disseram que a gente só podia ir até a cerca. 

E a gente passou. (p. 93) 

A presença do escuro como abrigo do medo é bastante 

sintomática: ―Na escuridão, tudo pode acontecer, mas não há como 

dizer o que virá. A escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o 

habitat natural da incerteza - e, portanto, do medo.‖ (BAUMAN, 2008, 

p. 8) Em Delumeau (1989) também encontramos as razões dessa 

associação entre o escuro e o medo. O autor nos informa que foram 

os perigos objetivos da noite que levaram a humanidade a povoá-la 

de medos subjetivos. Com pouca ou nenhuma tecnologia, a vida à 

noite era quase impossível, fosse no campo (por conta dos animais), 

fosse na cidade (por causa da criminalidade que dela tira proveito). 

Além disso, a pouca visibilidade da noite facilita o engano e estimula 
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a imaginação: ―(...) a privação de luz atenua os ―redutores‖ da 

atividade imaginativa. Esta, liberada, confunde mais facilmente que 

durante o dia o real e a ficção e corre o risco de desorientar-se fora 

dos caminhos seguros‖. (DELUMEAU,1989, p. 99) 

Nem é preciso dizer que o medo do escuro, extremamente 

comum na infância, guarda todas essas dimensões: abriga o 

desconhecido, ameaça a segurança e, principalmente, dá asas à 

imaginação já sem freios dos pequenos. Em A casa da madrinha, 

essa imaginação fértil, em vez de continuar povoando o escuro de 

fantasmas, serve de arma para vencer o medo. Quando não há mais 

nada a fazer a não ser encará-la, a escuridão se torna equiparável ao 

momento que precede a criação e, portanto, guarda em si o potencial 

de existência de todas as coisas. Com um giz na mão, eles fazem do 

escuro um quadro-negro e desenham uma porta. Das trevas, faz-se 

luz; do nada, faz-se o mundo. Nunca é demais lembrar que a 

etimologia do verbo latino fingere, origem da palavra ―ficção‖, remete 

à criação e se equipara à poiesis grega: a passagem do não-ser ao 

ser. A porta inventada então se abre e diante de Alexandre e seus 

amigos se mostra o caminho de flores que os leva à casa da 

madrinha. Eles atravessam a porta e estão livres do escuro – e do 

medo. 

Vale a pena destacar que a ideia de ultrapassagem, mote que 

dá encaminhamento à narrativa, comparece na teoria da ficção de 

Wofgang Iser (1983). Para o autor, o que particulariza a ficção 

literária é uma ultrapassagem do real. O fictício é a travessia de 

fronteiras entre dois mundos que sempre inclui o mundo que foi 

ultrapassado e o mundo ao qual visa. O fictício depende, porém, do 

imaginário para concretizar plenamente esse mundo que tem em 

mira. Ele compele o imaginário a assumir forma, ao mesmo tempo 

em que serve de meio para manifestação deste. Em outras palavras, 

o fictício não pode conceber o mundo para o qual aponta; sua 

existência precisa ser fingida pela imaginação para ser tratada como 



 

233 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

se fosse real. A porta desenhada com o giz pelas crianças marca essa 

travessia de fronteiras entre a realidade empírica e a realidade 

ficcional. E é só por meio do imaginário que a casa da madrinha, tal 

qual narrada por Augusto, se concretiza e possibilita o exercício pleno 

da liberdade do pensar. 

Mas a narrativa não termina nesse espaço mágico, dando a 

impressão de que todos os problemas foram solucionados para 

sempre. As demandas da realidade impelem Vera a voltar para casa. 

Ela tenta sair escondido, mas Alexandre a vê e vai atrás dela. O 

cavalo atravessa de novo a cerca e vão todos parar no sítio onde a 

menina mora. De volta à ―realidade‖, o Pavão volta ter o pensamento 

pingado; a Gata da Capa desaparece, assim como o irmão de 

Alexandre. No entanto, Alexandre tem agora no bolso a chave da 

porta azul da casa da madrinha, o que significa dizer que ele 

amadureceu e aprendeu a ganhar do medo. Ou seja, tomou 

consciência do potencial criativo e libertador de seu imaginário – ao 

contrário de Vera: 

— Olha a flor amarela que enfeitava o peito da porta 

azul. Como é que ela veio parar na minha mala? Foi 

você que botou ela aqui?  
Vera olhou a flor; olhou Alexandre; "por que será que 

ele tá achando que a flor que eu botei na mala é a flor 

que enfeitava a porta azul? essa mala ainda é muito 

menor..." 

Alexandre enfiou a mão na flor pra pegar a chave da 

casa. 
Vera pensou: pronto, agora ele vai ver que é uma outra 

flor. 

Alexandre pegou a chave e guardou no bolso: 

— Que legal! Agora vou viajar com a chave da casa no 

bolso; não vou ter mais problema nenhum. Lembra do 
que o Augusto falou? 

Vera ficou olhando pra flor sem entender. (p. 112) 

Defender de forma tão radical a ficção como fez Lygia é tão 

subversivo quanto qualquer manifesto político inflamado. Aliás, a 

obra em si é a concretização de sua premissa, já que driblou a 

censura e exerceu sua liberdade de pensamento por meio da ficção. É 



 

234 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

bastante significativo o fato de esta ter sido perseguida tantas vezes 

ao longo dos séculos, fosse por faltar com a verdade da igreja, por 

incentivar a imaginação no lugar da razão, por ir contra a moral e os 

bons costumes, por ser politicamente incorreta – em suma, por 

possibilitar a liberdade de pensamento por meio do estímulo da 

disposição humana para o imaginário. 

Nesse sentido, o rendimento estético da apropriação dos 

elementos do conto maravilhoso é incontestável. O maravilhoso é ―a 

forma primordial do imaginário de obras de todas as latitudes 

culturais‖ (CHIAMPI, 1980, p. 49). Isso significa dizer que é a partir 

dele que o homem desenvolve seu potencial para o exercício do 

imaginário, que encontrará na ficção literária seu lugar cativo. A 

entrega ao universo fabulado é disposição antropológica que confirma 

o homem em sua humanidade, de modo que o contato precoce da 

criança com o conto maravilhoso tradicional, que fala de perto à sua 

sensibilidade, é a forma primeira de iniciá-la nos meandros da ficção. 

É na criação de mundos possíveis que o faz-de-conta infantil se 

aproxima do faz-de-conta da criação ficcional, pois em ambos o papel 

do imaginário é essencial. Lygia Bojunga tira partido dessa inclinação 

natural da criança para o fingimento para reafirmar o papel que a 

ficção literária pode desempenhar enquanto resistência. No contato 

com a ficção, o indivíduo se acerca de diferentes visões de mundo e 

participa do dialogismo que funda a experiência humana. Assim, a 

plurissigificação que caracteriza a literatura também é subversiva por 

si só, pois contraria o despotismo da fala monológica, do pensamento 

único. Obras como A casa da madrinha possibilitam, dessa forma, 

que gerações se formem no diálogo e no respeito às diferenças por 

meio da experiência estética, mesmo não sendo (ou talvez, 

justamente por não ser) panfletária. Aliás, importa dizer que, embora 

tenhamos localizado a obra em seu contexto histórico, isso não faz 

dela uma literatura datada. Primeiro, porque a ditadura militar, 

institucionalizada, pode ter acabado, mas não os mecanismos de 
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opressão (social ou político-ideológica). Segundo, a obra de Lygia só 

seria considerada circunstancial se a valorização do tema tivesse 

suplantado a pesquisa formal. Na verdade, é justamente a solução 

estética encontrada para dar conta do tema que garante sua alta 

qualidade e sua atualidade. 
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PALAVRA & IMAGEM NO LIVRO 

 ―POEMINHAS PESCADOS NA FALA DE JOÃO‖  

DE MANOEL DE BARROS 

ARAÚJO, Rodrigo da Costa47 

Para a Profa Maria Cristina, com extrema 

delicadeza e carinho 
 

―A infância que passei no Pantanal deixou 
 em mim um lastro. Sou um depósito 

 daquelas coisinhas do meu quintal, 

misturadas às outras coisinhas 
dos meus armazenamentos ancestrais. 

Minha poesia há de ser o 
resultado dessa mistura e mais o meu 

instinto linguístico. É um certo 
gosto de mexer com palavras que adquiri 

no colégio. No caso da 
originalidade é importante o gosto 

esquisito que tenho pelas doenças 

da linguagem antes que pela saúde dela. 
A minha originalidade há de 

ser fruto de um coito anormal com as 
letras. Sou um sujeito 

inconfiável: tem horas leio avencas, tem 
horas Proust. 

Aqui no Pantanal não aceitamos a 
estrada. O bugre entra pelos 

desvios. É neles que se encontra a 

surpresa‖. 
Manoel de Barros48 

Poeminhas pescados numa fala de João (2008), de Manoel de 

Barros inspira-se nas travessuras, nas brincadeiras e na memória da 

infância. Mas inscreve-se, essencialmente, nas rememorizações da 

fala cotidiana recheada de neologismos inusitados, carregando ainda, 

em seu corpus, uma sucessão de agramaticalidades e transgressões 
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imagéticas. O próprio título do livro - paratexto49 condutor e 

instigante - confessa e encaminha esse olhar. 

Essa riqueza vocabular e a agramaticalidade empregadas em 

seus textos instauram surpresas e riquezas metafóricas. Essas 

metáforas, no entanto, não estão enraizadas exclusivamente nas 

palavras, pois a metaforização transcende a mera mudança do 

sentido vocabular, e se relaciona com todo o conteúdo, metaforizando 

todo o poema. Para Manoel de Barros ―um desvio no verbo, pode 

produzir um assombro poético‖ (BARROS, 1990, p.318). Esse 

trabalho assombroso, intenso e significativo com as palavras e a rica 

composição de metáforas culminam numa explosão de imagens que 

se mostram ao leitor como sucessão de quadros ou cenas quase 

cinematográficas. 

Peixes, jacarés, passarinhos, cobras, piranhas, gaivotas, garças, 

sapos e capivaras compõem o jogo imagético desse livro infanto-

juvenil e aproximam o leitor mirim do fantástico mundo do Pantanal. 

Todos esses bichos e outros elementos ajudam a figurar certo retrato 

da poesia de Manoel de Barros e, por isso mesmo,ele reforça: 

―o que escrevo resulta de meus armazenamentos 
ancestrais e de meus envolvimentos com a vida. Sou 

filho e neto de bugres andarejos e portugueses 

melancólicos. Minha infância levei com árvores e bichos 

do chão.Essa mistura jogada depois na grande cidade 

deu borá: um mel sujo e amargo. Se alguma palavra 
minha não brotar desse substrato, morrerá seca‖ 

(BARROS, 1990, p.315) 

Diferentemente de ver, todos esses mecanismos da ilustração e 

da poesia de Manoel de Barros, exigem uma aproximação atenta e 

sensível. O olhar implica mesmo uma atitude. Pomo-nos em posição 

não apenas de ver, mas de participar no espetáculo total da paisagem 

                                                            
49 Segundo Genette (1982, p. 9), designa-se por paratexto o conjunto dos 
enunciados que contornam um texto: título, subtítulo, prefácio, posfácio, encartes, 

sumário etc. O paratexto é destinado a tornar presente o texto, para assegurar sua 
presença ao mundo, sua ―recepção‖ e seu consumo. 
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na construção sensível de uma atmosfera. Foi este intuito que fez 

José Gil afirmar a diferença entre ver e olhar: ―A distância que o ver 

impõe, enquanto decodificação do percebido, dissove-se com o olhar‖ 

(1996, p.46). Para o estudioso da imagem, ao diferenciar olhar e 

visão diz: 

―Para ver é preciso olhar; mas pode-se olhar sem ver. 

Pode-se mesmo ver mais, olhando; não só receber 
estímulos, decodificá-los (ver), mas fazer intervir o 

corpo na paisagem. Entre ―ver passar os barcos‖ e 

―olhar os barcos que passam‖, há a diferença entre uma 

distância (entre o sujeito e os barcos) e uma subtil 

aproximação (de qualquer coisa que vem da passagem 

dos barcos para aquele que olha, e que a sua atitude). 
[...] O olhar não se limita a ver, interroga e espera 

respostas, escruta, penetra e desposa as coisas e os 

seus movimentos‖ (GIL, 1996, p.48) 

Como nesse fragmento de José Gil e também para o leitor que 

se aproxima da poesia de Manoel de Barros, ―o olhar escava a visão‖ 

para procurar entender as ―pequenas percepções‖, suprir a falta das 

palavras e do pensamento verbal. O não-verbal, nessa interação, 

escava a paisagem e interage com ela - percorre com o corpo a 

distância que as separa, e fabrica na memória outras paisagens. 

A sintaxe visual para ele assume percepções subtis (ou 

―pequenas percepções‖) que procuram o seu caminho para a 

expressão, caminho barrado pela inexistência da linguagem verbal. 

Entre o corpo e as coisas percebidas, estas percepções íntimas 

separam-nos para os reunir de outro modo, articulando-os de 

maneira diferente. O olhar, nessa acepção, portanto, é uma forma de 

escavar a visão, imprimir sulcos na paisagem, diferenciando em 

múltiplos núcleos de forças, modulando a luz e a sombra, ela introduz 

os primeiros filtros seletivos da percepção. 

Olhar - não ver unicamente - é dizer as coisas - sem 

ainda nomeá-las : 
―construindo um continuum articulado na visão maciça; 

é fazer irromper movimentos imperceptíveis entre as 

coisas, juntá-las em unidades quase-discretas, 
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amontoados, aglomerados, tufos, abrindo na paisagem 

brechas colmatadas pelas pequenas percepções que 
compõem as articulações insensíveis‖ (GIL, 1996, p.52) 

As imagens, através das palavras, além de aludirem a esse 

cenário sensivelmente pantaneiro, nem sempre são claras e 

translúcidas, e por isso exigem do leitor, seja ele adulto ou infantil, 

um desprendimento ou deslocamento das regras, porque o poeta ao 

inventar palavras ou atribuir novos significados às já existentes, faz 

com que a leitura seja feita através de uma viagem ao seu próprio 

mundo. É como o bugre/poeta afirma poeticamente, quando fala das 

palavras: 

―Não organizo rutilâncias. 

Eu sou meu estandarte pessoal. 

Sou muito floreado por palavras, Quem seja floreado 
por palavras, Seja o vazio delas. 

Eu sou o meu vazio cheio de palavras. 

Escrevo as oralidades‖ (BARROS, s/d, p.15) 

A capa azul com vários elementos do mundo imaginário reforça 

o enredo e as transgressões infantis no decorrer da montagem 

narrativa. Em letras desenhadas, em cores diversas,- verde, marrom, 

azul, laranja e vermelho-, o título matizado em colorido ilustra 

gestos, pequenas cenas e efeitos ―reinventados‖ nas palavras ou nas 

imagens, segundo os olhos de um possível João-protagonista. 

Figura 1                                    Figura 2 
Capa e contracapa do livro Poeminhas pescados numa fala de João 
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Com matizes do surrealismo, a ilustração provoca certa 

meditação sobre a linguagem e, a cada passo, reinvenção dela 

mesma. A disposição dos objetos no espaço - folhas secas, desenhos 

aleatórios, barquinho de papel, peixes - instigam a atmosfera onírica, 

a representação de formas arbitrárias, os jogos com as imagens, o 

questionamento da linguagem, marcas constantes da poesia de 

Manoel de Barros, aspectos significativos que contrariam o senso 

comum ao destruir certos paradigmas denotativos sobre o mundo 

físico ou mental. A originalidade da poesia e da ilustração, nessa 

obra, repousa sobre uma fusão sutil de mistério, magia, provocação e 

ilusão perceptiva. Junto a esses recursos e cenário, as vinhetas de 

jacarés, canoas, pássaros, plantas e pequenos recortes de paisagens 

em preto e branco confirmam a singeleza do discurso visual e 

deslocado da criação poética de Manoel de Barros. 

Com efeito, a ilustração de Ana Raquel, em Poeminhas 

pescados numa fala de João produz metáforas não convencionais, 

―esvaziadas‖, pois nelas se verificam a fusão de elementos que 

aparentemente nada tem em comum para a criação de uma nova 

realidade, o que, em princípio, subverte a base do pensamento 

metafórico. 

Para Afonso de Castro em A Poética de Manoel de Barros 

(1991), a infância emerge na sua poesia como estado potencial de 

todas as invenções. Para o estudioso, a infância retrata a experiência 

concreta do poeta, o que ela lhe proporcionou, além de repercutir a 

sua vivência de mundo, como também a experimentação e inovação 

com a língua. Outro viés sob o prisma da infância é o seu caráter 

lúdico. A infância na poesia de Manoel de Barros, segundo ele, não se 

reduz à cronologia dos primeiros anos de vida de uma pessoa ou 

mero jogo de ser, mas na utilização do lúdico como gratuidade do 

acontecer no mundo, das coisas e das pessoas, unindo-se ao espírito 

libertário da infância como arquétipo mediador de conhecimento e 

vivência por parte do homem. 
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Acompanhando esse raciocínio e ao fazer uma leitura desse 

mesmo poema, José Fernandes em A Loucura da Palavra, afirma: 

É a fala de João, fala coletiva, onde João representa os 

componentes populares, revitalizados em uma fala 

individual invulgar. Fala essencialmente imagética, em 
que a lenda e os elementos da natureza se incorporam 

a uma unidade indissolúvel. Unidade que explica as 

fusões de água-peixe, canoa-piranha, barranco-jacaré, 

remar de uma piranha ou bater na parede do jacaré. 

(FERNANDES, 1987, pp.33-34) 

Isso pode ser confirmado quando percebemos que o 

protagonista do livro não foi representado em nenhuma ilustração, o 

que faz com que o leitor possa imaginá-lo segundo suas próprias 

vivências pessoais. A ―não-ilustração‖ desse personagem, nesse caso, 

leva o leitor a buscar suas imagens interiores. Quem é João e suas 

peraltices? Na medida em que o leitor mirim se pergunta, ele mesmo 

vai preenchendo e formulando uma imagem de João com outros 

elementos dispostos e dispersos nas páginas esteticamente 

amassadas, configurando além do conflito, um João imaginário. 

Nas ilustrações de Poeminhas pescados numa fala de João, o 

desenho e a cor confirmam o tom afetivo e recursos estéticos da 

poesia de Manoel de Barros. Elas não ―explicam‖ o texto, pelo 

contrário, contribuem para o prazer de imaginar e transgredir. As 

imagens, o tom colorido e a textura visual do papel amassado ao 

fundo que perpassa todo o livro, apontam em direção a uma 

realidade interior, uma lembrança de infância contextualizada com o 

universo plástico da natureza e suas transformações. Esses recursos 

metafóricos utilizados pela ilustradora convergem com o discurso de 

Manoel de Barros quando exaltam a natureza, as coisas simples, 

transformando-a em poesia e, consequentemente, em linguagem, em 

fala expressiva recriada pela ação explosiva das imagens. 

O tempo, pela ilustração, é acompanhado feito estratégias de 

quarta dimensão, sem a qual nenhuma narrativa acontece. 

Memorialístico, ele é a passagem de página, o que permite Angela 
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Lago, a respeito desse recurso ilustrativo, afirmar que ―é um corte na 

montagem‖, espécie de momentos diferentes que são divididos 

através das páginas‖ (LAGO, 2008, p.30). Esse tempo, também visual 

e dialogando com a poesia, é estipulado pela manipulação dessas 

passagens imprimidas nas páginas e, de certa forma, imporá algum 

ritmo ao leitor. Da mesma forma, para acentuar um momento da 

noite, podemos incluir uma página em cor escura, ou nenhum 

acontecimento ou texto. 

Pela temática da pesca, presente no paratexto que nomeia o 

livro, as ilustrações que prevalecem são dessa ação, imprimindo um 

ritmo ágil ou lento e inteligente que ao mesmo tempo permita o 

entendimento da sequência narrativa. Para Graça Lima, ao falar da 

importância da imagem/leitura da ilustração e dos enlaces verbo-

visual, afirma: ―O design gráfico do livro infantil envolve o conjunto 

de elementos que, dispostos harmonicamente, influenciam a 

recepção da narrativa e contribuem para a formação do olhar‖ (LIMA, 

2008, p.37). A ilustradora e autora de vários livros infantis, no 

elegante texto Lendo Imagens, vai mais longe ao dizer que: 

―A ilustração é uma arte ilustrativa, pois desenvolve o 
conhecimento visual e a percepção das coisas. Por meio 

da imagem podemos reconstruir o passado, refletir o 

presente e imaginar o futuro ou criar situações 

impossíveis no mundo real. A ilustração é uma forma 

de arte visual que, por sua criatividade, colorido, 
projeção, estilo ou forma, amplia, diversifica e pode 

até, por vezes, superar a própria leitura do texto 

narrado‖ (LIMA, 2008, p.41) 

Em Poeminhas pescados numa fala de João esses arranjos do 

visual com o verbal saltam-nos aos olhos, seja em decorrência da 

dimensão que ocupam na página, seja pelas cores, pelas texturas, 

pelos materiais inusitados que as que as compõem; mas, sobretudo 

em decorrência do estranhamento que provocam, exigindo certa 

desautomatização da percepção. A respeito disso, Victor Chklovski 

(1971, p.83) diz que o estranhamento liberta-nos do automatismo 
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psíquico e determina uma ruptura com os nossos hábitos perceptivos, 

para ele esse processo estético consistiria em ―[...] obscurecer a 

forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato 

de percepção em arte é um fim em si e deve ser prolongado‖. 

Acompanhando esses estranhamentos, a palavra, a poesia pode 

ser lida imagem, ou vice-versa, a imagem pode ser vista palavra, já 

que ambas ganham um corpo vívido, sensual, tátil e lúdico da 

representação perceptiva da imagem. Sob esse olhar - em tensão e 

com atenção - o livro encena a interatividade entre dois universos e 

seus objetos, prepara a metodologia hibridizada por procedimentos 

semióticos, deduzindo a descoberta das circunstâncias originárias de 

um todo compreensível e harmonioso da leitura - a semiose. O leitor 

ao aproximar-se de uma rede de relações gerais significativas na 

interação palavra e imagem para certo deleite, agora exposto em 

livro aberto. Compartilhando um mesmo espaço, palavra e imagem 

interagem, revezam-se, completam-se ou esclarecem-se. A partilha 

na produção de sentidos caracteriza os níveis da relação semântica 

entre dois sistemas sígnicos em foco. Nessas relações, imagem e 

texto se equivalem em grau de importância, cada código informa com 

seu potencial mediático específico, a imagem possui lacunas que são 

preenchidas pelo texto ou vice-versa. O olhar do observador dirigi-se, 

na mesma medida, de um código para outro. 

Os cenários paradisíacos de Manoel de Barros, portanto, 

representam a essência e não mero pano de fundo para a sua obra 

colhida na tradição e principalmente, na natureza matogrossulense. 

Essas paisagens, ora percebidas na ilustração colorida, ora 

visualmente minúscula em preto e branco representam, 

metaforicamente, fragmentos da memória e intenções de algo 

passageiro como o primeiro trem que inicia a primeira página abaixo 

do título da obra. Desbotado e acelerado no fluxo da rapidez, o trem 

sugere, metaforicamente, as vagas lembranças de uma cidade 

pequena de interior. Os grafismos desses desenhos que cortam o livro 
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como no seu todo remetem as ilustrações das ilustrações entre si, 

dialogando com o tema abordado e com o movimento-fluxo do 

tempo. 

Este ritmo, sinuoso e rápido aos olhos, surge como pequenos 

flashes trazidos pelo trem, reforçando o tempo visual que o olho 

acompanha naturalmente em vários fragmentos da narrativa. 

Fragmentos em colagens, apagamentos em rápidas lembranças, as 

ilustrações inscrevem a presença da paisagem brasileira em ritmo 

cinematográfico apresentando vários enquadramentos da infância e 

da memória, entre outros elementos plásticos. 

A fusão das vinhetas, colagens, detalhes aleatórios e pequenos 

desenhos - muitas vezes passados despercebidos, mas 

extremamente significativos - compõem a transgressão e a poesia - 

não assumindo meros ornamentos ou descrições. Seu objetivo, no 

contexto linguístico em que estão inseridos, desorientam o espírito do 

leitor mirim, convertendo de modo sutil e delicado, provocando a 

―centelha‖ poética, surpreendendo e desfazendo as relações lógicas, 

contrariamente à metáfora no sentido retórico e convencional, em 

que é preciso alguma identidade entre os termos aproximados de 

alguma identidade, certa analogia. 

Material reciclado, pedra, papel amassado, esboços de 

pequenos desenhos, latinhas misturam-se com desenhos de garças, 

sapos, cobras, jacarés, peixes e aves - tudo pode ser pescado na fala, 

no discurso oral e poético de João e, consequentemente, ser fruto de 

poesia, feito as mesmas considerações apontadas no poema ―Matéria 

de poesia‖, do livro com título homônimo. 

Todas as coisas cujos valores podem ser 

disputados no cuspe à distância 

servem para poesia 

[...] 

O homem que possui um pente 
e uma árvore 

serve para poesia 

As coisas que não levam a nada 

têm grande importância 
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Cada coisa ordinária é um elemento de estima 

Cada coisa sem préstimo 
tem seu lugar 

na poesia ou na geral 

Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 

como, por exemplo, o coração verde 

dos pássaros, 
serve para poesia 

Tudo aquilo que a nossa 

civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para poesia 

Os loucos de água e estandarte 
servem demais 

O traste é ótimo 

O pobre-diabo é colosso 

O que é bom para o lixo é bom para a poesia 

As coisas sem importância são bens de poesia 
(BARROS, 1999, p.10) 

Este poema, que, coincidentemente, dialoga com a ilustração e 

oralidade de João, é um dos três longos poemas do livro Matéria de 

poesia que fala sobre as coisas e os bichos "desimportantes" que 

constituem a natureza pantaneira e o universo metafórico das 

ilustrações em Poeminhas pescados numa fala de João. Aproximando, 

dessa metalinguagem, a capa azul e contracapa espelhada aludem ao 

fundo do rio e ao avesso ou espelho das palavras, universo essencial 

para criação e significação poética. 

 
Figura 3 

Ilustração do livro Poeminhas pescados numa fala de João 
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Ao analisar a retórica da poesia de Manoel de Barros, Lucy 

Ferreira Azevedo em Paixões de Manoel de Barros (2008) afirma que 

o desequilíbrio da interpretação é que dá força à sua obra. E Manoel 

de Barros, segundo suas leituras, ―a interpretação se torna criação, 

invenção de significações, tal o nível de abstração que exige do seu 

interlocutor, de seu auditório específico, na medida em que o poeta 

espera dele essa capacidade‖ (AZEVEDO, 2008, p.63). 

Por outro lado, ao utilizar metáforas insólitas nas ilustrações, 

Ana Raquel tece ou transfigura cenas, seja através da aproximação 

de imagens discordantes, seja pela aproximação das palavras e das 

imagens. Nessas associações inusitadas e aparentemente 

contraditórias entre poesia e ilustração, os artistas, tanto o poeta 

como ilustradora, tentam destruir qualquer ponto de vista dogmático 

sobre o mundo, questionando nosso raciocínio e hábitos 

estereotipados. Eles, através desse livro, sugerem ―preocupar‖ o 

leitor mirim, provocá-lo, instigar que o seu pensamento funcione de 

maneira mecânica, para então conduzi-lo ao universo poético. 

Esta abordagem múltipla, imbricada com vários discursos 

(cinematográfico, plástico, linguístico e poético) implica em 

considerar que a palavra e a imagem têm a mesma origem, as 

mesmas funções estando unidas por diversas afinidades que as 

tornam cúmplices ao buscar, juntas, o efeito poético desejado. 

Outra técnica brilhantemente explorada - em efeito colagem -, 

nesse livro, são os recados em forma de um posfácio. Paratextos 

importantes, esse recurso ou efeito estético estabelece um diálogo 

entre a obra e o leitor, poeta e ilustradora, aproximando alguns 

olhares nas trocas intersemióticas entre texto e imagem. 

―Desexplicação‖, de Manoel de Barros registra assim: 

―Língua de criança é a imagem 
da língua primitiva 

Na criança fala o índio, a árvore, o vento 

Na criança fala o passarinho 

O riacho por cima das pedras soletra os meninos. 

Na criança os musgos desfalam, desfazem-se. 
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Os nomes são desnomes. 

Os sapos andam na rua de chapéu. 
Os homens se vestem de folhas no mato 

A língua das crianças contam a infância 

em tatihitati e gestos‖. (BARROS, 2008, posfácio do 

livro) 

Com esse poema metalinguístico, Manoel de Barros enumera 

substantivos como se o vocabulário fosse um reservatório infinito de 

peças de um jogo de montar - seja na disposição dos substantivos 

(nomes), seja nas relações com os artigos e numerais e ou nas trocas 

semânticas com as metáforas, provocadas pelos ―desnomes‖- tudo 

isso remete ao jogo lúdico, como peças de encaixes, ao aspecto 

sintático-semântico e criação linguística. 

 
 

 

Figura 4 

Ilustração do livro Poeminhas pescados numa fala de João 

 

A linguagem infantil assume, assim, a expressividade 

originalíssima, de instrumento encantatório: ao se formarem 

palavras, novos universos se formam no jogo dos significantes. É por 

isso que o poema final serve de forma corrente da linguagem infantil, 

das enumerações, das múltiplas possibilidades e combinações no jogo 

visual, provocando estranhamentos, experimentações e descobertas. 
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Como o próprio título sugere - o neologismo ―desexplicação‖- os 

nomes passam a ser ―desnomes‖, um neologismo enreda outro 

neologismo como em mise-en-abyme50. Com esse verso - ―Os nomes 

são desnomes‖ - a própria reflexão do poema desconstroi seus 

recursos para explorar o onirismo infantil e as diversas percepções 

que tanto no livro, como na poesia podem surgir. Deslocados, alguns 

significados assumem diversos sentidos na linguagem infantil, 

―primitiva‖ e lúdica, pois segundo o bilhete-poema ―a língua das 

crianças contam a infância/ em tatihitati e gestos‖. Aqui novamente o 

neologismo do título instiga um jogo sem fim dos nomes, desnomes 

ou mesmo de palavras aleatórias que performaticamente criam e 

instauram novos sentidos de acordo com o contexto linguístico. 

Com outro neologismo- ―tatihitati‖ - também inspirado na 

linguagem infantil - exploram-se a possibilidade de criação, o jogo 

sonoro,- sugestão e imagem inauguram um mundo de possibilidades, 

reinvenção de seres e conceitos, num processo de pura dicção, delírio 

verbal, ―na fala de João‖ ou em qualquer fala infantil. Ao falar dos 

desvios que as metáforas causam, Edward Lopes classifica o 

neologismo, a linguagem infantil e o trocadilho em figuras de 

                                                            

50
 Mise-en-abyme é um termo em francês que significa "cair no abismo", usado 

pela primeira vez por André Gide ao falar sobre as narrativas que contêm outras 

narrativas dentro de si. A mise-en-abyme consiste num processo de reflexividade 
literária, de duplicação especular.  Tal auto-representação pode ser total ou parcial, 

mas também pode ser clara ou simbólica, indireta.  Na sua modalidade mais 
simples, mantém-se a nível do enunciado:  uma narrativa vê-se sinteticamente 

representada num determinado ponto do seu curso.  Numa modalidade mais 
complexa, o nível de enunciação seria projetado no interior dessa representação:  a 

instância enunciadora configura-se, então, no texto em pleno ato enunciatório.  
Mais complexa ainda é a modalidade que abrange ambos os níveis, o do enunciado 

e o da enunciação, fenômeno que evoca no texto, quer as suas estruturas, quer a 

instância narrativa em processo.  A mise-en-abyme favorece, assim, um fenômeno 
de encaixe na sintaxe narrativa, ou seja, de inscrição de uma micro-narrativa 

noutra englobante, a qual, normalmente, arrasta consigo o confronto entre níveis 
narrativos. Em qualquer das suas modalidades, a mise-em-abyme denuncia uma 

dimensão reflexiva do discurso, uma consciência estética ativa ponderando a ficção, 
em geral, ou um aspecto dela, em particular, e evidenciando-a através de uma 

redundância textual que reforça a coerência e, com ela, a previsibilidade ficcionais. 
( DÄLLENBACH, Lucien . ―Intertexte et autotexte‖, Poétique (27) (1976); Id.: Le 

récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme (1977). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide
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subtração-adição. Esse recurso estilístico, segundo o autor, além de 

ter como resultado a violação de uma norma contextualmente 

definida, originaria a manifestação que o leitor sente com um típico 

estranhamento51. 

O estranhamento, em conjunto com características surrealistas 

e uma poesia carregada de neologismos, surge na combinação 

inusitada de elementos diversos. As ilustrações de Ana Raquel e os 

tropeços linguísticos de Manoel de Barros possibilitam, assim, uma 

reflexão sobre a impertinência da leitura, porque destituem os signos 

de seus invólucros confortáveis, descobrindo semelhanças não 

experimentadas, evocando enigmas sem mostrá-lo, ou escondendo-

se atrás de jogos significantes aparentemente simples. A lírica de 

Manoel de Barros assemelha-se ao texto de fruição - segundo a 

semiologia barthesiana - não demonstra, apenas sugere indagação 

pelas imagens que ela encobre. 

Ambos, texto e imagem, exigem um leitor investigador do 

signo, um leitor detetive que necessita de alertas ou estranhamentos 

sobre a naturalidade com que alguns signos nos são apresentados. 

Os dois nos fazem não apenas reconstituir filosoficamente a 

linguagem, mas também nos permitem compreender melhor os 

                                                            
51 Estranhamento (ostraniene) - Neologismo proposto pelo formalista russo Viktor 

Chklovski. O conceito nasce como oposição à ideia defendida por Aleksander 
Potebnia de que ―as imagens não têm outra função senão permitir agrupar objetos 

e ações heterogéneas e explicar o desconhecido pelo conhecido‖. Para Chklovski, o 
contrário é que é válido: ―A finalidade da arte é dar uma sensação do objeto como 

visão e não como reconhecimento; o processo da arte é o processo de 
singularização [ostraniene] dos objetos e o processo que consiste em obscurecer a 

forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção 
em arte é um fim em si e deve ser prolongado; a arte é um meio de sentir o devir 

do objeto, aquilo que já se ‗tornou‘ não interessa à arte.‖. O estranhamento seria 

então esse efeito especial criado pela obra de arte literária para nos distanciar (ou 
estranhar) em relação ao modo comum como apreendemos o mundo, o que nos 

permitiria entrar numa dimensão nova, só visível pelo olhar estético ou artístico. 
[...] o estranhamento é, então, essa forma singular de ver e apreender o mundo e 

aquilo que o constitui, visão que a literatura de certa forma alarga – ao nível da 
linguagem, porque a torna difícil e hermética; ao nível do conteúdo, porque desafia 

e transforma as ideias pré-concebidas sobre o mundo; e ao nível das formas 
literárias, porque estranha as convenções literárias, introduzindo novas formas de 

expressão. 
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mecanismos que legitimam estereótipos linguísticos e visuais. Ver e 

ler, nesse caso, implicam exercícios sinestésicos, que recompõem 

lembranças táteis, corpóreas e imagéticas. Barthes não se equivoca 

quando nos ensina que lemos com o corpo. Para ele, quando lemos 

―todas as emoções do corpo estão presentes, mescladas, enroladas: 

o fascínio, a vacância, a dor, a volúpia, a leitura produz um corpo 

perturbado‖ (BARTHES, 1987, p.35). 

Nesse sentido, os elementos imagéticos, com essas premissas, 

assumem a mesma função que Barthes confere às palavras no texto: 

são escolhidos numa lista de estereótipos, mas combinados por um 

artesanato da linguagem, promovem leituras múltiplas. Significante e 

significado tornam-se ―des-limites‖, como permite o poeta pantaneiro. 

Aparentemente oposta à poesia de Manoel de Barros, a 

ilustradora no posfácio, cria uma espécie de resposta e a intitula 

―Explicação‖. Dialogando com o poeta, a ilustradora explica-se, mas 

não consegue, pelas palavras, explicar o ato de criar por imagens. 

Seu texto confessa: 

― Enquanto o Poeta desexplica, eu, pessoa comum, 

ilustradora há 20 e vivedora há + de 49 e – de 51 anos, 

tento explicar um monte de PORQUÊS: 
_ PORQUE fiquei tão feliz e apavorada, lisonjeada, 

encantada e absurdada PORQUE o poeta topou me 

emprestar sua poesia pra criar este livro. 

Acontece que os versos de Manoel há anos me 

emocionam e me cutucam as idéias PORQUE foram 

escritos pra gente grande ler, mas falam língua de 
criança. 

E PORQUE vivo inventando imagens, eu acabei 

ensinando ao seu Lindolpho, meu pai, a desenhar 

também. 

PORQUE gosto tanto de inventar moda, eu não sei. 
Sei é que juntei tudo – os versos de Manoel com 

imagens que meu pai criou antes de virar uma estrela 

azul, mais outras que criei com alma emprestada de 

passarim pra fazer este livro, que eu bem gostaria 

fosse o mais lindo... 
Ana Raquel‖ 
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Nesse posfácio e bilhete explicativo, misturam-se, como 

também faz Manoel de Barros, a memória de infância da ilustradora 

com iluminuras, detalhes, delicadezas  e as descobertas de ilustrar ou 

pensar por imagens. Ao fazer tais recorrências, retomando do 

posfácio do poeta como espelho, a ilustradora, em ritmo de conversa 

informal, recupera a memória associativa, assemelhando-se ao estilo 

de Manoel de Barros e a força imagética de sua poesia. Com tal 

procedimento busca-se, através dos filtros dos sentimentos e das 

sensações, um testemunho lúdico que dê veracidade ao seu processo 

criativo como ilustradora. 

Todavia, tanto o poeta, como a ilustradora, percebem-se, no 

espelho do texto, como um outro; reproduzindo o jogo e o discurso 

que os levam às meditações sobre a prática artística, o poder de criar 

- cada um a seu modo e código. Essas estratégias discursivas - tanto 

literárias, como imagética - levaram Julia Kristeva52 a dizer que o 

estatuto da ficção é o da subjetividade caleidoscópica, ou seja, o eu 

ficcional não possui identidade, mas é resultado da pulverização que 

vai produzir a multiplicidade e a simultaneidade do sujeito. De certa 

forma, ambos, poeta e ilustradora, escrevem suas memórias de 

infância e narram, ludicamente, esses feitos em episódios que 

ilustram o mundo da imaginação e das descobertas. Um com as 

palavras e com a ―desexplicação‖ e outra com ―explicações‖ e as 

imagens. 

Cruzando memórias de poeta e ilustradora, texto e imagem, 

poesia e desenho, no livro, reforçam a subjetividade caleidoscópica 

de que fala Kristeva, própria do discurso ficcional, e, 

consequentemente, retomadas nessa obra. Multiplicam-se, assim, os 

pontos de vista da narrativa da infância, como se os múltiplos fossem 

os narradores. Na verdade, em ambos, através do texto e da 

imagem, há toda uma preocupação em não absolutizar, ao menos 

                                                            
52

 Cf. KRISTEVA, Julia. ―Instances du discours et altération du sujet‖. In: La 

revolution du langage poétique. Paris: Seuil, 1974. p.316. 
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enquanto estratégia narrativa, o que se conta ou ilustra. Explicando-

se ou ―desexplicando-se‖, nesse caso, tudo se transforma em um 

grande jogo ficcional/visual atraente. Mascarando-se, ambos, na 

palavra ou na imagem, propõem o jogo confessional do mundo lúdico 

do discurso infantil. 
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O HORROR COMO EFEITO (DE) SENTIDO NA 

LITERATURA INFANTIL: A HISTÓRIA DA BARATINHA 

SANTOS, Rosana Cristina Zanelatto53  

RESUMO: Em nossa proposição, lemos / compreendemos o horror, grosso 

modo, como um efeito de sentido, marcado essencialmente pelo mal estar, 

pela dor e pelo sofrimento que assaltam o ser humano cotidianamente, seja 

em situações de violência – física e/ou psicológica –, de rememoração, de 
deslocamento geográfico, seja na banalidade das pequenas / grandes coisas 

que ocorrem em nossa vida – a separação, o non sense e o insólito de 

determinados acontecimentos aparentemente comuns. Com base nessas 

considerações acerca do horror, trazemos a História da Baratinha, para 

servir como objeto de análise. Em tempo: não entraremos aqui na 
discussão sobre o que seja a literatura juvenil, uma rubrica discutida por 

muitos. Tomamos como pressuposto que a História da Baratinha faz parte 

do repertório performático conhecido como literatura infantil, além de fazer 

parte de um repertório maior que recobre as narrativas ancestrais que nos 

foram legadas pelo tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: Horror; Teoria Crítica; Narrativas Ancestrais. 

ABSTRACT: In our proposal, we read / understand the horror, grosso 

modo, as an effect of sense, essentially marked by the unrest, pain and 

anguish that beset the human being every day, whether in situations of 

violence - physical and / or psychological – remembrance, geographical 

displacement, whether in the banality of small / big things that happen in 
our lives - the separation, the non sense and the unusual of some 

apparently ordinary events. Based on these considerations about the horror, 

we bring the História da Baratinha to serve as an object of analysis - we will 

not get in the discussion about what is juvenile literature, one item 

discussed by many people. We take by pretext that the História da 
Baratinha is part of the performance repertory known as children's 

literature, and is part of a bigger repertory that recovers the ancestral 

narratives that have been bequeathed by the time. 

KEYWORDS: Horror, Critical Theory, Ancestral Narratives. 

                                                            
53 (UFMS/CNPq)rzanel@terra.com.br 
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Toda história do mundo não é mais que 
um livro de imagens reflectindo (sic) o 

mais violento e mais cego dos desejos 

humanos: o desejo de esquecer  
(Hermann Hesse – citado por Mia Couto 

como epígrafe do romance Antes de 
nascer o mundo). 

INTRODUÇÃO 

A expressão horror vem do latim horror - ōris, que significa 

―coisa horrenda, ódio, aversão‖ (CUNHA, 2000, p. 416). Antonio 

Houaiss nos apresenta a mesma expressão, com outras acepções: 

[...] 1. forte expressão de repulsa ou desagrado, 
acompanhada ou não de arrepio, gerada pela 

percepção, intuição, lembrança de algo horrendo, 

ameaçador, repugnante; [...] 3. sentimento de 

profundo incômodo ou receio; medo, pavor, fobia; [...] 

7. aquilo que se mostra desagradável ou extremamente 
aborrecido; [...] Etim. lat. arrepiamento do pelo do 

cabelo; abalo, tremor, arrepio (2001, p. 1552) 

Lemos / compreendemos o horror, grosso modo, como um 

efeito de sentido, marcado essencialmente pelo mal estar, pela dor e 

pelo sofrimento que assaltam o ser humano cotidianamente, seja em 

situações de violência – física e/ou psicológica –, de rememoração, de 

deslocamento geográfico, seja na banalidade das pequenas / grandes 

coisas que ocorrem em nossas vidas – a separação, o non sense de 

determinados acontecimentos aparentemente comuns, o medo de 

viver e de morrer. 

Se, ao modo de Aristóteles em sua Poética, pensássemos que 

todas as nossas ações no mundo são marcadas por experiências e 

por referências alheias, ou seja, apreendidas mimeticamente, 

poderíamos aprender a viver e a morrer com os efeitos (de) 

sentido(s) do horror. Contudo, graças em grande parte à 

negativização de algumas afetividades e sentimentos humanos – 

como a raiva, o rancor, a mágoa, o horror, o luto – pelo Iluminismo, 

perdemos, parcialmente, essa percepção. 
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Nosso propósito neste texto não é afirmar o que é certo e o que 

é errado, o que devemos ou não apre(e)nder como seres do / no 

mundo. Queremos, sim, reiterar que as experiências e as referências 

alheias são necessárias para que possamos elaborar uma 

compreensão do mundo, de nós mesmos e do processo incessante de 

encontro e desencontro entre ambos, apreciando ou não esse fazer. E 

essa compreensão, que é uma atividade, que é labor humano 

(ARENDT, 2002), pode se traduzir em objetos artísticos, formas de 

comunicação entre os seres humanos, comunicando, no caso das 

narrativas do repertório infantil o intangível, o inatingível e o 

impalpável. 

Com base nessas considerações acerca do horror, trouxemos a 

História da Baratinha, para servir como objeto de análise. Em tempo: 

não entraremos aqui na discussão sobre o que seja a literatura 

infantil, uma rubrica discutida por muitos. Tomamos como 

pressuposto que a História da Baratinha faz parte do repertório 

performático conhecido como literatura infantial, além de fazer parte 

de um repertório maior que recobre as narrativas ancestrais que nos 

foram legadas pelo tempo. 

A HISTÓRIA DA BARATINHA E DUAS DE SUAS VERSÕES 

A fábula que chamamos hoje como a História da Baratinha foi 

conhecida durante muito tempo como História da Carochinha. Dentre 

as acepções possíveis oferecidas por Houaiss para o verbete carocha, 

temos: 

[...] 1. mitra de papelão, ornada com pinturas 

extravagantes, que os condenados pela Inquisição 
levavam na cabeça antes de serem conduzidos para o 

suplício; [...] 6. mulher velha e/ou feiticeira; bruxa; 

[...] 10. escaravelho; [...] 12. barata (2001, p. 631) 

Podemos, então, entender a História da Carochinha por dois 

sentidos: 1. o conjunto de histórias contadas e transformadas ao 
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longo dos tempos, versando sobre os mais diferentes temas, tendo 

como protagonistas animais e seres humanos, em geral crianças, 

enredados em situações que envolvem riscos. Nesse caso, a 

Carochinha é uma referência ao contador / à contadora da história, 

não necessariamente alguém velho (a), porém com conhecimento do 

mundo e sabedoria suficientes para trazer consigo e desarquivar as 

narrativas dos tempos de outrora; 2. e a Carochinha baratinha, o 

inseto protagonista da história que lhes contaremos em versão 

portuguesa colhida na Internet. 

A História da Baratinha faz parte de nosso repertório da 

infância. Há a versão da História da Baratinha contada no Brasil, com 

música de Braguinha, como era tratado Carlos Alberto Ferreira Braga 

(falecido em 2006), conhecido compositor brasileiro de marchinhas 

carnavalescas (como Pastorinhas e Yes, nós temos bananas), de 

clássicos da MPB como Carinhoso (em parceria com Pixinguinha) e 

também responsável pela dublagem dos clássicos desenhos de Walt 

Disney chegados ao Brasil. Uma outra faceta de Braguinha era a 

adaptação e a musicalização de clássicos da literatura infantil 

mundial, como Os três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e a 

História da Baratinha. Na versão narrada corriqueiramente no Brasil, 

o noivo da Baratinha, João Ratão, teria morrido antes do casamento, 

durante a preparação dos quitutes, vítima de sua gula, afogado na 

panela de feijão. 

Procuramos também versões da História da Baratinha na 

Internet e uma delas nos chamou a atenção, pela confluência da 

palavra escrita, da oralidade (considerada aqui como a alteração na 

voz dos animais, num processo de zoomorfização oral), da música e 

dos recursos tecnológicos da web: enquanto o leitor vai seguindo as 

letras, a música ―A barata diz que tem sete saias de filó [...]‖ vai 

rodando ao fundo, como trilha sonora, e inúmeras baratas 

movimentam-se pela página do computador num balé, à primeira 

vista, repugnante, pois não são baratinhas enfeitadas, como a 
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Baratinha da história, porém réplicas daquelas baratas que rondam 

nossas casas durante nossa ausência e nosso sono. Essa versão 

também nos interessou pois o noivo morre após o casamento, 

também vítima da gula, porém afogado em um caldeirão de arroz 

doce. 

É de se notar que o modo como João Ratão morre difere nas 

duas versões: ambas se dão motivadas pela gula, no entanto, uma 

antes do casamento, por afogamento na panela de feijão, e a outra 

depois do casamento, também por afogamento, porém em um 

caldeirão de arroz doce. Esses detalhes podem parecer, à primeira 

vista, desimportantes. Contudo, em nossa visada crítica, são eles o 

motor deste texto. 

Dito isso, transcrevemos a História da Baratinha, na versão 

portuguesa pinçada da Internet54 em adaptação de Carlos Leite 

Ribeiro e formatação e arte de Iara Melo. 

A História da Baratinha 

 

Era uma vez uma linda baratinha, que encontrou cinco 

euros enquanto varria a cozinha. 

Com o dinheiro, foi comprar uns brincos, um colar e um 

anel, pintou os lábios, nos olhos pôs sombras e rímel e 
pôs-se à janela e perguntava a quem passava: 

- Quem quer casar com a linda baratinha? / Quem quer 

casar / com a senhora baratinha / Que tem fita no 

cabelo / e dinheiro na caixinha? / Quem quer casar com 

a baratinha? / É carinhosa / e quem com ela quiser se 
casar / Terá doces todo dia / no almoço e no jantar. / 

                                                            
54 Disponível em: 

<http://www.caestamosnos.org/Brincar_sem_Abusar/Historia_Baratinha.html> 
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Passem, cavalheiros, / passem todos sem parar. / O 

mais belo com certeza / minha mão irá ganhar! 
Passou um burro que lhe respondeu: 

- Quero eu, minha linda! 

- Como te chamas? 

- Chamo-me im om, im om, im om. 

- Ai credo ... Eu não gosto de ti porque tens uma voz 

muito feia. 
A baratinha voltou a perguntar: 

- Quem quer casar com a linda baratinha? 

Passou um cão que lhe respondeu: 

- Quero eu, linda baratinha! 

- Como te chamas tu? 
- Ão, ão, ão. 

- Não ... Eu não gosto de ti porque tens uma voz muito 

grossa. 

A baratinha voltou a perguntar: 

- Quem quer casar com a linda baratinha? 
Passou um gato e respondeu: 

- Quero eu, baratinha! 

- Como te chamas? 

- Miau, miau, miau. 

- Não ... Eu não gosto de ti porque tens uma voz muito 
fina. 

A carochinha voltou a perguntar: 

- Quem quer casar com a linda baratinha? 

Passou um belo rato que lhe respondeu: 

- Quero eu, minha querida e linda baratinha! 

- Como te chamas, lindo? 
- Chamo-me João Ratão. 

- Quero sim ... Tu sim tens uma voz bonita, quero casar 

contigo. 

A baratinha e o João Ratão casaram e foram muito 

felizes. 
Porém, certo dia, a baratinha disse ao João Ratão que 

estava na hora de ir à missa. 

O João Ratão, que era muito guloso, disse-lhe que não 

podia ir porque estava doente. 

A baratinha, que fazia a refeição de arroz doce, disse-
lhe então que não mexesse no caldeirão, pois podia 

queimar-se. 

Depois da baratinha sair, logo o João Ratão foi espreitar 

o caldeirão. 

Espreitou, espreitou e trum, deu um grande trambolhão 

e caiu no caldeirão. 
Quando a baratinha chegou, procurou, procurou o seu 

querido João Ratão mas não o encontrou. 

Muito aflita, a baratinha entrou na cozinha, viu o João 

Ratão caído no caldeirão e disse: 

- Ai o meu João Ratão, que caiu no caldeirão! Ai o meu 
João Ratão, que caiu no caldeirão! 
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Passemos à análise da historieta. Em tempo: nossa leitura 

restringe-se à senhora Baratinha, a João Ratão, ao casamento e à 

morte depois do casamento. 

―Era uma vez uma linda baratinha...‖: o adjetivo ―linda‖ não nos 

parece o mais apropriado para um inseto como a barata, conhecida 

pela velocidade de seus passeios, especialmente os noturnos, e pelos 

lugares frequentados – em geral, lixeiras e outros fétidos e sujos. 

Não nos deteremos em sua classificação no universo animal. O 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001) nos oferece uma 

acepção pouco conhecida (pelo menos para nós até então 

desconhecida) para barata: termo usado para reconhecer a vulva, a 

genitália feminina, em geral usada no diminutivo. 

No Dicionário de Símbolos, nossa busca foi também pelo rato. 

Além de ser qualificado como ―esfomeado, prolífico e noturno‖, sobre 

o rato há uma referência aos estudos de Freud, o que nos chamou a 

atenção: 

Como assinala Freud em O homem dos ratos (cinco 

psicanálises), tido como impuro, que escava as 

entranhas da terra, tem uma conotação fálica e anal, 

que o liga à noção de riquezas, de dinheiro [...] na 

análise freudiana, se tornam os avatares das crianças: 
tanto uns como os outros são signos de abundância, de 

prosperidade (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1998, p. 771) 

Associemos, pois, a concepção freudiana, citado por Chevalier e 

Gheerbrant, à acepção de barata, como apontado por Houaiss. Temos 

na História da Baratinha uma relação metonímica: o casamento, 

muito mais do que uma união (con)sagrada pela religião, leva à união 

sexual do par envolvido – a barata / vulva encontra-se com o rato / 

falo e a conjunção é consumada, uma vez que na versão por nós 

selecionada o casamento ocorreu. 

Para uma criança que ouça a história, a união entre a barata e o 

rato pode parecer incomum e mesmo repugnante, por envolver 

insetos indesejados dentro de casa, porém isso é dissimulado pelo 
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aspecto lúdico envolvido no fato de ser uma fábula – e aqui 

pensamos na fábula no seu princípio de antropomorfização de seres 

animais, com o objetivo de ensinar alguma coisa a alguém. Se a 

repugnância dos insetos é dissimulada, o simbólico enunciado 

anteriormente o é muito mais: percebê-lo cabe ao analista de textos 

literários versado nas proposições psicanalíticas anunciadas por Bruno 

Bettelheim em seu A Psicanálise dos Contos de Fadas e por seus 

continuadores. 

Bernadette Bricout, seguindo a orientação de Mircea Eliade em 

Aspectos do Mito, nos adverte que o ritualizado oral e corporalmente, 

portanto, performatizado, nas narrativas oriundas de uma memória 

não é mera repetição, porém regeneração de algo que é familiar ao 

ser humano. O contador de histórias não é prisioneiro de modelos; 

sua arte está na paradoxal apropriação, ao mesmo tempo, 

improvisada e sábia do que se inscreve na tradição. Há, no entanto, 

uma liberdade vigiada do contador, concernente a situações externas 

– religiosas, ideológicas, culturais – que regulam o que e como vai 

contar uma história. Assim, não é seu papel (por opção e/ou por 

interdição) desvelar nem o non sense da situação – no caso, o 

casamento de uma barata com um rato –, nem os possíveis 

significados profundos / simbólicos dos seres envolvidos na História 

da Baratinha, por exemplo. 

A mesma Bernadette Bricout, desta feita, falando das relações 

entre conto e mito, o que será por nós apropriado para narrativas 

como a da Senhora Baratinha, nos alerta de que essas narrativas 

[...] retomam e prolongam os roteiros iniciáticos 

empregados nos mitos, Mircea Eliade não parece ter 

dúvida de que o fazem em outro plano. Não por se 

situarem em um mundo onde o sagrado 

desapareceu [...], mas porque em geral nel[a]s a 

vocação iniciática não é mais perceptível. [...] A 
iniciação se faz a nível do (sic) do imaginário, 

porém de forma difusa, sob o manto da ficção, sob 

a aparência enganosa da diversão. Para nossos 
espíritos desatentos, para nossas consciências 



 

262 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

simplistas de homens modernos, [a iniciação] não 

aparece mais em sua luz (1997, p. 194) 

Ler ou ouvir a História da Baratinha pode parecer, à primeira 

visada, entretenimento, pedagogismo ou moralismo rasteiro. No 

entanto, pensando na lição de Bricout, narrativas como essa, nos 

tempos de outrora, eram o vetor de uma memória coletiva sábia que 

marcava as várias etapas do percurso iniciático do ser no / do 

mundo. 

Além da iniciação sexual (re)apresentada pelo casamento / pela 

união da Baratinha ao João Ratão, a morte também ganha espaço 

relevante na história. 

Velada e discreta em situações familiares ou escancarada, sem 

meias imagens, nos noticiários televisivos e da Internet, a morte é a 

única certeza da vida, paradoxalmente, permeada pela incerteza de 

quando acontecerá. Por isso, até hoje muitos evitam falar nela, como 

se a simples referência verbal pudesse atraí-la. 

A morte em si não é positiva nem negativa. O que incomoda é a 

[...] resposta ao traumatismo sofrido pelos que ficam. 

Esta resposta tem a forma de um recalcamento, isto é, 

uma operação de defesa do indivíduo que busca repelir 
ou manter bem longe, no nível do inconsciente, os 

pensamentos, as imagens e as recordações ligadas ao 

traumatismo dessa perda e dessa dor (CORRÊA, 2008, 

p. 34) 

Ao final da história, quando a baratinha entra em casa, 

chamando pelo marido e não obtendo resposta, o adjetivo para 

qualificar seu estado é ―aflita‖. É em aflição que ela encontrará João 

Ratão dentro do caldeirão, morto, o que corrobora a proposição de 

Corrêa: a morte é negativizada em face de quem fica entre os vivos e 

não daquele que se vai. 

No Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, 

recorrendo ao verbete insetos, encontramos: ―Na América Central, os 

pequenos insetos voadores são considerados como as almas dos 
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mortos que visitam a terra‖ (1998, p. 507). A barata também pode 

voar, portanto, podemos qualificá-la como um inseto voador, o que 

estabelece um diálogo da História da Baratinha com o mundo da 

morte. A união entre a Baratinha e João Ratão já estaria fadada a um 

desenlace trágico a se tomar o sentido simbólico dos insetos. E, mais 

do que isso, a morte configura-se como sanção a dois pecados 

capitais (em tempo: ainda pensamos nos sete pecados e não nos 

treze instituídos recentemente pelo Vaticano) postos em cena durante 

a narrativa: a luxúria e a gula. 

A luxúria, aqui tomada como o desejo (in)satisfeito na relação 

sexual, não é explicitada na História da Baratinha. Porém, depois de 

se casarem e serem ―muito felizes‖, nada se fala sobre possíveis 

herdeiros do casal. Na assertiva cristã e bíblica do casamento, os 

pares se unirão e se multiplicarão, supondo-se que não haja lugar 

para o desejo e para o prazer, somente para a procriação. Casados e 

sem descendentes, a Baratinha e João Ratão burlam, mesmo que 

inconscientemente, a regra do procriar. 

Quanto à gula, ela é explícita: o marido, fingindo-se doente, 

não vai à missa com a esposa, a fim de devorar o arroz doce do 

caldeirão. O resultado de sua gula e da mentira pregada é a morte 

por afogamento, com a subsequente dor / aflição de quem fica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se num primeiro o que nos chama atenção é o fato de o casal 

da narrativa ser formado por uma barata e um rato, causando-nos 

asco, repugnância, nojo, esse primeiro efeito sentido dissimula um 

efeito de sentido para o qual apontamos no início deste texto: o mal 

estar de sermos-no-mundo, de existirmos neste mundo, com suas 

normas e sanções, e não em outro e estarmos fadados à morte. 

Na História da Baratinha, além da iniciação sexual, dos pecados 

da luxúria e da gula e do enfrentamento da morte, estão em jogo 
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também: a competência erótico-linguística atribuída às mulheres que 

ficam à janela; as fases do crescimento do ser rumo à percepção e à 

aceitação, ou não, das diferenças; os recursos financeiros como 

facilitadores aparentes de um lugar mais prazeroso, isto para citar os 

mais gritantes e que, pelas dimensões deste texto, não foram por nós 

tratados. 

Ao final, percebemos que as narrativas usualmente chamadas 

de literatura infantil são, como qualquer texto literário, um 

[...] um jogo erudito cujo desenvolvimento não exclui 
surpresas se nada for deixado ao acaso. Jogo de luz e 

sombras, pois o mito é sempre descoberta e revelação, 

ao mesmo tempo ingênuo e complexo, transparente e 

enigmático, possibilitando explorar em uma leitura 

plural o sentido e as margens do sentido (BRICOUT, 
1997, p. 197) 

O que fizemos neste texto foi explorar um dos sentidos da 

História da Baratinha: aquele que dissimula desejos e afetividades os 

mais instintivos, reprimidos pelas mais diversas razões, entre elas, o 

efeito (de) sentido a que chamamos, desde o início, de horror. 
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O INSÓLITO EM ―O PONTO CEGO‖ DE LYA LUFT. 

JOACHIM, Sébastien55 

RESUMO: O Ponto Cego será analisado do ponto de vista de suas relações 

com o insólito no título, na escolha do protagonista e dos outros 

personagens, na construção do discurso narrativo, na estruturação da 
história e no contexto sociocultural em que apareceu o livro e em que nos o 

interpretamos.Tudo isso configura um insólito, que retraçamos na história 

da literatura infanto-juvenil e no mito também no mito de época que 

sustenta a invenção do protagonista. 

PALAVRAS-CHAVE: Infância, Insólito, Semiótica social 

INTRODUÇÃO 

A narrativa O Ponto Cego de Lya Luft (1999) não está 

registrada no gênero ―Literatura infanto-juvenil‖. Situação curiosa que 

a da romancista e poeta Lya Luft. O mais recente e mais abrangente 

panorama até nossos dias, o Dicionário crítico da Literatura infantil e 

juvenil brasileira de Nelly Novaes Coelho (2006) não menciona esta 

obra da escritora gaúcha. A literatura infantil brasileira (1999) de 

Marisa Lajolo e Regina Zilberman tem a desculpa de não ter 

ultrapassado em seu levantamento o ano 1980. Seria talvez mais 

conveniente colocar O Ponto Cego na categoria chamada na França e 

no Canadá francófono de ―Récit d´enfance‖/Narrativa de infância‖. 

Mas esta denominação é uma sub-categoria da ―Autobiografia‖, uma 

variante da autoficção na qual desde Jean-Jacques Rousseau, os 

grandes escritores como Chateaubriand, Jean-Paul Sartre, Nathalie 

Sarraute, Marguerite Duras, Salman Rushdie costumam relatar sua 

infância sonhada ou provável até a adolescência ou mesmo até ao 

momento da escrita. Não é totalmente o caso de Lya Luft. A escritora 

guarda certa distância em utilizar como eu narrador um menino sem 

nome, mas tece com ele um laço semelhante àquele que observamos 

                                                            
55 PPGLI-UEPB. <sebastienjoachim@gmail.com> 



 

267 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

nas narrativas autobiográficas de Sartre (Les mots) e Nathalie 

Sarraute (Enfance): a vocação literária. Colocar o Ponto Cego na 

classe dos ―bildungsroman‖ só pode ser uma solução provisória, na 

medida em que nesta ―casa da mãe Joana‖ se encontram Dom 

Quixote, Robinson Crusoé, Madame Bovary, A Pedra do Reino, 

Avalovara etc.Um dos objetivos desta pesquisa é justamente de 

tentar determinar o lugar da nossa escritora na tradição de seus 

pares que produzem para ou sobre a infância e pela mesma ocasião 

medir o seu grau de invenção. 

Para alcançar este objetivo, temos escolhido o insólito como 

categoria de leitura suscetível de por em relevo na construção desta 

narrativa autobiográfica o real perfil dessa autora. Pois aqui, como 

será demonstrado, tudo é insólito: título, personagem protagonista, 

parentes, o espaço, o tempo, o modo autobiográfico, agenciamento 

da história, dos paratextos. Tudo isso, e particularmente a 

inverossimilhança entre a fala e o pensamento prestados à meninos e 

meninas imaturas neste tipo de escrita, nos conduz obviamente a 

uma aporia de toda autobiografia. Aparentemente, não se relata por 

si mesmo, os primórdios da vida. À bem da verdade, concede 

Nathalie Prince (PRINCE, 2010,p.15), quem lê ou quem escreve 

necessita de competência lingüística, de capacidade mental e do 

raciocino ainda não disponíveis nos ―infantes‖. Reconhecem a mesma 

incongruência DESCHAVANNE ET TAVOILLOT (2007, p.340), dois 

professores  de filosofia da Sorbonne. O infans ou aquele que não 

fala, o pré-pubertário, ainda imaturos intelectualmente segundo os 

dados da filogênese e da ontogênese, provocam nos leitores que os 

escutam e os observam um mal-estar resultante do choque com as 

expectativas, ou seja, das crenças e das maneiras de ser e de fazer 

abonadas pela cultura.Esta profunda contrariedade nos a estimamos 

o denominador comum das diversas facetas  de insólito. Outra 

hipótese é a de que esse denominador comum se concretiza, do lado 

do hermeneuta, na figura de retórica do paradoxo. A estranheza que 
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denuncia o insólito na ordem da percepção habitual tem o seu 

correspondente na figuras de pensamento da retórica clássica 

chamada paradoxo. De tal modo que insólito e paradoxo são cara e 

coroa. 

Portanto, a nossa exposição tomara os rumos seguintes: 

instituir uma reflexão sobre a semiótica do paradoxo, mostrar o 

funcionamento desta figura em O Ponto Cego, prolongar a reflexão 

sobre o Ponto Cego com ponderações filosóficas e teorias da 

invenção, concluir com breve esclarecimentos da teoria literária e da 

história da literatura infantil capazes de ajudar a determinar o lugar 

de O Ponto Cego de Lya Luft. São, portanto, três partes centrais e 

uma conclusão que as prolonga: semiótica do insólito, funcionamento 

do insólito em O Ponto Cego, o insólito na Filosofia e na semiótica de 

invenção e, para terminar, o problema da inserção da narrativa de Lya 

Luft na tradição literária infanto-juvenil. 

SEMIÓTICA DO INSÓLITO COMO PARADOXO. 

Sumariamente, o paradoxo é um semema complexo, no sentido 

de que ele é formado da união espantosa de semas contrários dentro 

dum enunciado. A duração instantânea ou duradoura do espanto 

depende da rapidez de captação do sentido pelo receptor. Mas na 

maioria dos casos, o significado resta suspenso. Por extensão da 

definição, podemos ter narrativa paradoxal, com situação paradoxal, 

personagem paradoxal, objeto paradoxal. Todas essas entidades são 

suscetíveis de carregar com elas o sinete do insólito, na medida em 

que elas provocam a derrubada de nossas expectativas, geralmente 

alicerçadas numa tradição cultural. Por este viés, o para-dóxico é a-

normativo. Singularmente, ele carimba a originalidade ou a invenção 

na arte como na vida. A sua aceitação ou rejeição define também a 

posição ideológica ou o conservadorismo dos receptores, se 

admitimos a idéia de que o nosso grau de compreensão e de rejeição 
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do novum é tributário do nível de autonomia, ou seja, da nossa 

capacidade e facilidade de nos distanciar das idéias e crenças já 

plasmadas pela cultura, pela tradição e pela educação, e dos saberes 

e das práticas, das pré-concepções e do pré-experimentado. Na 

recepção ou rejeição da literatura de massa e das NTCI (novas 

tecnologias de informação e de comunicação), Umberto Eco tem 

notado essas reações anos atrás em seu livro Apocalípticos e 

Integrados publicados na Editora Perspectiva. O Ponto Cego colca os 

leitores de Lya Luft numa encruzilhada onde  tem de escolher entre a 

aceitação ou a rejeição dum heroi que não consta na representação 

que fazemos da criança. A não ser que preferem boiar no «entre-

lugar » dos irresolutos e conciliadores dos extremos, ou eternos 

observadores paralíticos de plantão. Optamos pelo desconforto do 

paradoxo ou do insólito, que não admite uma resolução hegeliana dos 

contrários. O desenlaço somente pode ser o da própria obra de arte e 

de pensamento, isto é, uma compreensão gradual que diminui o grau 

de espanto sem nunca se comprometer com a banalidade mimética. 

Neste aspecto, o ritual e o paradoxo efetuam um trabalho comum no 

seio da comunidade : o primeiro pela ruptura com o espaço-tempo 

profano, o segundo pela instauração desconcertante duma realidade 

bifronte, ao mesmo tempo ―mesma‖ e ―outra‖. Esto impacto ulterior 

ao choque inicial do paradoxo ou do insólito os aproxima aproxima 

duma outra figura de retórica, o oximoro, e também dos sememas 

incorporados ou termos complexos, ainda não dicionarizados, nos 

quais são reunidos dois semas ou unidades semânticas opostas (os 

neologismos de James Joyce, Samuel Beckett, Haroldo de Campos). 

FUNCIONAMENTO DO PARADOXO EM O PONTO CEGO. 

O insólito e o paradoxo configuram-se numa poética da criação 

em geral, especificamente de uma narrativa em busca de si mesma, e 

concorrentemente da invenção do que é afinal uma criança. Aquilo 
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que quase a totalidade da Literatura infanto-juvenil dá por resolvida, 

a saber, a identidade da infância, torna-se uma questão, uma 

problemática que arrasta em sua cauda o gênero deste tipo de 

escrita. Portanto temos, via uma poética da escrita um 

questionamento sobre a identidade genérica de uma narração 

entremeada insolitamente de poemas – há poemas da própria autoria 

de Lya Luft em função de epígrafes, há poemas dela inseridos quase 

entre todos os capítulos das cinco partes do livro. E isso perturba a 

recepção, isso nos põe em face de uma narrativa impura ou de uma 

poesia narrativizada. Como veremos com maior precisão 

ulteriormente, te adiante, mesmo o título do livro não conseguiu fugir 

da onda do insólito. A autora parece comprazer-se em redobrar essa 

extraneidade em tematizar esse título tanto nos poemas quanto em 

inumeráveis recorrências textuais. Mas o que é um ponto cego? Já 

temos encontrado este curioso sintagma em outros lugares como no 

título dum livro de crítica francesa, Le Point aveugle de Jean Paris 

(1973). Um ponto cego é um significante vazio em espera de 

significados. Mas, assim como ―a estrutura de horizonte‖ do 

fenomenólogo Edmund Husserl (apud COLLOT,1983), esse vazio 

capaz de receber uma multiplicidade de sentidos equivale 

simplesmente à uma indeterminação, à uma incerteza que por sua 

vez pode bem sugerir aquilo que Jacques Derrida chamou de 

indecidível. A semiótica em sua procura de sentido tem de cuidar 

dessa fronteira para a qual nos empurra o livro de Lya Luft. Este, 

desde o seu titulo, parece se demarcar da tradicional literatura 

infanto-juvenil. Ele se envolve implicitamente dimensões 

epistemológicas e freudo-lacanianas, no decorrer da sua 

pluridisciplinar procura de sentido. Desta maneira se distancia da 

grande maioria de narrativas da tradicional Literatura infanto-juvenil 

registradas por Nelly Novaes Coelho (2005). 

Vamos focalizar a narrativa e o seu protagonista. Para nós, a 

invenção crucial é esse menino narrador, o protagonista. A ele cabe o 
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relato autobiográfico em flasback, repleto de trechos alusivos que 

Gérard Genette qualificaria de analepses e prolepses. Antes das 

interrogações que isto suscita, não podemos deixar de admirar neste 

personagem criança uma arte de contar digna dos mais talentosos 

escritores adultos. Veremos com os Filósofos Deschavanne e Tavoillot 

(2007) como a distancia entre esta artisticidade e o artista constitui 

uma irrelevância insólita. Outras facetas e do personagem fazem 

também objeto de igual discrepância significativa. Por exemplo, uma 

psicologia fora do comum, uma ciência da percepção que habilita, na 

ordem axiológica, a desvendar fingimentos, duplicidade, falsidade dos 

adultos (pai, mãe, tias, avó, enfermeira, médico), inclusive da irmã 

velha. De tal sorte que o leitor está em presença de uma criança de 

uma competência cognitiva e narrativa talvez superior à da sua 

autora. À primeira vista, chamar-se-ia este prodígio ―o paradoxo da 

autonomia adulta concedida, doada indevidamente a uma criança‖. A 

problemática narrativa que levanta é elementar e será apresentada 

mais tarde. Por enquanto, continuamos identificando os elementos 

paradoxais. Convém logo frisar, na perspectiva da autonomia, uma 

lógica tomada de decisão capital para todo o futuro da narrativa. Em 

outras palavras, o papel do menino superdotado que na vida real 

entraria no Guinness Record Book vai se revelar extremamente 

significativo para a problemática do livro tal como Lya Luft o 

concebeu.Citamos a seguir os indícios colhidos nas duas primeiras 

páginas. 

A narrativa abre-se pela frase seguinte: 

―Eu que invento e desinvento, eu que manejo os 

cordéis, eu decidi parar de crescer‖ (p.15). 
 Estão aqui três frases de construção sintático-

semântica muito semelhante, apenas  separadas por 

duas vírgulas que mal escondem a redundância 

semântica estilisticamente indispensável  das duas 

últimas. 
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Salientamos quatro ou cinco elementos fundamentais em que 

converge o insólito: 

1).a soberania do eu criança assinalada pela escansão 

reduplicada de Eu que, no inicio de duas proposições+ o uso do verbo 

decidir + o acoplamento dos gestos de inventar e de desinventar  

junto ao ato astucioso de manejar; 

2) a insistência dos verbos de criação nos em invento, 

desinvento, manejo  para por em relevo o tema de uma imaginação 

apta a fabricar um mundo próprio; 

3) a sobredeterminação semântica dos tempos verbais. Com 

efeito o indicativo presente dos dois primeiros verbos inventar, 

desinventar por seu semantismo como pelo neologismo de 

desinventar inscreve um paradoxo inicial reforçado pela ambigüidade 

maquiavélica do verbo manejar. Singularmente, este gesto ambíguo 

corresponde ao gesto simultâneo de escrever o texto e de des-

escrevê-lo, ou melhor, de não o escrever  tal como se esperaria De 

todo modo, a problemática da criação fica mantida. E talvez seja a 

maior afinidade que liga, por uma espécie de ―mise em abyme‖ da 

criação autoral,  esse menino traquinho e sua biógrafa  Lya Luft, 

poeta e ficcionista. 

4) a inscrição do passado no verbo ―decidir”(Eu decidi) convida 

a pensar que  

a decisão que vai ser anunciada no andamento linear da frase, 

no tempo que seria o da história, foi uma opção anterior à história 

que talvez começa ou prossiga, - uma vez que  a proposição ―eu 

desinvento‖ pode vetá-la. 

Além disto, o predicado que encerra a frase inicial é o paradoxal 

―parar de crescer‖. Este predicado é uma bomba. Ela relembra uma 

frase do conto Peter Pan de J.M. Barrie (1917). Relacionaremos 

ulteriormente Peter Pan e O Ponto Cego. Mas agora, é preciso reparar 

que aqui, a expressão ―parar de crescer‖ tem de ser situada na 

continuidade cotextual e negativa de ―(eu) desinvento‖. Importa notar 
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que o menino narrador decide, num solilóquio capital e irrevogável, 

que não quer crescer. Sejam quais foram as justificativas lógicas ou 

emotivas (a mãe não cuida mais dele, o pai não gosta dele), isso é o 

fato a considerar. 

Vamos analisá-lo nas suas conseqüências dentro da perspectiva 

narrativa. Percebemos logo uma impossibilidade de começar no plano 

sintagmático das ações. O que tem por efeito de comprometer toda 

leitura num plano paradigmático também, já que este tem a função 

de somar os eventos e descrições mais significativos do outro eixo. A 

ação narrativa esta posta em xeque. E Lya Luft vai precisar cortar 

este nó górdio. Decidiu então empurrar o seu pequeno narrador no 

refúgio em principio desconhecido dos adultos, inclusive da sua irmã 

adolescente, que é como anunciado no incipit e em várias outras 

passagens do primeiro capítulo (p.15-21), para o retiro do imaginário 

criador (a sua mente, o seu quarto, os intermináveis solilóquios). Mas 

trancafiar assim o narrador da história num mundo paralelo ao 

mundo familiar a redor suscita novos obstáculos. Com efeito, como 

pôr em marcha, como manter o funcionamento narrativo? Novo 

dilema para a autora. 

Explicitemos esse dilema. Que tal, por isto, lançar mão da velha 

oposição Lévi-straussiana Natureza/Cultura para re-examinar o 

insólito surgido da decisão do menino que recusa crescer? Vejamos 

bem. Se redefinimos o insólito como algo que de repente sobrevém 

em nosso mundo cotidiano, no mundo de nossa cultura, como algo 

que vem escurecer  ou mesmo quebrar as lentes através das quais 

captamos os nossos modos de ser, de fazer e de pensar, que vem 

deformar - onde ficaria a Natureza?  Em toda probabilidade, do lado 

da criança que recusa encaixar-se na moldura da Cultura. Mas o 

Imaginário como linha de fuga conferida pela Autora ao menino é 

também parte duma Cultura. No mesmo primeiro capítulo de O Ponto 

Cego, essa criança que pretende escrever nos oferece uma pista, 

diríamos a fonte geradora desta cultura-imaginária invertida ou 
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pervertida em Natureza: são as histórias que desde cedo sua mãe 

costumava lhe contar ou ler para ele. São elas que lhe serviam de 

escudos contra as barbaridades do ambiente a começar pelo Pai. O 

texto não diz que aos cinco ou aos sete anos ele continuava lendo por 

conta própria. O mais plausível é que paulatinamente ele empregou-

se na construção do mundo de que se auto-elegeu dono e autoridade 

inconteste. A cultura que o abasteceu resvalou-se a nível inferior de 

uma Natureza. Nesta inversão do par opositivo de Lévi-Strauss reside 

algo insólito, algo paradoxal. Predominante formada de adultos 

obtusos, seres mascarados desprovidos do faro de longo alcance que 

o menino se atribui, o pretendido mundo da cultura é uma natureza 

que é preciso civilizar, ao exemplo das criaturas invisíveis com que ele 

o menino experto ele dialoga e em que manda. Contudo, ele se 

esqueceu das flores com as quais constituiu o seu mel. 

O reino imaginário à margem do submundo adulto (sendo toda 

criança ali vive sob o império deles) nos orienta na direção duma 

outra figura flagrante do insólito. Lembramos que o refúgio no 

imaginário que caracterizava Dom Quixote de Cervantes e Madame 

Bovary de Flaubert, se os tornara inadaptados ao mundo cotidiano 

até a catástrofe, não lhes apartava desde cedo daquele mundo. Além 

do mais nem um nem outro fora enquanto protagonista o sujeito 

narrador. Como temos dito antes, a complicação de O Ponto Cego 

resulta da escolha do eu autobiográfico de uma criança narradora. 

Que ao recusar os adultos foi parar num mundo onírico que não abre 

sobre o real da representação. Desta maneira, do ponto de vista 

antropológico, tanto a Natureza quanto a Cultura são dadas por 

superadas, e com a Antropologia, todas as Ciências do 

desenvolvimento. Mas será que a questão não está mal colocada? 

Será que não deveríamos partir agora para uma direção diferente da 

de avaliar O Ponto Cego na perspectiva da verossimilhança? 

Pensamos isto, mas nos resta ainda a examinar outros fatores. Por 

exemplo,é evidente que ignoramos quase totalmente o que se passa 
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na existência imaginária desta criança. Temos apenas dois aspectos 

da sua transcendência demiúrgica. Uma vez foi quando desenhou um 

gato num pedaço de papel e depois lhe confere vida. Temos aqui um 

ponto de comparação com o desenho que inaugura a aventura do 

Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Outra vez foi quando 

ele trava um silencioso com um insólito animal alado que acampa na 

beira dum rio mortífero lá ao longe. Há também o fato de que ele 

quase não dorme. Na sua vida noturna – que associamos a uma 

simbolização do seu universo onírico- reparamos que ele faz duas 

coisas: empreende perquisições na casa familiar, a fim de comprovar 

a superioridade perceptiva de infância sobre as outras idades da vida; 

ou passa uma boa porção do tempo a reinar no seu quarto virado 

espaço metonímico da casa e do livro. Portanto, o livro de Lya Luft 

repousa sobre uma tese paradoxal que Sigmund Freud tem abordada 

no seu opúsculo ―Escritores criativos e devaneio‖ (1969): o infante é 

mais criativo que os adultos, e apenas fazem boa poesia adulto capaz 

de voltar à fonte infantil. Veremos mais adiante as ressalvas de 

Nathalie Prince (2010) a respeito. Na escritora gaúcha como em 

Freud, as crianças superam os adultos na tecla do imaginário e 

somente tem com concorrente os poetas ainda próximos da sua 

infância. Mas Freud sentiu o paradoxo, o insólito em que se metia. E 

para atenuá-lo, se esforçou em outras partes da sua obra deu a 

entender que as formas lingüísticas infantis tivessem de passar por 

certo aprendizado. O que introduz mais uma vez a categoria Cultura 

no seio daquilo que tendia a se dar por uma Natureza. Este choque 

cultura X natureza se constata na leitura de O Ponto Cego. Para 

resumir, notamos que de capitulo em capítulo, o narrador reitera sua 

vontade de não crescer, sua aversão para a adultez, para a escola, 

para enfermeira e doutor que cuidam dele. Esta anti-cultura admite, 

porém, uma exceção: o uso furtivo de um velho computador cedido 

pela sua mãe. Sinal de que estamos bem na era da informática. 
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No entanto, a partir do momento que Lya Luft decidiu conferir 

ao seu narrador infante o poder da imaginação, nasceu em seu livro 

um plano sintagmático sobre o qual sucederam alguns eventos 

significativos que todos girarão em torno do herói rebelde. Além 

daqueles fatos que acabamos de mencionar, surgirão outros em 

consonância com eles. O que demonstra o saber-fazer do escritor 

externo. Deste ponto de vista, Lya Luft articula habilidosamente a 

relação entre o menino e os outros membros de sua família. O pai, o 

homem do real e do dinheiro manda apenas esporadicamente; de 

fato ele é destituído de toda autoridade verdadeira. Triunfa o poder 

do imaginário conferido ao menino. Este se revela um Actante sujeito 

sincrético na sobra do qual estão todos aqueles que não crer crescer: 

tias e avô e esporadicamente o tio. A tese subjacente à esta  

constatação romanesca de pai enfraquecido ou que perdeu toda 

autoridade familiar (e par extensão educativa, política, religiosa) 

revela uma estreita ligação do Ponto Cego com o contexto sócio-

familiar atual, do ponto de vista dos cientistas sociais  (psicanalistas e 

sociólogos) e de filósofos como Eric Deschavanne e Pierre-Henri 

Tavoillot (2007). Outro traço paradoxal da narrativa de Lya Luft: 

como explicar que  um texto que foge do real pelo seu protagonista e 

pelo seu onirismo possa alcançar um caráter afirmativo de realidade 

(cultural) tido por superior ao real empírico onde atua? Como ganhar 

ao mesmo tempo em ambos os quadros do real e do irreal em que se 

desloca simultaneamente, como faz este menino? Paradoxo da 

literatura com seus mundos superpostos e entrecruzados que se 

defrontam incessantemente. 

Olhamos novamente o insólito desta constelação familiar 

literária. São quatro adultos invertidos em papéis de crianças por seu 

modo de pensar ou de se comportar. As tias não querem crescer, nem 

a vovó quer amadurecer, menos ainda envelhecer. O tio Nando  

acumula fracasso em amor por ser um bobinho. O pai detesta o filho 

e borra de medo perante a sogra - sem pertencer, porém, ao sistema 
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matriarcal da Indonésia. Mas o papel do menino se complexifica: por 

trás da fachada da autonomia na torre imaginária, quando se arrisca 

no baixo mundo das necessidades do corpo (comida, cuidado de 

saúde), o ódio pelo pai se dobra duma admiração secreta. Isso se 

deve ao seu gosto comum pela dominação. De fato, considerando os 

respectivos mundos real e imaginário, os lauréis vão ao filho. Pois, 

assim como a rainha da Inglaterra, o pai reina mas não governa. 

Além dos desencontros com a sogra, ele perde o controle sobre a 

mulher, perde o controle sobre a filha: ambos fugirão de casa com 

um amante. O menino de Lya tem essa originalidade de reinar onde o 

pai é derrubado. Ele é rei inconteste de um mundo invisível e 

imaginário e no seu quarto, metonímia do livro. Por ser o local do 

imaginário, esse mundo é também o símbolo de um espaço ilimitado, 

logo transcendente ao da casa familiar. O seu micro-mundo é um 

macro-mundo, uma macroestrutura dentro uma microestrutura. Mais 

uma figura do paradoxo se alça perante nós, talvez a maior, talvez 

aquela que mais condiz com a análise literária d´O Ponto Cego. 

Lendo O Ponto Cego, o leitor jovem deste narrador jovem pode 

se sentir confuso em meio aos paralelos, interpolações, superposições 

e inversões ou duplicações de papéis que complicam a interpretação 

de uma narrativa tão indócil quanto o seu protagonista. O 

semioticista navega num mar de contradições que paralisam modelo 

actancial, tendo o jovem narrador assumido quase todas as posições 

em seu sonho: ele é destinador, destinatário e adjuvante para um 

objeto de valor já conquistado, ou seja, desde o dia da decisão de 

não crescer. Portanto, não há nenhum objeto de valor a procurar lá 

fora: ―importa o sonho, a vigília é nada‖(LUFT, 1999, p.32). A rigor 

recolhe adjuvante para confortar as suas posições, relegando o 

restante do pessoal humano posto em quarentena na sua ficção num 

no man´s land sem consistência nem importância. No universo 

fechado do menino, o pecado capital de crescer dos adultos e da 

sociedade que propaga a necessidade desta grande mentira, torna 
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nula e improcedente a aplicação do modelo transformacional. Eis a 

seguir três citações que retomam a problemática crucial e 

fundamental do primeira frase do livro: 

1) ―Sendo adulto eu perderia a minha perspectiva, as 
possibilidades de inventar se afunilaram e se fechariam 

as portas daqueles corredores‖ (LUFT, 1999, p.16-17) 

2) ―Não quero ser adulto como esses com as suas vidas 

regradas, podadas, abortadas. Não quer ter de viver só 

no que se delimitou sendo o real.‖(LUFT, p.32) 
E, num movimento de identificação como o cavalo 

alado da beira do rio, ele acrescenta: 

3) ―Não quero perder as minhas asas, por isso não quer 

crescer‖ (LUFT, p.32) 

Apenas na vida regrada da gente grande que a semiótica 

clássica poderia aferir o seu Modelo Transformacional provido de fases 

pré-marcadas como: Mundo instaurado, Perturbação, Confronto, 

Vitória e Mundo Restaurado. 

As esporádicas situações onde se notam tentativas infrutuosas 

de vencer obstáculos em oriundos do superficial e pseudo espaço do 

cotidiano são dispensáveis na lógica narrativa de O Ponto Cego. Com 

a quase eliminação dos demais atores pelo egocentrismo do narrador 

homodiegético, o analista pode fazer a economia dum quadrado 

semiótico que formalizaria posições e passagens dentro de uma 

mundanidade recusada pela vereda onírica aqui tomada e 

sacralizada. Na tecla das Modalidades, faltam igualmente pares 

opostos, e o ser criança cumula um fazer e um crer criativo que 

eliminam toda intrusão adulta, todo o tempo linear deles. Coagulam-

se na mente do narrador um espaço e um tempo poético sui generis. 

Qual é este espaço-tempo que, afinal, parece regular a 

narrativa e a ideologia que a sustenta? Ingressamos agora mais uma 

vez no olho do furacão. O paradoxo e o insólito voltam a ocupar 

novamente o palco. É a partir desta interrogação que o livro em 

estudo vem pôr em questão de maneira inquietante todos os saberes 

da Psicologia de desenvolvimento, da Antropologia cultural, da 
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Sociologia da Socialização, da Filosofia da Educação, dos trabalhos de 

Jean Wallon e de Jean Piaget. Lya Luft apanha de surpresa também a 

tão celebrada ―identidade narrativa‖ de Paul Ricoeur. A passagem da 

infância à uma fase ulterior de é considerada pela enciclopédia do 

século XX uma ganho indubitável, um momento da conquista de 

maior e verdadeira autonomia, um encaminhamento dos pequenos 

em direção de uma maior realização do homo sapiens. Esse 

pensamento comum de tantos especialistas de tantas ordens de 

conhecimento se erige em uma verdade endoxal, um ―comum das 

culturas‖ diria o filósofo François Julien. A nuança que RICOEUR (PUF, 

2007:230-236) acrescenta é a idéia de que a identidade é algo que 

se cria por um deslocamento incessante no tempo da experiência de 

leitura. Em suma, evoluir no tempo ou crescer, é um desejo inato, 

uma expectativa universal. Pelo fato mesmo, se esse desejo ou essa 

expectativa viram a ser agredidos, estamos perante o ―insólito‖. Algo 

incomoda a ―Opinião‖, como diz Platão, o ―discurso social‖(J.F 

Chassay, et al. Le dictionnaire du littéraire, PUF, 2006:166). O insólito 

rompe com o ―discurso social‖ no sentido de opinião comum de 

CHASSAY (2006, p.166). Assim é que se consolida como paradoxo. 

Pois o ser profundo da pessoa apela para crescer, no mesmo 

momento em que o seu enunciado por uma sorte de denegação 

(Freud) contradiz este apelo que, aliás, é uma expressão da 

sociedade inteira, da natureza humana. 

O livro de Lya Luft, portanto, corresponde à expressão duma 

configuração psíquica. Por trás da linha radical de separação Adulto X 

Infância, se esconde uma tema recorrente, que chamaríamos de 

preferência uma metáfora fundamental, uma metáfora básica, ―a root 

metaphor‖ da Morte. A morte é a mais temível figura do tempo. E é o 

tempo que está recusado na figura do adulto e de um mundo que é 

passagem. Dizem que são os mais velhos que a reprovam, que os 

jovem mergulham num presente que a exorciza. Previamente ao 

depoimento de Deschavanne e Tavoillot neste particular, a narrativa O 
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Ponto Cego ( LUFT,1999, p. 21;15-16;32), ao contrário das crenças 

vigentes, mostra uma criança jovem obcecada pela morte a ponto de 

vislumbrar a passagem da fronteira do sétimo ano de vida como o fim 

da única existência que vale a pena, como um fim irreversível. É para 

se premunir contra o fantasma da morte que o envelhecer e o morrer, 

eufemizados no verbo ―crescer‖ e no substantivo ―adulto‖, lhe inspira 

horror assim como a guerra de resistência de que acabamos de 

testemunhar. É preciso, pensa ele, zerar o tempo, substituindo-o pelo 

poder do sonho e do imaginário seu parceiro, O sonho não é uma 

segunda vida? Assim achava o poeta francês Gérard de Nerval. Mas o 

dinamismo da máquina semiótico-narrativa que bloqueia essa fuga do 

diurno para o noturno volta a descontar dessa retirada uma atenção 

ao corpo. Pela sua instalação na temporalidade e num gradual 

definhamento que confina à morte, o tempo narrativo retoma os seus 

direitos (LUFT, 1999,p.140), sobretudo por que o menino é acometido 

de uma doença misteriosa que se assimila a uma metáfora da 

entropia da condição humana. Essa condição é um ―embraiador‖ de 

narratividade. Algo vai ser contado a despeito do imaginário e do 

sonho. Provavelmente com a cumplicidade deles. E constatamos a 

onipresença do tempo, o toque de sino da morte ressoando na 

família: morte da irmã que o antecede, morte por afogamento da 

esposa e do menino de Tio Nando,morte do avô, a fatalidade da 

dilatação milimétrica do seu corpo de anão ameaçando-o de explosão 

ou de implosão. O narrador ―infante‖ paga simbolicamente a audácia 

prometéuica de ter desafiado o tempo e toda uma cultura regulada 

pelo G.M.T. 

Os trechos que inscrevem essa obsessão da temporalidade 

vingadora se lêem em inúmeras páginas d´O Ponto Cego (LUFT,1999, 

p. 18, 21, 32, 38,57;140-141). Nós limitamos à três citações: 

1) ―No preto e no branco, esta é a narrativa  de como 

manipular o tempo.(p.18). 

2) ―Para sempre sete anos (...), a morte começa a 

desdobrar as asas.‖ (p.21) 
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3) ― Meu lugar é onde se represa o tempo‖ ( p.32) 

O INSÓLITO NA PERSPECTIVA FILOSÓFICA E SEGUNDO A 
TEORIA DA INVENÇÃO 

Como anunciado, seguiremos nas considerações a seguir a 

história da filosofia das idades da vida de Deschavanne e Tavoillot, a 

história da literatura infanto-juvenil de Nathalie Prince.Tentaremos 

pela mediação deles atender a certas questões ainda irrespondidas, 

com a finalidade de chegar a uma apreciação judiciosa do Ponto Cego 

e da sua autora. 

Sabemos que uma das variantes do paradoxo existe na 

incoerência flagrante, ofensiva para o nosso juízo, entre um dizer ou 

um fazer de um lado, as evidências escancaradas do cotidiano do 

outro lado. Quando ditos e fatos desse tipo mexem profundamente 

com um horizonte individual ou comum, que eles fazem hiato na 

história pessoal ou coletiva, segundo MALGOUZOU (2010, p.99), o 

filósofo Claude Romano (1998, 1999) os chamam de 

―acontecimentos‖ (événements,em francês). Uma acepção que em 

nada contradiz a nossa definição de insólito.Pois o insólito inflige uma 

humilhação à boa fé da maioria assim como o veredicto do expert em 

poética. Porta-voz desta multidão Deschavanne e Tavoillot nos 

relembram o que não deve ser contestado mesmo na era do indivíduo 

que repassaram quase todos os diretos dos adultos para as crianças, 

o crítico institucional das Letras no século 17, o tempo do classicismo 

francês, Nicolas Boileau-Despréaux, em seu conhecidíssimo Art 

Poétique preconizava o respeito de ―règles de bienséance‖, que 

traduzimos por regras de pertinência ou de adequação. 

Recentemente, colocando-se nesta tradição, a estudiosa da Literatura 

Nathalie Prince submete retoma essas regras questão sob a luz da 

teoria da mimesis e no quadro da evolução da História da Literatura 

infanto-juvenil. O que nos proporciona uma comparação de O Ponto 
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Cego com alguns clássicos deste gênero do ponto de  visto do insólito 

ou do paradoxo. 

Vejamos primeiro o que dizem os ―sorbonardos‖. 

Os dois filósofos da Sorbonne admitem que jovens e velhos 

manifestam em nossos tempos uma inquietude generalizada diante 

da irreversibilidade das fases da vida. Parece ser um ―espírito do 

tempo‖, como dizem os alemães. Mas é um fato em contradição com 

o nosso ingresso num momento histórico no qual a Ciência Biomédica 

e a Farmacologia tem prolongado o cumprimento da nossa existência. 

Constatamos o paradoxo de dois desejos inconciliáveis: o da 

realização final perfeita (de l´accomplissement, of the achievment) e 

o da longevidade sem fim (DESCHAVANNE E TAVOILLOT, 2007, p.9). 

Num tal clima psicológico, surgem duas interrogações cujas respostas 

ficaram em aberto até boiar no indefinível. A primeira: Para que 

crescer?[Para que envelhecer?] (DESCHAVANNE E 

TAVOILLOT,2007,p.10). Foi a partir dessa inquietude que a infância, 

dizem eles, virou também um problema, que a adolescência se quer 

interminável, que a maturidade é relegada para o inatingível, a 

velhice para uma entidade inimiga [l´enfance est devenue un 

problème, l´adolescence interminable, la vieillesse ennemie] 

(DESCHAVANNE E TAVOILLOT,2007,p.10). No fundo, assim como 

temos apontado, o que desejam as gerações atuais é o 

desaparecimento do crescimento assimilado ao sinal do fim último, 

uma evocação de Medusa, ou seja, da morte. Ora, sancionam os 

filósofos, é sumamente descabido pensar proscrever aquilo que 

constitui o arcabouço da existência do homem, um ser marcado para 

morrer (DESCHAVANNE E TAVOILLOT,2007, 254). A conseqüência é a 

confusão dos espíritos. Já confessamos ter experimentado  essa no 

fim de uma vã tentativa de analisar semioticamente a narrativa de 

Lya Luft. O resultado, acrescentam os dois filósofos, é um 

desregramento das identidades. Na óptica da Filosofia das idades da 

vida, aparentemente convergente com a visão projetada pela escrita 
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de Lya Luft, no ―estremo contemporâneo‖ ou de 1980 para cá, a 

infância virou mais do que nunca um enigma. Razão pela qual eles 

intitularam assim três capítulos consecutivos: O que é uma criança 

/Qu´est-ce qu´un enfant? (DESCHAVANNE E TAVOILLOT,2007, p.317-

351), Para que crescer? /Pourquoi grandir?(IBID.,352-389), Para que 

envelhecer?/ Pourquoi vieillir? (IBID.,391-416). Em suma os filósofos 

de Paris nos mantém num quadro de questionamento que bastante 

aparentado com aquele que apresentamos desde o começo. É com 

frisar que um dos vocábulos de alta freqüência na Philosophie des 

ages de la vie é significativamente o termo paradoxe/ paradoxo. O 

termo, a primeira palavra da Introdução (p.9) esta seguido de dois 

pontos. Ele reaparece em outra roupagem no capitulo ―A crise da 

idade adulta‖(p.35-65), nas duas primeiras páginas do capítulo ―A 

desconstrução individualista das idades‖/ La déconstruction 

individualiste des âges (IBID,p.177-179); ele se ostenta  no titulo da 

terceira parte ―A maturidade paradoxal do homem livre/La maturité 

paradoxale de l´homme libre‖; se infiltra nas páginas do capítulo O 

que é uma criança  dedicadas à ―infância re-encontrada/ L´enfance 

retrouvée (IBID, p.338-346). Em todas essas passagens, os autores 

desvelam em nossa contemporaneidade uma troca de estatuto e  de 

posição entre o Adulto e a infância (a adolescência incluída, segundo 

a definição da UNESCO). Essa inversão torce o pescoço duma tradição 

pluri-secular e nos amputa da referência a uma hierarquia de valores. 

Prevalece A Sua Majestade A Infância. Sobre as ―Grandes Pessoas‖, 

objeto da zombaria do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, como 

outrora do Peter Pan de James Matthew Barrie. O menino sem nome 

de Lya Luft se encaixa nesta família de infantes segundo os quais os 

adultos são burros, irresponsáveis, sua experiência inútil, suas 

instituições como a escola, a família, seus lugares de trabalhos 

(escritório) dispensáveis, o que eles chamam de ―realidade‖ uma 

farsa (MONTANDON, 2001, p. 189-182; 39-41). Esta destituição de 

toda autoridade por parte dos adultos, um outro professor de 
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Filosofia da Sorbonne, Alain Renaut, o tem afirmado em dois livros, 

―O fim da autoridade‖/ La fin de l´autorité  (2004). La libération des 

enfants (2002). Para os três Filósofos, hoje um número considerável 

de adulto passa cada vez mais a viver, dentro do seu arraigado 

hedonismo cotidiano, o mito de Peter Pan. Encerramos a intervenção 

da Filosofia por uma definição paradoxal da infância tomada no setor 

―L´enfance retrouvée‖ de La philosophie des ages de la vie 

(DESCHAVANNE E TAVOILLOT, 2007, p. 340: ―A questão da definição 

da infância ou da criança: ela é, por parte, um adulto, ela dispõe de 

saída da plena capacidade de pensar, agir e desejar; e por parte, o 

oposto de um adulto, não tendo acesso à intersubjetividade‖/ [La 

question de la définition de l´enfance: pour une part, l´enfant est un 

adulte, elle dispose d´emblée d´une pleine capacite de penser, 

d´agir et de désirer; et, pour une autre part, l´opposé d´un adulte, 

puisqu´elle n´accède pas à l´intersubjectivité]. Esta definição, vamos 

reencontrá-la em Nathalie (2010). Todavia, acrescentaríamos aqui 

uma nuança. À margem da opinião dos jovens emancipados, muito 

são as pessoas que continuam acreditando que adulto é uma pessoa 

dotada de responsabilidade e de experiência. A oposição Adulto 

Versus Criança, subjacente à essa definição dos filósofos pode ser 

neutralizada se recorrermos à noção de jogo. No jogo, o adulto 

simula ser criança e a criança simula ser adulto. Com ou sem 

precocidade com ou sem regressão. Pois o jogo, espécie de sonho de 

olhos abertos mas essencialmente dinâmico nos põe em plena ação: 

tal é o sentido da Literatura e de seus heróis, em busca de uma 

identidade narrativa. Pouco importe que estes se chamem Peter Pan, 

Pequeno Príncipe, Madame Bovary, Dom Quixote, ou que eles não 

tenham nome como o herói de Lya Luft. Aliás, o menino de O Ponto 

Cego não tem nome justamente para que todos nós possamos entrar 

no espaço vacante, preencher o anonimato dele e aferir 

paulatinamente uma identidade narrativa sempre por vir. 
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Apesar de certa convergência de problemática entre Literatura e 

Filosofia, temos suspeitado que certa interrogação concernindo ao O 

Ponto Cego é de preferência da alçada da Teoria literária. A última 

citação dos filósofos acabou de nos colocar na trilha da literatura. É lá 

que se responde melhor a nossas dúvidas. Por isso é que convocamos 

Nathalie Prince, assim como o apoio teórico de Umberto Eco e de 

Lubomir Dolezel sobre a invenção. 

Para DOLEZEL (1999, p.35-50172-178), o universo de uma 

ficção é tecido de mundos possíveis. O realismo é uma tradição de 

escrita que soube estrategicamente e produzir nos seus leitores a 

ilusão que Roland Barthes chamou com pertinência de ―efeito de 

real‖. A famigerada verossimilhança não passa disto. Mas olhando 

mais de perto os elementos que o realismo constrói, descobrimos 

que, ao exemplo do famoso quadro Os Embaixadores de Hans 

Holbein, ele apronta uma técnica ―en trompe-l´oeil‖ semelhante à 

espantosa caveira que se vê em determinada perspectiva e que no 

entanto é outra coisa. Inferimos, com base neste exemplo e nos 

trabalhos de Lubomir Dolezel, que artistas e escritores tem total 

liberdade na escolha do seu assunto e do seu  personagem, por 

estranhos que possam parecer. Eles agem em conformidade com o 

seu projeto pessoal de invenção, mesmo sabendo que estão 

submetendo o seu receptor à experiência da ducha escocesa. Aliás, a 

invenção reside nesta ―perversão‖, nesta decepção mesma das 

expectativas, como tenho demonstrado (JOACHIM, 2008, p. 31-43). 

Tratando da invenção, ECO (1992, p.95-102), defende a idéia de que 

o produtor pode lançar mão de uma ratio dificilis na concepção e 

apresentação da sua criação; ele pode assim armar para os leitores 

um ―totalmente outro‖ de seu repertório. Nisso se constrói 

justamente aquilo que DOLEZEL (1999, p. 172) afirma ser a ontologia 

de toda arte. Tal ontologia pactua com as contradições e oximoros 

que florescem nas imagens do sonho. Ora são elas a coluna vertebral 

o livro de Lya Luft e nos esquemas lúdicos do menino narrador que 
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confessa de saída, na primeira linha da narrativa: eu invento e 

desinvento, eu manejo. São enunciados pragmáticos: dizem o que 

fazem. Pois criar um ponto cego, não é apontar falaciosamente para 

um indeterminado ou indeterminável micro-lugar físico ou mental, 

logo imaginário, inacessível de saída a nossa compreensão? Talvez 

seja o herói de Lya Luft um infante do futuro? Não totalmente, se a 

arte persegue um espaço temporal que faz laço entre passado e 

futuro. 

CONCLUSÃO 

Na esteira dessas considerações, devemos ou não pensar que a 

narrativa infanto-juvenil escapa a todo modelo externo?  Toda uma 

teoria literária da representação deixa a crer que tanto a Natureza e a 

Sociedade quanto a tradição da Literatura infanto-juvenil tem cedido 

certa matéria a um livro como O Ponto Cego. Mas ao mesmo tempo, 

o mundo (re)inventado aqui não é estritamente uma sociedade ―sob 

influência‖. Contudo, Nathalie Prince, em sua qualidade de 

historiadora da literatura infanto-juvenil, demonstra que a Literatura 

infanto-juvenil faz parte de uma tradição de produção paradoxal. O 

Ponto Cego mantém com o ―récit d´enfance‖ uma dessas relações 

que se observam nos livros dos jovens, como Alice no país das 

maravilhas, que são lidos indiferentemente por adultos e crianças. Ele 

partilha com estes contos um insólito de primeiro grau que, aliás, 

paira sobre a maioria da produção em principio dirigida às crianças de 

um a três anos de idade. Eis como PRINCE (2010, 26) resume este 

paradoxo. Para começar, ela começou a se estranhar : por que 

chamar de infantil uma  literatura que os pequenos não criam nem 

tem sequer a capacidade de ler, e por que o termo literatura para 

designar um produto habitualmente desprovido de qualidades ditas 

literárias. Essas premissas levam logicamente a concluir: ―A literatura 

juvenil aparece portanto fundamentalmente atravessada de um 
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monte de paradoxos que ainda não temos completamente revelados 

‖/ [La littérature de jeunesse apparaît donc comme un monde 

conséquent de  paradoxes que nous n´avons pas, tant s´en faut, mis 

à jour]. E ela não demorou por mostrar essas outras facetas do 

insólito, as únicas que dizem respeito realmente a O Ponto Cego. 

Mencionamos ligeiramente umas outras revelações: o fato de que 

essa família de escrita tende a elevar uma barreira quase 

intransponível entre Infância e Adulto (PRINCE, 2010, p.42;68-70; 

82-65;132;181-184); a recusa do principio mimético ou desrespeito à 

verossimilhança, a freqüente ambigüidade dos personagens que 

redonda em encarnações paradoxais assim como certa estrangeidade, 

apesar disto uma certa esterotipia que, ao exemplo dos antigos 

jograis essa literatura reinventa a partir de certos esquemas pré-

existentes. PRINCE (2010, 184-192) exemplifica essas características 

paradoxais dos personagens e esse modo de produção  por Peter Pan 

e O Pequeno Príncipe, dois dos clássicos apresentados por   

MONTANDON (2001. Nossa intuição de leitura tem detectado com O 

Ponto Cego um parentesco com essas duas narrativas. Constamos 

que a estudiosa francesa comprovou tal intuição ao atribuir ao texto 

de James Matthew Barrie e ao Antoine de Saint-Exupéry dois 

predicados que achamos adequados a O Ponto Cego: o de literatura 

do segundo grau e o de literatura de subversão. Com efeito, O Ponto 

Cego re-escreve o Peter Pan, repetindo o título em prosa e em verso, 

como no perfil do herói britânico. O Neverland de Peter se re-escreve 

no casulo imaginário em que se refugia o herói de Lya Luft. O 

parentesco com o pequeno príncipe de Saint-Exupéry é mais distante, 

mas em compensação ambos os jovens protagonistas viajam à sua 

maneira respectiva e conversam com bichos. Um laço comum liga 

contudo os três personagens: eles são egocêntricos em conseqüência 

da fronteira erigida entre eles e os Adultos. Mas quem começou 

primeiro a criar tais obstáculos? Parece um circulo vicioso como o do 

ovo e da galinha. Pois quem produz a infância é o adulto, e cada 
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adulto,segundo Freud, guarda dentro de si uma substancial parte de 

infantil. Seria isso, o símbolo do beco sem saída da educação 

moderna previsto e encarnado pelos heróis de ficção desde o grande 

ancestral Robinson Crusoé dado por mito do individualismo moderno 

por Ian Watt (1997) Por que não o insólito? 

É claro que a subcultura das escolas, das bibliotecas, das 

livrarias e do cinema tende a neutralizar a retórica do paradoxo 

inscrito na narrativa infanto-juvenil como gênero de discurso. Mas 

nunca vão conseguir, sendo o insólito o ―bônus prazeroso‖/ la prime 

de plaisir (diz Freud), o atrativo máximo que fazem correr os leitores 

grandes e pequenos para  comprar, ler e reler esses livros que são 

Peter Pan, Alice no pais das Maravilhas, O Pequeno Príncipe etc. 
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NOVOS CONTOS DE FADAS: 

 HISTÓRIAS QUE NÃO TERMINAM NO INSTANTE EM 

QUE AS ACABAMOS DE LER 

MACEDO, Silvia Terezinha Rezende56  

A LITERATURA INFANTIL 

―Ela é livro, ela é leitura. 
Ela é imagem e ela é texto. 

Ela é social ou mesmo imaginária. 
Ela é aposta. Ela questiona. 

Ela diz ou não diz. 

Ela é complexa. 
Ela é jogo ou mesmo linguagem. 

Canalizada, institucionalizada. 
Ela pode ser magia e tornar-se 

‗selvagem‘. 
Lugar do discurso,censura ou 

representação, 
Ela reflete. 

Prazer ou desprazer, ela é emoção. 

Ela é arte. Ela é literatura. 
Porque ela é sonho ou experiência. 

Porque ela é comunicação‖.  
 

(ESCARPIT, Denise e VAGNÉ-LEBAS, 
Mireille, 2004, p.54) 

A autêntica literatura infantil não deve ser feita essencialmente 

com intenção pedagógica ou didática, principalmente porque os 

educadores vivenciam de perto a evolução do maravilhoso ser que é 

a criança. 

Na verdade, o grande segredo reside em trabalhar o imaginário 

e a fantasia destas narrativas que durante séculos se difundiram por 

todo o mundo através da oralidade desde que o ser humano adquiriu 

a fala. 

Contar histórias para as crianças é fazer com que estas tenham 

curiosidades e ideias para solucionarem as questões e conflitos que 
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os personagens venham a enfrentar ou não. Ao ouvir uma história, 

podemos sentir a emoção da criança, pois ela vive profundamente 

tudo o que as narrativas lhe provocam como: alegria, tristeza, 

irritação e o significado que cada história vai provocar nos pequenos 

que não são iguais e vivem em sociedades diferentes. 

Para alguns autores, os contos se transformam de geração em 

geração, e que se modificam a partir de novos contextos culturais. 

Há milênios os contos de fadas existiram em diversas culturas e 

em todos os continentes. Simbolicamente, os contos tradicionais 

falavam da condição humana, das ansiedades, dos desejos, embora, 

didaticamente, fizessem parte do universo da literatura infantil, os 

adultos se encantavam com as histórias. 

Os novos contos de fadas, apesar de serem histórias 

recontadas, revestidas de uma roupagem contemporânea, 

contextualizadas no mundo atual, desmitificam modelos 

convencionais do comportamento humano tradicional ao discutirem 

temas atuais da sociedade e a aspiração à liberdade que a criança 

precisa adquirir por possuir sensibilidade, imaginação e criatividade. 

O francês Charles Perrault foi considerado o primeiro autor a 

escrever para crianças no século XVII, isto porque, coletou e 

organizou contos de fadas em um livro. Perrault ouvia as histórias de 

contadores populares e as adaptava ao gosto dos franceses ao 

acrescentar muitos detalhes em riqueza e diminuir trechos sobre a 

cultura pagã popular (referências a sexo), visto que, vivia-se na 

época do conflito religioso entre católicos e protestantes (Contra-

Reforma Católica). 

Na Alemanha do século XIX, os irmãos Grimm coletaram, 

também, os contos populares, mas o interesse era o estudo da língua 

alemã e o folclore, de modo a recuperar a realidade histórica do país, 

por serem filólogos. 

Autores como La Fontaine, Hans Christian Andersen, Monteiro 

Lobato são imortalizados pela grandiosidade de suas obras. 
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Até as duas primeiras décadas do século XX, as obras didáticas 

produzidas para a infância, apresentavam o livro com a finalidade 

única de educar, apresentar modelos, moldar a criança de acordo com 

a vontade dos adultos. As obras não tinham o objetivo de tornar a 

leitura como fonte de prazer. Poucas histórias abordavam de forma 

lúdica seus temas. 

Por volta dos anos 70, a literatura infantil passa por uma 

revalorização através da contribuição das obras de Lobato, o qual 

valorizava a aventura, o cotidiano, a família, as brincadeiras, 

penetrando no campo da política. 

Hoje, a dimensão é mais ampla, pois proporciona à criança um 

desenvolvimento emocional, social e cognitivo sem discussão. 

As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância 

(medos, carinho, dor), enfim... assuntos infinitos. 

Na realidade, os contos de fadas contemporâneos trazem uma 

moral, tal como os contos tradicionais, pois os personagens passam 

por provas, por vezes muito duras, até encontrar a recompensa e o 

final feliz.  E, essa vitória preenche de maneira realizadora o 

imaginário da criança sedento de maravilhoso.  Os novos contos 

permitem a leitura da irreverência, da paródia, do inusitado. 

Quando os pequenos lêem ou escutam uma história são 

capazes de comentar, duvidar e até mesmo discutir sobre ela porque 

a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto. 

Segundo Nelly Novaes Coelho (2002) a leitura, no sentido de 

compreensão do mundo é condição básica do ser humano, assim 

como também, Marisa Lajolo (2002) afirma que cada leitor entrelaça 

o significado pessoal de suas leituras de mundo com os vários 

significados que ele encontrou ao longo da história de um livro. 

Logo, o ato de ler não representa apenas a decodificação, pois 

não está imediatamente ligada a necessidade do indivíduo, a uma 

experiência ou a fantasia. 
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Até meados do século XX, a figura do leitor não era um aspecto 

no processo de reflexão que fizesse parte da tradição dos estudos 

literários, porque os teóricos se restringiam a analise textual ou a 

figura do autor. 

Porém, sabe-se que o leitor não é um sujeito totalmente 

desprovido de bagagem de conhecimento, ou seja, ele está inserido 

num determinado contexto social. Mesmo não sendo um conhecedor 

geral, a produção artística deve se aproveitar ao máximo daquele 

leitor para que este conheça, até então, o desconhecido. 

Muitos estudiosos enfatizaram a figura do leitor, que no ato de 

ler, complementava o ato de escrever. Porém, foi com o professor 

Hans Robert Jauss, no ano de 1967 e Wolfgang Iser, os dois 

vinculados a Universidade de Constança que o papel do leitor se 

consolidou enquanto ser integrante da estética literária. 

Segundo Jauss e Iser, o leitor assume seu papel genuíno, 

imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto para o 

histórico, isto é, o papel de destinatário a quem a obra literária visa. 

O leitor como receptor deixará de ser um simples destinatário 

passivo, passando a atuar como agente ativo ao participar na 

elaboração do sentido na construção final da obra literária. 

Esse leitor tornará possível (re) inventar a realidade e ao 

preencher os ―vazios‖ (ISER), as lacunas e os hiatos percebe-se que a 

criança foi capaz de compreender o que estava implícito no texto. É 

nesse momento que se articula a interação entre texto e leitor, pois 

este é conduzido para ―dentro do acontecimento e estimulado a 

imaginar o não dito com o que é significado.‖ (ISER, 1996, v.2) 

A FADA QUE TINHA IDEIAS – FERNANDA LOPES DE ALMEIDA – 
1971  

Fernanda Lopes de Almeida reestruturou o gênero do conto de 

fadas clássico, sem afastar o leitor do maravilhoso, conduzindo-o a 

uma percepção de si mesmo e da sociedade que o circunda. 
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Segundo Todorov, o gênero maravilhoso constitui o sobrenatural 

aceito: 

(...) os elementos sobrenaturais não provocam 

qualquer reação particular nem nas personagens, nem 

no leitor implícito57. Não é uma atitude para com os 
acontecimentos narrados que caracteriza o 

maravilhoso, mas a própria natureza desses 

acontecimentos (TODOROV, 1975, p. 60) 

Ao contrário das histórias tradicionais de fadas, a personagem 

Clara Luz com seus dez anos de idade, morava no céu com a senhora 

fada sua mãe. Viveriam muito bem se Clara Luz não aprendesse a 

fazer mágicas sem seguir o Livro das Fadas, isto porque, ela queria 

inventar suas próprias mágicas. 

E sua mãe dizia: 

- Mas, minha filha – dizia a Fada-Mãe – todas as fadas 

sempre aprenderam por esse livro. Por que só você não 
quer aprender? 

- Não é preguiça, não, mamãe. É que não gosto de 

mundo parado. 

- Mundo parado? 

- É. Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo 
anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica 

parado. Nunca reparou? 

- Não... 

- Pois repare só. 

Percebe-se desde o título que Clara Luz é uma fada criativa, 

tem pensamento livre e questiona, tentando se impor contra o 

autoritarismo repressor representado pela Fada Rainha (símbolo de 

poder e total estagnação). Clara Luz reagia a qualquer tipo de ordem 

e repetição de fórmulas mágicas, revolucionando o mundo mágico. 

                                                            
57 O leitor implícito é o que recebe o efeito da leitura, ao passo que o explícito 
somente lê o texto. Assim, a obra cria um horizonte de expectativas no interior do 

texto, isto é, na criação de uma obra de ficção, aspectos que criam o clima vão 
predispondo o leitor para a obra, provocando expectativas. Logo, o leitor atualiza o 

sentido do texto através da sua própria criação ao preencher pontos 
indeterminados (vazios) de acordo com a sua ação participativa. Conduzido aos 

―vazios‖ direciona sua imaginação, constituindo sentido para o texto. 



 

295 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

O que a garota do título deseja é dar vazão à 

inventividade e abrir caminhos, graças à imaginação e 
ao gosto de viver. Sozinha ou contando com o apoio de 

outros, como o da professora de Horizontologia, Clara 

Luz mostra-se independente e desafiadora, a ponto de 

ser chamada às falas pelas fadas que exercem o 

governo no mundo em que vive. As últimas cenas do 

livro assemelham-se aos episódios de Alice no País das 
Maravilhas em que a menina inglesa se depara com a 

Rainha de Copas, mandona e poderosa: como a 

precursora, Clara Luz não se perturba, acabando por 

modificar importantes regras do sistema político em sua 

terra. (ZILBERMAN, 2005, p. 57) 

Clara Luz montou um teatro com todos os personagens 

coadjuvantes e fez as canções rimadas com cada um cantando sobre, 

por exemplo, uma viagem, e o mais interessante foi a mágica com o 

bule com três asas: 

Não há mágica malfeita. 

Quando a filha põe três asas  
E é a mãe que endireita, 

A mãe é que está errada, 

Pois só quem fez a invenção 

Manda na coisa inventada. 

Ao final da história a Fada Rainha concorda com as idéias de 

Clara Luz através de recursos humanos e não com a magia. 

O livro enfatiza a todo o momento a importância da inquietação 

e da independência de idéias como fator de modificação da 

sociedade.; Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. 

O papel das fadas era realizar os desejos dos personagens 

principais (menina pobre, simples, sofria na mão da madrasta...), 

porém, Clara Luz está adequada a um novo contexto, o qual, no 

conto tradicional o BEM e o MAL sempre tiveram fronteiras bem 

demarcadas. Ela luta para concretizar seus desejos que atendem a 

uma visão mais libertária. 

Clara Luz conduz as ações, interfere na administração do reino 

de modo realístico e não mágico. A fantasia é alimentada pelo espaço 

da Via Láctea e pela presença nos capítulos iniciais da obra de 
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personagens fadas e bruxas. Mas, percebe-se que no decorrer da 

narrativa essas personagens são ignoradas porque Clara Luz é a fada 

que com a sua varinha de condão dá as ordens. 

O humor é facilmente reconhecível nessa narrativa, pois 

apresenta elementos literários com situações nada mais, nada 

menos, familiares que segundo Nelly Novaes Coelho apresenta um 

maravilhoso satírico. 

UXA, ORA FADA ORA BRUXA – SYLVIA ORTHOF – 1985 

As obras de Sylvia Orthof dissociadas da intenção pedagógica 

estão vinculadas a um viés da exploração bem humorada das 

situações humanas. 

Uxa é uma bruxa que muda muito de opinião e de atitudes. Em 

alguns dias concorda com tudo, então se veste de fada e quer fazer 

bondades. Em outros dias, volta a ser bruxa e se põe a fazer 

―maldades‖. Logo, instabilidade comportamental. 

―Uxa muda muito de opinião: tem dia, em que ela só diz: SIM, 

CLARO, LÓGICO, É VERDADE, NATURALMENTE, CONCORDO 

PLENAMENTE‖. 

―Mas tem dias, em que Uxa acorda dizendo: NÃO, ESCURO, 

ILÓGICO, É MENTIRA, NEGATIVAMENTE, NÃO CONCORDO 

PLENAMENTE‖. 

O que dizer, então, de uma bruxa que, além da vassoura, 

também possui uma varinha de condão e deseja fazer bondades? 

―Suas ações jamais poderiam ser aceitas como plausíveis pelo 

nosso lado racional‖  

Na obra, percebe-se a musicalidade e antíteses. 

Uxa é uma caricatura tanto da bruxa quanto da fada, 

procedimento que visa a redefinir as noções clássicas a respeito das 

personagens assim como visa a pôr em exame os conceitos 

predeterminados de bem e de mal. 
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Uxa, quando virava bruxa não era má:  

A varinha de condão virou vassoura,  

E lá vou eu, cansei de ser  

Tão boa... 

E loura! 

E Uxa vai para o castelo, 
Pega o príncipe, 

Tira a bestagem da cabeça dele 

Faz com que o príncipe 

Acorde pra realidade... 

E o príncipe vai trabalhar num mercado da cidade... 

E vende abóbora que não é automóvel, 
Pois tudo agora é de verdade... 

Ao final, Uxa se apaixona por um moderno computador. 

E assim é Uxa, a bruxa, ora boa, ora ruim, 

Ora antiga, ora moderna... afinal, Uxa muda, 
Muda muito, constantemente... eu acho, sei não, 

Eu acho Uxa muito parecida com muita gente! 

Todos os livros de Sylvia Orthof são repletos de características 

surrealistas. Em sua obra inclui a sua própria visão de mundo, suas 

crenças e valores de toda experiência vivida durante toda sua vida. 

Quando sua personagem Uxa é fada transforma um táxi em 

abóbora: 

Nota-se nesses episódios uma clara relação com a  

historia de Cinderela, embora essa mesma história, que 

se situa no domínio do maravilhoso, tenha sido 
deformada. A autora transportou-a do tempo do ―Era 

uma vez‖ para os dias de hoje, num processo de 

atualização em que elementos de dois tempos 

convivem de maneira inusitada e surpreendente. Não 

havia táxi na época em que se passa a história de 
Cinderela. Além disso, o medo de assumir um 

compromisso eterno que Uxa demonstrou é 

exatamente o oposto do sentimento que movia 

Cinderela. (SILVA, 2006, p. 50-51) 

CONCLUSÃO 

Há uma exigência para que a criança esteja preparada, apenas, 

para o sucesso e não para uma realidade carregada de sentido, pois 
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cada vez mais o império do mercado ameaça a capaciade dos 

pequenos de imaginar e fantasiar. 

Sabe-se que o importante é não privar a criança do privilégio de 

poder imaginar, reinventar, redescobrir. E, para que ela conheça o seu 

horizonte, urge torná-la uma interlocutora com voz ativa, a fim de 

que possa contribuir para a sua formação competente. 

Para Sylvia Orthof ―A arte é mágica, bruxenta, esotérica, 

maravilhosa; nela existem o recreio, o faz-de-conta, a seriedade, o 

folguedo e a crença. Há infinitos caminhos a seguir, a escolha é do 

nosso livre arbítrio. (...) A arte literária precisa da arte do leitor. (...) 

Um livro não é feito para ensinar. Um livro é prazer.‖ (Vera Maria 

Tietzmann Silva, 2006, Apêndice.). 

Uxa ora fada, ora bruxa rompe o padrão dos personagens dos 

contos tradicionais porque suas ações não poderiam jamais serem 

aceitas pelo lado racional. Observa-se que Uxa, além de possuir uma 

varinha de condão, também carrega uma vassoura, característica das 

bruxas tradicionais. Literariamente, a varinha de condão é contrária 

as regras e as tradições do senso comum, logo uma passagem 

insólita num dado momento da obra. 

Para Fernanda Lopes de Almeida ―O que tenho a pedir às 

crianças é que, por sua vez, procurem compreender uma ou outra 

falta de ar nossa, e que continuem a nos inspirar para a descoberta 

da Clara Luz que trazemos conosco. Se toda criança é, sem dúvida, 

uma fada cheia de idéias, então toda pessoa o é, pois todos fomos 

crianças um dia‖. (Fernanda Lopes de Almeida, 2010, Palavras da 

autora). 

Em A fada que tinha ideias, Clara Luz dizia que o mundo 

deveria estar sempre em movimento e que ao seguir o livro das 

fadas, para ela, o mundo não andaria, logo nos contos tradicionais, as 

fadas de posse da varinha de condão resolviam os problemas com a 

intervenção do elemento mágico e os obstáculos eram vencidos pela 

ajuda externa (Fada Rainha). Mas, Clara Luz através de suas ideias 
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convence a rainha da necessidade de modernização. Assim, a 

―passividade dos heróis das histórias tradicionais é substituída pela 

dinamicidade da busca e da descoberta. ―(ZILBERMAN e MAGALHÃES, 

1982, p. 142). Como esse fato não é freqüente de acontecer pois 

contrariam os costumes e o senso comum, o insólito se faz presente, 

em determinadas construções da narrativa. 

Sherazade nos ensina que o que somos, pensamos e 

vivemos é, na verdade, um misto de todas as nossas 

experiências acumuladas e (re) elaboradas e o modo 

como elas nos tocaram desde muito antes de nossa 

memória consciente... Somos um misto de todas as 
personagens que conhecemos e admiramos... Assim é o 

ciclo interminável das histórias que se misturam e se 

embaralham, formando um quebra-cabeça gigantesco, 

desafiador e que vai sendo montado aos poucos, no 

decorrer da aventura humana‖(CHALITA, 2003, p.30-

31) 

As histórias são intermináveis e desafiam a nossa imaginação, 

logo elas não terminam no instante em que as acabamos de ler. 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, Fernanda Lopes de. A fada que tinha ideias. São Paulo: 

Ática, 2007. 

CHALITA, Gabriel. Pedagogia do Amor: a contribuição das 

histórias universais para a formação de valores das novas 

gerações. São Paulo: Editora Gente, 2003. 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil – teoria, análise, 

didática. 1a edição. São Paulo: Moderna, 2002. 

ESCARPIT, Denise; VAGNÉ-LEBAS, Mirelli. Leitura e literatura 
infanto-juvenil: memória de Gramado. Organizador: João Luís C. 

T. Ceccatini. São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis, SP, ANEP, 2004. 

ISER, Wolfgang. O fictício e o imaginário. Perspectivas de uma 
antropologia literária. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996. 

JAUSS, Hans Robert et alii, 1979. Especialmente no texto: O Prazer 

Estético e as Experiências Fundamentais da Poiesis, Aisthesis e 

Katharsis. In: LIMA, Luis Costa. A literatura e o leitor. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1979. 



 

300 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 

6aedição. São Paulo: Editora Ática, 2005. 

ORTHOF, Sylvia. Uxa ora fada, ora bruxa. São Paulo: Nova 

Fronteira, 1985. 

SILVA, Vera Maria Tietzmann (org). Ora Fada, Ora Bruxa. Goiânia: 
Cânone Editorial, 2006. 

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil brasileira. Rio de janeiro: 

Objetiva, 2005. 

______. Regina e MAGALHÃES, Ligia Cademartori. Literatura 

Infantil: Autoritarismo e Emancipação.. São Paulo: Editora Atica, 

1982. 



 

301 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

A BUSCA PELA IDENTIFICAÇÃO E TOMADA DE 

CONSCIÊNCIA EM A BOLSA AMARELA: COMPREENDER 

AS DIFERENÇAS ATRAVÉS DO IMAGINÁRIO INFANTIL 

CRISTÓFANO, Sirlene58 

RESUMO: As questões de leitura da literatura infantil no ensino de 

educação infantil são preocupações pelo fato da maneira como o educador 

desenvolve o seu papel enquanto mediador dos processos de leitura e 

formador de leitores críticos, frente à realidade diversificada, o que 
chamamos inclusão escolar. Para Martins (2002), o processo de inclusão 

implica na adaptação da instituição escolar para atender às necessidades 

especiais das crianças na sala regular. Portanto é função da instituição 

compatibilizar o ensino com este trabalho de inclusão e função do educador 

de obter acções pedagógicas importantes como a prática necessária de 

ensino de leituras e Literatura, que atendam as necessidades especiais 
destas crianças. Esta comunicação tem por objetivo discutir sobre a 

utilização da Literatura Infantil enquanto recurso promotor da inclusão 

social de crianças com necessidades especiais e fazer uma 

consciencialização, de como a Literatura Maravilhosa desponta a 

possibilidade de educar para incluir, pois a diversidade encontrada neste 
tipo de narrativa, abre espaços para vozes excluídas, socialmente. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura maravilhosa; Imaginário Infantil; Inclusão. 

ABSTRAT: The issues of reading children's literature in teaching early 

childhood education are concerns because of the way the teacher develops 

its role as mediator of the processes of reading and forming critical readers, 
diverse face of reality, what we call school inclusion. According to Martins 

(2002), the inclusion process involves the adaptation of the school to meet 

the special needs of children in the regular room. So is a function of the 

teaching institution compatible with this inclusion work and function of the 

educator to achieve important pedagogical actions necessary as the practice 

of teaching reading and literature that meet their special needs children.The 
objective of this communication is to discuss about utilization of Infantile 

Literature has promoter recourse of social inclusion; show how the "fairy 

wonderful "to meet the challenges of inclusion is a" fantastic resource for 

the integration of children at the threshold of vulnerability; and also to 

conscientiounalized how Marvel Literature help in the possibility of education 
to inclusion, because the diversity on this type of narrative open spaces to 

social voices excluded. 

KEYWORDS: Marvel Literature; Imaginary; Inclusion; Education. 
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INTRODUÇÃO 

Ao falarmos da relação entre literatura e sociedade - questão 

importante na tradição da crítica literária brasileira - não podemos 

deixar de destacar a fundamental responsabilidade que essa relação 

exerce como um compromisso social. Para tal, a escritora 

contemporânea Lygia Bojunga Nunes constrói as suas narrativas 

maravilhosas utilizando a infância como tema principal. Para além 

disto, as suas obras são caracterizadas por uma marcante infração 

dos limites entre realidade e fantasia, repletas de simbologia, o que 

poderá proporcionar à criança um caminho para a maturidade e para 

a busca da sua identidade. 

Durante minha jornada profissional na área da Educação, várias 

foram minhas angústias que surgiram ao longo de muitos anos em 

sala de aula. As questões de leitura da literatura infanto-juvenil no 

ensino de educação básica e infantil são parte destes desassossegos. 

Outra grande preocupação é a maneira como o educador desenvolve 

o seu papel enquanto mediador dos processos de leitura e formador 

de leitores críticos, frente à realidade diversificada, o que chamamos 

inclusão. O fracasso que tem ocorrido na tentativa de atender a 

diversidade das crianças deixa evidenciada, a necessidade de uma 

transformação nas estratégias para o ensino dos diferentes alunos. 

LITERATURA DA CRIANÇA: SOMENTE UMA FUNÇÃO LÚDICA? 

A definição de literatura Infantil, segundo Bárbara Vasconcelos 

de Carvalho é todo o acervo literário eleito para criança e ―tudo aquilo 

que, depois de sua aceitação, se fixou e se imortalizou através dela 

[…] é uma fórmula ou uma forma sintética, que demos precisar 

denominando «Literatura da criança» ” (CARVALHO, 1982, p. 48). 
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Desde o surgimento da Literatura Infantil clássica o homem 

descobriu que a palavra impôs-se como algo mágico, com um poder 

fantástico, obtendo a função de 

defender ou intimidar, compor ou demolir. A Literatura Infantil 

apareceu durante o século XVII, com características próprias, 

proveniente da burguesia, a qual foi esboçada para as crianças da 

sociedade. As histórias eram criadas como um instrumento de 

Pedagogia. E assim, é a partir do século XVII, que as crianças passam 

a ser consideradas um ser diferente do adulto e com necessidades 

próprias, recebendo uma educação especial como preparação para a 

vida adulta. 

A Literatura Infantil percorre o caminho para a sua 

(re)descoberta e a partir da Psicologia Experimental, que manifesta a 

Inteligência como um ingrediente estruturador, despertando assim, os 

diversos estágios do desenvolvimento da criança e do adolescente de 

grande importância para a formação da personalidade do futuro 

adulto. A sequência das fases evolutivas da inteligência é contínua e 

igual para todos, porém, dependendo da criança ou do meio em que 

vive as idades é que podem variar. 

Segundo Faria (2006), a função da literatura infantojuvenil até 

a década de 80, era basicamente a de educar e discorrer, com o 

intuito de ensinar normas de conduta para a criança. Hoje contesta-

se a função didática da utilização deste tipo de literatura, que surgiu 

como uma maneira literária, ligada ao caráter pedagógico e que 

correspondia mais com a própria pedagogia do que com a Literatura 

em si (Oliveira & Palo, 1986). A função lúdica da literatura foi 

afastada para dar lugar a função educativa e objetiva sobre á 

imaginação da criança e tal como postula Oliveira e ―essa função 

pedagógica tem em vista uma interferência sobre o universo do 

usuário através do livro infantil, da ação de sua linguagem‖ (Oliveira 

& Palo, 1986, p.13). 
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Bruno Bettelheim (2006), dentro de uma perspectiva 

psicanalítica, apresenta-se a favor da Literatura Infantil, 

principalmente dos contos de fadas, para o pleno desenvolvimento 

psíquico e compreensão dos conflitos na fase infantil. O autor defende 

que os elementos presentes nestas narrativas provocam ―imagens à 

criança com as quais ela estrutura seus devaneios e direcionam sua 

vida‖ (BETTELHEIM, 2006, p.16). A Literatura, de um modo peculiar 

atende a uma necessidade das crianças especiais ao contribuir coma 

formação de sua identidade e que, ―os contos de fadas […] orientam 

a criança no sentido de descobrir sua identidade e vocação e sugerem 

também quais as necessárias experiências para melhor desenvolver o 

seu caráter‖ (BETTELHEIM, 2006, p.34). 

O papel mediato da literatura será então, não só 

«testemunhar» uma realidade, mas também traduzi-la e recriá-la na 

esperança de que mude para melhor. Assim, a Literatura afigura-se 

um caminho privilegiado para o autoconhecimento ao tratar de 

problemas da vida, tornando-se um elo entre Literatura e Educação 

Inclusiva, ao trazer à tona os conflitos humanos de forma singular e 

expressiva, funcionando como portas que se abrem para 

determinadas verdades humanas (COELHO, 1999). Esta 

individualidade confere à Literatura Infantojuvenil, fundamentos que 

apontam para possibilidade de pensar a diferença, sob muitos 

aspectos. 

Deste modo, conceder à literatura uma função psicológica é 

corretamente admissível, porque seja qual for a idade ou condição 

social, o aproveitamento da literatura vem ao encontro da 

necessidade da fantasia que todos nós possuímos. A fantasia está 

ligada a realidade e por isso a literatura está ligada á vida e a 

formação do homem. Portanto, a literatura além de ensinar, atua 

também na formação da criança e segundo Zilberman (1985) esta 

relação existente entre criança e literatura é que assegura uma plena 
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formação, através dos recursos de ficção que vem de encontro com a 

realidade do quotidiano do leitor. 

ELEMENTOS SIMBÓLICOS: CONTRIBUIÇÃO PARA O 
DESPERTAR E CONSTRITAR DA CONSCIÊNCIA 

Dentro de uma perspectiva psicanalítica, alguns autores, como 

Bruno Bettelheim (2006) apresentam-se a favor da Literatura Infantil, 

principalmente dos contos maravilhosos, para o pleno 

desenvolvimento psíquico e compreensão dos conflitos na fase 

infantil, pois os elementos presentes nestas narrativas provocam 

―imagens à criança com as quais ela estrutura seus devaneios e 

direcionam sua vida‖. Conceder à literatura uma unção psicológica é 

corretamente admissível, porque seja qual for a idade ou condição 

social, o aproveitamento da literatura vem ao encontro da 

necessidade da fantasia que todos nós possuímos. 

 De acordo com Caldim (2003), o texto literário educa para 

incluir, porque a grande diversidade de linguagens simbólicas e 

também as vastas características e qualidades encontradas nos vários 

personagens ficcionais disponibilizam à criança leitora o 

conhecimento das muitas realidades humanas. E tais enunciados 

fundamentam de que a literatura tem uma importante função social, 

que é educar, consciencializar e incluir. De acordo com Gilbert 

Durand, em A Imaginação Simbólica, ―símbolo é uma representação 

que faz parecer um sentido concreto, é a epifania de um mistério‖ 

(DURAN, 1993, p.12). Ao atuar como uma necessidade básica para a 

formação da criança e garantir uma experiência fundamental da 

existência humana, este tipo de narrativa é um rico recurso na 

remoção de representações sociais relacionadas com a deficiência e 

com a diferença. 

Eni Pulcineli Orlandi (1987), alerta-nos que as crianças 

consideradas ―especiais‖ não são somente as que apresentam-se com 

perda da função psicológica, fisiológica ou anatómica, mas sim, são 
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também aquelas crianças que apresentam desordens na 

aprendizagem, revelações de conduta e problemas emocionais, 

muitas vezes ocasionados por solidão e falta de cuidados e atenção. 

Além de carinho, paciência, atenção e amor, a criança precisa de 

diversão, pois esta tem um papel importante no processo do 

aprender, ao tornar verdadeiro o conceito do aprender divertindo-se. 

A literatura, por usar um discurso despretensioso, que 

representa a sociedade e a realidade nos traz expectativas de 

trabalharmos com a diversidade do ser humano através do discurso 

literário, esclarecendo concepções a partir do lúdico que, com 

certeza, tem uma receptividade maior entre os sujeitos leitores, pois 

permite a eles a oportunidade de entender-se com o texto através de 

sua vivência. 

Alguns pesquisadores avaliam a literatura ficcional como um 

auxílio para o ajustamento social e pessoal, defendendo que a 

literatura imaginativa é importante para adaptar a criança em relação 

aos seus conflitos, acreditando assim, que a reflexão obtida através 

da leitura atua como uma introdução para a ação. Entretanto, 

afirmam-nos também a importância do carácter polissémico na 

revolução de padrões, na introdução do diferente como o processo de 

criação principal de sentidos sociais. 

A obra A Bolsa Amarela (1976), de Lygia Bojunga é uma das 

muitas obras desta autora que se identifica com o publico infanto-

juvenil e contém um discurso que não subestima a capacidade de 

leitura das crianças. As narrativas da referida autora, ao alcance das 

experimentações das crianças proporcionam-lhe através de seu olhar, 

reflexão sobre diversos temas, como, identidade, preconceito, a 

verdade, as relações familiares, entre outros. 

A Bolsa Amarela, repleta de simbologias é utilizada como 

dispositivo para o despertar e o contristar da consciência, para a 

expansão da capacidade e interesse de analisar o mundo, pois de 

acordo com Paul Ricouer, na afirmação de Maria Antónia Jardim ―o ato 
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de leitura contribui para uma dialética entre o mundo do texto e o 

texto do leitor e a compreensão de si mesmo […] dado que a 

compreensão de si é a narrativa, pois compreender-se corresponderá 

à apropriação da história da nossa própria vida‖ (JARDIM, 2003, p. 

218). Na narrativa maravilhosa, o símbolo poderá ser, por exemplo, 

uma personagem, que irá enriquecer a identidade da criança, porque 

com ela esta aprender outras formas de ser e de pensar. 

A BOLSA AMARELA: A NARRATIVA COMO FUNÇÃO 
HUMANIZADORA 

A Bolsa Amarela é um dos mais premiados e populares livros 

infantis e juvenis brasileiros, que conta a divertida história de Raquel, 

a filha mais nova da família, uma menina atenta a tudo o que se 

passa ao seu redor. Seus irmãos, com a diferença de idade de dez 

anos, não lhe davam atenção e importância às coisas que a menina 

queria compartilhar, porque achavam que criança não sabe coisa 

alguma. 

A protagonista por se sentir muito só e excluída começa a 

escrever para seus amigos imaginários e compartilhava três grandes 

desejos: ser um garoto, vontade de crescer e de ser uma escritora. 

Um dia, ganhou uma bolsa amarela, que passou a ser o 

esconderijo ideal para suas vontades e fantasias. A bolsa amarela 

acaba sendo o refúgio de seus pensamentos e também das histórias 

criadas pela narradora, o esconderijo ideal para as invenções e 

vontades da protagonista, representando o desinteresse às regras 

determinadas pelos adultos, no qual manipula seus desejos 

reprimidos de acordo com o que vive no seu dia-a-dia. 

Encontramos o aspecto ―inclusivo‖ em A Bolsa Amarela, na 

exploração dos sentimentos vividos pelos personagens, que 

proporcionam à criança leitora uma identificação e experimentação 

dos mesmos. Evidenciamos primeiramente a relação adulto-criança 

presente em vários momentos da narrativa. 
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Um outro sentimento explorado na obra é o da exclusão, pois 

Raquel sentia-se completamente excluída de sua família, sentia-se 

rejeitada, por não ter sido um filho programado, desencadeando-lhe 

portanto, o sentimento de rejeição e de solidão. 

Através da vivência de Raquel é sublinhado outro tema 

proporcionando reflexão: o preconceito contra a mulher ditado pelos 

adultos. 

O conflito familiar também destacado e vivenciado por Raquel é 

hoje muito comum na realidade da vida de muitas crianças. A 

protagonista é um exemplo de personagem que, mesmo sendo 

criança, encontra uma forma para enfrentar o momento difícil de sua 

vida, ignorando o fato de os adultos a considerarem ―infantil‖ e 

assim, incapaz de lidar com as realidades do quotidiano. 

Os problemas, vivenciados não somente pela personagem 

Raquel, mas também por tantas outras crianças, desencadeiam 

introspecção que necessita de reflexão em torno dos fatos e sendo 

assim, também indispensável para uma proposta inclusiva. 

Tais experiências vivenciadas e identificadas pelo leitor 

apresentam a oportunidade de a Literatura Infantil contribuir com a 

inclusão. 

E assim, a criança leitora, ao refazer conceitos, liberta-se de 

angústias, medo, constrangimentos e preconceitos. Este progresso de 

ordem cognitiva contribui para a inclusão, por propiciar a aceitação e 

uma reconstrução da auto-estima daqueles que estão marginalizados 

do processo de ensino. 

Na obra de Lygia Bojunga, observamos a representação da 

criança vinculada à necessidade da experiência e às oportunidades de 

identificação e sendo assim, com a tomada de consciência de si 

mesma e a reconquista da memória, pelo que as experiências 

vivenciadas no texto encaminham a criança leitora para uma situação 

de inclusão escolar. 
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Defendendo a ideia do conto maravilhoso como trampolim para 

o auto-conhecimento, procuramos captar em A Bolsa Amarela, uma 

espécie de espelho mágico capaz de operar como uma imagem fiel do 

universo dos valores infantis. 

A literatura maravilhosa ao encenar a complexidade dos 

problemas da vida torna-se um modelo exemplar para revelar as 

conexões entre Literatura Infantil e Educação, se entendermos que 

formula a discussão dos conflitos humanos de um modo significativo, 

funcionando, assim, como uma ―porta que se abre para determinadas 

verdades humanas‖. 

O leitor ao ouvir ou ler A Bolsa Amarela pode ver reforçado o 

seu ―eu‖, apoiando-se na dinâmica própria dos conflitos aí narrados e 

das saídas que para estes lhe são apresentados na narrativa. A Bolsa 

Amarela vai de encontro à libertação do ―eu‖, pela possibilidade de 

existir entre as personagens e o leitor de uma mesma vivência 

subjectiva. 

Pode-se dizer que a narrativa de Lygia Bojunga, tal como outras 

narrativas do género passa a ser a ilustração da história de cada 

leitor, pois, com a sua característica marcante de conto maravilhoso –

( mesmo sendo um conto maravilhoso não puro )- pela sua vasta 

simbologia e pela ação de todas as personagens e dos seus 

respectivos conflitos interiores, o leitor é conduzido a superar os seus 

traumas, as suas obsessões, os preconceitos sociais. 

CONCLUSÃO: 

O domínio descritivo de Lygia Bojunga, o qual manifesta-se a 

partir da infância, abrange temas adultos com os relatos de poder e 

rejeição e com a liberdade de manifestação em contexto social. A 

autora dá argumentos ao leitor/criança para se identificar com as 

condições que dizem à respeito as personagens infantis, criando-lhe 

uma identificação com os fatos, por meio de vasta simbologia, de 
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forma a prender-lhe a atenção e desperta-lhe a sua fantasia e 

curiosidade. 

A Bolsa Amarela permite o enriquecimento da vida do pequeno 

leitor ao estimular-lhe a imaginação, pois segundo Bruno Bettelheim 

(2006), para que uma história possa verdadeiramente prender a 

atenção do jovem leitor e para também lhe enriquecer a sua 

personalidade, tem de estimular a sua imaginação; tem de ajudá-la a 

desenvolver o seu intelecto e esclarecer as suas emoções; tem de 

estar sintonizadas às suas angústias e as suas aspirações. 

Assim, A Bolsa Amarela prefigura e sugere uma postura de 

submissão da criança face às regras impostas pelos adultos, Raquel é 

de certa forma um joguete, objeto infantil nas mãos dos seus 

familiares, por isso, vai controlando os seus desejos dentro da bolsa. 

Neste momento da narrativa, os pré-julgamentos contra as crianças e 

a mulher impostos pelos adultos vão sendo contraditos e 

questionados pela protagonista e evidencia-se através da sua leitura 

que a imagem feminina se revela sob vários aspectos. A autora deixa 

à criança leitora a hipótese de construir a sua imagem e não pretende 

impor-lhe a possibilidade um único perfil. 

Defendendo a ideia do conto maravilhoso como trampolim para 

o auto-conhecimento, procuramos captar em A Bolsa Amarela, uma 

espécie de espelho mágico capaz de operar como uma imagem fiel do 

universo dos valores infantis. 

Ressaltamos portanto que, esta obra tem por objetivo despertar 

recordações e situações conflituosas do período da infância ou da 

adolescência e conduzir cada leitor a experimentá-la e pô-la em ação, 

orientando-as para a criatividade e para uma relação sadia entre o 

homem e o mundo. 
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EL FANTASMA E A FANTASMAGÓRICA  

NARRATIVA DA SOLIDÃO* 

SCHIFFNER, Tiago Lopes59  

RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise do conto El fantasma, 

narrativa curta do autor argentino Enrique Anderson Imbert. O objetivo é 

explicitar a dissonância do efeito insólito do conto em comparação aos 

relatos fantasmagóricos da tradição da literatura fantástica. Para tanto, 
busca-se evidenciar que o efeito de amedrontamento metafísico passa ao 

largo de outros temas no texto de Imbert. Primeiramente, aborda-se a falta 

do contato do fantasma com os indivíduos da casa onde habita, o que 

descaracteriza a atmosfera de casa mal-assombrada, cenário tão caro as 

narrativas fantasmais. Ainda, a solidão presentificada por que passam os 
personagens do conto e a inquietação criada no leitor pela narrativa são 

outros pontos estudados nesse ensaio. O estudo parte da leitura atenta, da 

seleção de excertos e da análise do material lido, com auxílio dos escritos 

de Tzvetan Todorov (1975), Octávio Paz (1992) e Julio Cortázar (1969). O 

método é intertextual, assim, buscam-se outras obras à já citada a fim de 
evidenciar que os pontos abordados não são exclusivos do texto de maior 

detenção. E conclui-se, com esse trabalho, que a tradição literária não é 

estanque, sendo marcada por arquétipos e contextos dissonantes e/ou 

simétricos, que se modificam no confronto com novas obras e leituras. 

PALAVRAS-CHAVE: El fantasma; insólito; solidão. 

ABSTRACT: This paper presents an analysis on the short story El fantasma, 
written by the Argentinean author Enrique Anderson Imbert. The main 

purpose of this thesis is to elicit the dissonance of the short story‘s 

fantastical effect compared to the traditional phantasmagoria presented in 

fantasy literature. In order to develop this idea, this paper evinces that the 

fearsome metaphysical effect is present in other Imbert‘s themes. Firstly, 
this work approaches the lack of interaction between the phantom and the 

members of the house where it inhabits - fact which dissociates the story 

from the hunted house atmosphere (which is the core of phantom 

narratives). In addition to the mentioned points, the loneliness through 

which the characters pass and the disturbance caused by the narrative on 
the reader are other points discussed in this essay. This paper is the result 

of an intent reading, selection and analysis of the text considering the 

studies of Tzvetan Todorov (1975), Octávio Paz (1992) and Julio Cortázar 

(1969). The method used is intertextuality, therefore some other works are 

mentioned in order to evince that the approaches are not exclusively 

presented in the referred text. Through those factors, it is concluded that 
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literary tradition does not remain static, acquiring new meanings and 

changing when confronted with new works and readings. 

KEYWORDS: El fantasma; fantastical effect; loneliness. 

 

ESTAR MORTO É COMO ESTAR VIVO, PORÉM MUITO SOZINHO, 
MUITO SÓ. 

À margem de um rio, navega um ancião de cabelo grisalho e 

barba por fazer. Ao chegar à beira, abriga pessoas desnorteadas em 

sua barca, levando-as para a tranquilidade celestial ou para o 

tormento eterno. Ao tratar-se o tema da morte, a cena descrita acima 

é a alegoria mais presente em diversas culturas. Caronte, ou 

simplesmente, o barqueiro, é o responsável pela transição entre o 

mundo dos vivos e o destino dos mortos. Ele é o condutor, o fio de 

Ariadne na travessia entre a existência física e a inexistência 

metafísica. Mas e se Caronte não existisse? Se não houvesse a 

travessia, como seria a sobrevida do ―fantasma‖ errante? O conto El 

fantasma, de Enrique Anderson Imbert, trata, justamente, dessa 

possibilidade de inexistência de travessia. 

Narrado em terceira pessoa, por meio do discurso indireto-livre, 

o conto inicia com o suicídio inexplicável de um homem casado e pai 

de duas filhas. Por meio desse foco narrativo, vê-se – pelos olhos do 

espectro – um corpo desfalecido em meio aos móveis da sala, inerte 

junto a uma cadeira caída. Nesse momento, o personagem se dá 

conta do seu ato e percebe ―que acababa morirse quando [ve] seu 

propio cuerpo, como si no fuera el suyo sino el de un doble". 

(IMBERT, 2008, p. 55). Percebemos que a imagem do duplo - tão cara 

e assustadora às narrativas fantásticas de H. G. Wells, Edgar Allan 

Poe, Guy de Maupassant - não é captada pela visão espantada de 

homem de carne e osso, mas pelos olhos do espectro. 

Diante do cadáver, as exclamações do narrador dão conta da 

perplexidade/estranhamento com que encara a própria imagem. Ele 

já não se enxerga no seu reflexo: ―Se inclino y se miró en su cadáver 
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como antes solía mirarse en el espejo. Qué avejentado! Y esas 

envolturas de carne gastada!‖ (ibid., p. 55). No trecho citado, o 

habitual passa a ser estranho; torna-se ―algo que não se sabe como 

abordar" (FREUD, 1925, p. 3). Ainda, a impressão do entorno (da 

sala) adquire um tom claustrofóbico. Há uma imutabilidade no 

mobiliário, uma indiferença dos objetos; tudo parece ao mesmo 

tempo semelhante e diferente após sua morte: ―La misma distancia 

entre mueble y mueble, el mismo repicar de lluvia sobre el techo... Y 

sobre todo qué inmutables! qué indiferentes a su muerte los objetos 

que el siempre había creído amigo!‖. (IMBERT, 2008, p. 55). 

I(n)solamento (aislamiento) é um vocábulo o qual concebe 

bem o entre-lugar existencial do personagem. E a cena, acima 

transcrita, é um belíssimo exemplo. O espectro é um náufrago que, 

após uma rota desencontrada, se vê em meio a vários objetos 

destroçados e inúteis. É um viajante o qual, ao final da jornada, 

apenas tem a certeza de ―que del otro lado no hay ángeles ni 

abismos‖ e sim solidão (ibid., p. 56). Como aponta Pedro Blaz 

Gonzalez, Imbert "convoca o leitor reflexivo a se perguntar se pode 

haver a existência da alma, isto é, uma entidade consciente que 

retém sua identidade, após a morte. Sua resposta para essa questão 

é um ressonante sim!‖60 (GONZALEZ, 2005, p. 105). Em El fantasma, 

a concepção de imortalidade é bem diversa à visão tradicional - 

redentora ou punitiva - de vida após a morte. Assim, vivos e mortos 

coexistem separados pelo silêncio e pela solidão da finitude. 

Entretanto, não é exclusivo da alma o contato com o corpo 

desfalecido na sala. Mesmo sob seus protestos inauditos, a esposa 

adentra no aposento e suspende as tentativas do fantasma de 

retornar à sua ―jaula vazia‖. Não há como pedir ajuda. A comunicação 

com o outro lado foi rompida e, nesse inventário do irremediável, a 

                                                            
60 Tradução literal do trecho original: ―Imbert‘s story the author compels the 

reflective reader to ask whether the existence of the soul, that is, of a conscious 
entity that retains its own identity after death, can exist. His answer to this 

question is resounding yes!‖ (GONZALEZ, 2005, p. 105) 
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constituição fantasmagórica é uma prisão. ―Tudo remete, pois, o 

indivíduo solitário para uma solidão cada vez mais fazia e infinita.‖ 

(MORIN, 1970, p. 236). Nesse primeiro momento, o estranhamento 

do personagem com a morte é criado pelas convicções que tinha 

sobre morrer. Na cultura ocidental e mesmo na oriental ―o mundo dos 

mortos é frequentemente mais belo que o dos vivos‖ (Ibid., p.138), 

além de ser caracterizado pelo lugar dos encontros post mortem. 

Esses são os primeiros indícios de que a solidão, no conto de Imbert, 

é ―a morte da morte‖. (Ibid., p. 236). 

A solidão e a morte não se tornam piores para o personagem, 

porque são compensadas e distraídas pelo vínculo mantido com as 

rotinas dos familiares e pela confiança num(a) aliança/encontro na 

eternidade. ―Acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con 

las niñas.‖ (IMBERT, 2008, P. 58). A esperança de voltar a viver em 

comunión é nítida no anseio pela morte da esposa. Além disso, os 

lamentos de nunca ter encontrado en sus paseos um companheiro, 

com quem pudesse trocar impressões, ilustram, belamente, as 

palavras de Octavio Paz: ―La soledad [es] el sentirse solo y saberse 

solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo. (…) [Sino] todos 

nuestros esfuerzos tienden a abolir la soledad. ‖ (PAZ, 1992, p. 175). 

Após a morte da esposa, a qual ―en el inverno (...) cayo enferma‖, as 

convicções de encontro após a morte se esvanecem, pois a mulher se 

torna ―tan invisible para él como para las huérfanas.‖ (IMBERT, 2008, 

p. 58). Essas inúmeras perdas físicas ao longo do conto intensificam a 

solitude do fantasma consciente. Primeiro, como num poema de 

Mário Quintana, morreu-se o corpo; depois a mulher; as filhas e, por 

último, a cunhada, o ―último leño‖ do naufrágio (Ibid., p 59). 

E hoje dos meus cadáveres eu sou 

O mais desnudo, o que não tem mais nada... 

Arde um toco de vela amarelada... 
Como o único bem que me ficou. (QUINTANA, s/ d., s/ 

p.) 
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O poema de Quintana poderia ser um trecho poético do conto 

de Imbert. Assim,  o fantasma do poema, como o(s) fantasma(s) do 

conto, é posto em um universo de dissociação/cisão em que, de um 

lado, se vive em comunhão/em sociedade, e do outro, em pleno 

isolamento e na busca de um encontro. 

Há pois, em El Fantasma, uma graduação temática 

interessante. Primeiramente, o protagonista do conto, numa atitude 

individualista, se exclui do convívio coletivo e se sufoca na busca do 

desconhecido. Mas, ao longo do conto, tenta a (re)integração por 

meio da comunicação e pela vigília das rotinas dos familiares. Já nas 

últimas linhas, percebemos a angústia/melancolia do falecido ao ver 

as esperanças de integração interpessoal se perderem no labirinto da 

solidão. Nesse momento, o personagem de Imbert percebe as 

impossibilidades de uma comunhão e nasce para a morte, pois, como 

define Octavio Paz: 

Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos 

solos y morimos solos. Nada tan grave como esa 
primeira inmersión en la soledad que es nacer, si no es 

esa otra caída en desconocido que es el morir. (…) 

Quizá nacer sea morir y morir, nacer? (PAZ, 1992, p. 

176) 

No labirinto da (in)existência imprecisa e parcial, a 

ambivalência espectro-pessoal impossibilita o encontro da saída. Os 

fios de Ariadne se romperam. Os sobressaltos são constantes e a 

visão é curta. Diante dessa situação, o personagem de Imbert pensa 

que pode estar acompanhado mesmo que não veja. 

Hasta que un día tuvo, por primeira vez desde que 

estaba muerto, esa sensación de más allá, de misterio, 
que tantas veces lo había sobrecogido cuando vivo: y si 

toda la casa estuviera poblada de sombras de lejanos 

parientes, de amigos olvidados, de fisgones, que 

divertían su eternidad espiando a las huérfanas? 

(IMBERT, 2008, p. 58). 
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―La esteridade del mundo burgués [que] desemboca en el 

suicidio‖ está espelhada/refletida no labirinto sem comunicação, sem 

ameaças, sem formas, de El fantasma (PAZ, 1992, p.191). Nesse 

labirinto, passa-se a saber que: 

Não haverá nunca uma porta. Estás dentro 

E o alcácer abarca o universo 

E não tem nem anverso nem reverso 

Nem externo muro nem secreto centro. (BORGES, 
2001, p. 81) 

Essa falta de imaginação e essa esterilidade – pela qual passa o 

mundo burguês, como aponta Paz – são, também, constantes na vida 

do homem doméstico de carne e osso, sem objetivos, que: 

(...) había sido toda su vida un hombre doméstico. De 

su oficina a su casa, de casa a su oficina. Y nada, fuera 

de su mujer y sus hijas. No tuvo, pues, tentaciones de 

viajar al estómago de ballena o de recorrer el gran 
hormigueiro. Preferió hacer como se sentaba en le viejo 

sillón y gozar de la paz de los suyos. (IMBERT, 2008, p. 

57) 

Tanto o homem moderno descrito por Imbert, quanto o por Paz, 

têm a pretensão de ―soñar con los ojos abiertos‖, sistematizando suas 

rotinas e suas relações. Isolado no escritório, ilhado no pensamento 

racional, ele vê a morte como uma possibilidade de se 

aventurar/―experienciar‖ e conquistar a liberdade. 

Había querido averiguar cómo era el tránsito al outro 

mundo y resultaba que no había ningún otro mundo! La 
misma opacidad delos muros, la misma distancia entre 

mueble y mueble. (Ibid., p. 55) 

Sintomático de nossa sociedade moderna, esse sentimento de 

vazio existencial e de falta de vínculo social, também, manifesta-se 

nas outras personagens do conto de Imbert. Os olhos do espectro, 

por meio das palavras do narrador, transmitem ao leitor a tediosa 

vida da dona-de-casa viúva, das três filhas cinéfilas e da nora 

solitária. 
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Além disso, é interessante notar a exclusividade de 

personagens femininas ao final o conto. Elas são definidas, 

constituídas como seres sociais e narrativos a partir da relação que 

mantém (mantinham) com o patriarca, havendo a esposa, as filhas e 

a nora. Desse modo, o outro fantasma da narrativa é a relação do 

homem e da mulher: 

Entre la mujer y nosotros se interpone un fantasma: el 

su imagem, el de la imagem que nosotros nos hacemos 

de ella y con la que ella se reviste. (...) Su ser se 

escinde entre lo que es realmente y la imagen que ella 

se hace de si. Una imagem que le ha sido dictada por 
familia, clase, escuela, amigas, religión y amante. (PAZ, 

1992, p. 177) 

Essa realidade social da mulher era a de 1944, ano da escrita 

de El fantasma.Nessa época, enquanto os homens se entrincheiravam 

em convicções ideológicas e perdiam suas vidas por questões 

nacionais, as mulheres solitárias criavam os(as) filhos(as) em um 

mundo de conflitos bélicos e repressões ditatoriais, como no caso 

argentino. Diante desse momento conflituoso, veem-se viúvas, 

solteiras e órfãs sós sem irmãos e/ou pais. A etimologia do latim já 

aponta a relação de esvaziamento e de desamparo por que passa 

uma das partes quando da extinção do matrimônio: 

Viduatus, a, um (viduá’tus) p. p. de Viduo. Vacante, 
vago. Mulier viduata. Mulher viúva. 

Viduitas, atis (vidu’itás), s. f.  Privação, falta. Viuvez 

Viduus, a, um (vi’duhus), adj. Viúvo, viúva. Solteiro, 

celibatário; separado do marido ou do amante; que não 

é casada. Que tem a mulher ausente: que tem o 
marido ou o amante ausente. Fig. Desprotegido, 

desamparado. Viduus amoris. Insensível. (Dicionário de 

etimologia Latim-Português, 1954, p. 905) 

As definições das palavras latinas: viduatus, viduitas e viduus – 

as quais darão origem ao vocábulo viúva, em português, e vidua, em 

espanhol – expressam a solidão gerada pela ausência, perda de um 

dos elementos da relação matrimonial. Após a perda, a restauração 
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da estabilidade subjetiva – diante deste ―vazio‖ social, por meio de 

nova união afetiva – seria algo desejável e natural. No entanto, no 

caso de El fantasma, a viuvez é perpétua, mesmo após a morte. 

Assim, o casamento, no conto, é um arrolamento descontínuo, 

fragmentário, imperfeito e, contraditoriamente, eterno, na medida em 

que os elos não se desfizeram. Desse modo, a união se torna perene 

e individual. As partes solitárias continuam ligadas, mesmo com a 

ausência do outro. 

A respeito da relação de matrimônio do conto de Imbert, ainda 

pode-se asseverar que a impossibilidade de comunhão devido às 

físicas constituições discrepantes, a solidão e incompletude são 

mantenedoras da união entre o marido e a mulher. Desta feita, a 

esposa mantém o seu juramento e morre sozinha. Já o marido, 

embora morto, continua lhe tratando por esposa e anseia sua morte 

para retomar a aliança. Assim, a possibilidade de anulação dos papéis 

sociais é cindida pela separação dos mundos e pelo isolamento das 

almas. Cada um se definirá pela relação que mantinham. 

Aparentemente introspectivas, as filhas, no conto, não possuem 

namorados, tampouco amigos. O convívio social delas é restrito à 

mãe e a uma rotina cuja constante é as idas ao cinema. Depois do 

falecimento da mãe, elas são amparadas pela sua tia, descrita como 

a nora na narrativa. A própria palavra orfandad, do grego orphanos, 

é, também, carregada, etimologicamente, do sentido de solidão. 

Assim, como assinala Paz, ―[la palabra] orphanos no solamente es 

vacio. En efecto, soledad y orfandad son, en último término, 

experiencias del vacio.‖ (PAZ, 1992, p. 187). 

Esse (es)vaziamento é a característica mais latente das hijas do 

conto. Na narrativa, elas são significadas/descritas de maneira 

genérica como: sus tres niñas, las niñas, las hijas comunes, las 

huérfanas, sem nenhum tipo de caracterização ou subjetividade. 

Além disso, seus ―sujeitos‖ são apagados como a luz do cinema e - às 
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escuras, na sala de projeção - buscam ―un purgatorio‖, una ilusion 

para ―la vida sin finalidad de la sociedad moderna‖ (Ibid., p. 184). 

Por fim, ao passar dos anos, vemo-nas ―solteras, morir una 

atras otra, a sus tres hijas.‖ (IMBERT, 2008, p. 58). A finitude e a 

infertilidade da existência do trio certificam que com o enterro das 

meninas, também, se enterra a família, a hereditariedade. Assim, ao 

término da narrativa de Imbert, podemos dizer, parafraseando Brás 

Cubas, que ―não [se] trasmiti[u] a nenhuma criatura o legado da 

(...)‖ solidão. (MACHADO, 1985, p. 262.). 

A última figura feminina solitária é a nora. Não há referências 

de uma união afetiva dessa personagem. Tanto é assim que – quando 

a mãe das meninas morre – logo ela se prontifica a assistir as 

sobrinhas e se muda para a casa delas.  Essa disponibilidade 

demonstra, claramente, a falta de impedimentos/vínculos 

afetivos/matrimoniais. Além disso, a morte solitária da nora, na 

moradia dos fantasmas, evidencia a falta de familiares cuja acolhida 

pudessem lhe dar na hora da morte. 

Ao fim da narrativa, os personagens são (i)mortais e a solidão é 

eterna. A cada um só restou dar adiós.  A procura da saída do 

labirinto e a manutenção da esperança de encontrar o fio de Ariadne, 

que leve até o barqueiro das sombras, são as suas expectativas. O 

descompasso é a consequência da fragmentação do ―eu‖ em um 

duplo, o qual, simultaneamente, se degrada e perde a consciência e, 

conscientemente, permanece indegradável. Assim, ―Imbert (...) nos 

oferece um pesadelo, claustrofóbico e solipsista‖61, em uma 

incomunicável solidão, como define Pedro Blaz Gonzalez. (GONZALEZ, 

2005, p. 114). 

A idéia de uma casa feita para que as pessoas se 

percam talvez seja mais extravagante que a de um 

homem com cabeça de touro, mas as duas se ajudam e 
a imagem do labirinto convém à imagem do minotauro. 

                                                            
61 Recorte e tradução literal de: “Imbert builds loneliness as his main motif, one that creates an 

asphyxiating solipsistic mood.” (GONZALEZ, 2005, p. 114). 
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Fica bem que no centro de uma casa monstruosa haja 

um habitante monstruoso. (BORGES, 1974, p.97) 

A casa em El fantasma e a vida após a morte são labirínticas. 

Desse modo, os muitos seres incorpóreos vagam por um reduzido 

lugar sem nunca se encontrarem ou perceberem a existência do 

outro. Assim, uma vez dentro dessa casa ou da imortalidade, está-se 

confinado a nunca alcançar a ―la plenitude, la reunión que es reposo y 

dicha, concordancia con el mundo, [que] nos espera al fin del 

laberinto de la soledad.‖ (PAZ, 1992, p. 176). Falecer é padecer com 

a besta no centro de uma existência vazia. ―Estar muerto es como 

estar vivo, pero solo, muy solo.‖ (IMBERT, 2008, p. 56). 

O MEDO DO (IN)VISÍVEL 

―Vaya! – se dijo Alicia – He visto muchísimas veces un gato sin 

sonrisa, pero una sonrisa sin gato! Es la cosa más rara que he visto 

en toda mi vida.‖ (CARROLL, 2003, p. 62) 

Nas nossas vidas de leitores, possivelmente, já lemos um conto 

no qual o fantasma é o elemento de assombração e o qual está na 

periferia da história. Entretanto, um fantasma no centro da narrativa 

– cujo papel não é gerar o medo – parece mais raro. Bioy Casares, ao 

tratar dos temas da literatura fantástica expõe, justamente, a 

simplicidade como eram criados os contos insólitos de fantasma. ―Los 

primeiros argumentos eran simples – por ejemplo: consignaban el 

mero hecho de la aparición de un fantasma – y los autores 

procuraban cerar un ambiente propicio para al miedo.‖ (CASARES, 

1940, p. 4). 

Desse modo, o tema de Imbert, no conto El fantasma, é 

tradicional na literatura de orientação fantástica. A originalidade do 

argentino – se podemos assim definir – está na maneira como 

desenvolve a narrativa. Imbert, contrariando a forma clássica de 
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tratar o elemento fantasmal, não cria ambientes de suspense em que 

as aparições fantasmagóricas são recorrentes. 

Em Alice no país das maravilhas, há um imbricamento entre a 

realidade e a fantasia. Assim, o real adquire elementos insólitos e os 

argumentos surreais recebem tratamento verossímil. Um exemplo 

dessa simbiose entre o real e o fantástico é o gato de perguntas 

paradoxais. O felino de Cherise confunde Alice com perguntas sem 

sentido e afirmações embaraçosas, desaparecendo e reaparecendo 

com naturalidade. Entretanto, a menina de Lewis Carrol se intriga não 

com seus/suas questionamentos/afirmações, mas com seu sorriso 

despersonificado. 

Não é a toa que o título de um dois livros de Imbert é, 

justamente, El gato de Cherise. O autor argentino afirma admirar 

esse(a) imbricamento/relativização entre/(d)a realidade e (d)a 

fantasia (fantasy) ao selecionar o modelo de suas narrativas. 

Por anéctoda se entiende generalmente una narración 

breve que se supone verdadera. Para evitar esta 
cualidad, la de ser verdadera, prefiro el término ―caso‖, 

cuya forma es tan interesante como la anéctoda pero la 

situación que presente pode ser real o fantástica, 

reveladora del carácter humano y también de la 

natureza absurda del cosmos o del caos. (PLANELLS, 

1992, p. 365) 

El fantasma é o gato de Carrol na forma de narrativa. Desse 

modo, o conto é permeado por paradoxo no sentido de que vida é, 

também, não vida.  Assim, no texto de Carrol e de Imbert, não há 

―un mundo plenamente creíble [en que suceda] un solo hecho 

increíble‖ (CASARES, 1940, s/ p.), mas uma visão mais ampla que 

une realidade e fantasia num mesmo olhar. Essa perspectiva se 

assemelha bastante à forma como Cortázar concebe a narrativa 

fantástica: 

Yo vi siempre el mundo de una manera distinta, sentí 

sempre, que entre dos cosas que parecen 

perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios 

por los cuales, para mí al menos, pasaba, se colocaba 
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un elemento, que no podía explicarse com leyes, que 

no podía explicarse com lógica, que no podía explicarse 
com la inteligencia razonante. (CORTÁZAR, 2001, s/ p.) 

Podemos afirmar que Imbert é um poeta da prosa, que vê 

―pequeños paréntesis [na] realidad y es por ahí, donde una 

sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia 

de algo diferente.‖ (Ibid., s/ p.) 

He preferido siempre las formas breves: se ciñen mejor 
a un teoría relativista del mundo y a una práctica 

imaginista de la literatura. (...) la mejor unidad de 

artificio es la metáfora, el poema en prosa, la situación 

mágica, el juego fantástico. Si se pudiera narraría puras 

intuiciones, pero la técnica obliga a darles cuerpo. A 

ese cuerpo lo dibujo a dos tintas, una deleble, para que 
cuando se borre la materia quede el trazo de la 

intuición como una sonrisa en el aire. La sonrisa del 

gato de Cherise. (...) mis cuentecillos son mónadas, 

atómos psíquicos en los que se refleja, desde diferentes 

perspectivas, la totalidad de una visión de la vida. De 
cifrala, la palabra clave sería: liberdad. (PLANELLS, 

1992, p. 365) 

Em uma frase: El fantasma é o poema em prosa do sorriso 

inesperado e da solidão irremediável. 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL 

ATRAVÉS DO DIÁLOGO ENTRE GERAÇÕES EM BISA 

BIA, BISA BEL E DO OUTRO MUNDO DE  

ANA MARIA MACHADO. 

NASCIMENTO, Verônica Suhett do62  

RESUMO: Neste estudo, procuro observar de que forma o diálogo entre 

diferentes gerações pode influenciar na construção da identidade cultural do 

leitor, para tal utilizo como corpus Bisa Bia, Bisa Bel e Do outro Mundo de 

Ana Maria Machado. Em Bisa Bia, Bisa Bel a menina Isabel, ao encontrar a 

fotografia da bisavó ainda menina, inicia uma relação de descobertas a 
partir de um diálogo afetivo com a imaginária bisavó criança e sua própria 

bisneta imaginária. A narrativa é sustentada pelo fluxo da memória, e o 

diálogo se sustenta no imaginário da protagonista que transita entre o 

passado e o futuro em busca da formação de sua própria identidade. Em Do 

Outro Mundo, a narrativa é construída a partir da reconstituição da história 
de Rosário, o fantasma de uma menina escrava que fora morta na senzala 

com a mãe e todos os negros da fazenda em um incêndio criminoso. O 

leitor tem a impressão de que irá se deparar com uma história de suspense, 

porém, esse efeito é logo desfeito nos encontros de Rosário com as crianças 

da fazenda que logo aceitam sua presença e o desafio proposto por Rosário, 

que passa a ser o fio condutor da trama. Mais uma vez Ana Maria Machado 
promove o diálogo entre diferentes épocas. 

PALAVRAS-CHAVE: literatura infantil, identidade cultural, diálogo entre 

gerações. 

ABSTRACT: This study aimed to observe how the dialogue between 

different generations can influence the formation of cultural identity of the 
reader. I use as a corpus Me in the Middle and From Another World by Ana 

Maria Machado. In Me in the Middle the girl, Isabel, finding the photo of her 

great-grandmother as a little girl, starts a relationship of findings from an 

emotional dialogue with the imaginary great-grandmother and her 

imaginary great-granddaughter. The narrative is sustained by the flow of 
memory, and the dialogue is sustained in the imagination of the protagonist 

who moves between past and future in search of her own identity 

formation. In From Another World, the narrative is built from the 

reconstruction of the history of the Rosary, the ghost of a slave girl who was 

killed in the slave quarters with her mother and all black of the farm in an 
arson attack. The readers have the impression that they will come across a 

story of suspense, however, this effect is soon undone in the meetings of 

Rosary with the children of the farm who just accept their presence and the 
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challenge posed by Rosario, which becomes the thread of the plot. Once 

again Ana Maria Machado promotes a dialogue between different epochs. 

KEYWORDS: children's literature, cultural identity, intergenerational 

dialogue. 

 

―As palavras podem tudo. Estas, por 

exemplo, são um espelho onde se olha o 
livro por dentro, a história da história.‖ 

Ana Maria Machado63 

INTRODUÇÃO 

Apesar de suas especificidades, a literatura infanto-juvenil, 

como toda literatura, busca compreender o ser humano. Ana Maria 

Machado consolida em seus trabalhos o caminho aberto por Monteiro 

Lobato de uma literatura infantil brasileira baseada no olhar crítico e 

na observação da realidade social. 

Neste estudo, procuro observar de que forma o diálogo entre 

diferentes gerações pode ajudar na construção da identidade cultural 

do leitor, para tal utilizo como corpus os contos Bisa Bia, Bisa Bel e 

Do outro Mundo, que através da revelação de segredos, os 

personagens-narradores costuram um diálogo sutil entre texto e 

contexto, no qual a ficção e a história aproximam-se pela narrativa. 

A trama de Bisa Bia, Bisa Bel conta a história de Isabel, uma 

menina que ao encontrar a fotografia antiga da bisavó ainda menina, 

inicia uma relação de descobertas a partir de um diálogo afetivo e 

cheio de lembranças. O próprio livro é uma narrativa, sustentada pelo 

fluxo da memória, onde um narrador em primeira pessoa fala durante 

quase todo o tempo. O diálogo é sustentado no imaginário da 

protagonista que transita entre o passado e o futuro em busca da 

formação de sua própria identidade, trata-se de uma construção que 

propiciada por um ir e vir no tempo. 

                                                            
63 MACHADO, Ana Maria. O canto da praça. Rio de Janeiro: Salamandra. 1986. 
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Em Do Outro Mundo, a narrativa é construída a partir da 

reconstituição da história de Rosário, o fantasma de uma menina 

escrava que fora morta na senzala com a mãe e todos os negros da 

fazenda em um incêndio criminoso. O leitor tem a impressão de que 

irá se deparar com uma história de suspense, porém, esse efeito é 

logo desfeito nos encontros com Rosário. Mais uma vez Ana Maria 

Machado promove o diálogo do passado com o presente. O insólito 

encontro de uma menina fantasma com um grupo de crianças que 

estava reunido no mesmo sitio onde no passado vivia Rosário. Apesar 

da presença do sobrenatural, A narrativa não se mantém dentro do 

gênero fantástico segundo a definição de Todorov (1975, p.48), na 

qual o sobrenatural produz hesitação e deixa dúvidas se os fatos 

estão ocorrendo ou não. Na narrativa da obra de Ana Maria Machado 

a presença do fantasma logo é aceita pelas crianças do sítio, que 

também aceitam o desafio proposto por Rosário, que passa a ser o fio 

condutor da trama. 

A seguir, iremos observar mais detalhadamente as nuances 

desses dois contos e a relação entre a construção das identidades 

culturais dos personagens através do diálogo entre as gerações. 

BISAVÓ, MÃE, NETA E BISNETA, O DIÁLOGO DE QUATRO 
GERAÇÕES DE MULHERES 

Em Bisa Bia Bisa Bel a autora constrói uma identidade cultural a 

partir da modificação da tradição pelo olhar da personagem. A 

narradora, Isabel, ou simplesmente Bel, é uma menina que um dia 

encontra o retrato da bisavó ainda criança e passa a relacionar-se 

com ele como se fora a própria bisavó. Ao perder a foto que trazia 

junto a si presa no elástico do short passa a crer que conserva a 

imagem da bisavó-menina como uma tatuagem sobre seu corpo. 

Desta forma, é como se a bisavó vivesse com ela. A partir da 

convivência íntima entre as duas, surge um elo entre o passado e o 

presente. Como se não bastasse esse diálogo do passado com o 
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presente, a menina Bel, em dado momento da história ouve dentro 

de si outra voz que se identifica como sua bisneta, representando 

assim o futuro. As três dimensões de tempo irão construir a 

identidade pessoal e cultural de Bel, que um dia se tornará bisavó, 

como a sua Bisa Bia. 

O narrador autodiegético, em Bisa Bia Bisa Bel, ora se 

apresenta como heterodiegético. Ao organizar sua própria 

interioridade, Bel, é uma narradora autodiegética, revelada através 

do próprio discurso. Ao organizar as vozes do passado, Bisa Bia, e a 

do futuro, Neta Beta, a narradora deixa de ser autodiegética, 

realizando essa mudança através de diálogos, nos quais ocorre o 

aprendizado mútuo entre a avó, a neta e a bisneta. Ao organizar a 

narrativa dessa forma, a autora promove uma relação entre o 

narrador e o leitor que se apresenta pela oralidade conforme afirma 

Carvalho (2004, p. 72). 

A escolha de um narrador autodiegético e a narrativa 

em tom de diálogo que a personagem Isabel mantém 
com o leitor, por meio da presentificação dos 

acontecimentos, fazem com que o discurso narrativo se 

apresente pela oralidade, recurso muito eficaz para a 

leitura do público infanto-juvenil, [...] Assim, a 

narrativa adquire um tom de conversa, de confissão, de 

desabafo, e isso aproxima o leitor da personagem, 
levando-o a querer saber o que vai acontecer com 

Isabel e, com isso, a acompanhar a história. 

Desde o início da obra, o narrador deixa claro o diálogo que irá 

traçar com o leitor, o que podemos confirmar já nas primeiras linhas 

da história. ―Sabe? Vou lhe contar uma coisa que é segredo. Ninguém 

desconfia. É que Bisa Bia mora comigo. Ninguém sabe mesmo. 

Ninguém consegue ver.‖ (MACHADO, 1982, p. 5). 

A história é construída por narrativas que contêm outras 

narrativas dentro de si, em mis-en-abyme. Como uma ―boneca 

russa‖, os fatos se desenrolam em sequência até chegar ao retrato da 

bisavó (o que a liga ao passado) e continua com as experiências de 



 

329 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

Bel. A primeira sequência narrativa se aprofunda em direção ao conto 

popular, estabelecendo uma ligação entre o passado e o presente: 

Parecia até a história da vida do gigante, que minha tia 

conta. Sabe? Aquela história que diz assim: dentro do 

mar tinha uma pedra, dentro da pedra tinha um ovo, 
dentro do ovo tinha uma vela e quem soprasse a vela 

matava o gigante. Claro que não tinha gigante nenhum 

na arrumação geral da minha mãe. Nem ovo. Mas até 

que tinha uma vela cor de rosa, do bolo de quando fiz 

um ano e que ela guardava de recordação, dentro de 

um sapatinho velho de neném, de quando eu era 
pequeninha. Mas eu lembrei da história do gigante 

porque a gente podia contar a história de Bisa Bia 

assim: dentro do quarto da minha mãe tinha um 

armário, dentro do armário tinha uma gaveta, dentro 

da gaveta tinha uma caixa, dentro da caixa tinha um 
envelope, dentro do envelope tinha um monte de 

retratos, dentro de um retrato tinha Bisa Bia. 

(MACHADO, 1982, p. 7) 

Ao recontar, a narrativa lembra o conto popular e a oralidade, 

construindo um diálogo entre as tradições literária e popular. Bel, 

narradora e personagem, torna-se contadora da própria história, 

além de participar de forma ativa através de questionamentos nos 

diálogos que troca com a bisavó. Durante toda a história, as duas 

personagens, Bel e Bisa Bia, conservam o tom humorístico que ao 

mesmo tempo esclarece o leitor de fatos de outra época, sem com 

isso promover um desprezo por um tempo ou por outro, mas sim 

cumplicidade. 

- Baba de moça, Isabel, uma delícia! 

- Ai, que nojo, Bisa, como é que você tinha coragem? 

Ela continuava: 

- Papo de anjo, também, uma gostosura... 
- Uma maldade, isso sim. Logo de anjinho... Ainda se 

fosse papo de galinha... 

Mas ai ela falou em pé-de-moleque e olho-de-sogra e 

suspiro, e eu fui descobrindo que tudo era nome de 

doce, já pensou? (Machado, 1982, p. 7) 

Bel intercala o diálogo com Bisa Bia e o leitor, afinal, sendo esse 

leitor uma criança que vive na mesma época que ela, Bel acredita 
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que este a compreenderá. ―Mas tem horas em que ela [Bisa Bia] torra 

a paciência de qualquer um.‖ (MACHADO, 1982, p. 29). 

Por viver no momento presente, com os valores de sua época, 

Isabel se contrapõe a quase tudo que fala sua bisavó, pois esta 

apresenta valores diferentes dos seus, valores próprios da época que 

viveu. No entanto, as questões dos saberes passados são como a 

metáfora da tatuagem transparente do retrato de Bisa Bia, no corpo 

de Bel. Como uma tatuagem que fica gravada, mas deixa que ser 

percebida no sujeito tatuado, não podendo ser escondida totalmente, 

assim também os rastros da tradição são vislumbrados e re-

significados. 

– Eu guardei ela grudada na minha pele, junto do meu 

coração, muito bem guardada, no melhor lugar que 

tinha. E ela gostou tanto – sabe, mãe? – que vai ficar aí 

para sempre, só que pelo lado de dentro, já imaginou? 

Também, era fácil, porque eu tinha corrido e estava 
suando muito, o retrato dela ficou molhado, colou em 

mim. Igualzinho a uma tatuagem. Ela ficou pintada na 

minha pele. Mas não dá para ninguém mais ver. Feito 

uma tatuagem transparente, ou invisível. (MACHADO, 

1982, p. 7) 

Contudo, a pesar de estar bem tatuada e vivendo dentro da 

menina Isabel, esta busca, sem perceber uma outra voz que a apóie 

contra a ―chateação‖ de Bisa Bel, esta terceira voz surge justamente 

quando Bisa Bel diz a Isabel que é muito feio menina assoviar, e é 

bem nesse momento que a menina ouve essa outra voz, ainda 

fraquinha, que diz: ―- Faça o que você bem entender! Não deixe 

ninguém mandar em você desse jeito‖ (MACHADO, 1982, p. 30). E 

como diz Isabel, era tudo que ela precisava ouvir. Mais uma vez há o 

insólito diálogo do narrador-personagem com uma voz somente 

sentido e ouvido por ela própria. E será esta terceira voz quem trará 

mais uma vez a fusão do presente com outra época, desta vez com o 

futuro. 
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A voz que desperta em favor de Isabel é a de sua bisneta, Neta 

Beta; Esta se introduz na trama como aquela que se contrapõe às 

ideias de Bisa Bia, e apóia Isabel nos desmandos a bisavó. 

Beta Neta deixa transparecer a continuidade do tempo através 

das gerações da mesma família, mostrando irreverência e 

modernidade, personificando a mulher mais independente. 

É interessante perceber que não só através desse dialogo 

interno com Bisa Bia e Beta Neta, mas também a partir das relações 

com os colegas de classe, das experiências pessoais e individuais, 

cada um têm valores diferentes com relação aos papéis predefinidos 

dos homens e das mulheres dentro da sociedade, a menina percebe 

que as relações sociais são preservadas a partir da tradição. Bia 

descobre coisas novas, e sente-se feliz com o seu jeito de ser, 

mudando todos os dias, indo e voltando em suas decisões, nada de 

coisas impostas ou estagnadas. 

Eu, Bel, uma trança de gente, igualzinho a quando faço 

trança no meu cabelo, divido em três partes e vou 
cruzando uma com as outras, a parte de mim mesma, a 

parte de Bisa Bia, a parte de Neta Beta. E Neta Beta vai 

fazer o mesmo comigo, a Bisa Bel dela, e com alguma 

bisneta que não dá nem para eu sonhar direito. E 

sempre assim. Cada vez melhor. Para cada um e para 

todo mundo. Trança de gente. (MACHADO, 1982, p. 56) 

E é dessa forma que a personagem constrói sua identidade 

cultural, a partir dessa ―trança de gente‖ que a menina percebe sua 

identidade cultural, o que se configura a partir de locais distintos de 

enunciação. É importante notar como a autora constrói o social e a 

cultura através de uma fragmentação de vivências individuais, 

reunindo o passado, o presente e o futuro, sem com isso impor uma 

tradição conservadora, ou mesmo deixando-os sem modificações ou 

críticas. 

Como já vimos mais acima, a construção do discurso narrativo 

se dá pelo pensamento da menina, em que a autora utiliza a 

oralidade para fornecer verossimilhança e credibilidade à narrativa, 
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pois a ―voz‖ da menina Isabel é coerente com sua pré-adolescência, 

ao expressar-se sempre descontraidamente, contrapondo-se às vozes 

de sua bisavó e sua bisneta, a primeira mais conservadora e a 

segunda inovadora. Para Neuza C. Carvalho (2004, p.84), ao permitir 

que o discurso juvenil se desenvolva pelo fluxo do pensamento de 

Isabel, Ana Maria Machado deixa que a criança se emancipe se 

construindo como sujeito. O insólito da narrativa que se apresenta 

desde o princípio leva a ampliarmos nossos horizontes e nos põem 

em contato com o ser e o pensar infantil. 

A autora constrói uma narrativa em que a fantasia e realidade 

são mescladas, trançadas, dando voz à personagem, deixando que 

ela revele seus pensamentos ao dialogar com personagens de tempos 

distintos. 

A VOZ DO PASSADO RECONSTRUINDO A HISTÓRIA 

Ao cumprir a missão que lhe fora conferida, o menino Mariano 

torna-se narrador de uma história do outro mundo, ou melhor, da 

história de Rosário, o fantasma de uma menina, ex-escrava, morta na 

senzala da fazenda onde hoje a família do menino está construindo 

uma pousada. Desta vez, o diálogo surge da voz desse fantasma, que 

ao contar sua surpreendente história promove um insólito encontro 

entre gerações que se distanciam em mais de um século. A presença 

de Rosário é aceita desde o princípio pelas crianças do sítio que se 

solidarizam com o sofrimento da menina e se interessam pela história 

da época em que essa viveu. Coube então a Mariano narrar a história 

de Rosário. 

Mais uma vez Ana Maria Machado se utiliza do esquema da 

boneca russa, em que, como em Bisa Bia, Bisa Bel, a história se 

desenrola dentro de outra história, e como um jogo entre passado e 

presente, o leitor é levado a ter consciência da história dos 

personagens e de fatos históricos. 
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Mariano, que faz parte do grupo de amigos que conhece Rosário 

numa noite no sítio, é quem narra a história, porém vai mais além, é 

ele próprio quem a escreve, como tarefa aceita a pedido da menina 

fantasma. O menino inicia a narrativa interagindo diretamente com o 

leitor ao se desculpar por não entender muito do ofício da escrita e 

esclarecendo as condições que o colocaram naquela posição. 

Você me desculpe. E, por favor, tenha um pouco de 

paciência. Eu não entendo nada disso. Só estou aqui 

escrevendo – ou tentando escrever – por que assumi 

um compromisso. Mais até do que isso: fiz uma 

promessa solene, um juramento muito importante. 
(MACHADO, 2002, p. 5) 

De acordo com a professora Maria Zaira Turchi, em seu artigo 

As Pontes do Outro Mundo (2004, p. 58), ―o recurso do personagem-

escritor possibilita a construção de uma ponte entre a obra e o leitor‖. 

A narrativa toma um tom de verdade à medida que o diálogo entre o 

personagem-narrador imprime um tom natural de bate-papo entre 

amigos. Mesmo notando a intenção didática em algumas partes da 

narrativa, a estética do texto é mantida. 

- Eu também fiquei sabendo de umas coisas 

interessantes – disse Léo. – A principal é que o 

barracão era a senzala. 

- O que? 

 - Isso mesmo. Este anexo onde nós estamos, 

construindo com a reforma do barracão, era justamente 
a antiga senzala, o lugar onde dormiam os escravos na 

época em que este sítio foi uma imensa fazenda de 

café, poderosa e rica, uma das maiores da região. 

(MACHADO, 2002, p. 43-44) 

Ao recontar a história de Rosário, Mariano possibilita ao leitor 

um contato direto com fatos da história de nosso país, a escravidão. 

Já que a menina descreve detalhes do sofrimento passado por ela 

própria e seus familiares naquela época. A literatura, desta forma, 

possibilita a reflexão histórica. Mariano não só conta a história de 

Rosário, como também a história de sua família, de seus amigos, da 
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cidade onde moram e da transformação do sítio numa pousada. A 

história ainda se complementa pela narrativa de sua avó, D. Carlota, 

que conta suas recordações das histórias que ouvira sobre a 

escravidão e os escravos locais. 

Com o aparecimento do fantasma de Rosário, a história poderia 

ser somente uma história de assombrações, porém, a partir das 

conversas com Rosário, o sobrenatural perde importância diante da 

história da menina, da própria escravidão e do episódio que causou 

sua morte, o incêndio da senzala. A história passa a ter a aparência 

de um mistério a ser decifrado, um quebra-cabeças, que as crianças 

vão tentar montar juntando ―as peças‖ fornecidas por rosário, as 

histórias contadas por D, Carlota e pesquisas que fazem sobre a 

época do incêndio. 

Em Do Outro Mundo, Ana Maria Machado, trás as marcas da 

ficção histórica, na qual a matéria narrada possui elementos que 

podem ser considerados registros documentais, onde o leitor é 

informado sobre a história de determinada época e comunidade. Na 

narrativa de Mariano aparecem várias dessas marcas que garantem a 

historicidade de certos elementos da ficção: ―Rosário tinha vivido lá 

no tempo da escravidão. Só que, a rigor, não tinha sido escrava, 

porque nasceu depois da Lei do Ventre Livre‖ (MACHADO, 2002, p. 

70), e em outro trecho: ―essa época de que ela estava falando já era 

bem no final da escravidão... o tráfico fora proibido e o contrabando 

estava sendo reprimido‖ (p. 74), ou então, ―O fim da escravidão tinha 

sido em 1888‖ (p. 91), entre outros. 

Mariano, apesar de distante temporalmente de Rosário, 

participa ativamente da narrativa de um passado histórico, que se 

constrói culturalmente. Desta forma, a autora trás o passado para o 

presente, fazendo-o dialogar com o presente de maneira crítica. Ao 

montar o quebra-cabeça, os personagens desencadeiam a 

reconstrução do passado por meio de pistas que vão se encaixando. A 

autora ficcionaliza, em Do Outro Mundo, o paradigma indiciário, onde 
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a história é reescrita a partir da decifração de indícios, encaixando as 

peças para montar um enredo, desvendar uma intriga ou recuperar 

significados, criando, assim, um episódio convincente do passado: 

É que ontem, quando eu estava saindo da biblioteca, vi 
uns velhos jogando dominó na praça. Parei junto, fiquei 

olhando aquelas pecinhas pretas com pintinhas brancas 

e fiquei pensando que dominó é um tipo de quebra-

cabeça, só que muito mais fácil. Em vez de encaixar as 

peças pelas formas, a gente emenda uma na outra de 
acordo com o número de pintinhas. Mas é o mesmo 

princípio. (MACHADO, 2002, p. 61) 

Desde o início da obra as pistas são oferecidas. Ainda no início 

da história, o narrador fala do barracão de taipa ―que tinha aguentado 

um grande incêndio havia muito tempo‖ (p. 22). E foi ali que Elisa 

(uma das meninas do grupo) encontrou ―um castiçal antigo, de louça 

azul e branca‖ (p. 22), o castiçal, ficamos sabendo mais tarde, era de 

Iaiá, ―dona da casa. A dona boa. Filha do sinhô. Ele é que é mau‖ (p. 

49). E, desta maneira, juntando as peças, partes da história narrada 

por rosário e por D. Carlota, o leitor é levado a decifrar, junto às 

crianças do livro, o mistério: ―A tal Iaiá era filha do dono da fazenda, 

um certo Sinhô Peçanha, e a Rosário tinha vivido lá no tempo da 

escravidão‖ (p. 70). 

O momento mais importante da história é a narrativa do 

momento do incêndio pela menina Rosário, onde ela relata que com o 

termino da escravidão o dono da fazenda se revolta e decide matar 

os negros trancados na senzala, neste ponto da narrativa, a escritora 

realiza um interessante jogo narrativo, confrontando a história e a 

literatura. A memória e a imaginação, aproximando pela linguagem, 

fato e ficção na recriação da cena do passado. Mariano descreve a 

forma de Rosário narrar o fato e as emoções que envolveram esse 

momento: 

Mas Rosário não explicava isso, não dizia nada que 

pudesse parecer discurso, artigo no jornal, aula de 

história. Com o olhar perdido no vazio, as lágrimas 

escorrendo pelo meio dos soluços, o espírito da menina 
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só contava as sensações. O calorão, a correria, o 

atropelo, os gritos, a dor. 
De verdade, nem sei direito o que foi que ela contou 

mesmo, ou o que foi que eu imaginei. Principalmente, 

não sei o que foi que eu nem consegui imaginar, 

mesmo ela contando. Digamos que a cena tenha sido 

assim: primeiro foi a escuridão, com o cheiro de óleo, 

muito forte. Depois, quase ao mesmo tempo, um calor 
muito intenso chegando e os estalos do fogo pegando 

em tudo o que estivesse no caminho. Mas tem coisas 

que eu não sei, não me lembro, ou talvez nem mesmo 

a Rosário tenha contado. (p. 89-90) 

Porém, Rosário tinha planos para as crianças do sítio, não 

narrava sua história apenas por contar. No momento incêndio seu 

irmão, Amaro, era o único que estava fora do barracão, pois estava 

com os filhos do barqueiro que fazia a travessia do Rio Paraíba. Ele, e 

essas crianças ajudavam escravos a fugir, e naquele momento 

estavam tramando novas fugas. Rosário havia esperado por mais de 

um século para que alguém pudesse ajudá-la a saber o que 

acontecera com o irmão. E em mais uma bem elaborada trança de 

histórias, bem ao estilo Ana Maria Machado, a avó de Elisa e Léo, D. 

Carlota, conta o que sabe sobre Iaiá, filha do Sinhô Peçanha. Com as 

pistas fornecidas pela velha senhora as crianças montam o quebra-

cabeça. Descobrem que Amaro, não só sobrevivera ao incêndio como 

também fora adotado por uma família local, e que depois da morte do 

pai, Iaiá doara o sítio ao jovem Amaro como forma de aliviar o 

sofrimento que sentia pela tragédia do incêndio, Amaro era então 

―tataravô. Trisavô, como se dia corretamente‖ (p.114) de Elisa e 

Léo.criando uma obra repleta de significados. 

Através de histórias trançadas, a autora constrói pontes que 

ligam o mundo do leitor a outros mundos, como o próprio título 

indica, Do Outro Mundo. Mais uma vez, como já havia feito em Bisa 

Bia, Bisa Bel, Ana Maria Machado leva o leitor para além das 

fronteiras do tempo – passado, presente e futuro-, e da idade – 

adultos e crianças -, possibilitando um diálogo entre literatura e 
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história. Propiciando, desta forma a troca cultural e a construção da 

identidade cultural do leitor. 
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ERA UMA VEZ: O INUSITADO INSÓLITO NA TEMÁTICA 

INFANTIL DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 

FIGUEIREDO, Viviane Arena * 

INTRODUÇÃO: 

―A fantasia preenche as enormes lacunas 

na compreensão de uma criança que são 
devidas à imaturidade de seu 

pensamento e à sua falta de informação 
pertinente‖. 

Bruno Bettlhein 

Esta citação de Bruno Bettlhein serve-nos de reflexão ao 

analisarmos as mais variadas formas de comportamento. O ser 

humano, em toda a sua plenitude, é dotado de uma capacidade de 

busca que o impele a novas descobertas, a fim de realizar sonhos e 

saciar os desejos mais íntimos. Esse movimento natural está ligado 

diretamente com o poder de imaginação presente em casa um de 

nós. 

A criança, por ainda desconhecer sua atuação no mundo em 

que vive e ainda não tendo a sua personalidade integralmente 

formada, procura na fantasia uma forma de reconhecimento de si 

mesmo, construindo assim um universo todo especial. 

Esta procura ultrapassa os limites da infância, sofre 

metamorfoses e ganha rumos mais complexos na fase adulta; o 

homem formado dá ares mais elevados ao seu poder criativo, 

utilizando-se da imaginação para interferir e transformar o mundo em 

que vive. 
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Sobre as questões ligadas à imaginação trata o conto Era uma 

vez (1917) de Júlia Lopes de Almeida. Aliás, tal obra exemplifica de 

forma contundente a qualidade do diversificado trabalho literário da 

escritora. Ousada, Júlia Lopes quebra os paradigmas acadêmicos da 

virada do século XIX, ao tornar-se a única mulher de seu meio social, 

a viver de seu trabalho literário, sendo amplamente reconhecida no 

Brasil e no exterior.  

Ainda moça, Júlia começou a colaborar em jornais de ampla 

circulação, tais quais O país e o Jornal do Comércio dedicando-se, 

posteriormente, ao trabalho ficcional. Sendo assim, publicou 

romances, contos, crônicas, peças de teatro, a maioria sob as 

bênçãos de Francisco Alves, seu principal editor. 

Júlia dedicou parte de sua obra ao público infantil, publicando 

em parceria com sua irmã, Adelina Lopes Vieira, Contos infantis, em 

1886. Vale ressaltar que tal obra foi publicada primeiramente em 

Lisboa, pela Companhia Editora, e devida à relevância de seu 

conteúdo, teve dezessete edições, sendo amplamente adotada nas 

escolas primárias brasileiras. 

Ânsia eterna (1903) é outra coletânea de contos que obteve 

merecido reconhecimento. Apesar de não ser dedicada diretamente 

ao público infantil, percebe-se uma crescente tendência ao uso de 

imagens lúdicas e insólitas, fazendo com que a obra também fosse 

adotada em escolas brasileiras, sendo indicada ao público infanto-

juvenil, especialmente por conter exemplos moralizantes. 

Mesmo com o imenso sucesso obtido durante sua vida, Júlia 

acabou sendo esquecida pelos estudos literários feitos ao longo do 

século XX. Somente, há pouco mais de uma década, com as recentes 

pesquisas de Literatura de autoria feminina, que seu nome voltou a 

figurar no meio acadêmico, com a importância que lhe é devida. 

Era uma vez pode ser considerado o símbolo de uma quebra de 

paradigmas já institucionalizados no universo infantil. Em um 

primeiro momento, o título sugestivo logo nos leva ao 



 

340 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

reconhecimento de uma narrativa emoldurada por reis, princesas, 

castelos e plebeus; enfim, um ambiente tipicamente medieval. 

Porém, ao longo da história, ao invés de encontrarmos uma 

donzela indefesa à espera da chegada de seu cavaleiro, nos 

deparamos com a imagem da mais perfeita desconstrução: uma 

princesa má. 

O comportamento tirânico da princesa é ressaltado com ênfase 

desde o seu nascimento até sua fase adulta. Mas, o que Júlia Lopes 

parece mostrar com o comportamento de sua personagem é 

justamente as reações negativas advindas das maldades cometidas 

pela moça. A princesa Edeltrudes, nome pelo qual é chamada, é 

tratada com profundo desprezo por todos que a cercam. Nesse caso, 

o ódio e temor dos membros da corte se complementam no trato 

para com a princesa, criando assim uma espécie de reação em 

cadeia: quanto mais percebe a rejeição, mais vontade de cometer 

atrocidades possui. 

Nesse ponto, percebemos a clara crítica da escritora ao sistema 

de valor contido nas relações de poder. Ela demonstra que grande 

parte da personalidade cruel da moça é moldada pelo fato do imenso 

poder que esta possui não só sobre seus servos, mas também sobre 

o povo de seu reino. 

É ressaltado na narrativa o problema da educação transmitida 

de pai para filho; Júlia Lopes mostra que reis, como qualquer ser 

humano, também falham na educação de seus filhos. A ausência 

paterna e a falta de limites impostos à menina são refletidas em sua 

personalidade. 

Mas, o que chama a nossa atenção é o fato de Edeltrudes ter a 

consciência que seu comportamento é prejudicial a si mesma. Vemos 

na narrativa, que a personagem tenta, através da solidão, buscar 

respostas para as suas angústias, verdades que ainda não conhecia. 

É nesse exato momento que entra a simbologia dos três cegos 

– homens que não podem ver com os olhos, mas que são dotados 
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pelo poder mágico da imaginação. São eles que vão apresentar à 

princesa um mundo que essa não conhece, carregado de valores, 

sentimentos e significações. 

Através das figuras dos três cegos viajamos pelos núcleos 

constituintes do universo - terra, céu e mar e, descobrimos seus 

códigos secretos, sua linguagem própria, suas riquezas. 

É esta informação que faltava à Princesa Edeltrudes. Seu 

conhecimento de mundo, que não ia muito além dos muros do 

castelo, não permitia que a menina avançasse na experimentação 

que tinha da própria vida. Na verdade, podemos refletir nesse ponto, 

sobre a problemática da educação da mulher da Corte na Idade 

Média. As princesas eram mantidas em um mundinho à parte, 

encasteladas em suas próprias vidas, preparando-se para seguirem a 

função de procriadoras de novos sucessores ao reino. 

O comportamento de Edeltrudes também pode ser uma forma 

simbólica de reação contra esse destino. Talvez seja por isso, que ao 

final da narrativa, o chamado final feliz não se realize através da 

concretização de um ideal romântico, mas da descoberta de si 

mesma, tal qual uma pessoa única, dotada de sentimentos e 

percepções. 

EDELTRUDES: PRINCESA DE CONTOS DE FADAS? 

―Quando a princesa Edeltrudes nasceu, era tão pequenina, tão 

pequenina, que poderia dormir à vontade dentro de um dos 

sapatinhos da Rainha Sua Mãe...‖. (ALMEIDA:1917, p. 9). 

Assim, começa a história de Era uma vez de Júlia Lopes de 

Almeida, tendo como foco principal a figura da princesa. Mas, esse 

pequeno ser que aparece em um primeiro momento tão frágil aos 

nossos olhos, se transforma em uma mulher cruel, consciente do 

poder infindável que tem nas mãos. 



 

342 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

A imagem da princesa é moldada aos olhos do leitor através de 

certas informações sutis transmitidas pela autora: a menina nasceu 

muito pequena, torna-se órfã de mãe muito cedo e, por causa de sua 

fragilidade aparente, é demasiadamente paparicada por seu pai, o 

rei. 

Dois pontos em especial, mostram as conotações negativas 

ligadas à figura da princesa. O adjetivo ―pequenina‖, que define 

fisicamente a menina ao nascer, acaba por instalar-se à personalidade 

da princesa: ela continua a ser pequenina, só que agora não 

fisicamente, mas pequenina de sentimentos e de imaginação. 

Outro ponto a ser ressaltado, é a situação que ocorre a morte 

de sua mãe, a rainha. A mãe morre ao embalá-la, causando em todos 

do reino uma sensação de que a filha havia lhe roubado os últimos 

fios de vida. Junta-se a este fato, a percepção que a menina não 

sofrera nenhum abalo, nenhuma reação com a morte da mãe. 

―Era ainda muito tenrinha quando um dia a mãe, ao 

embalá-la com as suas próprias mãos cor de cera, 
deixou cair a cabeça e adormeceu (...) Houve gritos, 

lamentos, correrias, mas a criança, no meio das suas 

rendas não percebeu cousa alguma e nem um 

estremecimento sacudiu a carnação rosada do seu 

corpinho rechunchudo.‖ (ALMEIDA: 1917, p. 9) 

Essa ausência de emoções estará presente nas atitudes de 

Edeltrudes para com todos que a rodeiam. De certa forma, a autora 

deixa implícita a idéia de que a educação paterna fora fundamental 

para a constituição de sua personalidade. Porém, enxergando nas 

atitudes da filha a sua falha de criação, o pai prefere se distanciar, 

provocando na menina uma vivência cada vez maior de rejeição: ―O 

próprio pai quando a abraçava apenas lhe roçava os lábios pela testa 

(...)‖ (ALMEIDA: 1917, p. 10). 

Mais tarde, outro dado que aparece no texto de forma a 

explicar as atitudes da princesa, diz respeito à relação de parentesco, 

como se essa tirania configurasse uma doação genética, herdada 
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pelas gerações futuras. Temos assim, representando a figura de 

homem cruel, o avô da princesa, já falecido, porém lembrado por 

seus inúmeros atos de execução de servas que lhe prestavam favores 

sexuais. 

Este sentimento de violência pode ser explicado pela própria 

época em destaque na narrativa: a idade medieval. Segundo Nelly 

Novaes Coelho ―a violência do convívio humano nesse período torna-

se latente por existirem os choques entre forças selvagens, opostas e 

poderosas lutando pelo poder‖. (COELHO: 2003, p. 38). 

Assim, as atitudes da Princesa refletem uma situação de crise, 

partindo de um momento de desajuste com a realidade a qual 

pertence: ―Toda efabulação dos contos maravilhosos tem como 

motivo desencadeante uma situação de desequilíbrio da normalidade‖ 

(COLHO: 2003, p. 113). 

Esse desequilíbrio não está presente somente nas atitudes da 

princesa, mas na própria percepção de mundo que esta possuía. 

Edeltrudes via a tudo e a todos com os olhos da desilusão; era como 

se a maldade amargada dentro de si a cegasse. 

―À proporção que se fazia mulher ia a Princesa 
compreendendo que a atmosfera que a envolvia era 

feita de indiferença e desamor. Os outros não lhe 

queriam bem, porque ninguém pode ter afeição a quem 

seja, como era a princesa, tão egoísta e tão má‖. 

(ALMEIDA: 1917, p. 11) 

Mas, a autora deixa bem claro que as atitudes das pessoas para 

com a Princesa eram tão somente fruto do próprio tratamento que 

esta dispensava aos que a cercavam: ―Quem espalha maldições não 

pode colher simpatias, quem só produz o mal de quem poderá 

esperar o bem‖ (ALMEIDA: 1917, p. 11). 

Ao longo do texto, percebemos certa aura de infelicidade 

envolvendo a moça, ao notar que as atitudes de afeto existiam não 

no ambiente em que vivia, mas além dos muros do castelo. Aos 

poucos, a princesa se dá conta que a plebe de seu reino, embora 
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desprovida de bens materiais, era envolvida em uma atmosfera de 

felicidade, no qual o amor e o respeito nas relações humanas eram 

essenciais para uma boa convivência. 

A realidade presenciada pela princesa constrói-se diante de 

seus olhos (e aos olhos do leitor) de maneira simbólica. Três 

momentos, em especial, consistem num processo de revelação, que 

tem por finalidade influenciar a princesa a refletir, reagindo contra 

suas próprias atitudes mesquinhas. 

O primeiro momento está ligado às relações de afeto entre as 

pessoas: 

―Bem compreendia a princesa que a vida não era igual 

para todos, pois às vezes dos altos torrões de seu 
castelo, via certa mulheres do povo beijarem na rua as 

crianças eternicidamente. O beijo seria criado só para o 

uso da ralé?‖ (ALMEIDA: 1917, p. 11) 

O segundo momento que se apresenta sob a forma do canto 

das lavadeiras, simboliza o sentimento de felicidade: 

―E assim passou por duas lavadeiras que, de joelhos na 

areia, cantavam com alegria, batendo panos nas 

pedras. E a Princesa que não cantava nunca, perguntou 

de si para si: ‗ Poder-se-á ser feliz sendo se pobre?‘‖ 
(ALMEIDA: 1917, p. 12) 

Já, o terceiro momento revela o sentimento de carinho e zelo 

que deve aplicar-se a tudo que fazemos em nosso dia-a-dia: 

―Já as lavadeiras tinham ficado para trás quando a 

Princesa topou com um homem cultivando o campo 

(...) Já de um lado, um pouco do terreno, afeiçoado 

pelo trabalhador, parecia mais bonito para receber a 

sementeira. Era a poesia do trabalho que lhe entrava 
pela alma sem que ela mesma compreendesse‖ 

(ALMEIDA: 1917, p. 13) 

Diante desses três momentos, a princesa coloca-se como mera 

expectadora. De certo modo, essas situações a atingem, conseguindo 

fazer com que esta reflita sobre as diferenças de atitudes entre a 



 

345 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Comunicações-Dialogarts –ISBN:  

plebe e as pessoas do reino. Reflete também, sobre seu próprio 

comportamento, mas por não conseguir sentir que faz parte dessa 

atmosfera de afeto, a princesa prefere continuar a tecer seu 

mundinho de egoísmo e maldade. 

Por vezes, podemos perceber que mesmo sem compreender 

esses momentos simbólicos, a princesa começa a questionar-se sobre 

as verdades do mundo, num sentido de busca da própria identidade: 

―Havia na solidão alguma coisa que a atraía; buscava 

inconscientemente a verdade que os cortesãos não lhe sabiam 

dizer...‖ (ALMEIDA: 1917, p. 12). 

Essa busca remete a uma situação de desconforto ante a vida. 

O momento da descoberta da realidade é o momento da descoberta 

de si mesma. Nos deparamos, então, com a questão da construção 

da identidade. Por viver sempre presa às amarras do castelo, e sendo 

educada tal qual uma menina mimada, sem dificuldades para atingir 

seus objetivos, percebemos que o comportamento de Edeltrudes é 

fruto de sua latente imaturidade. Podemos pois, compará-la à uma 

criança, que começa a exploração do mundo a sua volta, através de 

perguntas sobre o sentido de sua existência. 

O poder que esta exercia sobre todos no reino não passava de 

uma forma de ocultar a sua fragilidade e insegurança, pois ―quanto 

mais inseguro está um homem dentro de si mesmo e a respeito do 

seu lugar no mundo imediato, mais se refugia dentro de si em função 

do medo...‖ (BETTLHEIM: 1980, p. 66). 

O ponto chave da revelação do mundo ocorre através da figura 

dos três cegos. Esses homens simplórios vão abrir os olhos da 

Princesa para a beleza natural do mundo e a importância dos valores 

humanos. 

Surge então, um momento de dúvida: como três homens cegos 

de nascença poderiam saber tantos relatos sobre as maravilhas do 

universo?  Assim, pela primeira vez ao longo do texto é mencionada a 
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palavra mágica capaz de fazer com que todos descubram novas 

formas de enxergar o mundo: imaginação. 

Nesse ponto, a insegurança da princesa fica exposta ao tentar 

associar essa condição mágica a algum poder designado por uma 

fada. Esta atitude faz parte da construção de um mundo mítico 

interior que desejava ser experimentado pela princesa. A fada 

constitui-se como um elemento simbólico de realização dos desejos: 

―dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, interferem na vida dos 

homens, para auxiliá-los em situações limite, quando já nenhuma 

solução natural seria possível‖ (COELHO: 2003, p. 72). 

Porém, os cegos são somente mediadores dessa nova 

perspectiva de mundo, pois os passos direcionados pela princesa em 

busca da descoberta de si mesma e de novos valores para a sua vida, 

deveriam ser trilhados sozinhos. 

OS CONDUTORES DA DESCOBERTA: 

―Nem só os olhos da cara 

Vêem o que vai pelo mundo: 
Há outra vista mais clara, 

Há outro olhar mais profundo. 

Com esse olhar menos lento, 
De olhos de mais atenção, 

Vê mais longe o Pensamento, 
Vê mais fundo o Coração‖. 

Filinto de Almeida 

A poesia de Filinto de Almeida, marido da escritora Júlia Lopes 

de Almeida, abre a narrativa de Era uma vez de modo a construir um 

sentido de intertextualidade com o tema presente na história. 

E são os cegos que não possuem os ―olhos da cara‖ que vão 

mostrar à princesa um mundo construído através do pensamento e 

do coração. Portadores de uma mensagem educativa, esses cegos 

agem na narrativa de modo a transmitir ensinamentos não somente à 

princesa, mas aos leitores em geral. 
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Primeiramente, temos que analisar o simbolismo do numeral 

três apresentado no texto: são três cegos que transmitem três 

diferentes mensagens reveladoras. Essas mensagens estão ligadas a 

três núcleos pertencentes ao universo – terra, céu e mar. E, na 

verdade, o numeral três é considerado fundamental universalmente; 

podemos partir do princípio que para os cristãos a triunidade – Pai, 

Filho e Espírito Santo representa o ideal de perfeição e unidade 

divina. 

Esse universo não é apenas descrito pelos cegos através das 

belezas naturais, mas principalmente por sua linguagem própria, toda 

especial, cercada de significados simbólicos. Para que ocorra a 

interação entre homem e natureza, é preciso que esta linguagem seja 

captada inteiramente pelo ser humano, mas não através da razão e 

sim, através do pensamento e da sensibilidade. 

Assim, voltando à questão da triunidade, percebemos que esta 

natureza apresentada pelos cegos faz parte da criação divina, sendo 

o homem também criatura desse universo e figura fundamental na 

transformação dos recursos naturais. 

Como foi anteriormente citado, a simbologia do numeral três 

fica também explícita através das imagens observadas pela princesa 

no início da narrativa: as mulheres da plebe beijando crianças, as 

lavadeiras cantando felizes e o trabalho árduo do lavrador ao cultivar 

a terra. 

Porém, são os cegos aqueles que conseguem abalar a estrutura 

cruel presente na personalidade da princesa, conduzindo-a a um 

auto-conhecimento; além de se envergonhar pelas suas maldades, 

ela descobre não possuir algo que é de essencial importância à vida 

de um ser: a imaginação. 

Esse sentido de auto-descoberta é acionado ao escutar a 

princesa a opinião dos três cegos sobre seu comportamento: as 

críticas advindas desses homens provocam em Edeltrudes um 
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sentimento de revolta típico de quem prefere ocultar ou ignorar 

certas verdades acerca de si mesmo. 

Ao criticarem o comportamento da princesa, os cegos colocam-

se como os mensageiros de uma educação que visa a estruturação da 

personalidade, colocando em foco os paradigmas do que é certo ou 

do que é errado. Assim, boa parte dessa crítica fica vinculada aos 

malefícios que a princesa poderia colher por ser tão cruel: ―ela 

desconhece a mais bela coisa da terra, que é fazer benefícios e 

espalhar a bondade... É egoísta e vaidosa, só louva o que lhe 

pertence, só gosta de quem a serve, não adora a natureza, nem 

admira ninguém...‖ (ALMEIDA: 1917, p 15). 

Mais tarde, ao serem incumbidos pela princesa de lhe fornecer 

informações sobre os mistérios do universo, os cegos aproveitam o 

momento para exprimir certos valores educativos, retirados da 

natureza, que atingiria não só a princesa, mas a todos que se 

encontravam no salão do palácio dispostos a ouvir os seus relatos. 

O primeiro cego incumbido de descrever o fundo do mar acaba 

por transmitir a todos o valor das relações interpessoais. O cego 

compara as relações entre os animais marinhos com as relações 

humanas, proclamando o respeito que o animal tem pelos da mesma 

espécie: 

―E os feios bichos... amam! Amam – e só matam 

quando atormentados pela fome; e mesmo assim, os 

de outra espécie. Obedecem as leis da natureza. Só o 

homem guerreia com outro homem, pois o homem é o 

animal de instintos mais imperfeitos da criação‖ 
(ALMEIDA: 1917, p. 32) 

O segundo cego ao fornecer as mais belas descrições sobre o 

céu e o espaço, acaba por chamar a atenção da princesa sobre a 

questão da justiça, nunca exercida anteriormente pela princesa: ―As 

vozes disseram: ‗_ Volta a terra e ensina os homens a serem bons. Tu 

és humilde e, é pela boca desses homens que saem as verdades; Sê 

justo e exerça a justiça‘‖ (ALMEIDA: 1917, p. 36). 
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O terceiro cego ressalta a importância do contato do homem 

com a Terra, respeitando a vida natural de todas as espécies: 

―Ouvi as vozes da natureza: ‗_ Só o homem é mau e 

envenena o ar que respira pela sua traição, ambição e 

covardia. Só o homem desconhece a verdadeira função 
da Terra‖ (ALMEIDA: 1917, p. 41) 

Ao tentar punir os cegos por sua ousadia ao lhe criticarem, a 

princesa acaba por reverter o quadro contra si mesma. Todos 

descobrem que parte de sua tirania era fruto de uma extrema 

insegurança em encarar definitivamente o mundo. A imaginação que 

lhe faltava fora totalmente eliminada pela maldade que cultivara 

dentro de si, a cegando de todas as mensagens positivas que 

recebera ao longo da narrativa. 

Na verdade, os cegos teceram para todos um conto de fadas 

sobre os mistérios da natureza, no qual o principal agente da história 

é uma fada abstrata chamada imaginação. A princesa sente revelado 

a todos o seu sentimento de desconcerto ante ao mundo, pois ―um 

adulto que não conseguiu uma integração satisfatória dos dois 

mundos, o da realidade e o da imaginação, se desnorteia com o conto 

de fadas‖ (BETTELHEIN: 1980, p. 83). 

Assim o conto de fadas de Júlia Lopes de Almeida mostra que: 

―é preciso despertar um sentido especial em quem 

quiser ver as fadas. A espécie de mundo em que elas 

vivem não afeta, diretamente os nossos sentidos 

habituais(...) todos os homens têm latentes, um 

sentido mais delicado que a visão...‖ (COELHO: 2003, 
p. 80) 

Voltando assim à poesia de Filinto de Almeida, no qual ―o olhar 

mais profundo vê mais fundo o coração‖, Júlia fecha sua história com 

um final feliz moralizante, onde ―o pior cego é aquele que não quer 

ver...‖ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Era uma vez nada mais é do que o esforço em tentar colocar 

em foco o homem e o seu comportamento muitas vezes inexplicável 

aos olhos dos que o observam. 

Júlia Lopes de Almeida deixa clara a idéia de que o principal 

objetivo de sua narrativa é transmissão de valores morais aos seus 

leitores, tendo a problemática da educação como pano de fundo. 

A intenção não se resume apenas em falar sobre o mau 

comportamento da Princesa Edeltrudes e sim, mostrar como uma 

educação falha, transmitida de pai para filho, pode influenciar 

seriamente na projeção da personalidade de uma pessoa. 

Junta-se a este fato, o sentimento de rejeição produzido na 

princesa com a morte da mãe, a ausência do pai e o desprezo da 

corte. Cada uma dessas situações aumentava a sua descrença nas 

pessoas, fazendo com que ela se tornasse incapaz de enxergar a 

verdadeira beleza do mundo. 

O que faltava a princesa era não tão somente imaginação, mas 

uma vivência de amor e de respeito, que pudesse exercitar o seu lado 

positivo, fazendo com que essa pudesse enxergar com mais clareza 

os benefícios que seu poder, enquanto princesa de um reino, 

poderiam lhe propiciar. Porém, por nunca ter sido ensinada a 

conjugar o precioso valor do bem, a princesa utiliza-se desse poder, 

de modo a subjugar seus servos e a plebe. 

Porém, a incessante realização dos desejos aprovada por seu 

pai, numa forma de não contrariá-la, não é o suficiente para que a 

moça se sinta verdadeiramente feliz. Quanto mais possui, mais quer 

conquistar, mesmo que com isso, passe por cima de todos os valores 

morais. 

Só, que essa não realização, ultrapassa o mundo exterior; é a 

projeção de uma falta de integração de sua identidade com o mundo 

que a rodeava. Os seus desejos imperiosos eram frutos de um 
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preenchimento do vazio existencial que lhe assolava.  Tudo que 

Edeltrudes precisava era o amor e a direção de um caminho que 

levasse a se encontrar definitivamente no mundo. 
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LITERATURA INFANTIL E LITERATURA FANTÁSTICA - 

CONJUNÇÕES NA APROXIMAÇÃO DA LEITURA 

SANTOS, Vívien Monzani Fonseca dos  

Pois bem, fui reprovado na primeira série 

da escola. Foi assim: minha professora, 
numa das aulas, contava uma história em 

que um menino entrava numa floresta e 
via uma árvore de Natal. Interrompi a 

professora para dizer que a árvore que o 
menino viu poderia ser diferente. Uma 

tipo mangueira: frondosa, cheia de 

galhos e folhas e aquelas mangas 
penduradas. 

A professora não gostou da interrupção e 
ordenou que eu ficasse quieto. Reiniciou 

a história, repetindo o mesmo gesto da 
árvore. Eu a interrompi novamente e 

perguntei se não poderia ser um cajueiro, 
com os galhos compridos, torcidos, folhas 

graúdas e frutos coloridos com castanhas 

nas pontas. Precisava ver minha 
professora. Ficou muito zangada. Parou 

de contar a história e disse muitas e boas 
para mim. Ali, na sala, na frente de 

todos. Disse que minha mãe não me dava 
educação. Que eu devia apanhar um 

pouco para aprender a respeitar os mais 
velhos e coisa e tal. Eu, que andava com 

a autoestima lá em cima, perdi o 

rebolado. Baixei a bola e não me 
encontrei mais naquele ano da primeira 

série da escola. 
Reprovado, humilhado, não sabia o que 

dizer. Minha mãe zangou-se com a 
professora. Meu pai disse que não tinha 

importância, foi à escola e falou para a 
professora: 'Quem atrofia gestos atrofia 

mentes. Quem atrofia palavras atrofia 

corações! 
 (Gregório Filho, 2000, p. 18). 

A literatura para a criança transforma-se num meio de acesso 

ao real, o livro infantil escorrega livremente da realidade para o 

maravilhoso. E é a partir deste embate real versus imaginário que a 

criança elabora seus conflitos internos e se ―constrói‖, um importante 

requisito no processo de subjetivação, perspectiva que adotamos. 
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Afinal, tratar a leitura como um meio pedagógico de instrução 

moralizante, é uma violência com o outro, é ignorar a escritura (no 

sentido barthesiano do termo), ou seja, que a cada leitura ou outro 

se ―reescreve‖ se ―reconhece‖ 64. 

Ler sempre significou uma relação de troca com o universo, 

pois à medida que nos tornamos leitores, também nos tornamos 

capazes de ressignificar a realidade de maneira mais inteira, ampla e 

reflexiva. 

O literário tem o poder de captura por revelar intimamente o 

cerne da alma humana. Fala do que aprisiona e liberta. Metaforiza 

imagens do cotidiano banal e factual para revelar-se no não dito, 

naquilo possível de ser e pulsar nas entrelinhas do texto. Vai ser 

justamente entre uma palavra e outra, no vazio instituído pela letra 

que cai, pela palavra transformada, que a leitura vai alcançar sua 

dimensão própria e singular, identificada com o sujeito leitor. 

O texto literário não somente é uma metáfora do real, mas 

também do existir presentificado pela linguagem, por isso transgride, 

rompe, revela, multiplica e ressignifica. 

O homem é sujeito constituído pela incompletude e sua 

linguagem é significativa disso, assim é em potencial um 

transgressor. Transgredindo o que é da ordem da natureza, entra no 

simbólico e transforma-se no ser da cultura, homo-sapiens. Cria 

mitos e símbolos, conta-se e torna-se protagonista da própria 

história. Contando-se de várias formas, realiza sua principal 

transgressão por meio de sua estruturação como ser da linguagem, 

porque do desejo. Aquele irrealizável, impossível de plenitude. 

O ser humano é em essência pleno de faltas, isso faz parte da 

sua complexa natureza, mas também é isso que o impulsiona para 

                                                            
64 Convoquemos a figura do leitor, é este que possibilita que o texto diga através 

dele, o texto diz na medida em que é lido. Isso nos faz pensar a leitura como 
relançamento da escrita. A escrita nos abre caminhos para o conhecimento, quando 

isto acontece, convida-nos a dizer sobre o lido, condição para o surgimento da 
escritura, à partir dos lidos. Como diz S. Freud numa carta a seu amigo W. Fliess, 

trata-se de encontrar as palavras para muita coisa que permanece muda em mim. 
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construir. É na perspectiva do que lhe falta que se lança na conquista 

do outro. Evidentemente, que a sua condição lacunar vai caracterizá-

lo como ser incompleto, sempre em busca de um estado de plenitude 

perdido. A arte é, provavelmente, a maior representação dessa 

condição lacunar, como também a possibilidade para reatualização de 

um sentimento de preenchimento do vazio imposto pela falta 

fundante que dá origem ao homem como sujeito do desejo. 

De acordo com Melanie Klein, psicanalista inglesa que se 

dedicou ao estudo da Psicanálise Infantil, o sentido da vida para 

alguém vai ser traçado desde os primeiros sopros de vida, quando 

ainda a única linguagem entendida é a do afeto. O que se tem visto e 

comprovado é que crianças sensibilizadas desde cedo para o universo 

da linguagem, como também para a utilização da capacidade 

simbólica, se tornam pessoas com um sentido de vida verdadeiro, ou 

seja, capazes de ter para o mundo um olhar de doação, generosidade 

e transformação. Essa deve ser uma das metas do professor quando 

trabalha um texto ou um livro. 

Acreditamos que a criança vai ser/ter o "para sempre", mesmo 

que na fase adulta esteja adormecido, ou melhor, sub-rogado ainda 

dessa forma vai ser determinante para a maioria das nossas atitudes 

e comportamentos. Assim, se desejamos formar leitores de mundo, 

pessoas mais conscientes e integradas aos projetos sociais e 

culturais, é necessário que se pense na criança, como sendo "o pai do 

homem", ou seja, no momento inaugural de cada pessoa dentro 

daquilo que a singulariza e diversifica. 

O professor deverá ter em mente que Literatura (desde que não 

seja tomada como educação moralizante abordada no início do 

capítulo trajetos da literatura na educação) deve servir como ponto 

mágico do longo percurso a ser realizado por cada um de nós, das 

histórias de vida que vão se entrecruzar com as histórias coletivas e 

contar/narrar a história da humanidade. 
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Assim, falar do homem é abordá-lo na sua dimensão máxima 

de permanência no mundo, de como ressignifica a sua existência e na 

forma pela qual produz sentido para si e para o outro. Por isso, se 

queremos conhecer, escavar e dimensionar o nosso ser-estar no 

mundo, necessitamos contemplar o esplendor e o horror que habitam 

nosso universo. 

Portanto, percorrer os segredos da dor e do amor pode nos 

fazer chegar mais perto de uma compreensão afetiva do nosso estado 

de plenitude e precariedade, assim do vir-a-ser que preenche cada 

individualidade. 

Falar da dimensão da dor e do amor como conteúdo norteador 

do simbólico emergente nos contos de fadas, por exemplo, é, de 

certa maneira, a tentativa de revelar impulsos de vida/morte 

presentes na arte literária. A dor pode ser vista como condição para a 

travessia e para o verdadeiro fim de toda procura humana que é o 

amor. 

A história do homem se faz com base no surgimento do 

conflito, imposto pela falta determinante de todo sujeito, e da sua 

superação. A situação humana é sempre pontuada pela tentativa de 

realização absoluta e encontro cosmogônico, portanto religante. 

Todas as narrativas, desde gestos e sons guturais até a mais 

sublime prosa poética, contam e relatam o desejo humano de 

plenitude, de busca por um bem maior, da luta entre o bem e o mal, 

da superação da dor pelo amor. 

Pelo viés da Literatura temos possibilidade de tocar em dois 

pontos fundamentais que compõem a cena da história do homem, a 

dor e o amor e suas representações, pois todas as narrativas contam 

e perguntam dos infinitos mistérios que constituem a alma e a vida 

do homem. 

O professor deve saber que a Literatura pode ser para a criança 

o espaço fantástico para a expansão do seu ser, exercício pleno da 

sua capacidade simbólica, visto trabalhar diretamente com elementos 
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do imaginário, do maravilhoso e do poético. É pela presença do 

elemento fantástico que a imaginação adquire vida. Desta forma 

ampliará o universo mágico, transreal da criança para que esta se 

torne um adulto mais criativo, integrado e feliz. 

O ESTRANHO E A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA FANTÁSTICA 
NA APROXIMAÇÃO DA LEITURA 

Dentre os aspectos citados anteriormente não podemos deixar 

de elencar a literatura fantástica como elemento determinante na 

motivação para o interesse de ler. Um exemplo eminente disso é o 

sucesso que o bruxinho mais famoso do mundo vem ostentando 

desde o lançamento do primeiro filme, Harry Potter e a pedra 

filosofal, em 2001, pois este fato aumentou o número de fãs da série. 

Mas o que tem a ver o filme com o interesse de ler se no mundo 

tecnológico atual é mais fácil assistir a um filme do que ler um livro? 

Existe um velho ditado popular, ―se não pode vencê-los junte-se 

a eles‖. Sendo assim, o professor deve usar qualquer elemento que 

suscite interesse por uma história para mostrar a diferença entre ler e 

assistir um filme, e nada mais providencial do que uma história que 

já atraiu o interesse dos alunos, sendo do gênero literatura 

fantástica, que é um ímã para leitores de qualquer faixa etária, e que 

ainda por cima tem continuidade, criando-se então um cenário 

bastante apropriado para trabalhar leitura com os alunos. Instigar, 

aguçar a curiosidade dos alunos, mostrando, por exemplo, partes 

importantes e interessantes do livro que não foram colocadas no 

filme, como no capítulo dezesseis do primeiro livro da série, ―No 

Alçapão‖, que narra as provas que Harry, Hermione e Rony passam 

para chegar até a sala em que está a pedra filosofal.  Dentre estas 

provas duas não estão no filme, a do trasgo e a das poções, 

demonstrando assim que o livro tem muito mais informação e 

aventura do que o filme. Se apresentado deste modo, muitos alunos 

procuram o livro para ler, assim como para saber a continuação da 
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história que ainda não foi lançada em filme.  Claro que para filmes 

que já estão todos lançados o professor pode utilizar-se então do 

recurso mencionado, de apresentar diferenças os livros e os filmes, 

pois sempre faço com meus alunos de 5º. ano e o interesse é muito 

grande. 

Nesta fase na qual os alunos estão cursando o 5º. Ano do 

ensino fundamental, encontramos uma faixa etária em que o 

interesse pela literatura fantástica é intenso por conta da hesitação 

que ela causa no leitor e, principalmente, por tratar-se de uma 

literatura que dramatiza a incerteza humana quanto à existência 

propriamente dita, ou os seus medos mais recônditos; além de 

encenar por meio do simbólico os medos e temores que rondam a 

idade, e o ser humano de um modo geral, bem como de tratar das 

relações de alteridade ou, mais precisamente, o que a teoria literária 

de viés psicanalítico chama de estranho (unheimlich). O sentimento 

de estranhamento que pode ser causado por esse tipo de literatura 

remete, portanto, ao conceito freudiano do desconhecido conhecido, 

o unheimlich propriamente dito, ou ―o nome de tudo que deveria ter 

permanecido [...] secreto e oculto mas veio à luz‖ (FREUD, 1969, p. 

242). 

A palavra alemã ―unheimlich” é impossível de ser traduzida. Um 

possível equivalente seria a palavra ―estranho‖. No alemão, 

―unheimlich‖ pode significar tanto algo que não é familiar, não é 

conhecido, como algo que é familiar, usual. Segundo os estudos de 

Freud em ―O Estranho‖, isso é muito significativo, pois o estranho se 

caracteriza justamente por algo que era familiar e se torna 

subitamente e inexplicavelmente estrangeiro, estranho. Segundo ele, 

o estranho deriva seu terror não de alguma fonte externa ou 

desconhecida, mas, pelo contrário, de algo familiar que supera 

quaisquer esforços do indivíduo para se separar dele. De certo modo, 

todos os temas relacionados a essa estranheza dizem respeito ao que 
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a teoria literária de linha psicanalítica costuma nomear de fenômeno 

de duplo (doppelgünger). 

[...] Assim temos personagens que devem ser 

considerados idênticos porque parecem semelhantes, 

iguais. Essa relação é acentuada por processos mentais 
que saltam de um outro desses personagens - pelo que 

chamaríamos telepatia-, de modo que um possui 

conhecimento, sentimento e experiência em comum 

com o outro. Ou é marcada pelo fato de que o sujeito 

identifica-se com outra pessoa, de tal forma que fica 

em dúvida sobre quem é o seu eu (self), ou substitui o 
seu próprio eu (self) por um estranho. Em outras 

palavras, há uma duplicação, divisão e intercâmbio do 

eu (self). E, finalmente, há o retorno constante da 

mesma coisa – a repetição dos mesmos aspectos, ou 

características, ou vicissitudes, dos mesmos crimes, ou 
até dos mesmos nomes, através das diversas gerações 

que se sucedem [...] (FREUD, 1969, p.252). 

Esse duplo, que é composto por fragmentos inconscientes e 

conscientes re-significados em um todo, que a criança pode encontrar 

nas obras literárias é uma segurança contra a ameaça ao ego. É a 

relação eu/outro, sendo que o outro pode ser também uma situação 

dada ou vivida, no caso a verossimilhança proporcionada pela 

literatura, portanto o outro pode ser o próprio eu. Temos, portanto, 

um construto fantasmático ocasionado por lapsos no eterno diálogo 

entre inconsciente e consciente. Nesse diálogo com o outro 

(literatura) há a imagem que é um exato reflexo do sujeito (eu), 

porém um reflexo invertido e resignificado. 

De certo maneira, é nesta fase conturbada que as não mais 

crianças e nem tão adolescentes, longe de serem adultas, tem seus 

conflitos com o mundo exterior mais latente. Dúvidas e vergonhas em 

relação ao próprio corpo, hormônios estão em erupção, a sensação de 

ser um alienígena em relação ao mundo, de não dar conta dos 

sentimentos que os abarcam, e principalmente a incógnita primordial 

— eu sou igual aos outros? Será que sou normal, tudo que estou 

passando os outros também passam? —, ou seja, muitas coisas que 

antes não produziam sentido agora estão vindo à tona como se o 
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mundo estivesse desabando sobre suas cabeças. Quantas 

contradições, estranhamentos, ―será que vou saber lidar com isso?‖, 

―e agora, vou ter mais de um professor?‖, ―bateu uma insegurança 

que parece que nunca vai passar‖.  Eles agora não têm mais aquele 

professor que ―substitui‖ a mãe, aquela relação maternal, o porto 

seguro que tiveram até no 5º. Ano. 

Obvio que a maior parte destas questões está em nível 

inconsciente, e a literatura, capaz de atingi-lo por meio do simbólico, 

tende a funcionar como um bálsamo. É o momento que a criança 

pode distanciar-se dela mesma e encontrar-se com um ―outro‖ (a 

literatura) no qual consiga elaborar seus conflitos com o mundo 

exterior, de forma que se identifique com outros com quem possa 

compartilhar desses mesmos problemas. No entanto, de certa forma 

ela sabe que aquilo pode sim lhe acontecer, e tem a sensação de 

alívio por não estar passando por aquilo e por saber que outras 

pessoas também podem passar, assim como ela: é o que acontece 

quando rimos de alguém que acaba de levar um tombo. Essa 

indescritível qualidade é, na verdade, parte integral do entendimento 

da experiência do estranho, que é terrificante justamente porque não 

pode ser adequadamente explicada. É neste aspecto do duplo que a 

literatura vai interagir e colaborar para os processos de subjetivação. 

O estranho, tal como é descrito na literatura, em 

histórias e criações fictícias [...] é um ramo muito mais 

fértil do que o estranho na vida real, pois contém a 

totalidade deste último e algo mais, além disso, algo 

que não pode ser encontrado na vida real. O contraste 
entre o que foi reprimido e o que foi superado não pode 

ser transposto para o estranho em ficção sem 

modificações profundas; pois o reino da fantasia 

depende, para seu efeito, do fato de que o seu 

conteúdo não se submete ao teste de realidade. O 

resultado algo paradoxal é que em primeiro lugar, 
muito daquilo que não é estranho em ficção sê-lo-ia se 

acontecesse na vida real; e, em segundo lugar, que 

existem muito mais meios de criar efeitos estranhos na 

ficção, do que na vida real (FREUD, 1969, p. 266 – 

grifos do autor). 
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É neste ponto que cabe retomar a questão da literatura 

fantástica e suas características. 

A literatura, em seus primórdios, foi essencialmente fantástica, 

numa época na qual a humanidade não tinha o conhecimento 

científico dos fenômenos da vida natural ou humana, e o pensamento 

mágico dominava no lugar da lógica que conhecemos. Assim sendo, o 

ser humano recorreu aos mitos65 para explicar sua própria existência. 

Portanto, o mito surge como a principal fonte de respostas para 

questionamentos íntimos em relação aos fenômenos naturais que 

ocorrem no meio físico, porém fogem ao controle da racionalidade 

humana: o fogo, a chuva, o relâmpago, o trovão. Grande parte dessa 

literatura arcaica acabou se transformando em Literatura Infantil: a 

natureza mágica de sua matéria atrai espontaneamente as crianças e 

também adultos; o fantasismo privilegiou-a desde seus primórdios 

(sec. VII) até o surgimento do Romantismo, quando o maravilhoso 

dos contos populares é definitivamente incorporado ao seu acervo 

pelo trabalho dos Irmãos Grimm, na Alemanha; de Hans Christian 

Andersen, na Dinamarca; Garret e Herculano em Portugal; etc. 

Todorov coloca três condições, uma desejada e duas 

necessárias, para que o fantástico se instaure: a primeira é a 

identificação do leitor com um personagem; as necessárias são 

primeiro a hesitação que a narrativa provoca no leitor e segundo uma 

atitude que rejeite a leitura poética ou alegórica da obra. Ele define o 

fantástico de acordo com a dialética entre os dois mundos, real e 

sobrenatural, e ainda que esta dure apenas o tempo da hesitação 

tanto da personagem como do leitor que, em alguns textos 

específicos (A volta do parafuso, de Henry James, seria um exemplo), 

decidem se o percebem enquanto realidade e optam, no final da 

leitura, por aceitar o sobrenatural como ele é ou não. Esse é um dos 

                                                            
65 O mito surge a partir do desenvolvimento da civilização humana. É resultado 

psicológico de indagações, compreensões e sensações vivenciadas pelo ser humano 
num processo de interação consigo mesmo e com a natureza na manutenção de 

sua espécie. 

http://www.graudez.com.br/litinf/autores/grimm/grimm.htm
http://www.graudez.com.br/litinf/autores/andersen/andersen.htm
http://www.graudez.com.br/litinf/autores/andersen/andersen.htm
http://www.graudez.com.br/litinf/autores/andersen/andersen.htm
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aspectos do lúdico proporcionado pela literatura, que já mencionamos 

e fascina as crianças aproximando-as da leitura, afinal elas têm a 

ilusão de controlar a brincadeira, que se for controlada deixa de ser 

brincadeira. Dessa maneira, podem além de aproximar-se do livro, 

aproximar ou tornarem-se autores, pois já têm subsídios para 

criançar. 

Ainda no que tange à literatura fantástica, Todorov identifica 

dois gêneros vizinhos ao fantástico, sendo que este ocupa a posição 

do meio. Um deles é o maravilhoso, que reside num mundo 

imaginário impossível para a realidade humana: 

[...] o maravilhoso corresponde a um fenômeno 

desconhecido, jamais visto, por vir: logo, a um futuro; 
no estranho, em compensação, o inexplicável é 

reduzido a fatos conhecidos, a uma experiência prévia, 

e daí ao passado. Quanto ao fantástico mesmo, a 

hesitação que o caracteriza não pode, evidentemente, 

situar-se senão no presente. (TODOROV, 2008, p. 49) 

Os gêneros fantástico, maravilhoso e estranho se imbricam, 

tornando a obra ainda mais atraente ao público leitor, principalmente 

às crianças. Observemos o diagrama para ilustrar esta afirmação: 
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Estranho puro Fantástico-

estranho 

Fantástico-

maravilhoso 

Maravilhoso 

puro 

Os 

acontecimentos 
podem ser 

explicados 

perfeitamente 

pela lei da 

razão, mas que 
podem ser 

incríveis, 

extraordinários, 

chocantes, 

singulares, 
inquietos, 

insólitos, e por 

isso provocam 

reação de 

familiaridade. 

Os 

acontecimentos 
que aparentam  

sobrenaturais 

são explicados 

racionalmente 

no final da 
narrativa. 

Narrativas 

apresentadas 
como 

fantásticas que 

terminam com 

aceitação do 

sobrenatural. 
São as mais 

próximas do 

fantástico 

puro. 

Não tem limites 

claros, assim 
como o 

estranho; os 

elementos 

sobrenaturais 

não provocam 
reação 

particular no 

leitor ou na 

personagem; é 

caracterizado 
pela natureza 

dos 

acontecimentos. 

Não se explica 

de maneira 

nenhuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1: Configurações do fantástico. 

Enfim, quando não é possível pela incerteza estabelecer nem o 

estranho nem o maravilhoso ou sobrenatural, dentro da ausência de 

explicação lógica destes mundos, instaura-se o fantástico. Toda essa 

incerteza que gera no leitor este gênero foi referida por Freud ao 

distinguir o conto de fadas das narrativas em que a subversão do real 

nunca é completamente aceita ou excluída: 

Fantástico puro: 

Permanece sem explicação e 
não é racionalizado, sugerindo-

nos a existência do 

sobrenatural. Não existe nem 

na realidade e nem na ficção, 
mas constitui a ambas. 
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O mundo dos contos de fadas, por exemplo, abandonou 

desde o início terreno da realidade e aderiu 
abertamente às convenções animistas. Realização dos 

desejos, forças ocultas, onipotência dos pensamentos, 

animação do inanimado, são outros tantos efeitos 

usuais nos contos que impedem estes de dar a 

impressão de estranheza inquietante. Com efeito, para 

que este sentimento aflore é necessário que haja 
debate, a fim de decidir se o ―incrível‖, que foi 

superado, não poderia, apesar de tudo, ser real 

(FREUD, 1933, p. 206). 

O universo do maravilhoso é o de um mundo (trans)figurado, 

(sub)vertido, o que permite uma quase completa arbitrariedade na 

intriga, e a questão da verossimilhança  é peculiar, já que neste 

gênero os fenômenos, apesar de (im)possíveis, não deixam de ser 

críveis dentro daquele universo ficcional, sugerindo então a 

possibilidade de universos inverosimilhantes, porém verossímeis. 

Nessa perspectiva, o espaço do fantástico é transgressor do conceito 

platônico de real e realidade, aproximando-se mais de conceitos pós-

modernos e pós-estruturalistas como simulacro e simulação, por 

exemplo. 

Estes gêneros são importantes para a aproximação com o texto 

pelo fato de terem o lúdico imbricado, como pelo fato de serem 

transgressores tanto na forma como o ser humano se relaciona com o 

mundo, quanto na forma como que esse mesmo ser humano se 

relaciona com os seus desejos, fatores motivadores de prazer e 

emoções proporcionados por estas histórias. Destacamos o 

maravilhoso, que em todas as situações que ocorrem fora do nosso 

entendimento da dicotomia espaço/tempo ou realizada em local vago 

ou indeterminado na terra, sempre foi e continua sendo um dos 

elementos importantes na literatura destinada às crianças devido ao 

simbolismo mais intenso que está implícito nas tramas e personagens 

responsáveis por agir em seu inconsciente, atuando pouco a pouco 

para ajudar a resolver os conflitos interiores normais nessa fase da 

vida. 
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Como já mencionamos, a Psicanálise afirma que os significados 

simbólicos dos contos maravilhosos, estão ligados aos eternos 

dilemas que ser humano enfrenta ao longo de seu amadurecimento 

emocional. É nesse sentido que a Literatura Infantil e, principalmente, 

os contos de fadas podem ser decisivos para a formação da criança 

em relação a si mesma e ao mundo à sua volta. Outro aspecto 

importante é a identificação do pequeno leitor com os heróis, também 

abordada pela Psicanálise, que na maioria das vezes são levados a se 

identificar com o herói bom e belo não devido à sua bondade ou 

beleza, mas por sentir nele a própria personificação de seus 

problemas infantis: seu inconsciente desejo de bondade e beleza e, 

principalmente, sua necessidade de segurança e proteção. A criança 

pode assim superar o medo que a inibe de enfrentar os perigos e 

ameaças que sente à sua volta, podendo alcançar gradativamente o 

equilíbrio adulto. 

A área do Maravilhoso, da fábula, do fantástico, dos mitos e das 

lendas tem linguagem metafórica que se comunica facilmente com o 

pensamento mágico, natural nas crianças, um significado que pode 

ser compreendido pelas associações simbólicas que o enunciam 

presentes nestes textos. Estes significados simbólicos estão ligados 

aos eternos dilemas que ser humano enfrenta ao longo de seu 

amadurecimento emocional. 
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UM VERBO PARA BRINCAR: LITERATURA INFANTIL E 

A MÁGICA DO ERA UMA VEZ... 

SANTOS, Vívien Monzani Fonseca dos  

Os gêneros na literatura popular, talvez mais do que na 

literatura erudita, estão condicionados a um modo de existência 

determinado por formas de produção. Disso decorre, em uma 

abordagem de um texto folclórico, a necessidade de um estudo 

interdisciplinar para a exata compreensão do fenômeno: alguns 

motivos encontrados nas narrativas só podem ser explicados através 

das representações e das práticas mágico-religiosas dos vários 

estádios do desenvolvimento da sociedade humana, Foi o que fez 

PROPP (s.d.), quando investigou a origem do conto popular em "A Ár-

vore Mágica sobre o Túmulo", publicado em Édipo à Luz do Folclore, a 

respeito dos motivos, a inumação dos ossos e a árvore mágica que 

cresce do cadáver, encontrados em contos de encantamento. 

Quando a oralidade é o único veículo de comunicação, como 

nas sociedades iletradas, as formas fixas artísticas são a maneira 

própria dessa sociedade transmitir seus valores e seus sentimentos 

às gerações mais novas. As correções que uma mãe deseja fazer a 

um filho, por exemplo, são efetuadas através de narrativas. É a partir 

delas que "a sociedade define suas experiências, sua imaginação 

criadora e seus comentários para a sociedade", pois cada "gênero se 

caracteriza por um conjunto de relações entre seus elementos 

formais, seus registros temáticos e seus usos sociais possíveis" (BEN-

AMOS, 1974, 275) através desse sistema de distinções e correlações 

que os gêneros populares tomam-se uma categoria de experiência 

cultural, veículo de comunicação de uma sociedade ou de segmentos 

dela. 

A audiência á o canal de transmissão. Sem o que não haverá 

narrativa, consequentemente, as informações não podem circular. Em 
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sintonia com a natureza do canal, a construção estética explora 

determinados procedimentos estilísticos que representam através de 

suns, gestos, entonação, as imagens do que se deseja transmitir. Em 

decorrência da sua natureza, os gêneros narrativos orais encerram 

uma mistura do épico com o dramático, O narrador do conto popular, 

por exemplo, superpõe em uma só pessoa as funções de narrador, de 

ator e de criador. O passado do relato torna-se presente na 

encenação que através da interação do ritmo, da gesticulação e da 

inflexão de voz, se comunica com a plateia de maneira envolvente e 

mais persuasiva que uma fria e simples narração. 

O conto popular, como forma verbal, é simultaneamente uma 

experiência do real c uma prática cultural de comunicação. Surge da 

necessidade de um tipo de sociedade falar da sua organização social 

e transmitir as suas experiências. Segundo os antropólogos, sua 

origem remonta às práticas religiosas, aos rituais, que também 

deram origem aos mitos. 

Como forma verbal, o conto popular apresenta uma construção, 

uma forma artística elaborada não apenas por uma imaginação 

individual, mas resultante, sobretudo, da criatividade de várias 

gerações. É unia criação da imaginação coletiva. É a "soma do Todo", 

do dizer de André Jolles. Como uma forma coletiva, passa por in-

cessantes acomodações, em cada nova realidade, atualizando-se para 

melhor atender à instrumentalidade da forma e ganhando novo perfil, 

ao submeter-se aos impulsos criativos de cada novo executante, que 

serão tanto mais significativos, quanto mais exuberante for a sua 

imaginação criadora. O ato de transmissão de uma estrutura já 

canonizada não significa pura e simplesmente um ato de repetição da 

―letra‖. O texto recebido aciona a imaginação do executante que, 

estimulado pela plateia, acrescenta a nível da forma, elementos 

enriquecedores que vão lhe dar nova fisionomia. O texto transmitido 

não será o mesmo recebido, pois o executante nele cunhou o seu 

próprio texto que, a depender do grau conotativo que atinja, poderá 
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sustentar um sentido a nível manifesto e outro a nível latente. O 

entrelaçamento desses pianos, por sua vez, possibilita a criação de 

um espaço simbólico, gerador de novos sentidos. A nível do simbólico 

se instaura o jogo que transporta o ouvinte para um espaço de 

prazer, de entretenimento, de emoção que só o estético desencadeia. 

Esse lado lúdico do texto 6 o que mais atrai e prende e também o 

que o torna mais eficiente como instrumento de comunicação. 

Como veículo de comunicação, o conto popular é mais 

dependente de uma referencialidade externa e de uma forma de 

existência e tem a sua vigência garantida nas várias adaptações que 

se operam em nível de significante. 

Remotamente o conto popular era um veículo de comunicação 

de uma sociedade iletrada; posteriormente torna-se veículo de uma 

classe, geralmente analfabeta ou semialfabetizada que, não tendo 

acesso à cultura oficial, se vale das narrativas para transmitir seus 

valores, seu modo de existência e suas expectativas de vida. Assim, o 

conto veicula traços particulares, identificadores de certos segmentos 

sociais configurados em um contexto. Se difundido e aceito 

universalmente, deve-se ao fato de sucessivas migrações o colocarem 

em contato com outras realidades e as permanentes adaptações o 

viabilizarem como instrumento de comunicação de uma nova cultura. 

Desse modo, ao quebrar essa distância temporal, destrói-se ou 

neutraliza-se a tensão existente entre texto e atualidade, o que não é 

possível no texto literário. A adaptação tem a função de colocar o 

conto em sintonia com as modificações estruturais encontradas em 

cada nova realidade. Assim, nos contos migrados para o Nordeste 

brasileiro, os palácios foram substituídos pelos engenhos de açúcar, 

pelas fazendas de gado, permanecendo, entretanto, na figura do 

dono do engenho ou da fazenda o mesmo status econômico e social 

do rei. 

A maior mobilidade da forma popular, porém, 

contraditoriamente, não lhe permite uma grande variabilidade de 
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estrutura. Quanto mais tradicional, mais credibilidade tem junto ao 

publico ouvinte. Essa variabilidade resulta em alguns tipos de contos. 

CASCUDO (s.d.), em Cornos Tradicionais do Brasil, admite a 

existência de doze tipos, baseando-se no índice de classificação 

Aarne-Thompson. 

Para o conhecimento mais profundo da estrutura dos contos 

populares, seria necessário um estudo voltado para estes temas, mas 

aqui abordaremos os contos de encantamento, que contêm 

características do fantástico (abordado posteriormente em um 

capítulo a parte), também presentes em clássicos universais, também 

tema de nossa discussão. 

CONTOS DE ENCANTAMENTO 

Os contos de encantamento ou de fadas, como são mais 

conhecidos, são aqueles que, partindo de uma indefinição espaço-

temporal, falam de um herói que parte para uma aventura onde se 

depara com problemas de difícil solução e, só através da ajuda de 

elementos mágicos, pode superá-los, ser reconhecido como herói e 

se casar com um descendente real. Esse herói dos contos de 

encantamento pode ser homem ou mulher do povo, via de regra, 

como um príncipe ou princesa que, circunstancialmente, e por tempo 

limitado, perdeu sua condição social. 

Dada à diversidade dos contos de encantamento, tem-se a 

impressão de que eles possuem grande variedade de estrutura. 

Apesar da diversidade de sua forma, uma leitura mais atenta revelará 

a presença de alguns elementos invariantes neles presentes. Esses 

elementos constantes foram detectados por PROPP, em 1965-70, em 

Morfologia do Conto, ao descrever os contos maravilhosos russos e 

por ele denominados de funções. Os valores constantes da ação das 

personagens definem-se a partir da sua significação no 

desenvolvimento da intriga e são em número de 31 (trinta e um). 
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Para a apreensão da estrutura do conto de encantamento, 

partiu-se para a análise descritiva das várias funções das ações das 

personagens de cada conto. Nesses contos, detectou-se a presença 

de elementos estruturais constantes, comuns a todos eles e que, 

mesmo quando não explicitados, o seu espaço lhes era reservado. 

Tais elementos constituem-se nas invariantes estruturais menores 

que sustentam o modelo desse tipo de conto. Assim, a partida do 

herói, a tarefa difícil, a ajuda de elementos mágicos* o 

reconhecimento e o final feliz representam as funções, constantes, 

indispensáveis à articulação da narrativa dos contos de 

encantamento, Se Propp destacou 31 (trinta e um), certamente essas 

cinco funções são as mais importantes, porque definidoras da sua 

natureza. 

A punição do herói, afastamento do seu habitat para passar por 

provações — a tarefa difícil — a que ele supera graças à intervenção 

do ajudante mágico, constitui o embrião narrativo, origem de toda a 

sequência que formará o "universo" do conto de encantamento. A 

ação do ajudante mágico, por sua vez, possibilita a fantasia se 

espraiar, criando um espaço simbólico onde os significados a nível 

aparente remetem a outros mais profundos e amplos. Ao 

afastamento do herói e à consequente provação a que foi submetido, 

pode subjazer a necessidade de um crescimento, de um 

amadurecimento que todo indivíduo precisa atingir para poder 

assumir um dos papais definidos pela organização da sociedade. As 

tarefas difíceis por ele assumidas não se concretizariam sem a 

interferência de forças sobrenaturais, desencadeadas pelo ajudante 

mágico. A partir da instauração desse espaço simbólico, a imaginação 

alça seus mais altos voos nas paragens da fantasia, possibilitando o 

enriquecimento do texto à medida que esse nível simbólico lhe 

confere uma auto-referencialidade maior, como texto artístico em sua 

imanência, e uma maior autenticidade como texto ficcional. Mesmo 

quando a ação do elemento mágico não está explicada, subtende-se 
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a sua existência através de um domínio do espaço e do tempo, 

superior ao desempenho natural humano; ou, então, o herói já se 

apresenta metamorfoseado em uni animal (sapo, lagartão, fera e 

tantos outros) o que pressupõe a existência desse espaço 

maravilhoso. 

Finalmente, a consagração e o reconhecimento do herói são 

ratificados, reiterados pela recompensa final, traduzidos por um 

casamento com o príncipe ou com a princesa, canonicamente 

denominado de final feliz, que implica ainda riqueza e poder, Quando 

isso não ocorre - raramente - a recompensa se reduz a dinheiro, ou 

há ausência de recompensa, atribuída a esquecimento ou a inovação 

do narrador, deixando a impressão de conto não concluído (A Bota 

Misteriosa). 

As cinco funções constantes básicas do conto de encantamento, 

a partida do herói, a tarefa difícil, a ajuda de elementos mágicos, o 

reconhecimento e o final feliz, após passarem por rearrumações, 

reduplicações c receberem encaixes de novos motivos, organizam-se 

em novas sequências narrativas, possibilitando uma infinidade de 

rearticulações as versões ou as variantes, Se essa variabilidade de 

formas, por um lado, dificulta delimitar matriz e variante, por outro 

lado, traz para o conto de encantamento maior complexidade e 

riqueza, tanto em nível da fabulação, como em nível do seu 

significante, Certamente por isso o conto de encantamento, mais do 

que qualquer outro do gênero popular, desencadeia a fantasia em 

crianças e adultos. 

Graças, sobretudo, a esse trabalho na forma, esse tipo de 

narrativa se aproxima mais da chamada literatura erudita. Tal 

aproximação deve-se não apenas a existência de um espaço 

simbólico que camufla o sentido a que o texto remete, mas também 

ao próprio tecido do texto apresentado por ambas as formas, embora 

em graus diferentes. A presença de um espaço maravilhoso, 

preparado e introduzido no início dotexto por uma indefinição de 
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tempo e de lugar —— "Era uma vez...‖ representa o traço mais 

característico e definidor do tipo de conto chamado de encantamento. 

CONTOS DE ENCANTAMENTO: BRINCAR E EDUCAR ATRAVÉS 
DA PALAVRA — A MÁGICA DO ―ERA UMA VEZ‖ 

Mnemosyne66, da deusa da reminiscência, nutre o sopro de vida 

do universo ficcional e do real apropriando-se da linguagem, bem 

como se utilizando de símbolos de natureza informe e caótica, que 

diante de uma página em branco são aparatosamente desenhados, 

letras que combinadas são capazes de simbolizar o inimaginável. 

Dentre esse universo das palavras de Mnemosyne, sublinharemos o 

verbo, parte essencial da trilogia frasal (SVO - sujeito, verbo e 

objeto) que expressa o movimento da vida. 

... Era uma vez... um verbo para brincar. O tempo verbal da 

criança eu era, é a palavra mágica para abrir o portal entre o 

universo ficcional e o real, e adentrar no mundo da ficção, para 

brincar, elaborar conflitos, representar. A criança pronuncia o 

imperfeito quando assume uma personalidade imaginária, quando 

entram em fábulas, quando termina os últimos preparativos para a 

brincadeira. O ―era uma vez‖ é um presente especial, um tempo 

inventado, um verbo para brincar, para a gramática é um tempo do 

passado. Na brincadeira o passado passa a ser presente, o presente 

que se passa, o entre, um espaço intermediário, um tempo verbal da 

ficção, é o presente da ficção e o passado do real. É um imperfeito no 

real, que passa a ser perfeito na ficção, é neste tempo verbal que o 

narrar adquiri vida e tudo pode acontecer, é a magia da palavra, do 

verbo; enfim, o poder da palavra que permeia o passado, o presente 

e o futuro, o real e o imaginário, capaz de destruir e construir, a 

exemplo da Bíblia, que a palavra cria: 

                                                            
66 Memória para os gregos antigos era Mnemosyne, filha de Urano (o céu) e Gaia 
(a Terra). Com Zeus Mnemosyne gerou nove filhas, as musas, responsáveis pela 

inspiração. Entre elas Clio, a musa da história. 
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No princípio Deus criou o céu e a terra. 

Ora, a terra era estava vazia e vaga, as trevas cobriam 
o abismo, um vento de Deus pairava sobre as águas. 

Deus disse: ―Haja luz‖ e houve luz. (cf. Gênesis 1, 1 - 

3)  67 

A criança cria e recria mundos também a partir do verbo. 

Tempo verbal este, com este uso particular é ignorado pelas 

gramáticas ou dicionários. Quando a criança verbaliza: eu era, 

atravessa o portal, muda a cena, está no universo da imaginação. 

Podemos observar, contudo, que a imaginação é indissociável do 

brincar, uma é pressuposto para a outra. 

A criança e o escritor utilizam-se da linguagem para ―brincar‖, 

criam mundos de fantasia com as palavras, que levam muito a sério, 

no qual investem uma grande quantidade de emoção, enquanto 

mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade. Eles 

conseguem impressionar-nos e despertar-nos emoções das quais 

talvez nem nos julgássemos capazes. 

O maravilhoso apresenta-se ao subir das cortinas, o imperfeito 

passa a ser perfeito na conjugação do era uma vez. Dessa forma, a 

criança cria um modelo de realidade em que os acontecimentos e as 

coisas não podem ser explicados por uma lógica convencional, 

embora essas coisas e acontecimentos guardem certa 

verossimilhança com a realidade. Nesse modelo de mundo criado, os 

desejos e as fantasias do indivíduo podem realizar-se, pois, ao 

construir-se um mundo fantasioso, instaura-se uma lógica diferente 

da convencional que passará a reger os acontecimentos de modo que 

esses satisfaçam as expectativas e os desejos do homem. As forças 

motivadoras dessas fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda 

fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade 

                                                            
67  Gn 1, 1-3. A Biblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas, 1973. 

A citaçõe do texto bíblico presente nesta pesquisa segue a forma exegética 
tradicional de citação desse tipo de texto, ou seja, livro seguido de capítulo, 

versículos. 
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insatisfatória. Assim, através da experimentação dessa realidade, 

subtraem-se e repõem-se as peças de um jugo alimentado pela 

imaginação criadora, que retificam, no mundo real, aquilo que não 

atende às aspirações do homem e, consequentemente, não o 

satisfaz. 

Através dessa nova lógica, o mundo ordena-se dentro do que 

Jolles (1976) chama de "moral ingênua", que se opõe ao trágico real, 

isto é, os acontecimentos se passam como os indivíduos gostariam 

que acontecessem, de modo que, no desenrolar da ação narrativa, 

haja a punição para os maus e o prêmio para os bons. Essa 

gratificação final cria a expectativa de vitória que instrumentaliza a 

personagem com suficiente coragem e disposição para enfrentar os 

maiores perigos e para vencer qualquer dificuldade. Com a certeza de 

que no confronto entre Bem e Mal, o Bem prevalecerá, a ação do 

elemento mágico é entendida como o veículo necessário para que a 

injustiça ou a "imoralidade do universo real" seja reparada. 

Antigamente o conto popular se constituía em um veículo de 

transmissão da história dos antepassados às gerações mais novas e 

de todo conhecimento necessário ao crescimento do grupo. E ainda o 

é, hoje em dia, nas sociedades iletradas, por meio dessas narrativas 

que tecem as histórias da cultura aos fios da experiência. Para 

cumprir essa sua instrumentalidade, o conto popular passa por 

constantes adaptações em cada nova realidade que garantem a 

"vigência cultural" da sua função comunicativa. Por lidarem com 

conteúdos da sabedoria popular, com conteúdos essenciais da 

condição humana, é que esses contos são importantes, perpetuando-

se até hoje. Neles encontramos o amor, os medos, as dificuldades de 

ser criança, as carências (materiais e afetivas), as auto descobertas, 

as perdas, as buscas, a solidão e o encontro. 

Embora passando por transformações, o conto popular continua 

transformando salas em palcos, criando espaços de aventuras para 

onde crianças e adultos se transportam; e, nessa encenação, veicula 
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expectativas e desejos nos papéis escolhidos e encarnados por cada 

um. 
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