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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

CONFERÊNCIAS APRESENTADAS DURANTE O EVENTO. 

http://www.dialogarts.uerj.br/
http://programandl.blogspot.com/
http://labsemuerj.blogspot.com/
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A SEMÂNTICA DO INSÓLITO EM “FITA VERDE NO 
CABELO (NOVA VELHA ESTÓRIA)” DE JOÃO 

GUIMARÃES ROSA 

CEZAR, Adelaide Caramuru  

Alfredo Bosi em sua introdução a O Conto Brasileiro 

Contemporâneo apresenta cinco agrupamentos temáticos do conto 

brasileiro da segunda metade do século XX: (1) “realista 

documental”; (2) “realista crítico”; (3) “intimista na esfera do eu 

(memorialista)”; (4) “intimista na esfera do Id (onírico, visionário, 

fantástico)”; (5) “experimental no nível do trabalho lingüístico” (Bosi, 

1975, p.9). Caminhando pelos grupos, atém-se de maneira 

significativa ao quarto deles, dando relevância à obra de João 

Guimarães Rosa. Cita passagem da novela “Buriti” – “Mas Buriti bom 

era um belo poço parado. Ali nada podia acontecer, a não ser a lenda” 

(Bosi, 1975, p. 12). O objetivo do estudioso consiste em demonstrar 

que na obra rosiana impõe-se o onírico, o visionário, o fantástico. 

Para dar conta desta tarefa, Bosi afirma que se instaura na obra do 

autor a “semântica do insólito” (Bosi, 1975, p. 13) na qual, 

A palavra nova não é puro neologismo, pois retoma um 

processo de formação que vem de longe, de muito 
longe; assim, de um salto, o tempo é abolido, e o signo 

– arcaico e moderno – simula o eterno presente. A 

frase, por sua vez, estranhamente livre, truncada e 

revolta, parece às vezes driblar o nexo fundamental 

que une predicado e sujeito. É a hora de fazer cintilar o 
nome, imagem da substância, misterioso, além ou 

aquém das determinações verbais (Bosi, 1975, p. 13) 

O presente trabalho procura estudar o conto “Fita verde no 

cabelo (nova velha estória)”, de João Guimarães Rosa, vendo nele a 

semântica do insólito, conforme acima exposto através das 

colocações de Alfredo Bosi. Assim sendo, percorreremos o curto 

                                                            

 Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela UNESP. Professora do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina. 
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texto, atendo-nos, principalmente, às palavras que aí se fazem 

presentes e às combinatórias das mesmas, de maneira a destacar 

como este conjunto desestrutura o leitor diante do texto que retoma 

o conhecidíssimo “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault, 

publicado no século XVII, mais especificamente em 1697, e, por uma 

única vez, a versão dos Irmãos Grimm, de 1925. 

O título do conto apresenta a especificidade de um paratexto: 

“(nova velha estória)”. Considerando-se que Guimarães Rosa 

escolheu para publicação do referido conto, conforme afirma Marisa 

Khalil, o jornal O Estado de São Paulo, e que tal feito ocorreu dois 

meses antes do golpe militar de 64, o citado paratexto ganha especial 

relevância, conduzindo-nos à seguinte questão: − O que é proposto 

pelo autor ao leitor de jornal no momento crítico em que vivia o país? 

Será a participação em um jogo entre dois tempos? Que tempos 

serão estes? O tempo da corte de Luís XIV na qual Perrault pretendia 

divertir e moralizar através de suas estórias e o tempo da publicação 

do conto no qual se vivia no Brasil conturbação político-social? O que 

pode haver em comum entre as duas estórias? 

Não é o verdadeiro nome das protagonistas que intitula cada 

um dos contos. No primeiro, é a forma como ela é conhecida por 

todos, ou seja, pelo chapeuzinho vermelho que, desde que o ganhou 

da avó, não quis mais retirá-lo da cabeça, sendo, pois, resultante de 

escolha alheia por ela plenamente aceito. O chapéu protege-a contra 

as intempéries do tempo e, concomitantemente, a enfeita. Trata-se, 

pois, a personagem de Perrault, de alguém protegida pela atuação e 

carinho dos mais velhos, no caso, da avó. No conto de Rosa, a 

personagem também não é conhecida por seu nome próprio, mas 

pela denominação que ela atribui a si mesma: Fita-Verde. Trata-se de 

uma denominação circunstancial, temporária. No dia em que saiu da 

casa da mãe para ir à casa da avó, inventou a fita verde e escolheu 

colocá-la no cabelo, como poderia ter escolhido colocá-la no vestido 

ou em outra parte do corpo, no pescoço, no braço... Sua história 
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ganhou, pois, o nome de sua circunstancial criação para si mesma. 

Trata-se, por sua denominação, não de ser protegido, como no caso 

do conto de Perrault, mas de ser decorado por si mesmo segundo 

estado de espírito do momento. O trajeto a ser efetivado pela menina 

pressupõe-se como leve e agradável. Assim sendo, enfeitou-se com 

leveza para o mesmo. A fita não lhe é inerente, tanto que se dará 

conta de que a perdeu ao chegar à casa da avó. 

Em 1992, quando a editora Nova Fronteira achou por bem 

publicar o conto de Rosa para crianças, chamou Roger Mello para 

ilustrá-lo. Nesta edição, as duas primeiras páginas, situadas lado a 

lado, e as duas últimas, também situadas lado a lado, opõem-se. Nas 

duas primeiras, formando um todo harmonioso, está uma pacífica 

aldeia situada entre morros. Nas duas últimas há uma clara cisão: de 

um lado situa-se a menina com os cabelos revoltos ao vento, entre 

pedras e mato; de outro, a aldeia com suas casas, igrejas e escolas 

voando. Claro fica que, pela leitura empreendida pelo ilustrador, o 

conto caminha da ordem para a desordem, como diz o texto, da falta 

de juízo possível diante de um mundo organizado, para a imposição 

de juízo e a decorrente visão diferente, desordenada, do mundo. O 

amadurecimento teria implicado no aprender a olhar e na percepção 

de que aquilo que parecia ordenado na realidade não o era? Será esta 

a leitura do ilustrador Roger Mello? 

Nas duas primeiras páginas fazem-se presentes dois 

parágrafos, um em cada página: 

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem 

menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e 

mulheres que esperavam, e meninos e meninas que 
nasciam e cresciam. 

Todos com juízo, suficientemente, menos uma 

meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu 

de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. 

Os indefinidos marcam o primeiro parágrafo: “uma” aldeia 

qualquer em “algum” lugar também qualquer. Esta indeterminação, 
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como se sabe, é comum nos contos de fada. Ela, a aldeia, não se 

individualiza em nenhum aspecto, não se diferencia nem sequer pelo 

tamanho. Seus moradores se definem pelo gênero e faixa etária, 

praticando as ações que lhes são de praxe. Neste espaço impera, 

pois, a “mesmice”, não se sabendo, no entanto, se estes velhos e 

velhas, estes homens e mulheres antes atuaram como Fita-Verde, se 

meninos e meninas que nasciam e cresciam também viveriam ou já 

teriam alguns vivido a experiência de Fita-Verde: a aprendizagem do 

necessário juízo. Terão eles, antes de passar a esperar, se adentrado 

na mata, escolhido o caminho mais longo para chegar ao destino, 

assistido à morte da avó? Nada diz o texto além de que a 

meninazinha se diferenciava dos demais “por enquanto”. Tal 

colocação deixa claro que “por agora” Fita-Verde não tinha juízo, 

pressupondo o advérbio “por enquanto” que depois ela poderá ter ou 

não ter juízo e passar a se comportar como os demais habitantes de 

sua aldeia, que “velhavam”, que “esperavam”, que “cresciam”. 

Suzy Sperber analisou “Fita Verde no cabelo (nova velha 

estória)” em artigo publicado na revista Remate de Males, em 1987. 

Intitula seu trabalho “A resistência possível – ou, quem espera está 

vivendo”. Seu artigo abre-se da seguinte maneira: “‟Fita verde no 

cabelo‟ foi escrita em 1964, dois meses antes do golpe militar de 1º 

de abril e três anos antes da publicação de Tutaméia (p. 75). Diante 

das circunstâncias do momento da primeira publicação do conto, o 

título do trabalho de Sperber indicia uma postura possível ante a 

realidade de fevereiro de 1964? 

Pois bem, a caminhada individual de Fita-Verde se inicia: 

“Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo”. 

Note-se que até este momento a meninazinha, como é chamada, no 

diminutivo, ainda não recebeu a denominação Fita-Verde. Esta 

denominação acontece nas duas próximas páginas onde, no que 

concerne à ilustração, continua a mesma calmaria, porém tendo em 
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cada página o registro de cada uma das aldeias: a da mãe da menina 

e a da avó da mesma. Eis os dois próximos parágrafos: 

Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó, 

que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. 
Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma 

vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto 

estava vazio, que para buscar framboesas. 

A ação da mãe, conforme revela esta passagem do texto, 

consiste em mandar a filha ao encontro da avó. O narrador emprega 

o verbo no pretérito-mais-que-perfeito de maneira a dar ao texto um 

maior distanciamento, propiciando, desta forma, um maior 

estranhamento no leitor. Segundo afirma o narrador, a mãe mandara 

a filha à avó com dois recipientes: um contendo doce em calda, 

produção da casa, de Minas Gerais, é claro; outro, um cesto, vazio, 

que deveria voltar contendo framboesas, fruta européia e, crê-se, não 

produzida na aldeia da avó, ou, se produzida, com certeza teria outra 

denominação: amora. Seria o emprego da palavra “framboesa” outra 

forma de distanciamento do leitor comum? Estaria este emprego em 

concordância com o verbo no pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo, marcando ser esta uma estória de outras terras e não uma 

estória qualquer, do cotidiano de todo mundo? Seriam as framboesas 

que a menina deveria trazer metáfora da aprendizagem que 

efetivaria? 

É no momento da partida de Fita-Verde, agora assim 

denominada pelo narrador, que aparece o “Era uma vez” dos contos 

de fadas. Não aparece no início da oração, mas em seu término: 

“Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez”. Esta 

colocação “tudo era uma vez” traz ao texto a dominâncias do fictício 

em todos os níveis: as aldeias, os moradores destas aldeias, a mãe, a 

avó, os lenhadores, a morte da avó, tudo é fictício, onírico, visionário, 

fantástico, tudo é um faz-de-conta sem fim a produzir efeito de 

assombramento e a incitar reflexão. 
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No trajeto, ocorre a lembrança do lobo, certamente porque 

inserido da memória das diferentes gerações. Fita-Verde lembra-se 

dele, mas justifica a ausência do mesmo: “Daí, que, indo, no 

atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam; mas 

o lobo nenhum. Desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham 

exterminado o lobo.” É interessante que Guimarães Rosa tome como 

suporte para seu texto “Chapeuzinho Vermelho”, de Perrault, porém, 

neste momento, o texto base que se faz presente é “Chapeuzinho 

Vermelho”, dos Irmãos Grimm, uma vez que o extermínio do lobo 

pelos lenhadores só se faz presente nesta versão surgida no século 

XIX, mais especificamente em 1825, ou seja, 128 anos após a versão 

de Perrault. Fita-Verde apresenta-se, pois, como conhecedora dos 

contos de fadas que formam o inconsciente coletivo, sem se 

preocupar se esta é a história de Fulano ou de Beltrano. 

Além da lembrança do extermínio do lobo pelos lenhadores, 

Fita-Verde lembra-se ainda do comportamento da menina do 

conhecido conto de fadas. Lembra-se de que ofereceu ao lobo todos 

os dados sobre seu trajeto, bem como o endereço da avó, deixando 

no leitor a dúvida se ela foi ingenuamente seduzida pelo lobo ou se 

quis ser por ele seduzida, facilitando-lhe a ação. Roger Mello, o 

ilustrador da edição de 1992, registra esta segunda interpretação, 

colocando nos olhos da adolescente um olhar sedutor em direção aos 

belos lenhadores, bem feitos de corpo, com máscaras de lobo. 

Nestas duas passagens estão, pois, (1) a lembrança da ação 

dos lenhadores dos irmãos Grimm, (2) a lembrança do procedimento 

da protagonista em relação ao lobo e, ainda, (3) a retomada da fala 

da personagem ao lobo nas duas conhecidas versões do conto, ou 

seja, na de Perrault e na de Grimm, dando-lhe a direção e o endereço 

da avó e permitindo, desta forma, o reencontro. Como a situação 

agora é outra, uma vez que não há mais lobo, Fita-Verde dirige a si 

mesma as palavras registradas em seu inconsciente: “− Vou à vovó, 
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com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me 

mandou.” 

A fala de Fita-Verde é seguida pela do narrador a registrar como 

chegar à casa da avó, trazendo para discurso indireto aquilo que, no 

texto de Perrault, pertence à fala da menina em seu diálogo com o 

lobo. No texto de Perrault, segundo indicação de Suzi Sperber, a fala 

explicativa da menina no que concerne ao endereço da avó é a 

seguinte: “Oh ouy, dit le Petit Chaperon Rouge, c‟est par de-là le 

Moulin que vous voyez tout là-bas [...]” (2009, p. 206). A fala do 

narrador presente no conto de João Guimarães Rosa , retomando 

estas citadas palavras da menina, é responsável pela inserção do 

insólito na narrativa, pois o moinho é explicado da seguinte maneira: 

“que a gente pensa que vê”. O universo fantástico de Dom Quixote é 

trazido para dentro do texto. O moinho deixa de existir enquanto 

dado real, inserindo-se no universo interior de cada um. A fala do 

narrador não se limita, no entanto, a trazer para o texto o moinho de 

Dom Quixote. Logo será a vez do universo imaginários de Lewis 

Carroll, se atentarmos para o período como um todo: “A aldeia e a 

casa esperando-a acolá, depois daquele moinho, que a gente pensa 

que vê, e das horas, que a gente não vê que não são.” Que horas são 

estas? As do relógio da Lebre de Março? Não estamos diante do chá 

maluco onde se fazem presentes a Lebre, o Chapeleiro e a menina de 

Alice no país das maravilhas? O moinho, “que a gente pensa que vê” 

e as horas, “que a gente não vê que não são” inserem o conto de 

Rosa no cânone do fantástico do ocidente, convidando o leitor para 

um passeio por este universo. 

Ainda que Fita-Verde tenha deixado clara sua determinação de 

ir à casa da avó, escolhe, por si mesma, o caminho a seguir: “este 

caminho de cá, louco e longo”. É clara a opção da menina pela 

vivência de experiências diferentes, inovadoras, pois, em lugar de ser 

prática, como são as pessoas “com juízo”, citadas no início do conto, 

em lugar de seguir o caminho “encurtoso”, optou por aquele no qual 
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se delicia com o fato de “as avelãs do chão não voarem, com 

inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com 

ignorar se cada uma em seu lugar as plebeiazinhas flores, 

princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa”. O 

insólito registra-se aqui mais uma vez de forma plena, pois a menina 

diverte-se com o óbvio: avelãs não voam, borboletas não se 

apresentam em buquê nem em botão, uma vez que quem pode estar 

assim são as flores que, por sua vez, são no texto citadas como 

meninas comuns: “as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, 

quando a gente tanto por elas passa.” Estamos ante olhos que vêem 

o real como encantatório, como olhos da criança de oito anos de 

Casimiro de Abreu a que o texto de Rosa alude ao afirmar que Fita 

Verde “saiu, atrás de suas asas ligeiras”, encaminhando o leitor aos 

seguintes versos: 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

Da camisa aberto o peito, 
− Pés descalços, braços nus – 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis!  

(Apud Candido & Castello, p. 247) 

Rosa está sempre inovando. Leva o maravilhoso do conto de 

fadas de Perraut e Grimm ao insólito do universo fantástico. Note-se 

a passagem aqui enfocada. Enquanto o menino de Casimiro de Abreu 

sai, correndo “atrás das asas ligeiras/das borboletas azuis!”, ou seja, 

correndo atrás do “outro”, Fita-Verde “saiu, atrás de suas asas 

ligeiras”, asas dela mesma, sendo, pois, ela mesma o “outro” que 

quer alcançar. Além do mais, ela não corre sozinha, vem 

acompanhada de “sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós”. 

Todos correm com alegria: (1) o menino lembrado pela linguagem, 

(2) Fita-Verde dúplice, desmembrada em ela mesma e suas 

imaginárias asas, (3) sua sombra a parecer ter vida independente, 
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correr por si, em meio ao pó da estrada levantado pela menina Fita-

Verde à medida que corre. Susy Sperber, em sua leitura de Fita Verde 

no cabelo lembra, entre parênteses, que “(em pós significa após, 

depois, mas também em poeiras)” (2009, p. 214). 

É hora da chegada da menina à casa da avó: 

Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe 
respondeu, quando ela, toque, toque, bateu: 

− Quem é? 

− Sou eu... – e Fita-Verde descansou a voz. – Sou sua 

linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no 

cabelo, que a mamãe me mandou. 

Vai, a avó, difícil, disse: − Puxa o ferrolho de pau da 
porta, entra e abre. Deus te abençoe. 

Fita-Verde assim fez, e entrou e olhou. 

A construção aqui é antitética. Fita-Verde está cansada porque 

veio correndo pelo caminho “louco e longo” por ela escolhido. Precisa 

descansar a voz antes de dar continuidade à sua apresentação à avó. 

Esta, por sua vez, não precisa descansar a voz por ter corrido muito 

pela concretude da estrada, sua voz se apresenta intrinsecamente, 

pela idade, enfraquecida, como diz o narrador: “Vai, a avó, difícil, 

disse:”. Dois extremos se encontram: a juventude e a velhice. Agora 

a ação estará com a avó, que pede à neta a efetivação de três 

tarefas: (1) – “Puxa o ferrolho de pau da porta”, (2) “entra” e (3) 

“abre”. Fita-Verde, obediente, “assim fez”, ou seja: puxou o ferrolho 

de pau da porta, numa primeira instância, depois, sua ação obediente 

se completou, pois, logo a seguir “e entrou e olhou”. Note-se que 

primeiramente Fita-Verde entrou, depois olhou, ou abriu os olhos, 

como aparece na fala da avó, “entra e abre”. Trata-se como que de 

um convite para adentrar-se em espaço fechado, em um teatro, a fim 

de acompanhar o espetáculo em ação. 

O narrador acompanha o percurso de Fita-Verde, seu olhar, bem 

como sua dedução daquilo que vê: “A avó estava na cama, rebuçada 

e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter 

apanhado um ruim defluxo.” A palavra agora é cedida à avó, 
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protagonista da ação: “Dizendo: − Depõe o pote e o cesto na arca, e 

vem para perto de mim, enquanto é tempo.” Antes de dar 

continuidade aos fatos, mais uma vez o narrador interfere, fazendo-

nos saber da situação de Fita-Verde: “Mas agora Fita-Verde se 

espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho 

sua grande fita verde no cabelo atada; e estava suada, com enorme 

fome de almoço.” 

É interessante ressaltar as primeiras impressões e sensações da 

menina ao adentrar-se e olhar a casa da avó. Primeiramente, ela se 

espanta. No conto não se diz por que ela se espanta. Será por ter 

visto a avó “na cama, rebuçada e só”? Será por ouvir seu “falar 

agagado e fraco e rouco”? Será por acreditar que a avó tenha 

“apanhado um ruim defluxo”? As perspectivas do estado de saúde de 

sua avó neste primeiro momento são por ela vistas como bastante 

positivas, acreditando tratar-se apenas de uma rinite. Ela julga a 

situação de sua avó pela sua curta experiência de vida. Em um 

primeiro momento, não se dá conta de que assistirá aos derradeiros 

momentos de vida da avó. Depois do espanto, é chegado o momento 

do entristecimento. A causa do mesmo reside em dar-se conta de que 

“perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada”. O que 

significava esta fita verde atada por ela mesma a seu cabelo? Note-se 

que, quando pela primeira vez surgiu no texto, veio logo após o 

relato da falta de juízo da menina: “Todos com juízo, suficientemente, 

menos uma meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu 

de lá, com uma fita verde inventada no cabelo”. Os dois períodos 

citados trazem dados interessantes: a falta de juízo era “por 

enquanto”. Neste “por enquanto”, ela colocou a fita verde no cabelo. 

Agora, depois de ter atravessado o bosque, depois de ter ido de uma 

aldeia a outra, depois de ter escolhido o caminho “louco e longo” para 

a travessia, quando alcançou o outro lado, dá-se conta de que não há 

mais a fita verde por ela atada no cabelo. Será que chegou o 

momento do juízo? Será que a representação da infância, do começo 
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de vida que, na natureza, é verde, apresenta no texto este 

significado? Pois bem, é chegado o momento de passagem da falta de 

juízo, da imaturidade, para a maturidade. Ela, com seu suor, “e 

estava suada”, demonstra que realizou verdadeiramente a caminhada 

por ela programada, tendo se empenhado de maneira significativa. 

Sua fome, “com enorme fome de almoço”, revela-a pronta para 

assimilar aquilo que deve vir para frente. Ela está predisposta para a 

recepção do alimento, seja ele físico ou espiritual. Qual será o 

alimento que está por vir? 

Segue-se seu diálogo com a avó e não com o lobo, como nos 

contos de Perrault e dos irmãos Grimm. O diálogo não se faz, pois, 

entre seres antagônicos, estando de um lado a menina ingênua e de 

outro o vilão pronto para eliminá-la. O diálogo a efetivar-se no conto 

de João Guimarães Rosa dá-se entre a neta e a avó, estando, de um 

lado, a menina espantada, entristecida, suada e com fome; de outro, 

a avó “rebuçada e só” com o “falar agagado e fraco e rouco”. Eis o 

diálogo: 

− Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que 

mãos tão trementes! 
− É porque não vou poder nunca mais te abraçar, 

minha neta... – a avó murmurou. 

− Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados! 

− É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha 

neta... – a avó suspirou. 

− Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, neste 
rosto encovado, pálido? 

− É porque já não te estou vendo, nunca mais, minha 

netinha... – a avó ainda gemeu. 

O diálogo possui estrutura bipartida. De um lado, está Fita-

Verde espantada com o aspecto da avó a questionar-lhe a causa da 

decrepitude dos braços, das mãos, dos lábios, dos olhos e do rosto, 

progressivamente caminhando do espanto à constatação de vivência 

de um momento outro, diferente, diante da avó. De outro lado, está a 

avó a fazê-la saber do momento final que vive, reiterado pela 

expressão “nunca mais”. As partes do corpo vistas como desgastados 
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são aquelas que, por excelência, servem para expressão do amor: os 

braços e as mãos, cuja serventia, segundo palavras da avó 

moribunda, reside em abraçar a neta; os lábios, em beijar a mesma; 

os olhos, em vê-la. As perguntas da menina evoluem da exclamação 

para a interrogação. Assim, espantada e confusa, exclamativamente 

ela se posiciona diante da avó, vendo-a diferente, porém, depois de 

duas etapas, como que enfraquecida ante o desconhecido que se 

manifesta à sua frente, passa do espanto à interrogação. Há 

movimento decrescente nas palavras da avó. Sua primeira resposta 

ao questionamento da neta faz-se através de um murmúrio, “A avó 

murmurou”. A segunda, através de um suspiro, “a avó suspirou”. A 

terceira e derradeira, através de um gemido que se finda, “a avó 

ainda gemeu”. 

Frente à morte, Fita-Verde, que sabia da inexistência do lobo, 

grita: “– Vovozinha, eu tenho medo do Lobo!...” Que Lobo é este em 

maiúsculas? Trata-se do até então desconhecido, do outro em relação 

à vida “sobejadamente” por ela experienciada. E a menina, que no 

início do conto, no contexto de seu grupo, era apresentada como 

discordante, diferente, “Todos com juízo, suficientemente, menos 

uma meninazinha, a que por enquanto”, agora conhece, pela 

concretude da morte da avó, o limite imposto à vida: “Mas a avó não 

estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, 

triste e tão repentino corpo.” O que acontecerá depois? Voltará à sua 

aldeia e, como os demais homens e mulheres, passará a esperar, 

entendendo esta ação não como passividade, mas como vivência 

dotada de esperança, de certeza de que o sonhado certamente 

chegará. 
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O INSÓLITO NA LITERATURA INFANTIL DA 
CONTEMPORANEIDADE: ASPECTOS PSICOCULTURAIS 

ENVOLVIDOS NA RECEPÇÃO DE TEXTOS 

GREGORIN FILHO, José Nicolau1 

Para promover uma discussão sobre a presença do insólito na 

literatura para crianças e suas relações com a psique e os múltiplos 

fazeres culturais das sociedades, é importante que se faça uma 

recuperação, ainda que breve, sobre alguns estudos da linguística e 

da literatura, principalmente sobre a classificação em gêneros 

literários, já que, ao discutir o insólito, é importante que se discutam 

alguns elementos do maravilhoso e do fantástico, pelas suas estreitas 

ligações que demandam algumas discussões. 

Impossível falar de literatura sem falar de linguagem, sua 

matéria prima e, nesse sentido, o linguista Hjelmslev (1975) 

discorrendo sobre a linguagem, alerta: 

“(...) mesmo quando é objeto da ciência, a linguagem 

deixa de ser um fim em si mesma e torna-se um meio: 

meio de um conhecimento cujo objeto principal reside 
fora da própria linguagem, ainda que seja o único 

caminho para chegar até esse conhecimento (...). Ela 

se torna, então, o meio de um conhecimento 

transcendental – no sentido próprio, etimológico do 

termo – e não o fim de um conhecimento imanente.” 

(HJELMSLEV:1975, p.2) 

Vista desse modo, o que se pretende analisar aqui não é a 

linguagem por si mesma, mas alguns mecanismos produtores de 

sentido e, mais especificamente, a produção de sentido num tipo 

característico de texto: o literário; sua capacidade de penetrar o 

                                                            
1 Doutor em Letras pela UNESP/Araraquara. Docente de Literatura Infantil e Juvenil 
do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da 
Universidade de São Paulo. 
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imaginário de seus receptores dialogando com universos múltiplos, 

com infinitas possibilidades de concepção de mundo e de realidades. 

Para avançar mais um passo nessa discussão e criar condições 

de penetrar o universo da literariedade, observe-se o seguinte 

fragmento de José L. Fiorin (1990): 

O discurso deve ser visto como objeto linguístico e 
como objeto histórico. Nem se pode descartar a 

pesquisa sobre os mecanismos responsáveis pela 

produção de sentido e pela estruturação do discurso 

nem sobre os elementos pulsionais e sociais que o 

atravessam. Esses dois pontos de vista não são 

excludentes nem metodologicamente heterogêneos. A 
pesquisa hoje precisa aprofundar o conhecimento dos 

mecanismos sintáxicos e semânticos geradores de 

sentido; de outro, necessita compreender o discurso 

como objeto cultural, produzido a partir de certas 

condicionantes históricas, em relação dialógica com 
outros textos. (FIORIN: 1990, p. 20) 

Assim, o fragmento comenta sobre a produção discursiva em 

seu caráter histórico e social, e principalmente vê a necessidade de 

se privilegiar a cena cultural na qual esse discurso se efetiva, 

relacionando-o com vários mecanismos extratextuais de produção de 

sentido que envolvem a atividade linguística. 

Nesse ponto de vista, pode-se tomar a literatura como um fazer 

discursivo privilegiado já que envolve o trabalho artístico com a 

linguagem, além de subentender vários processos de recepção desses 

textos, tais como o social e o psicológico, entre outros, pois a 

literatura compreende uma série de funções para diferentes 

enunciatários. 

Posto isso, já se pode esboçar algumas considerações sobre a 

literatura, Todorov (2010), citando Northrop Frye, expõe o seguinte 

postulado: 

O texto literário não entra em uma relação referencial 
com o "mundo", como o fazem frequentemente as 

frases de nosso discurso cotidiano, não é ele 

"representativo" de outra coisa senão de si mesmo. 

Nisto a literatura se parece, antes com a matemática do 
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que com a linguagem corrente: o discurso literário não 
pode ser verdadeiro ou falso, só pode ser válido com 

relação às próprias premissas. (TODOROV: 2010, p.12) 

Apesar de a literatura já se apresentar, em várias estâncias de 

análise como o afastamento desse papel de referencialidade que a 

linguagem verbal possui com o mundo - já que o seu domínio é o 

universo ficcional - há que se perceber que ela instaura novas 

concepções de mundo e das relações nele contidas, organizando-o de 

forma estético-artística e modificando-o no que se refere às novas 

visões que instaura dos fazeres cotidianos e das interações homem-

mundo, mediatizados por culturas e organizações sociais e históricas. 

Vista sob esse prisma, literatura pode não representar o mundo 

como o faz a linguagem concebida no seu sentido 

pragmático/denotativo, mas guarda em si a capacidade de instaurar 

novos paradigmas para a atividade de pensar e esboça possibilidades 

várias de representação desse mundo. 

Sabe-se que a linguagem, e aqui se fala da verbal, é articulada 

tomando como base dois eixos: o paradigmático, que compreende o 

universo das escolhas, das opções; e o sintagmático: as 

combinações, desde as fonológicas até as frasais e textuais, ou seja, 

das escolhas efetivadas entre os diversos paradigmas disponíveis. 

Assim, a literatura tem a capacidade de escolher no eixo 

paradigmático todas as opções também constantes de outros fazeres 

linguísticos, inclusive aquelas utilizadas para as relações interpessoais 

no cotidiano da vida social. Assim, personagens, cenários, tempo, 

espaço e ações entram em cena a partir de escolhas dentre inúmeras 

possibilidades, para representar uma realidade única na singularidade 

de um texto literário. 

Contudo, elaborando essas escolhas dentre e possibilidades que 

a sociedade já possui, ela pode construir arranjos específicos e 

inovadores para a elaboração de um texto literário, ou seja, utiliza-se 

da polissemia de palavras e estruturas mais complexas de enunciados 
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para elaborar seu tecido artístico com a matéria linguística, recriando 

uma realidade interna do texto, sempre pronta a dialogar com outras 

realidades. Daí o surgimento, à guisa de rápido exemplo, de algumas 

figuras como a metáfora, dentre tantas outras que podem ser 

observadas nas diversas formas de fazer literatura. 

Assim, enfetiva-se ou não determinada construção metafórica 

no receptor de um texto literário a partir do momento que aquela 

relação de sentidos está ou não presente no conjunto de 

possibilidades de construção imaginária do leitor/interlocutor. Isto é, 

há alguma relação entre aquelas escolhas efetuadas no âmbito dos 

paradigmas para que o leitor/destinador do texto possa compreender 

e aceitar aquelas construções como compreensíveis ou mesmo 

artísticas. Aliás, essa é a base para que se entendam outras 

características dos textos como o humor, a ironia, entre tantos 

outros. 

Apesar desse uso de novas possibilidades de arranjos 

linguísticos, diferentes do uso pragmático da linguagem, a literatura 

não pode se distanciar do fazer das possibilidades de construção 

morfo-sintático-semânticas de uma determinada cultura e mesmo do 

seu amadurecimento intelectual, correndo o risco de produzir 

enunciados incompreensíveis. 

Para que se entenda essa posição, é preciso verificar que para a 

confecção do tecido literário devem ser utilizadas possibilidades de 

combinação já oferecidas pelo mecanismo de construção da língua e 

pelas possibilidades de referencialização de mundo do receptor/leitor 

do texto. 

Até grandes distanciamentos do uso pragmático da linguagem e 

fatores como a criatividade na produção de textos literários precisam 

possuir minimamente certa coerência com a língua utilizada de 

maneira pragmática. Caso contrário, poderia haver simplesmente 

forma sem conteúdo, algo inadmissível e completamente distante das 
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concepções de linguagem, pois o sistema linguístico não admite tal 

situação. 

Evidente que uma das funções principais da literatura é a sua 

capacidade de superar o pragmatismo de uso linguístico; caso 

contrário, ela perderia seu modo de ser e as características essenciais 

que a faz “literatura”. Mas, ao estabelecer um vínculo com a utilização 

cotidiana da língua como instrumento de comunicação, ela estabelece 

possibilidades de diálogo com os seus leitores e estipula contratos 

para a visualização e mesmo a vivência de novas possibilidades de 

relação com o mundo, de cenários e de relacionamentos com outros 

homens; relacionamentos esses concebidos de novas formas, em 

possibilidades outras de relacionamento interativo, seja com outros 

homens, seja com o próprio universo biossocial que o rodeia. 

Daí a inserção de gêneros como o Fantástico, o Maravilhoso e a 

presença do insólito nesse tipo de construção textual sendo que, até 

nesses casos, os textos estabelecem possibilidades mínimas de 

compreensão de seus enunciados para que a apreensão das situações 

apresentadas pelo texto realmente possam se efetivar, 

principalmente, produzam sentido na psique dos leitores e, 

finalmente, sejam aceitas como integrantes daquele microuniverso 

elaborado pela obra. 

Remo Ceserani, grande estudioso do fantástico na 

contemporaneidade italiana, cita Pierre-George Castex, salientando 

ser ele um dos pioneiros dos estudos sobre o fantástico na França: 

O fantástico não se confunde com as histórias de 

invenção convencionais, como as narrações mitológicas 

ou os contos de fadas, que implicam uma transferência 
da nossa mente (...) para um outro mundo. O 

fantástico, ao contrário é caracterizado por uma 

invasão repentina do mistério no quadro da vida real; 

está ligado, em geral, aos estados mórbidos da 

consciência, a qual, em fenômenos como aqueles dos 

pesadelos ou do delírio, projeta diante de si as imagens 
das suas angústias e dos seus horrores. (CESERANI: 

2006, p. 46) 
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Percebe-se, nesse fragmento, que o fantástico não surge do 

nada, ele tem suas origens em dimensões que não aquela que se 

convencionou chamar de realidade ou de mundo material, mas em 

instâncias psicológicas mais desprendidas de convenções sociais. É o 

lado mais obscuro da mente do leitor que age no reconhecimento e 

na construção do fantástico. 

Louis Vax, grande conhecedor do surrealismo artístico, segundo 

Ceserani, apresenta uma formulação bastante interessante sobre os 

conflitos desencadeados pelo fantástico no universo conhecido como 

realidade: 

Para se impor, o fantástico não deve somente fazer 
uma irrupção no real, mas precisa que o real lhe 

estenda os braços, consinta com a sua sedução (...) O 

fantástico ama aparecer a nós, que habitamos o mundo 

real no qual nos encontramos, de homens como nós, 

postos repentinamente na presença do inexplicável. 

(CESERANI: 2006, p. 47) 

Esse fragmento mostra o vínculo discutido anteriormente entre 

linguagem pragmática e a literária, isto é, mesmo os textos que se 

articulam a outras dimensões que não aquelas da esfera conhecida 

como realidade devem com ela estabelecer vínculos para serem 

compreendidos até nas ocasiões em que o estranhamento ganha 

território sobre a relação com a realidade cultural. 

O fantástico, então, não surge sozinho, ou é fruto de uma 

impossível vacuidade de representações, mas ele se torna fantástico 

a partir do momento em que se estabelecem ligações entre o leitor 

do aqui e agora colocado em situações outras lá e então, no universo 

de ficcionalidade construído pela obra. O fantástico não aparece 

simplesmente, o texto lança elementos para chamar o leitor para, 

juntos, observarem o cotidiano por meio de um espelho às vezes 

capaz de distorcer o que já existe de modo latente na psique do 

interlocutor. 
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Para entender essa relação, é importante que se relembrem 

três funções dos signos na sua teoria geral, que, por uma relação de 

contiguidade, pode perfeitamente se estender para o universo dos 

textos (signos) literários. É o que mostra a seguinte passagem de 

Todorov: 

A função pragmática responde à relação que os signos 
mantêm com seus usuários, a função sintática cobre as 

relações dos signos entre si, a função semântica visa à 

relação dos signos com aquilo que designam, com sua 

referência. (TODOROV: 2010, p.101) 

Nas narrativas maravilhosas, por exemplo, a instauração de 

espaços diferenciados em tempos diversos daquele em que a leitura 

se processa, auxiliam a captura do leitor para a aceitação de 

realidades a que o texto pretende conduzi-lo, ou seja, o afastamento 

espaço-temporal já tornam aceitáveis os elementos insólitos 

presentes no texto, não causando tantos estranhamentos como em 

outras formas textuais em que a espacialidade e a temporalidade são 

instauradas próximas à realidade do receptor-leitor. 

É essa a visão que se dizia anteriormente, quando foram 

mencionados os eixos paradigmáticos e sintagmáticos necessários 

para o mecanismo linguístico. No caso do insólito,um fator tem maior 

interesse no momento, o possível estranhamento surge a partir da 

aparição de determinados elementos da narrativa (como personagens 

ou ações) numa ambiência mais próxima àquela em que o próprio 

leitor se insere na vida cotidiana e concebe como sendo realidade. 

Nessa visão, a escolha por determinados elementos do 

paradigma e sua inserção em diferentes estruturas sintagmáticas 

podem ocasionar a classificação de determinados textos em 

diferentes gêneros, desde o estranho-puro, até o maravilhoso-puro, 

conforme descreve Todorov (2010:50). 

Neste ponto, é importante que se volte a atenção para as 

questões a seguir. Haveria gradações para que o insólito fosse 
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percebido pelo leitor? Os elementos classificados como insólitos 

seriam insólitos para todos os leitores de um mesmo texto? 

Diferentes culturas classificariam o insólito de maneira distinta? Quais 

as condições para que o insólito seja percebido nos textos? Pode-se 

falar da presença de insólito na literatura de recepção infantil? Em 

que medida? 

Pensando nessas questões, pode-se verificar sua estreita 

ligação, pois todas elas convergem para uma observação atenta do 

leitor, sua competência leitora e seu entorno social, histórico, cultural 

e, principalmente, psicológico. Verifica-se que há possibilidade de um 

determinado elemento textual ser classificado como insólito por um 

adulto, sendo que uma criança, ainda imersa numa realidade mágica 

não perceba a insolidez desses mesmos elementos, visto que sua 

interação com o mundo pode se dar de maneira a amalgamar 

elementos desses dois universos: o mágico e o real. Esse fato pode 

ser ilustrado até pela característica de misturar elementos de um 

mundo mágico com a realidade em brincadeiras e textos produzidos 

oralmente em algumas fases do amadurecimento humano. 

Quanto a esses aspectos psicológicos para a compreensão ou 

não do insólito, é importante que se perceba a presença de todos os 

elementos classificados como insólito no inconsciente do leitor, 

armazenados num imaginário (arquivo) subjetivo vindo à tona no 

momento em que eles se materializam numa estrutura textual. Ou 

seja, o insólito pode ser visto como uma possibilidade de construção 

subjetiva a partir do momento em que cada indivíduo toma do 

pensamento social (inconsciente coletivo) determinados elementos 

que irá arquivar na sua memória de maneira pessoal e em razão de 

suas experiências de vida: afetivas, sociais, culturais, religiosas, entre 

outras. 

Sob o ponto de vista da cultura, como analisar culturas 

diferentes apenas com os critérios de classificação de textos 

desenvolvidos pelo ocidente e, principalmente por uma tradição 
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eurocêntrica e hegemônica de intelectualidade? Como classificar o 

que é fantástico ou não em algumas culturas africanas, por exemplo, 

que convivem com elementos míticos no seu cotidiano? 

Então, toda essa classificação em fantástico, estranho, 

maravilhoso e insólito também está relacionada com traços de cultura 

e, consequentemente de como determinada cultura da qual o texto 

nasce concebe o mundo e as relações de uma suposta realidade com 

o maravilhoso ou o fantástico. 

Para discutir de maneira mais concreta essas questões, tome-se 

como exemplo a obra Minhas Histórias Perdidas, de Xán López 

Domínguez. Dominguez é espanhol , nascido em Santiago de 

Compostela, ilustrou mais de trezentos livros é autor reconhecido 

mundialmente pela sua produção literária para crianças e jovens. 

A obra de Domínguez apresenta uma característica que a difere 

de outras e que, em razão da competência leitora de seu receptor, 

pode apresentar várias características de insolidez na sua narrativa, 

por não apresentar apenas uma narrativa, mas possibilidades de 

construção de vários textos em função da competência intertextual 

do seu leitor. Essas características podem ser notadas já no primeiro 

parágrafo da história: 

Às vezes deixo que minhas  
histórias perdidas saiam voando. 

São histórias que nunca escrevi 

E que vivem na minha memória. (DOMÍNGUEZ: 2011, 

p. 01) 

Com essa apresentação de texto, o narrador já insere alguns 

elementos que, para determinados leitores pareceriam insólitos, pois 

ele atribui características animadas aos textos oferecidos às crianças, 

ou seja, as histórias passam a ter vida própria (saiam voando) e essa 

vida existe independente de sua materialização em algum suporte, 

elas existem na memória, num universo abstrato e subjetivo. 
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O texto passa a se desenrolar pela inserção de várias 

personagens de histórias para a infância e são apresentadas de 

maneira a conviver num mesmo espaço, o espaço do mundo exterior, 

coletivo. Como se pode notar em: 

Também não falta a história  

dos gatos que se transformam em ratos 

nem a dos ratos que sabem que são deliciosos 
e a da Chapeuzinho Vermelho, que volta de vez em 

quando a se embrenhar no bosque. 

Não falta ainda a história da coruja apaixonada, 

de quem os morcegos zombavam.(DOMINGUEZ: 2011, 

p. 07) 

Assim, são apresentadas no decorrer do texto diversas 

personagens: são sapos, dragões, robôs, bruxas, soldados, entre 

vários outros. Personagens oriundas de diferentes histórias que 

passam a compartilhar os espaços do mundo, inclusive do mundo do 

leitor. Essas personagens passam a fazer parte do texto e às vezes 

são colocadas em pequenos fragmentos da própria história, 

oferecendo ao leitor a possibilidade de resgatá-la, ao seu modo. 

O texto se constrói então como um hipertexto, em que são 

oferecidos links, o acesso às várias histórias descritas no livro. Ou 

seja, o livro não traz apenas uma história, mas a possibilidade de se 

recontarem histórias antigas ou a criação de novos textos, com novos 

enredos e finais surpreendentes, como finaliza o narrador: 

Todas elas 

são histórias perdidas  
que sempre viverão nas minhas lembranças,  

mesmo que nunca cheguem a ter um enredo,  

com diálogos, humor ou suspense... 

... quem sabe, na imaginação de vocês, 

elas encontrem um final feliz.(op. Cit.) 

Os fragmentos apresentados já conseguem ilustrar o que foi 

discutido anteriormente, isto é, a importância de fatores 

psicoculturais para a apreensão ou não do insólito no texto literário e 
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a importância do paradigma e do sintagma na elaboração do caráter 

insólito dos textos. 

Nos textos destinados às crianças do passado, havia forte 

preocupação com a estrutura do texto, o encadeamento das frases e 

a ordem dos enunciados. Para os leitores iniciantes, a ordem direta 

era a preferida. 

O que se observa nesse exemplo é que há uma subversão da 

forma habitual em que são apresentadas as narrativas para a criança, 

ou seja, não há um enredo com um grupo de personagens 

protagonistas e antagonistas, mas o texto se constrói pelas 

possibilidades de recuperação dos enredos de várias histórias, pela 

inserção de personagens múltiplas que habitam o espaço psicológico 

do narrador, mesclando seus enredos. 

Onde estaria a insolidez dessa narrativa? Talvez na capacidade 

ou não de seu leitor recuperar as várias personagens e fragmentos 

narrativos no seu imaginário. Quanto menos competência intertextual 

e interdiscursiva para essa recuperação, maior será a percepção de 

que se trata de um texto insólito. Pois o narrador insere vários 

elementos do eixo paradigmático e cria uma combinação sintagmática 

em que se fazem presentes outros sintagmas, de sua memória 

textual. 

Ou seja, não é apenas a atribuição de fatores animados aos 

textos que trará a insolidez para alguns leitores, mas a articulação do 

texto que se constrói por uma rede de escolhas paradigmáticas que o 

narrador recupera e oferece ao seu leitor a possibilidade de inseri-las 

ou não em sintagmas já arquivados na sua memória. 

Por essa razão, a capacidade de recuperar narrativas por meio 

de apenas uma personagem e /ou um breve fragmento, o narrador 

parte da premissa que todas elas já são tomadas como mito e fazem 

parte do imaginário coletivo das sociedades. Claro que das 

sociedades que tiveram, na sua trajetória histórica contato com essas 

narrativas. 
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Se o narrador do texto de Domínguez mostra-se competente a 

partir do momento em que conseguiu ao longo de sua vida arquivar 

uma grande quantidade de histórias no seu imaginário, o próprio 

texto demanda um leitor que necessita da construção dessa mesma 

competência intertextual, daí o caráter hipertextual da obra, que 

impulsiona o seu leitor para fora dessa tessitura ao encontro daquelas 

que consigam preencher as lacunas deixadas pela ausência de textos, 

daí o caráter de possível insolidez do texto, pois ele pode ser visto 

apenas como um amálgama de personagens destoantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após essa apresentação, o que se pretende argumentar é o 

lugar do insólito na produção literária para crianças na 

contemporaneidade, pois o que se afirma é que o insólito está 

presente em dois momentos: a) na elaboração do texto, na escolha 

de determinadas opções no eixo paradigmático em detrimento de 

outras tantas para sua inserção no eixo do sintagma, das 

combinações; b) na recepção, associada a fatores psicoculturais que 

podem aceitar ou não alguns elementos como pertencentes ao 

universo de possibilidades de realidade. 

É o que faz o texto de Domínguez, ele dialoga com o imaginário 

das crianças, leitores que podem aceitar e apreender a temática do 

texto de maneira mais tranquila do que um adulto, já vinculado a 

vários padrões culturais e sociais, inclusive no que se refere à 

produção de textos literários. 

Desse modo, o insólito presente em textos literários instaura 

uma ruptura com a estabilidade psicológica/cultural do leitor, 

apresentando elementos que pretendem provocar uma pulsão de 

vida, pulsão essa que se mostra como um convite para trilhar novas 

experiências de realidade por meio da literatura, e, às vezes o adulto 
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a interpreta como algo negativo, como elementos presentes numa 

pulsão de morte. 

Para isso, basta que o leitor aceite essa pulsão como um 

chamado da vida como as crianças são capazes de fazer em 

determinada época da sua vida; da mesma maneira que a criança de 

hoje o faz mergulhando em várias realidades textuais por meio dos 

diversos suportes oferecidos pela tecnologia. 
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O INSÓLITO NO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO2* 

MATOS, Maria Afonsina Ferreira 3 

[Emília] _ (...) eu farei livros impressos 

em um papel fabricado de trigo e muito 
bem temperado (...). O leitor vai lendo o 

livro e comendo as folhas (...) 

Monteiro Lobato, em: A Reforma da 
Natureza 

A proposta emiliana de mudar a matéria-prima dos livros para 

torná-los apetitosos e comestíveis “em todas as casas” é bem 

acolhida por Monteiro Lobato no Sítio do Picapau Amarelo. Com sua 

intenção declarada de falar uma linguagem atrativa para as crianças 

brasileiras, ele se propõe a fazer “livros onde as crianças possam 

morar” (A Barca de Gleyre, 1972, p.334) e decide “vestir à nacional 

as velhas fábulas” com o objetivo  de produzir “um fabulário nosso”, 

diferente das “traduções”, as quais  denominava  “moitas de amora 

do mato – espinhentas e impenetráveis” ( idem, p. 245-246). 

Assim, desejoso de efetivar a comunicação com as crianças do 

seu país, Lobato investe numa mudança de atitude literária marcada 

pela atualização de linguagem, pelo recurso diálogo e pela construção 

de aventuras fantásticas... Por isso, tratar o Insólito no Sítio do 

Picapau Amarelo é fazer uma expedição ao mundo das 

metamorfoses, experimentando paisagens magicamente 

transformadas, eventos miraculosos e idéias surpreendentes em 

companhia de personagens extraordinários...; é fazer uma expedição 

heróica e, portanto, muito diferente de uma simples viagem. 

pelo mundo ordinário...; é, enfim, aceitar o convite dos 

picapaus para visitar um universo de REINAÇÕES... 

                                                            
*Conferência proferida no III Encontro Nacional O Insólito como Questão Narrativa 
Ficcional IX Painel Reflexões sobre o Insólito na Narrativa Ficcional, UERJ - Rio, a 

19-04-2011. 

3 (CEL/UESB)sininha2008@yahoo.com.br 

mailto:sininha2008@yahoo.com.br
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REINAÇÕES: O JOGO SÓLITO/INSÓLITO 

A Grécia, meus filhos, foi o Sítio do 

Picapau Amarelo da antiguidade, foi a 

terra da imaginação às soltas. Por isso 
floresceu como um pé de ipê...(D. Benta, 

em: O Minotauro) 

Ao discutir realidade e fantasia na obra lobatiana, em artigo 

intitulado Monteiro Lobato e a aventura do imaginário (1982), Regina 

Zilberman afirma que “o sítio encarna uma zona especial, mas 

neutra, porque alternativa tanto à sociedade real, como ao mundo da 

fantasia” (ZILBERMAN, 1982, p. 41) e, como que defendendo o texto 

dos argumentos que, ainda à essa época, confundiam o maravilhoso 

com a alienação, ela acrescenta: “o sítio resiste ao assédio da 

fantasia” (ZILBERMAN, 1982, p.42). 

Assim, para Zilberman, o Picapau Amarelo está “isolado” dos 

“dois lados – tanto do universo fantástico atemporal e 

desnacionalizante, quanto da reprodução literal da sociedade de seu 

tempo”, ou melhor, ele estaria no que ela chama de “zona 

privilegiada” (idem) – “entre o real e a fábula escapista (...) entre a 

reprodução da sociedade e sua abolição completa”, sendo que a cerca 

desses limites só pode ser transposta com uma “chave” cujos 

detentores são os seus heróis (ZILBERMAN, 1982, p.45). 

Já, Eliana Yunes, também em 1982, ao tratar as Manifestações 

do Realismo no Sítio do Picapau Amarelo, a partir da psicanálise 

freudiana, defende: “Em Lobato, a intertextualidade constante das 

formações discursivas da história e da ficção anula as fronteiras entre 

o real e o sonho” (YUNES, 1982, p.47). Dessa forma, vendo em 

Lobato o que ela chama de “realismo científico e mítico” como formas 

de percepção do mundo, Yunes também apresenta um discurso de 

defesa do realismo em Lobato como que protegendo-o dos que 

dicotomizam realismo e fantasia. Para a autora, o criador do sítio 

“aproxima-se da ciência sem ignorar o mito” (Idem, p.51) e, indo 
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além de Zilberman, acrescenta: Lobato faz com que “realismo e 

fantasia se conjuguem numa práxis nova na própria literatura 

brasileira” (Idem, p.50) e conclui: 

“Este mecanismo permite (...) dar uma dimensão 

universal à sua obra. De um lado o sítio em sua 

materialidade, de outro as ações e personagens 

mágicas (...). O trânsito fácil, direto e simples de um a 

outro universo representa a viagem constante que o 

homem realiza entre seus desejos – inconsciente – e 
sua realidade – consciente. Desta interação, segundo a 

psicanálise, nasce o indivíduo descondicionado e a 

harmonia que vemos realizada, o Sítio do Picapau 

Amarelo” (ZILBERMAN, 1982, p.54). 

Tanto Zilberman, quanto Yunes, deixam entrever em suas falas 

uma  legitimação das visões dicotômicas sobre realismo e fantasia ao 

focar o tema na análise do Sítio, ainda e apesar de apontarem para o 

diálogo entre um e outra. Zilberman, fala de uma “chave” em poder 

dos heróis que permite a transposição, isto é, o “mergulho no 

imaginário que congrega algumas aspirações da humanidade” 

(ZILBERMAN, 1982, p.45). Yunes, por seu turno, mesmo diminuindo 

a polarização e recorrendo com propriedade ao discurso psicanalítico, 

ainda desliza ao colocar “De um lado o sítio (...) de outro, ações e 

personagens”. 

Por conta do exposto, assumo os argumentos psicanalíticos 

alçados por Yunes e coloco em questão não uma conjugação de pólos 

opostos, mas um jogo dialógico entre sólito e insólito para ver no 

sítio, não uma porção de realismo aqui e outra porção de fantasia ali, 

mas a instauração de uma outra ordem, um mundo à parte, 

reinventado, ressignificado, uma “realidade autônoma”, 

extraordinária, imprevista, rara e, portanto, indagadora do instituído, 

conforme se vê nas discussões promovidas por este grupo de 

Pesquisa da UERJ sobre o insólito na narrativa ficcional. Disso se 

segue, o fato de não  fazer mais sentido tratar realismo/fantasia 

como duas faces de uma moeda, vez que no mundo onírico, 
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consciente e inconsciente se confundem dentro da mesma estampa, 

formando as metáforas da vida do homem no mundo... Metáforas, 

onde o “princípio do prazer” é o “princípio da realidade”, onde o 

sólito/insólito brincam de esconde-aparece nas teias da ficção. Assim 

entendido, passo às minhas considerações sobre a construção do 

insólito na obra infanto-juvenil de Lobato. 

NO MUNDO DO FAZ DE CONTA 

Fecharam os olhos com toda força, como 

a gente faz nos sonhos quando vai caindo 
num precipício. Ficaram um minuto 

assim. Quando de novo abriram os 

olhos... estavam  no sítio outra vez, perto 
da porteira! 

Monteiro Lobato, em: Reinações de 
Narizinho 

Ao produzir esse mundo encantado, Lobato investe na 

construção do insólito, valendo-se de recursos, como: a configuração 

de uma outra ordem de coisas pela supressão de fronteiras entre 

realidade e fantasia, os jogos intratextuais (reconto de histórias 

clássicas ou populares) e intertextuais (aproveitamento de trechos de 

uma ou várias obras), a filiação e/ou emancipação referentes às  

narrativas tradicionais, a renovação da linguagem, enfim... 

Desse modo, o embarque dos heróis/picapaus no mundo 

mágico, começa em Reinações de Narizinho (1931). Esse livro, o 

escritor o começa fazendo negaças diante do leitor. De início, parece 

que vai assumir o código referencial, mas acaba filiando-se aos 

contos tradicionais para preparar e selar o pacto de fantasia com o 

leitor. Assim, o livro se abre com um narrador benjaminiano – dotado 

de qualidades para contar experiências orais, vividas no seu em torno 

ou em outros tempos e lugares (1985, p.198-199). Segue-se dessa 

decisão, o início das Reinações: 

Numa casinha branca, lá no Sítio do Picapau Amarelo, 

mora uma velha de mais de sessenta anos. Chama-se 
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D. Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda 
(...) segue seu caminho pensando: 

– Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto... 

Mas engana-se. D. Benta é a mais feliz das vovós... 

(LOBATO, 1931, p. 7) 

Nesse e nos parágrafos subseqüentes, o código referencial 

predomina, criando a ilusão de que se está diante de uma experiência 

ordinária. O autor descreve o Sítio e seus moradores (uma velha, sua 

neta, a criada e uma boneca), sendo que as únicas pistas sobre algo 

fora do comum são: 

- o fato de que a “casinha branca fica lá no Sítio do 

Picapau Amarelo” – um lugar  estranho, sem registro 
no mapa do Brasil; 

- e D. Benta – aparentemente sozinha e triste – ser “a 

mais feliz das vovós”... 

Dessa forma, situando o lugar dos eventos numa esfera 

desconhecida e anunciando a inesperada da felicidade de D. Benta, 

Lobato prepara o leitor para algo fora do normal, apontando com sua 

obra para o “realismo mágico” de que fala Nelly Novaes Coelho 

(COELHO, 2000: p.158) 

Já, na segunda página, sob o sugestivo título “Uma vez...”, o 

pacto de verossimilhança é selado e o leitor entra no jogo da magia 

para experimentar uma realidade particular, inesperada. Nesse 

momento, a indefinição temporal e o sono de Narizinho abrem o 

espaço requerido pelo maravilhoso: a personagem sai do seu mundo 

e, tal como Alice, entra para um mundo de maravilhas e o leitor a 

acompanha na certeza de que está tudo bem. 

Uma vez sonhando, tudo é possível: o fantástico se instala, 

autorizando o mergulho, com naturalidade, no insólito. Estamos, pois, 

à beira do Reino das Águas Claras. Narizinho, em vez de se deparar 

com um coelho e sair correndo atrás dele como fez Alice para entrar 

no País das Maravilhas, ao sentir cócegas, “vê um peixinho vestido de 
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gente (...) em pé na ponta do seu nariz” (LOBATO, 1983, p. 8). Está 

selado o pacto. 

Daí por diante, um festival de antropomorfização acontece e 

eventos imaginários se sucedem: peixe vestido de gente; besouro é 

mestre; peixe é príncipe; o rosto de Narizinho é explorado como se 

fosse um “morro estranho”; o guardião da entrada o reino é um sapo 

Major; em audiências na sala do trono, o príncipe-peixe resolve o 

caso do roubo das conchas dos moluscos pelos caranguejos 

Bernardes Eremitas (Idem, p.10); D. Carochinha – baratinha de 

mantilha – aparece procurando o Pequeno Polegar que fugira do livro 

onde mora; o passeio de Narizinho com o príncipe pelo reino no 

“coche de gala”, o jantar no palácio ao som da “orquestra de Cigarras 

e Pernilongos” (Idem p.12), o Pequeno Polegar se candidatando a 

“bobo da corte”; o vestido de Narizinho feito pela costureira “D. 

Aranha”; a festa em homenagem a Narizinho, os atendimentos 

médicos do “Dr. Caramujo” e o fim da mudez de Emília a partir da 

“pílula falante”... 

Leitor, personagens e obra estão submersos nessa realidade 

onírica, nesse quase nonsense, quando “um trovão” (= grito de Tia 

Nastácia) espanta todos os personagens do reino e traz “uma 

ventania muito forte” – bem ao estilo Mágico de OZ – “que envolveu 

a menina e a boneca, arrastando-as do fundo do oceano para a beira 

do ribeirãozinho do pomar. Estavam no Sítio de D. Benta outra vez” 

(Idem p.20). 

De volta, agora, ao quase sólito, D. Benta e Narizinho 

conversam sobre a chegada de Pedrinho no Sítio, enquanto a menina 

e a boneca provocam surpresas na avó e em tia Nastácia com os 

restos de sonho da viagem e com Emília, falando. Depois de achar 

que o mundo está perdido, as duas velhas aceitam com naturalidade 

a inserção de elementos mágicos no universo do sítio, abrindo 

caminho para o mergulho definitivo no insólito. Ao contrário do que 

diz Todorov (TODOROV, 2007, p.60) sobre os “elementos 
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sobrenaturais não” provocarem “qualquer reação particular nas 

personagens”, em Lobato, as duas personagens adultas, se espantam 

diante do extraordinário, embora o aceitem e até embarquem em 

muitas das reinações... Nesse sentido, Lobato, até certo ponto, se 

emancipa das narrativas maravilhosas, negando a naturalidade 

completa de alguns personagens diante do inusitado... 

EMILEIDA: O JOGO DE VOZES 

Ficaram todos borbulhantes de alegria. 

Pedrinho disparou a fazer projetos de 

brincadeiras com Aladino e o Príncipe 

Codadade. Narizinho queria conversar de 

não acabar mais com Branca de Neve e a 

Menina da Capinha Vermelha. Até o 

Visconde lambeu os beiços, ansioso por 

uma discussão científica com Mr. de La 

Fontaine.  

Monteiro Lobato, em: O Picapau Amarelo 

Na construção do insólito no Sítio, Lobato recorre ao que 

Affonso Romano de Sant‟Anna chama de “intertextualidade (quando o 

autor utiliza textos de outros) e intratextualidade (quando o escritor 

retoma sua obra e a reescreve” – 1985, p.12-13). O que significa 

dizer que ele se apropria de algumas narrativas clássicas/populares 

recontando-as, como é o caso do livro Peter Pan Andy Wendy, das 

Fábulas, da novela de Cervantes, da história de Hans Staden (pela 

mediação de D. Benta) e das histórias populares (pela boca de tia 

Nastácia). Outras vezes, ele retoma entrechos, personagens, 

situações, peripécias, parodiando várias obras num show de 

carnavalização, como se pode ver em: Reinações de Narizinho, O 

Picapau Amarelo, O Minotauro, Os Doze trabalhos de Hércules, 

Memórias da Emília. Na paródia, ele dessacraliza as mitologias, 

personagens e personalidades clássicas, histórias orais, escritas, 

fílmicas, o discurso autobiográfico e a História num jogo de vozes 

onde falam de D. Carochinha a Peter Pan, de La Fontaine a Tom Mix, 



44 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Conferências-Dialogarts –ISBN:  

de Esopo ao Popeye, do Presidente americano à atriz mirim Shirley 

Temple... Todas essas figuras são deslocadas de seus lugares 

originais para novos contextos, criando situações inesperadas, 

provocando humor – e Lobato faz isso de um jeito que o original, 

uma vez recriado, se torna motivo de surpresa, alegria, reflexão... 

Assim, ele vai da estilização/paráfrase à paródia e chega a se 

avizinhar do pastiche, fazendo com que o jogo intertextual, no mundo 

dos heróis picapaus, se torne, nos termos bakhtinianos, uma batalha 

entre vozes diferentes ou semelhantes, ou melhor, ele faz do sítio um 

espaço de interações (BAKHTIN, 2010: p.34) no tempo e no espaço. 

VOZES INTRATEXTUAIS 

Entre os livros que Lobato reescreve, onde realiza o trabalho de 

intratextualidade, vale destacar: 

- Peter Pan: D. Benta reconta, traduz a história do menino da 

Terra do Nunca (Peter Pan and Wendy) para seu público: Emília, 

Narizinho, Pedrinho, Visconde e Tia Nastácia; 

- Fábulas: as fábulas de La Fontaine e Esopo são recontadas 

pelo narrador e discutidas com muito bom humor pelos picapaus; 

- Dom Quixote das crianças: a novela de Cervantes (D. Quixote 

de La Mancha) vem para o sítio, mediada por D. Benta que, como diz 

Pedrinho, conta até a ciência de forma “clarinha como água do pote” 

(LOBATO, 1997, p. 7). Nesse sentido, a vovó acata o troco de Emília a 

D. Quixote. Em Cervantes, ele se recusara a ouvir histórias na 

linguagem oral de Sancho e a boneca, no sítio, se nega a ouvir a 

história do cavaleiro da Mancha na linguagem padrão clássica, 

obrigando D. Benta a parafraseá-la. Assim, esse livro, como outros 

tantos, é colocado em uma linguagem mais atual, tornando-se 

inteligível para crianças de outra época. 

-As Aventuras de Hans Staden: é o reconto da história do 

navegador alemão (Duas Viagens ao Brasil) que naufragou na costa 
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brasileira em 1553. D. Benta é a mediadora, traduzindo o livro adulto 

para uma linguagem acessível às crianças.  Nesse livro, Lobato 

ressalta o confronto cultural entre o branco europeu e os índios 

tupinambás, o que não raro produz o inesperado. 

- Histórias de Tia Nastácia: nesse livro, Pedrinho tem a idéia de 

“espremer tia Nastácia para tirar o leite do folclore que há nela” 

(LOBATO, 1984, p.7). A cozinheira então desfia um rosário de 

histórias orais, que, como a fábulas, são discutidas pelos 

personagens. 

- Histórias do mundo para crianças: obra em que Lobato traduz 

para as crianças brasileiras o livro Child’s history of the world do 

pedagogo americano W. M. Hillyer. 

- História das Invenções: reconto da obra Hendrik van Loon - 

História das Invenções do homem, o fazedor de milagres – pela 

mediação de D. Benta. 

 Nessa mesma linha, estão também Geografia de D. Benta, 

Emília no país da Gramática, Aritmética da Emília ... em que outras 

obras são retomadas, reescritas e  adaptadas para crianças num 

verdadeiro exercício de metalinguagem. 

VOZES INTERTEXTUAIS 

Dentre os livros onde a paródia ganha status, enquanto jogo 

intertextual, é possível relacionar: 

- Reinações de Narizinho: livro em que os picapaus vivem 

situações inusitadas a partir do jogo intertextual. Ele começa 

estilizando a entrada de Alice no País das Maravilhas e assim abre as 

cortinas para uma série de situações reinventadas: o encontro de 

Narizinho com D. Carochinha; a candidatura do Pequeno Polegar a 

“bobo da corte” no Reino das Águas Claras; a transformação do 

cowboy e herói cinematográfico, Tom Mix, em chefe da “quadrilha 

Chupa-Ovo” integrada por lagartos; a ressurreição do Barba Azul; a 
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aliança entre Emília e a Cigarra para dar o troco na Formiga, o 

encontro dos Picapaus com La Fontaine e Esopo, Peter Pan 

presenteando os picapaus com o pó de pirlimpimpim e assim por 

diante... 

- O Picapau Amarelo: D. Benta compra as “Terras Novas” para 

abrigar todos os seres fantásticos sem exceção: do Pequeno Polegar a 

D. Quixote; da Quimera – “caduca e sem fogo” – a Peter Pan; de 

Belerofonte com seu Pégaso ao Burro Falante; das princesas e fadas 

ao Capitão Gancho e os monstros gregos. Dessa miscelânea, 

resultam as situações mais estranhas, como o risível encontro de D. 

Quixote com a Quimera; a suspeita troca do bodoque de Pedrinho 

que Emília faz pelas flechas e arco do Cupido; a inesperada tomada e 

transformação do “Hiena dos Mares” – navio do Capitão Gancho – no 

iate “Beija-Flor das Ondas”; o quase trágico  fim da festa do 

casamento de Branca de Neve (recém–viúva) com o príncipe 

Codadade por conta de uma invasão de monstros gregos que raptam 

tia Nastácia, entre outras peripécias.... 

Nem sempre a intertextualidade na obra lobatiana está assim 

explicita. Ás vezes, ela aparece também implicitamente, como 

acontece quando as vozes  intertextuais são as histórias mitológicas. 

De forma explícita, o diálogo com a mitologia grega é claro 

especialmente em O Minotauro e Os Doze Trabalhos de Hércules. 

Nesses livros, os picapauzinhos são teletransportados para a Hélade 

heróica, onde vivem as mais estranhas aventuras ao lado de Péricles, 

Sócrates, Hércules, Hermes, do Minotauro, entre outras 

personalidades e personagens... Aí, as vozes de tempos históricos 

diferentes se confrontam, produzindo o incomum, o inesperado, o 

humor... A dessacralização do mito grego permite que Emília se torne 

a “dadeira de idéias” de Hércules e Visconde, o seu escudeiro 

científico. Nesse terreno carnavalizado, tudo se torna possível: os 

heróis/picapaus dão sugestões, interferem nas gestas do herói grego; 

Hércules e Atená falam gírias da Emília, os picapaus se valem de 
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termos e práticas da cultura helena; Emília apelida Hércules de “Lelé”, 

cai em hybris – estado de falta reservado aos seres mitológicos – e 

faz oferendas à deusa Hera como forma de se redimir; os picapaus 

consultam o Oráculo de Delfos, vencem a Esfinge e tia Nastácia 

domina o Minotauro – o mais perigoso monstro grego – com seus 

bolinhos. 

Para concordar com D. Benta em que a Grécia daquele tempo é 

uma versão antiga do Sítio (O Minotauro, 1983, p.14), vale ressaltar 

alguns pontos de intertextualidade implícita na obra lobatiana: 

-o jogo temporal, a colagem presente/passado/futuro remonta 

a cronologia sagrada do mito, de um tempo primeiro, diferente do 

ordinário, o tempo da criação, nos termos de Mircea Elíade (1962). 

- os eventos ilógicos, como o que admite colocar Netuno 

(Posídon) no mar do Capitão Gancho lá nas “Terras Novas”, em O 

Picapau Amarelo, ou Emília lograr a Deusa Clóris, em Histórias 

Diversas; 

- o universo dos desejos, o mundo mágico onde o poder do pó 

de pirlimpimpim atua como a Taça do Sol ou as Sandálias de Ouro; 

- a origem sui generis de personagens. Se Palas Atená nasce da 

cabeça de Zeus, Emília nasce de uma feia e muda boneca de pano e 

Visconde, de um tosco sabugo de milho; 

- nesse universo sagrado, há aventuras na superfície e no fundo 

do mar, no céu, na terra, no passado, no presente, na Geografia, na 

Gramática... 

- no sítio, também há reinos, ações miraculosas, quase 

tragicomédias (como as do fim dos casamentos de Narizinho e de 

Branca de Neve), expedições, caduceus mágicos, monstros, heróis; 

- Emília – na sua condição de não humana – tem muito de 

Atená e de Medéia e seu faz-de-conta lhe confere poderes como os 

dos raios de Zeus e o Tridente de Posídon; 

- D. Benta faz o papel de Prometeu e Quirão no Sítio. Como 

Prometeu, a ela cabe instrumentalizar para o exercício crítico, para a 
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emancipação... Diferentemente de Quirão, ela educa para a 

inteligência, não para a força... 

- O Visconde, menos poderoso, se assemelha a um semideus. A 

ele cabem as missões perigosas, dignas dos heróis e, sendo 

consertável, é também como a Fênix... Pelas mãos de Tia Nastácia, 

pode renascer das cinzas... 

- Pedrinho é o herói moderno... Como Hércules doma o 

Cérbero, ele doma o Saci... 

- Narizinho é a Helenazinha do sítio... 

- os principais heróis do sítio também têm uma referência 

humilde. Emília e Visconde vêm ao mundo pelas mãos de Tia 

Nastácia... 

- Quindim é o dragão, aquele que guarda o sítio e, como todo 

dragão mitológico é vencido. 

- Sobre as expedições dos heróis de Lobato, vale observar que 

elas estão registradas nos livros cuja segunda voz é a do 

conhecimento. Nesses livros estão as viagens, subversivas viagens ao 

País da Gramática, ao Céu, ao reino da Matemática, e pela Geografia. 

Todas elas lembram muito as expedições mitológicas, onde um herói 

se junta a outros em busca de um objeto precioso (Jasão em busca 

do Velocino de Ouro, Héracles em busca do Cinturão de Hipólita). Só 

que, para os heróis modernos o objeto precioso que lhes pode dar 

status é diferente: é o conhecimento. Em Viagem ao Céu, os picapaus 

voam num cometa como que cavalgando em Pégaso ou no carneiro 

do velo de ouro. Em Aritmética da Emília, o desfile dos números 

dialoga com uma Panatenéia, Em Geografia de D. Benta, a expedição 

é por mar a exemplo dos Argonautas numa gesta em que não faltam 

nem os obstáculos, como o da Pororoca – que lembra muito a 

transposição dos Rochedos Azuis no mito. Através dessas expedições, 

Lobato provoca o questionamento aos métodos tradicionais de 

ensino. No sítio, o ludismo comanda o acesso aos saberes e aprender 

se torna uma aventura, uma viagem divertida e surpreendente ao 
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mundo da polifonia, do diálogo, da animização, da descoberta e da 

verificação in loco, mesmo que seja através da imaginação... 

A PÍLULA FALANTE 

As idéias de vovó e tia Nastácia a 
respeito de tudo são tão sabidas que a 

gente já as advinha antes que elas abram 

a boca. As idéias de Emília hão de ser 
sempre novidades. 

Narizinho, em: Reinações de Narizinho 
Vou fazer uma fábula em que a raposa, 

em vez de sair ganhando, perde. 
Emília, em: Fábulas 

Para salvar a língua de seu “poder gregário”, como quer Barthes 

(1992, p.14-16) e, portanto, produzir uma Literatura fantástica, 

Lobato “trapaceia a língua e com a língua” para ouvi-la “fora do 

poder”, investe tudo no trabalho de renovação da linguagem, 

apostando na descentralização, na inovação lingüística, na subversão 

de gêneros e ordens e até na re-nomeação... 

Assim, através do discurso direto, ele procura inserir outras 

falas – as dos personagens mirins que tudo apreciam e discutem – 

abrindo espaço para a participação na narrativa, ao tempo em que 

autoriza o questionamento da voz monórdica e conservadora, 

especialmente na Pedagogia. 

Além disso, ele busca insistentemente precisão vocabular e 

expressividade, recorrendo à reinvenção na maneira de dizer as 

coisas. Nesse sentido, o seu texto faz uso de aforismos, frases feitas, 

ditos, expressões populares, paráfrases, vocábulos e expressões das 

outras culturas com as quais dialoga, quase sempre subvertendo o 

sentido primeiro. Se D. Benta fala traduzindo, Emília, desde que 

tomou a pílula falante, é a personagem que mais atua no sentido de 

subverter o instituído: se lhe faltam palavras, denominações, inventa-

as, se entende de chamar o Dr. Caramujo de Dr. Cara de Coruja, não 

há que a faça mudar de atitude... Assim, os vocábulos são recriados 



50 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Conferências-Dialogarts –ISBN:  

ou mesmo inventados por analogia (Eneida > Emileida), por 

derivação ( Josezar = dar nome de José), por mudança de classe 

gramatical ou gênero (Floriana Peixota), tamanhudos (aumentativo 

de tamanho), elíssimo (superlativo de ele), camaleões da língua 

(denominação que Emília dá aos verbos, ao saber que eles assumem 

sessenta e oito formas). 

Mas, suas reinações com língua não param por aí. Em Emília no 

País da Gramática, os picapaus passeiam por uma gramática 

animizada e, na cidade de Portugália, ouvem as memórias do 

arcaísmo “Bofé” (advérbio que quer dizer francamente), encontram 

os Neologismos, as gírias, as classes gramaticais: todos 

personificados e experimentando situações bastante significativas de 

seu estar no mundo, como é o caso do nome José que os picapaus 

encontraram cansado de tanto correr para batizar crianças no Brasil 

inteiro e assim por diante... Também no livro Memórias de Emília, o 

gênero autobiográfico é colocado em discussão. Emília obriga o 

Visconde a escrever suas memórias... e, em A Reforma da Natureza, 

a boneca realiza a “nomeação adamítica” proposta por Walter 

Benjamim (1984), além de, em A Chave do Tamanho, ela provocar a 

instauração de uma nova ordem em sentido pleno, literal... 

RESPEITÁVEL PÚBLICO, ATÉ LOGO! 

Cada vez que digo uma coisa filosófica, o 

olho de Dona Benta fica parado e ela 

pensa, pensa... 
Emília, em: Memórias da Emília 

Emília falou três horas sem tomar fôlego. 

Por fim calou-se. 
Monteiro Lobato, em: 

 Reinações de Narizinho 

Todas essas considerações até aqui, permitem afirmar que, na 

ordem do insólito, o sítio de Lobato é: 

- um lugar onde o sólito só tem vez enquanto instância do jogo 

discursivo do insólito - que precisa da referência do palpável para 
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manter a língua enquanto fala audível “fora do poder”, nos termos 

barthesianos; 

-uma arena de batalha entre vozes, uma zona de interações 

contrárias, uma área de polifonia e carnavalização, nos termos 

bakhtinianos; 

- um exercício de renovação da linguagem; 

- um campo de inventividade lingüística; 

- um espaço onde o estatuído se desconstrói, enfim. 

Nessa direção, para Marisa Lajolo, Lobato, em consonância com 

as vanguardas modernistas, ao intercambiar “espaços mágicos”, se 

aproxima da colagem e “Emília (...) subverte a lógica , exatamente 

por levá-la ao extremo, chegando com isso ao absurdo” (LAJOLO, 

1982, p.22). Nessa absurdância toda, pontos de interrogação se 

instalam, ou seja, nessa nova ordem de coisas, é possível verificar 

que fantasias são reelaboradas, subvertendo normas e valores, 

quebrando interdições e rearticulando-as criticamente. Esse 

deslocamento que autoriza a crítica sobre o conhecido e reconhecido 

advém da sua proposta de construção do insólito que dá vez à fala 

recalcada do outro. Nesse sentido, Eliana Yunes (1981), discutindo os 

conceitos bakhtinianos de carnavalização e paródia na literatura 

infantil brasileira, faz uma afirmação que pode ser bem aplicada à 

obra lobatiana: 

dá-se contemporaneamente a apropriação da forma 

narrativa cristalizada e dos símbolos estatuídos para a 
desconstrução do texto e conseqüente atualização dos 

significados. Os padrões de ação e reação que no texto 

original exerciam uma função terapêutica e a própria 

caracterização das personagens de cunho simbólico, 

cedem seus elementos para novas leituras que traindo 

o sentido primeiro realizam simultaneamente a 
recriação do sentido. O desvio mantém o referencial, 

seja texto ou contexto e dele se distancia como forma 

de provocar sua reinvenção (YUNES, 1981, p.12). 

Assim entendido, há que se legitimar, por fim, o que diz Lígia 

Cademartori, em O Brasil levado a sério (1982, p.27). Ao focar sua 
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atenção no Sítio do Picapau Amarelo, a autora em questão, afirma 

que ler os textos de Lobato é permitir-se “uma nova experiência da 

realidade”, porque, essa leitura autoriza simultaneamente conservar 

as “vivências já adquiridas” e antecipar possibilidades “a serem 

experimentadas”. 

Depois de tudo isso, o que ainda posso dizer a vocês é o que 

Emília diz no final de suas memórias: 

-Tenho Dito! 
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NO TECER DE NOVOS PARADIGMAS: O JOGO E O 
INSÓLITO NA LITERATURA PARA  

CRIANÇAS E JOVENS. 

CUNHA, Maria Zilda da * 

INTRODUÇÃO 

As reflexões teóricas presentes nesta comunicação fazem parte 

de uma pesquisa mais ampla (Cunha, 2009, 2011) e o recorte aqui 

proposto constitui parte dos estudos que realizamos na USP, com um 

grupo de pesquisa, voltado aos estudos de produções literárias e 

culturais para crianças e jovens. Refletir acerca do redimensionar das 

experiências humanas na transição de paradigmas requer um olhar 

atento para as formas como a arte se manifesta neste contexto. É 

desse ponto de observação que buscamos depreender a manifestação 

do insólito, ou a tensão entre o sólito e o insólito, no universo da 

ficção infantil e juvenil. O conceito de insólito, em nossa perspectiva, 

tangencia elementos pertinentes ao jogo - fenômeno que suspende a 

experiência ordinária e instaura o extraordinário - configurando-se 

como possibilidade de mirar de modo mais crítico a realidade, 

tangenciar potencialidades ainda não atualizadas do real, interferindo, 

por conseguinte, na práxis social. Visamos à abordagem de algumas 

obras, nas quais o insólito se manifesta. 

NO TECER DE NOVOS PARADIGMAS 

Testemunhamos o final de um século visivelmente marcado por 

profunda queda de referências e valores, que davam ancoragem 

estável ao mundo social. Vivenciamos uma transição paradigmática, 

que demanda um olhar de revista das questões relacionadas ao 

homem, à sociedade e ao mundo. Na contramão das promessas da 
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lógica racional, interpõem-se certezas provisórias, descentralizadas, 

deslocadas e fragmentadas. 

Como estudiosos, uma questão que se nos impõe, diante desse 

quadro é: há princípios e fundações ainda possíveis que possam 

alicerçar novos paradigmas em substituição ao paradigma clássico, 

mecanicista, que dissolvia a complexidade inerente aos fenômenos? 

Evidentemente, sabemos ser uma questão que não pode ser 

respondida por algumas poucas pessoas ou por um campo isolado, 

mas é desafio e tarefa de muitos. Nesse sentido, verifica-se a 

mobilidade de vários olhares e pesquisas na direção de encontrar 

respostas, provisórias que sejam, mas que amenizem a 

desestruturação em que se encontra o homem. Uma das formas é 

recorrer a alguns fatores que tecem a nossa história moderna, traçar 

alguns rumos nesse labirinto e puxar alguns fios para vislumbrar o 

espectro das novas configurações que possam atualizar novos 

paradigmas.4 

O sistema de pensamento para o qual a razão seria o ponto de 

partida e a certeza última, a partir da qual nos aproximaríamos de 

forma clara dos fenômenos naturais para observá-los, assevera ao 

homem a capacidade de conhecer, cada vez mais e com muita 

precisão, a natureza. De posse do conhecimento ele poderia testar e 

prever. A equação seria precisão, experimentação, previsão = 

eficiência. Pelas leis da natureza qualquer sistema que tivesse suas 

condições iniciais determinadas poderia ter sua evolução exatamente 

prevista, não havendo lugar para o erro e nem para o mistério. Ponto 

que leva Descartes a voltar as costas ao passado e traçar uma 

história do futuro. 
                                                            
4 Um paradigma constitui-se como uma lógica organizadora, composta por 
conceitos ideologicamente selecionados com os quais se lê o mundo e nele se atua. 

Para Morin (2003, p.25), “o paradigma efetua a seleção e a determinação da 
conceptualização e das operações lógicas. Designa as categorias fundamentais da 

inteligibilidade e opera o controle de seu emprego. Assim, os indivíduos conhecem, 
pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente neles.” Subterrâneo e, 

ao mesmo tempo, soberano, o paradigma organiza e controla o pensar, o sentir e o 
querer do homem. 
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Conforme sabemos, a epistemologia cartesiana e suas 

variantes, na qual se funda o pensamento ocidental, considera o 

conhecimento inquestionável em oposição à doxa (opinião discutível). 

Assim também concebe a ideia de unidade da ciência como a de uma 

racionalidade total e objetiva ligada à universalidade. Esta como 

promessa da verdade plena. A ciência seria a melhor forma de 

entender essas verdades e explicar suas leis. Os construtores do 

edifício científico tinham a sensação de estar no mais alto e firme 

ponto do conhecimento. Chegou-se a pensar durante o sec. XIX que 

certas ciências já formavam sistemas completos. 

A edificação desse sistema coerente subjaz à organização da 

escola e de seus princípios educacionais, à concepção moderna de 

infância e também permeia e orienta parte da produção literária para 

crianças e jovens, (e baliza as compreensões das categorias do 

imaginário como maravilhoso, fantástico e insólito). 

Evidentemente, hoje, não é mais possível acreditar em uma 

matriz histórica ou moldura teórica monolítica à qual se possa apelar 

para determinar a natureza do conhecimento. Nesse contexto, 

verificamos surgir adoção de posturas relativistas, pluralistas – ou 

recusa de escolha (ingenuidade). Entre outras, nossa posição se faz 

intermediária. 

Partimos do pressuposto de o ser humano ter uma natureza 

eminentemente falível, o que nos leva a negar o dogmatismo; e, ao 

mesmo tempo, leva-nos a ter a humildade de reconhecer que toda e 

qualquer interpretação singular é sempre incompleta e falível. E é, 

exatamente, a consciência dessa falibilidade que nos mune de 

energia e empenho para a análise do objeto de estudo, para o 

conhecimento dos conceitos e sua operacionalidade. É o que nos leva 

a um estado de alerta, disponibilidade, rigor na investigação e nos 

move a também nos despojarmos de crenças, quando a experiência 

estiver contra elas. O ser humano é o único ser capaz de 

planejamentos, mas o único capaz também de re-planejar. 
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O conhecimento, a partir dessa perspectiva, é infinitamente 

aproximativo, nunca acabado, a investigação, em processo, visa à 

verdade. Isto é, a verdade está sempre sob mira, mas é uma verdade 

movente e não a-histórica, admitem-se bolsões de indeterminação, 

que rondam os fenômenos e a noção de verdade vincula-se a uma 

comunidade de investigadores como um ideal regulador. Reconhecer 

um espectro amplo de possíveis explicações não elimina a 

responsabilidade e necessidade da busca. O mistério e a 

indeterminação fazem parte do objeto e do processo de investigação. 

A essência da razão, nessa perspectiva, é concebida como um 

estado processual, estado de incipiência e crescimento. E a ciência, 

desse modo, é concebida como algo vivo. Além do mais, não constitui 

o único modo de investigação. 

Parece-nos que a singularidade destas idéias está na 

compreensão de que Arte e Ciência compactuam no exercício da 

razão; a experiência estética é também uma forma importante de 

investigação, sugerindo mesmo novas possibilidades de compreensão 

do real e questionamento da própria realidade. 

A Estética, sob esta perspectiva, é concebida, em bases muito 

diferentes das que serviram de apoio às tradicionais estéticas 

filosóficas como a beleza e o prazer. Constitui uma ciência e - não se 

resume à ciência do belo, mas investiga, indaga fenômenos ou 

estados de coisas que de algum modo são dignos de admiração. 

O admirável não é determinado de antemão; constitui-se em 

ideais pelos quais nos sentimos atraídos e por isso nos empenhamos 

para atingi-los. A adoção deliberada desse ideal promove o empenho 

ético para a corporificação crescente de uma razão criativa no mundo 

(essa será a expressão de nossa liberdade humana em elevadíssimo 

grau). 

Essa razão não se confunde com racionalismo, é parte da 

natureza humana, é dinâmica e incorpora o domínio afetivo e o 

domínio da ação nas respostas em relação ao mundo. Razoabilidade 
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foi o nome atribuído por Peirce a essa razão em processo de 

crescimento para formar o humano cada vez mais humano, o que não 

exclui seus avanços e recuos, invenções, esgotamentos, não exclui 

seus paradoxos, contradições e perplexidades. Um ser que se 

desespera, mas não cessa de buscar uma verdade que lhe escapa. 

Um ser que pode estar fadado à barbárie, mas também à redenção. 

Nessa ordem de ideias, um faro investigativo para a tessitura 

de novos paradigmas encontra-se nas interfaces criadas entre a 

ciência, a arte e a tecnologia. Para nós, a literatura é um fio de 

Ariadne no labirinto dos novos tempos. Se compreendermos a 

literatura como “um autêntico e complexo exercício de vida, que se 

realiza com e na linguagem” (NOVAES, 2000, p.24), ou como um 

universo sensível aberto às reflexões da vida e da história, ou ainda 

como um fenômeno de linguagem resultante da experiência social, 

política e cultural do homem, vislumbramos, então, um terreno fértil 

para semeadura de uma nova forma de estar no mundo e de 

compreender a aventura humana. 

O ideal estético, de que falamos, é nutrido por cultivo de 

hábitos de sentimento e a literatura em todas as suas formas é 

essencial para esse cultivo, uma vez que corporifica potencialidade de 

ideias (plurissignificativas), adivinhações cifradas dos enigmas da 

vida, adivinhações das verdades das coisas traduzidas em cifras 

(substância encarnada de vida humana, é mais complexa que 

qualquer produção escrita ou qualquer teoria) – cifras da história. São 

essas cifras que educam os sentidos humanos. Elas provocam 

sensações, sentimentos e não se tratam de sentimentos 

inconsequentes, posto que o material da experiência estética provoca 

uma qualidade de sentimento que quer ser compreendido, portanto, 

leva a uma conclusão intelectual. 

A palavra admirável não pode ser aqui entendida no sentido de 

belo, mas no sentido do termo grego Kalos ou mesmo agamai – inclui 

o não belo, o assustador, o surpreendente, o angustiante, o repulsivo 
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e outros sentimentos variantes do escopo maior de admirável - 

atração e repulsão. 

Há uma tendência da arte, presente na literatura para crianças 

e jovens contemporânea, que vem buscando cumprir, em acordo com 

nossa época, a função de dinamizar essa razão criativa de que 

falamos. Trata-se de engenhosas resoluções para construção da 

narrativa que, manobrando relações espácio-temporais, providenciam 

o estabelecimento de situações que não se querem sólitas. Ao fazê-lo 

de forma cifrada, o insólito se manifesta e vai requerer atenção e 

inteligência astuta do leitor, por apresentar-se como testemunha de 

um sistema de vida paradoxal, através de sua própria expressão. 

Para Nelly Novaes (2000, p.141), “consciente ou 

inconscientemente, a criação literária (para adultos, crianças ou 

jovens) se constrói lúdica e inteligentemente, como um jogo, 

aparentemente descompromissado, mas, em essência, vitalmente 

engajado na conscientização de seu leitor, em relação às descobertas 

que lhe cabe fazer do mundo, que está à sua espera.” 

O JOGO, A LITERATURA E O INSÓLITO 

A experiência lúdica deixa sua ressonância como criação a ser 

conservada pela memória e transmitida. Nesse sentido, a literatura, 

como jogo, tem função social significante, embora muitas vezes se 

revele em uma natureza aparentemente desinteressada. Apesar de 

instaurar regras e uma ordem, o jogo provoca tensão, uma vez que 

dele participa o acaso, o risco, a incerteza, o inesperado, o 

imprevisível. 

Para Ivan Bystrina (1989), a perda do nexo reconhecível das 

necessidades imediatas de sobrevivência, a aparente superfluidade 

das atividades lúdicas transvaloram essas atividades em fenômeno 

cultural. 
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[...] o jogo (tanto de crianças quanto de adultos) - aliás 
não sozinho, mas juntamente com o sonho, com o 

devaneio, com o transe, com o êxtase, com a neurose, 

com os estados de loucura e de delírio, com o 

imaginativo-criativo, com o fantástico, o narrativo e o 

poético, com o irônico, o grotesco, o absurdo – situa-se 

em algum lugar no princípio da cultura humana. 

O lúdico perpassa todo procedimento comunicativo, uma vez 

que está em sua raiz. Edgar Morin5 fala da contrapartida e da 

convivência do homo sapiens e demens - esse seu outro que brinca, 

raciocina por absurdo, divaga, sonha e delira. 

Roger Caillois (1990) permite-nos entrever que mesmo as mais 

sérias situações de linguagem possuem componentes jocosos. Vale 

lembrar as incursões do lúdico de Dadá no universo do sério e da 

política, (em especial em Berlim na transição entre império e 

República de Weimar) em performances que desnudam o sério, 

deixando visível sua natureza lúdica. Ao mesmo tempo, o lúdico 

deixou entrever a sua profunda seriedade. 

A incursão do lúdico no universo do adulto, do sério foi 

perpetrada sistemática e reiteradamente. Bateson (1986) diz que é 

no lúdico que nasce a importante capacidade de metacomunicação. 

A atividade do jogo opera no espaço do entre, onde, nos 

arcanos da alma humana, a razão brinca. Na esfera do lúdico, entre o 

risco e o rigor, engendram-se o real e o irreal, a inocência e a lucidez, 

o prazer e a pesquisa. 

O conceito de insólito tangencia elementos pertinentes ao jogo, 

pode ser entendido como fenômeno que suspende a experiência 

ordinária. O insólito nasce de repentino estranhamento, não indaga, 

mas altera o regime normal da consciência, lembrando Cortazar. 

Entra em profunda correlação com os elementos pertinentes ao jogo, 

fenômeno que deixa entrever a tessitura da trama complexa que tece 

as relações entre o homem, a sociedade e a literatura.  Esta se tece 

                                                            
5 MORIN, E. O enigma do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
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na atividade lúdica e lúcida da criação, do jogo que se instaura no 

universo ficcional entre autor, obra, leitor, entre fantasia e realidade. 

Insólita é a literatura. 

A literatura para crianças e jovens, ao engendrar o lúdico e o 

insólito, apresenta-se terreno fértil para a tessitura de uma nova 

lógica. As situações insólitas que brotam da escritura podem se 

tornar alternativa literária importante para a compreensão da 

complexidade das transformações contínuas, pelas quais passamos, 

podem se tornar alternativa compatível com o inconformismo diante 

do desconcerto do sentido da vida e, ao mesmo tempo, uma forma 

de redescobrir o mundo e sua trama complexa e polifônica, 

penetrando no âmago de intangíveis e invisíveis ligações existentes 

entre várias dimensões – também nascedouro de encantamentos. 

Selecionar narrativas que representem o que apontamos não é 

empresa fácil, tampouco é nossa intenção, neste espaço, propor 

análises para provar nossa hipótese explicativa. Assim, entre outras 

possibilidades, seguem-se alguns exemplos pinçados no universo de 

nossa literatura, que dialogam com as ideias aqui esboçadas. 

ALGUMAS MANIFESTAÇÕES DO INSÓLITO NA LITERATURA 
PARA CRIANÇAS E JOVENS 

1. O insólito traz ideia de antagonismo, levando-nos a atribuir 

valor invertido a termos semelhantes: o normal e o anormal; o 

verdadeiro e o falso; o natural e o sobrenatural etc. A intromissão do 

anormal no normal, da dúvida na certeza, a quebra de uma lógica 

pela instauração de outra levam o leitor a questionar seu ponto de 

vista e as verdades por ele tidas como naturais. Na esteira de Tzvetan 

Todorov (2004), trata-se de uma “transgressão da lei”. Seja no 

interior da vida social ou da narrativa, a intervenção do elemento 
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anormal promove uma ruptura no sistema de regras preestabelecidas 

e nela encontra justificação.6 

Essa atmosfera do insólito se faz presente na história do leão 

que comia tudo o que via em sua frente, no livro Leão Devorador 

(2009) - obra de literatura infantil de autoria de Lucia Góes. O lúdico 

e o nonsense são elementos que caracterizam o protagonista – Roco - 

o leão de Carolina, bichinho de estimação, que cresceu junto com ela 

e se tornou um ávido devorador. Rocco - nome do animal - é uma 

referência ao ronco de sua barriga, quando ele sentia fome. As 

ilustrações de Simone Matias reiteram e fazem ressoar o texto de 

Góes, deixando visível a enorme barriga do leão com tudo o que ele 

comia (comida, gente, bichos, eletrodomésticos e até mesmo o metrô 

e o mar). Assim como a baleia de As Aventuras de Pinóquio, de 

Collodi, o que ia para a barriga de Roco conservava-se intacto. Daí, 

os coelhinhos devorados pelo leão, em determinado momento, irem 

se reproduzindo e construindo um lar dentro da barriga do felino. 

Roco, por fim, expele tudo de sua barriga e as coisas voltam aos seus 

lugares. 

Os eventos insólitos são percebidos pelo leitor, pois envolvem 

situações que não ocorrem na realidade, também porque surgem 

como reflexo da denúncia no plano narrativo, pelas vozes e trejeitos 

das personagens, que se surpreendem com os fatos, e no plano do 

próprio conflito da narrativa. Essas são as formas que apresentam os 

eventos à sua natureza extraordinária. As explicações lógicas, no 

interior da narrativa, não ocorrem e eles passam a incorporar a 

realidade quotidiana desses seres ficcionais, (o natural e o 

maravilhoso intercomunicam-se). Aceitos sem possibilidade de serem 

impedidos de acontecer ou explicados. No conto, o movimento final 

restaura o equilíbrio do inicio da narrativa, perdido pela fome 

incomum do leão de Carolina (que continua leão e devorador?). 

                                                            
6
 Idem, ibidem. p. 174. 
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2. A opção pela convivência do sólito e do insólito acena para 

um “reconhecimento inquietante”, no dizer de Irlemar Chiampi 

(1980). Ao mesmo tempo em que se problematiza a concepção 

racional-positivista moderna, põe-se em evidência a possibilidade de 

coexistência de mundos, do ordinário e do extraordinário. O insólito 

se constrói na narrativa através de estratégias utilizadas pelo autor, 

mas, igualmente, se define na recepção, a partir de efeitos 

condicionados ou não no ato de leitura. É o que ocorre na obra Os 

lobos dentro das paredes, (2005) - texto de Neil Gaiman e ilustração 

de Dave Mckean. 

Lucy escuta ruídos "furtivos, rastejantes e amarrotados" vindos 

de dentro das paredes de sua casa. A menina está convicta de que há 

lobos vivendo ali, no entanto, ninguém de sua família acredita nela: 

"Você deve estar ouvindo camundongos", diz a mãe; "Morcegos", 

berra o irmão; "Malditos ratos", resmunga o pai. E todos: "Se os 

lobos saírem de dentro das paredes está tudo acabado." "O que está 

acabado?", pergunta Lucy. "Tudo", diz a mãe. "Todo mundo sabe 

disso", completa. Os ruídos continuam, cada vez mais apressados e 

alvoroçados. Em uma noite, as tais criaturas realmente aparecem. A 

família, exilada no quintal, busca solução, enquanto os lobos assistem 

à sua televisão, comem a sua comida e dançam "danças lupinas" pela 

casa, até que a menina tem uma ideia: "Tem um monte de espaço 

nas paredes da casa. E pelo menos não é frio lá.", diz ela.  A família 

de Lucy entra pelas paredes rumo a um final surpreendente. 

O insólito manifesta-se nas imagens, no verbal e na interação 

entre as duas linguagens, entretecendo-se na construção do próprio 

enredo: lobos vivem dentro da parede e trocam de lugar com os 

humanos, depois. O lúdico integra o jogo proposto nesta nova 

construção. 

Já na imagem da capa, temos alguns índices dessa construção: 

os olhos de verdade que miram pelo rasgo no desenho de traços 

infantis e pouco detalhados. A menina também apresenta poucos 
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detalhes, retratada com traços estilizados e cores pastéis. São os 

olhos os elementos mais reais da cena. Olhos de animais, 

provavelmente dos lobos do título, numa correlação com o teto verbal 

que acompanha a página. Os lobos que espiam de dentro da parede 

(eles nos espiam? A menina também – dúvida que incomoda).  

Os traços que predominam são justamente os estilizados e as 

cores pastéis (com cenários e personagens pouco detalhados, meio 

distorcidos). Os olhos animais que espiam pela parede surgem em 

outros momentos, fixos em nossa direção (figura 10). O texto verbal 

corrobora a atmosfera de estranhamento na descrição dos ruídos 

dentro da parede: “ruídos briguentos, perambulantes, enferrujados 

dentro das paredes”. 

A figura dos lobos aparece por meio de traços e retraços 

contorcidos, “desesperados”, que combinam com a expressão dos 

animais (com seus olhos pintados apressadamente de laranja). O 

comportamento dos lobos, que saem das paredes, amplia a sensação 

de incômodo e estranhamento, apesar da comicidade que oferece: 

(figura 13): o lobo usa as meias nas patas, na orelha e na cauda, 

enquanto dorme de pernas para o ar. Observa-se o entrecruzar de 

dois comportamentos - outra mistura estranha do comportamento 

animal e humano. A ilustração seguinte traz uma referência forte: há 

lobos sujos de geléia – a visão fica ambígua, pois, a ela imanta-se a 

miragem de lobos sujos de sangue. Os lobos comem a geléia e 

espalham o resto nas paredes. 

O comportamento dos lobos, ao virem pessoas saindo da 

parede (figura 15) é de estranhamento, suas expressões são de 

espanto, como se insólito fosse ver humanos saindo da parede e não 

o contrário. O “ARGH”, que emitem, amplia a ideia dessa reação. 

Associada a elementos das histórias em quadrinhos, a expressão 

referenda a uma reação de nojo. Nesse momento, suas expressões 

são mais humanas do que lupinas (no livro há sempre esse contraste 

entre o comportamento humano e o animal). Um close é dado na 
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expressão de espanto de um dos lobos: olhos arregalados, boca 

aberta e língua de fora, enquanto o texto verbal brinca com a 

imagem, fazendo-se sair de dentro dessa mesma boca – um texto 

irônico que retoma o que os humanos disseram inicialmente quando 

viram os lobos saindo da parede: “e quando as pessoas saem de 

dentro das paredes... está tudo acabado”. Esse movimento circular 

coloca mais uma vez em cheque quem é o humano e quem é o 

animal na história. 

A marca da pisada de uma pata de elefante sobre o pão com 

geleia, no final, amplia a sensação de estranhamento da história, que 

agora aponta para o fato de haver elefantes na parede (o que seria 

bem mais complicado, pelo tamanho dos elefantes). É como se o jogo 

continuasse: algo mais vai sair da parede? Quem sairá da parede 

agora? E os humanos, vão deixar que sejam expulsos mais uma vez? 

Etc... 

3. Por trás da ideia de insólito, há ainda uma noção de duplo, 

que rompe com nossas hipóteses explicativas acerca da 

representação da própria realidade. Ao borrar as barreiras entre a o 

real e a fantasia, torna o projeto literário capaz de duplicação de 

mundos. É o que encontramos na novela do argentino – Bioy Casares 

- “A Máquina fantástica”.7 

Trata-se de uma invenção muito mais impressionante do que 

poderia sonhar qualquer holografia. Mesmo essas como as que hoje 

podem nos surpreender por alguns momentos, quando nos 

deparamos com as máscaras holográficas que podem ser exibidas nos 

usuários, mas manipuladas por computação gráfica; ou assistimos a 

um show, em que a cantora é puro registro tridimensional em luz 

impalpável e flutuante. A máquina de Morel consegue um nível de 

representação do ser em toda completude, chegando à sutileza do 

cheiro, do sopro, da transpiração. O instante vivido é capturado e 

                                                            
7 CASARES, Casares.  A Máquina fantástica.  São Paulo: circulo do livro. s/d. 
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pode ser repetido infinitamente. Como se a vida fosse premiada com 

a eternidade. O espaço, e tudo o que compõe o ambiente, a 

vegetação, o espaço arquitetônico, do exterior e interior, as flores e 

seres humanos são duplicados por esse registro perfeito e 

infinitamente repetível. 

Em A máquina fantástica, a aura do insólito ronda o narrador e 

este traz o leitor para o centro do espaço ficcional, onde ambos 

compactuam hipóteses e perplexidades. Perfaz-se, durante a 

narrativa, momentos de indecisão, de hesitação, apesar de 

acompanharmos o narrador protagonista e sua paixão por Faustine, 

não sabemos se ela é real, se ele é o espectro ou se são os outros. 

Somente no final, nos vem informação de que, operando a máquina, 

o narrador duplica-se por esse registro perfeito. Todas as 

personagens até então passaram por um lento processo de extinção. 

Nos seres humanos, inicia-se com a deterioração pelas extremidades. 

Nós acompanhamos o lento processo. O estranhamento, a irrupção 

do insólito e o percurso de tentativas de compreensão levam-nos a 

vislumbrar o aspecto da dialética da morte e vida inclusa no signo, na 

fissura real/realidade, com a inquietante consciência de como a 

representação vive vicariamente no lugar daquilo que é por ela 

representado. 

Como já acenamos em outra ocasião (CUNHA, 2009), essas 

narrativas trazem elementos para combater o que poderia resultar 

em alienação, sugerindo, senão a compreensão da realidade, um 

questionamento desta e uma investigação em seus interstícios. 

Colocam-se como mensageiras do espanto primordial. 

4. Quando o autor não tenta mais convencer o leitor, torna-o 

cúmplice, aliado de suas perplexidades. Não propõe soluções, mas a 

arbitrariedade procurada acaba por gerar a ambiguidade proposital. 

Um fazer, que fascina, porque espanta, amedronta e comunica uma 

consciência dolorosa e lúcida de que as palavras não esgotam a 

expressão da realidade (COVIZZI, 1978). 
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A história do hidroavião - de Antonio Lobo Antunes - (1994). 

Inicia-se pelo canônico era uma vez, próprio de contos infantis, no 

entanto, a narrativa realiza-se à semelhança dos romances adultos do 

autor, nos quais se estabelece uma tentativa patética de recobrar 

raízes de uma realidade e também de uma identidade que se 

desintegra. Essa desintegração ocorre em função do impacto e da 

experiência. A experiência é a guerra de Angola, vivida pelo narrador 

ou personagens, experiência que reverbera, por meio de 

estabelecimento de vínculos analógicos entre tempos (passado e 

presente), espaços (África e Portugal) e em outros aspectos violentos 

da realidade lisboeta/portuguesa vivida pelos protagonistas presentes 

na narrativa. Portanto, a temática é vinculada à Guerra Colonial em 

África, ao complicado processo de descolonização português e à 

forma como os retornados foram recebidos em Portugal, em especial, 

em Lisboa. 

Os eventos insólitos estão entranhados nos aspectos estilísticos 

da linguagem - quase sempre usados como arma de agressão contra 

o próprio autor, contra todos e contra o leitor - também engendram a 

narrativa de modo a destruir aspectos agonísticos de um cânone, já 

que foge da delicadeza, do correto, do educado, manifestando-se 

como instrumento de choque. 

O estilo prima pela secura, crueza, concisão, pela concorrência 

de registros distintos, com repetições insistentes, pela presença de 

um refrão - “Como é Lisboa Artur?” – o recurso a uma linguagem 

metafórica. Há uma transfiguração do presente em algo fantasmático 

ou onírico - interpõem-se obsessivamente – à realidade do 

protagonista – os momentos de recordação da experiência africana. 

Há um silêncio e uma monotonia que incomodam, mas há um ritmo 

discursivo veloz, que corta a narrativa, decorrente do uso do 

assíndeto, que impede suavizar a história, ou alentar o desejo de 

recriar relatos de aventuras sucessivas. O incômodo se faz pelas 

descrições, por meio das referências sensoriais, sobretudo no que se 
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refere à visão, ao olfato, ao paladar. Essas sensações são 

responsáveis pelo visualismo que se faz presente e pela imersão do 

leitor no espaço. Os cenários são revisitados pela recuperação dos 

sons, odores e sabores, na maior parte das vezes desagradáveis, em 

especial ao se tratar da ambiência lisboeta. A ação desenrola-se 

predominantemente em uma zona degradada e marcada pelo 

abandono. 

Os protagonistas: Arthur, o cego e o indiano, são três adultos, 

circunscritos a esse espaço e a uma incapacidade de ver, falar; com 

atitudes muito similares a condutas do “infante”, aquele a quem ainda 

é negada a voz e ou o poder de voz - pela recorrência, apresentam 

sintomas muito próprios de autistas, que têm um “olhar que não 

olha”. Durante as reflexões silenciosas de Arthur, é o hidroavião que 

funciona como limite em seu horizonte, é o último objeto que lhe 

prende o olhar. O hidroavião é uma sombra do que fora – e apodrece 

lentamente à beira da água; assim como o homem faminto e 

enregelado, não consegue suportar sua existência em Lisboa. Ambos 

se completam.  Nessa conjunção, alçam voo. 

O hidroavião propiciando o vôo rompe a estagnação 

introduzindo a narrativa em uma dimensão até aqui impensável: da 

fantasia, da magia e do insólito. Via pela qual se fez canônica a 

literatura para crianças.  Lobo Antunes encontra, aí, uma brecha 

salutar para entrever, na convivência entre a História e a ficção, algo 

que não pode ser analisado apenas com os instrumentos da lógica e 

da razão, que aceitamos para explicar a realidade que gerimos e na 

qual vivemos. 

Pela complexidade da obra, questões surgem no que concerne à 

relativização: o que é verdade? O que é mal? O que é humano? O 

que é fantástico? O que é imaginário? O que é real? 

O voo, no desfecho da narrativa, não se sabe se realmente 

existiu, simbolicamente realiza uma aspiração espiritual de libertação 

do ser humano. Segundo Chevalier: liberta o homem da gravidade 
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que o amarra à terra sobre a qual se arrasta. Em outra instância, 

reunidas as vontades individuais, o hidroavião eleva-se pela vontade 

coletiva, capaz de materializar o sonho em um objeto. É uma forma 

de conseguir a liberdade. 

Os eventos insólitos não deixam marcas muito visíveis no corpo 

verbal. Essa sutileza faz a obra atingir um patamar em que a própria 

fruição é um evento insólito, nessa estética da guerra. Alojam-se 

incômodos, engendram-se sugestões ou qualidades de sentimento de 

admiração e, ao mesmo tempo, de repulsa. Provocam uma razão – 

movida por força meiga porque sente e se intromete na investigação. 

Uma razão aventureira que investiga uma verdade, a qual se move 

por entre os enigmas da realidade que vivemos, e que incomoda 

porque provoca uma síntese intelectual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alojada no coração dos problemas de um indivíduo, ou de uma 

comunidade cultural e social, a literatura e a fantasia não levam à 

evasão, como querem alguns, tampouco as imagens que delas 

derivam não se desligam da existência dos homens, de seu contexto 

social. Tais elementos são acolhidos no imaginário e este os associa a 

imagens do passado, a informações do presente, modelando de 

forma compreensiva os fenômenos (sensações, sentimentos, conflitos 

e saídas para dramas humanos). 

A literatura comporta tal processo tornando-se condição básica 

de relacionamento entre os homens, porque faculta expressão de 

dramas humanos e soluções possíveis. A criação literária opera com 

sugestões fornecidas pela fantasia e, por isso, pode trazer soluções 

imaginativas aos complexos projetos humanos. Assim, socializa 

formas, as quais propiciam a percepção, a repulsa, aceitação ou a 

reflexão sensível, intelectual e crítica sobre tais problemas. 

Configura-se, desse modo, essencial para o conhecimento do real e a 
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adoção de uma atitude mais crítica, acenando para possibilidades de 

compreensão da dinâmica transformação do mundo, dela participar 

com maior engajamento social e responsabilidade. 

Portanto, nem sempre problematizar o real factível é apresentá-

lo como sólito. Às vezes, a problematização faz-se mais fértil pelas 

sendas do insólito. 
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ESPACIALIDADES INSTIGADORAS DO INSÓLITO NA 
OBRA BOJUNGUIANA* 

KHALIL, Marisa Martins Gama-8  

Escrever nada tem a ver com significar, 
mas com agrimensar, cartografar, mesmo 

que sejam regiões ainda por vir. 

(Gilles Deleuze; Félix Guattari) 

As narrativas de Lygia Bojunga possuem como foco importante 

de constituição estética a construção do enredo por intermédio de um 

trabalho elaborado com os espaços ficcionais. O leitor das narrativas 

bojunguianas entra sempre em contato com enredos que desvelam 

mundos que representam muitas vezes penosas realidades sociais, 

como a morte, a violência e as desigualdades sociais; contudo todo 

esse realismo temático não é trabalhado na forma realista de 

composição, com a descrição direta de situações coloquiais. O 

realismo temático aparece construído, em muitas narrativas 

bojunguianas, através da irrupção do insólito nas cenas cotidianas. 

Os espaços normatizados pela sociedade sofrem um deslocamento e 

passam a abrigar espacialidades em que o irreal, o onírico e o insólito 

se desvelam. Nesse sentido, o insólito surge como que para explicar o 

sólido; o irreal abre-se como uma zona possível dentro do real, ou, 

dito de outra forma, o irreal aponta as inconsistências do real. É o 

que temos, por exemplo, em A bolsa amarela, em A casa da 

madrinha, em Nós três e em tantas outras narrativas bojunguianas. 

Tomaremos como narrativa de análise para o presente estudo O sofá 

estampado. 

                                                            
* Texto apresentado em Mesa de Conferência no evento “O Insólito e a Literatura 
Infanto-Juvenil - III Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa 

Ficcional - IX Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional”; vinculado ao 
projeto de pesquisa “Representações do espaço na narrativa fantástica” (Bolsa 

Produtividade em Pesquisa – CNPq). 

8 (UFU/ CNPq) mmgama@gmail.com 
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O sofá estampado, texto de Bojunga que marca o início da 

década de oitenta, revela ao seu interlocutor um mundo de 

possibilidades no terreno conotativo. Seu universo diegético é 

plurissignificativo e tal multivocidade começa essencialmente pelo 

título: o vocábulo estampado não é mera escolha do acaso. 

Por que o sofá não é simplesmente amarelo bem clarinho e 

pronto? Ou verde, ou azul, ou rosa, ou branco? Não, ele é 

“estampado”. Aliás, o que é estampado nesse livro? Foi a partir dessa 

indagação que iniciamos uma investigação mais apurada sobre a 

“estampa” construída do referido livro. Vejamos a descrição do sofá: 

O sofá estampado é uma graça. Gorducho. Braço 
redondo. Fazenda bem esticada. Mais pra baixo que pra 

alto. Mas o melhor de tudo – longe, nem se discute – é 

o estampado que ele tem: amarelo bem clarinho, todo 

salpicado de flor; ora é violeta, ora é margarida, e lá 

uma vez que outra também tem um monsenhor. 

(NUNES, 1991, p. 9) 

Entendendo estampa por “desenho impresso ou gravado; 

imagem; figura; impressão” (LUFT, s.d., p. 296), ou “ilustração fora 

do texto, em folha de papel especial, a arte de imprimir” (HOLANDA 

FERREIRA, 1986, p. 577), verificamos a sua característica tanto visual 

como verbal. Se alguma coisa constitui-se de várias estampas, essa 

coisa recebe a denominação de estampada. Um tecido, por exemplo, 

é estampado quando é composto não só por uma cor, mas por várias 

cores e/ou figuras. 

O texto torna-se estampado por se constituir pelo visual, um 

visual onde pululam imagens ininterruptas, fragmentárias e, ao 

mesmo tempo, aglomeradas, um visual relacionado à importância das 

espacialidades narrativas. Assim, ao relacionar os elementos 

estruturantes do texto e os códigos atualizados no mesmo, 

constatamos que o vocábulo estampado não aparece, de fato, em 

vão, pois o próprio texto é estampado. Como veremos adiante, o 

texto propicia a conjunção do aparentemente inconjugável, 
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construindo-se pelo alinhavo entre diferentes tecidos, planos, 

visibilidades e espacialidades. 

Toda a construção de Vítor, o tatu protagonista da história, é 

norteada pela categoria básica de significação: /visão/ X /cegueira/. 

Entendamos, aqui, os dois termos não no sentido biológico e 

denotativo, mas no sentido metafórico. Vítor, no início da narrativa 

consegue ver o mundo – não é cego dos olhos, porém é cego de 

ideias. O seu percurso será, então, gerado pela necessidade de visão, 

visão essa não só constituída pelo eidô (eu vejo), mas também e, 

principalmente, pelo eidós (ideia). 

A cegueira, diz Sócrates, é a perda do olho da mente. A 

proximidade sonora entre avoir (possuir) e voir (ver) indica a 

proximidade ideológica, pois ver é possuir o mundo. 

Vítor passa ao leitor o desconforto que sente pelo fato de ser 

olhado, de ser visível. Merleau-Ponty afirma que “há um círculo do 

visível e do vidente, o vidente não existe sem a existência do visível” 

(1971, p. 139). Um trecho que ilustra perfeitamente esse sentimento 

de temor ao olhar do outro é quando Vítor começa a estudar: 

Quando o Vítor entrou pra escola escolheram o lugar 

dele: primeira fila. Ele perguntou se podia trocar. Só 

que em vez da pergunta saiu um espirro. A professora 

respondeu saúde! E ele ficou na primeira fila: escolhido, 

cara baixa. No outro dia já entrou bem encolhido. Disse 

bom dia bem baixinho (ninguém ouviu), e se mudou 
pra segunda fila: baixinho também. E daí pra frente foi 

se mudando cada vez mais baixo e cada vez mais pra 

trás. Acabou chegando numa árvore que marcava o fim 

da classe. Deslizou pra trás do tronco: se ajeitou; 

entortou a cara pra espiar o que estava acontecendo na 
aula. Quando o olho da professora chegou perto da 

árvore, a cara desentortou. 

Entortou. 

Desentortou. 

Entortou. (NUNES, 1991, p. 22) 

Na primeira fila, Vítor seria muito notado e a sua figura visível 

ficaria predisposta a emitir muitas significações: daí ter-se escondido 

paulatinamente até chegar ao fim da classe, atrás do tronco. O 
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parágrafo seguinte ao trecho supracitado revela plenamente o 

resultado da não-visão dos outros sobre ele: “Desentortou; o tempo 

passou. E de tanto ninguém ver o Vítor, parecia que todo mundo 

tinha se esquecido do Vítor.” (NUNES, 1991, p.22 – grifos nossos) O 

olhar, conforme se pode verificar, constrói os signos; o que o nosso 

olho alcança é significante e, imbuído de significado, emite 

significações. Já o não-olhar destrói os signos, niiliza-os. O que não é 

visto, como o texto confirma, é esquecido. 

Na cena já citada, Vítor encontra-se na sala de aula e, apesar 

de toda a sua timidez e desejo de apagar-se diante dos outros, ele é 

escolhido pela professora para declamar justamente o poema “O 

último andar”, de Cecília Meireles. O último andar é um lugar elevado 

e quem olha dele tem que lançar um olhar a distância. Nele, a visão é 

panorâmica; os mínimos espaços não são percebidos, só se alcançam 

com clareza as coisas grandiosas. O mar, como é colocado no poema, 

pode ser visualizado; em compensação, as coisas menores ficam 

imensamente diminuídas: os homens transformam-se em pequenos 

pontos. Curiosamente, o último andar representa para Vítor, no 

contexto em que ele se situa, o lugar onde ele desejaria estar, pois, 

se lá estivesse, não conseguiria olhar com nitidez os outros e, 

consequentemente, os outros não poderiam olhá-lo com nitidez. 

Aliás, a trajetória de Vítor é marcada por esse desejo de 

manter-se escondido, sem ser olhado, um desejo de invisibilidade. No 

entanto, uma reviravolta ocorre no percurso de Vítor, já que, de 

oculto, ele passará a ser extremamente exposto, ao abandonar a 

floresta e ir para a cidade. É quando se torna tatu-propaganda em 

função do seu amor por Dalva, a gata que mora na cidade, vencedora 

do prêmio de “telespectadora mais assídua” de propagandas da TV. 

Para conquistar Dalva, Vítor torna-se tatu-propaganda. Sua imagem 

passa a ser veiculada por milhões de telas em milhões de casas. No 

ritmo publicitário, sua imagem passa a ser “alugada-vendida-

emprestada”, até ele ser de todo “espremido”: “Ele não interessa 
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mais: a tevê já espremeu tudo que ele podia dar” (NUNES, 1991, 

p.98). Percebe-se, nesse pequeno excerto, que se evidencia o final de 

Vítor como tatu-propaganda; o poder de esvaziamento do olhar do 

outro é imenso, já que, de tanto a imagem de Vítor ser olhada, foi 

sendo a tal ponto esvaziada, que se tangeu para o nada. 

O jogo entre as espacialidades do visível e do invisível perpassa 

toda a trama. No plano da aparente invisibilidade, temos um dos 

mais importantes espaços da narrativa: os buracos que Vítor cava 

para fugir dos olhos dos outros. Cava buracos na floresta, cava 

buracos na cidade, cava buracos no sofá estampado da sala de Dalva, 

a gata telespectadora. 

O buraco é “símbolo da abertura para o desconhecido: aquilo 

que desemboca no outro lado (o além, em relação ao concreto) ou 

que desemboca no oculto (o além em relação ao aparente)” 

(CHEVALIER; GUEERBRANT, 1990, 148). No plano imaginário, o 

buraco é como a espera ou a súbita revelação de uma presença. Foi 

de um buraco no crânio de Zeus que saiu Atena, a deusa da 

inteligência e, por isso, o buraco pode ser simbolicamente 

considerado como o caminho do parto natural da ideia. É revestido 

por todas essas significações que o buraco se figurativiza na 

narrativa. Vítor, quando cava buracos, cava a abertura para o 

desconhecido, para o insólito. Com os buracos, percebe-se que Vítor 

reelabora suas ideias através do imaginário. Ao cavá-los, imerge no 

seu próprio espaço desconhecido - nas redes do seu subconsciente – 

e procura-se, esmiúça-se, esbarra-se em seus medos e, finalmente, 

acha-se. Biologicamente, o buraco remete para o sentido da 

fertilidade e o é também no texto analisado, porque Vítor vai se 

compondo e se descobrindo, renascendo de fato dentro dos buracos. 

É nos buracos que Vítor rompe as barreiras do mundo sensível e 

alcança outro mundo. E esse novo mundo, ironicamente, um mundo 

onírico, será a sua forte ponte para o mundo real. 
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De acordo com Louis Vax (1965), o espaço fantástico aparece 

como uma variação subjetiva do espaço objetivo – ao mesmo tempo 

homogêneo e contínuo –, desencadeada por meio da hesitação do 

sujeito, vítima de eventos anormais. O mundo exterior deixa de ser 

uma realidade plena para transformar-se em outra realidade, que se 

constitui no interior do sujeito, irradiando-se para o exterior sem 

demarcar contornos precisos. Nesse sentido, é o jogo entre os 

espaços externos e internos que define em grande parte o grau do 

fantástico na narrativa de ficção. 

Como esclarece Milton Santos (2004, p. 153), o universo “não é 

um amontoado de coisas, e sim um sistema formado de sistemas que 

agem entre si [...]. O que se passa em um lugar depende da 

totalidade de lugares que constroem o espaço”, totalidade de lugares 

abrange não só a topografia dos lugares físicos, mas também a 

complexidade entre os espaços internos e os externos. 

Contudo, “o jogo entre o exterior e a intimidade não é um jogo 

equilibrado” (BACHELARD, 1993, p. 19) nem simples. É pelo caráter 

assimétrico e complexo desse jogo que a narrativa define seus graus 

de realidade e de irrealidade, e, nessa perspectiva, configura sua 

maior ou menor inserção no âmbito do fantástico. Sendo assim, um 

caminho viável para a análise da literatura fantástica pode ser o 

estudo da configuração dos espaços ficcionais, de forma a pesquisar 

como os locais (internos ou externos às personagens) constroem os 

efeitos de estranhamento no leitor. Esse jogo intensamente complexo 

entre o espaço externo e o interno é uma das principais molas 

propulsoras do insólito em O sofá estampado e ele ocorre a partir da 

metáfora dos buracos escavados pelo tatu Vítor. Os buracos externos 

conectam-se a experiências e memórias internas, onde estão 

guardados os medos, coragens, desejos, renúncias – tudo se mistura 

para a composição de imagens que aparecem de forma fragmentária, 

múltipla. Os buracos podem ser lidos como zonas de fronteira. No 

entanto tais fronteiras não figuram como uma simplificação entre o 
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limite do exterior com o interior, mas como lugares de abertura e de 

diálogo entre níveis de realidade e irrealidade aparentemente 

incompatíveis. 

De acordo com Remo Ceserani (2006, p. 73), um dos 

procedimentos constitutivos do fantástico é a representação da 

passagem de limite e de fronteira. Nas narrativas fantásticas: 

Várias vezes encontramos [...] exemplos de passagem 

da dimensão do cotidiano, do familiar e do costumeiro 

para a do inexplicável e do perturbador: passagem de 

limite, por exemplo, da dimensão da realidade para a 

do sonho, do pesadelo, ou da loucura. O personagem 
protagonista se encontra repentinamente como se 

estivesse dentro de duas dimensões diversas, com 

códigos diversos à sua disposição para orientar-se e 

compreender. 

A fronteira desencadeia o “efeito limite”, e, ao trabalhar com 

esse efeito, a narrativa desloca posições e sugere o movimento entre 

ordem e desordem. Nos buracos, Vítor, apesar de considerar-se 

perdido, acaba organizando suas ideias e suas visões sobre o mundo. 

O trabalho com o “efeito limite” aparece quase sempre atrelado ao 

desvelar de um outro espaço, o “nada”, já que o desvelar de 

dimensões e fronteiras gera “buracos vazios dentro da realidade” 

(Ibid., p. 88), lacunas espaciais que sugerem não apenas um simples 

preenchimento, mas a sua conexão com outros possíveis espaços – 

cheios ou vazios, reais ou imaginários. 

O efeito limite, gerado pela literatura que mina o real, desloca-

o, desestabiliza-o, assemelhando-se à noção de devir. Para Deleuze 

(1997, p. 11) o devir: “não é atingir uma forma (identificação, 

imitação, Mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de 

indiscernibilidade.” Nesse sentido, o devir concretiza-se como uma 

zona intermediária, um espaço entre, no meio. O espaço proposto 

pela literatura fantástica é o do entrelugar, o da indiscernibilidade. 

Nos buracos, Vítor consegue instalar-se nesse entrelugar e construir 

um mundo paralelo, no qual as imagens dele resultantes provocam 
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sensações contraditórias, como as de hesitação e compreensão; de 

desconforto e conforto. 

Os frequentes buracos que Vítor cava inscrevem-se como 

labirintos e os labirintos, em função de sua estrutura gerada pelo 

cruzamento de caminhos, assemelham-se a rizomas. De acordo com 

Deleuze e Guattari (1995, p.32), o rizoma é um espaço que não tem 

começo nem fim, mas “sempre um meio pelo qual se cresce e 

transborda”. Ele não é constituído de unidades, porém de dimensões, 

“de direções movediças”. O espaço do fantástico, do insólito, é 

essencialmente rizomático, seja por sua multiplicidade significativa, 

seja pela ruptura que estabelece com o “real”, seja pela conexão 

alegórica que opera em relação ao mundo. Veremos que os buracos 

que Vítor cava quando se sente envergonhado e começa a tossir 

desencadeiam outras importantes imagens narrativas, outras 

espacialidades, com as quais Vítor depara. Tais imagens terão uma 

forte coerência interna, apesar de parecerem completamente 

desconexas. A primeira dessas figuras é a escada. A escada é símbolo 

por excelência da “ascensão e da valorização, ligando-se à simbólica 

da verticalidade”. 9 

Depois da escada, é o céu cinzento, a rua, o silêncio, a hera a 

subir pelos muros, o vento leve e o cheiro de jasmim. Essas imagens 

e espacialidades são, na verdade, a preparação para a entrada de 

duas figuras principais que aparecem na rua: o lenço estampado e 

frio, e a mulher sem rosto. 

A rua simboliza o próprio caminho a ser percorrido por Vítor. 

Sobre o céu cinzento, podemos interpretar o cinza como a cor 

do inconsciente, a cor da “ressurreição dos mortos”. Pode-se afirmar 

que Vítor, enquanto está na rua, se encontra num estado de 

conjunção com o seu inconsciente profundo. É como se estivesse 

temporariamente morto para as coisas concretas e pudesse renascer 

                                                            
9 Idem, ibidem, p.378 
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a qualquer momento. A sua saída definitiva dos buracos representará 

a sua ressurreição. 

A hera é símbolo “da persistência, do desejo”; Vítor é 

persistente, apesar do seu medo, tanto que ele cava diversos buracos 

na intenção de achar a rua novamente; e o seu desejo é conhecer-se 

a si próprio: da imersão para a emersão e vice-versa. 

O vento simboliza a mudança que está por vir nos rumos de 

Vítor. É como um presságio. O vento é leve, pois a sua mudança é 

paulatina. 

O cheiro de jasmim é forte como das flores que ornamentam a 

morte. 

O lenço é símbolo do adeus: a morte é um adeus; ele é 

estampado: “amarelo bem clarinho, todo salpicado de flor; ora 

violeta; ora era margarida, e lá uma vez que outra tinha um 

monsenhor”. De acordo com a simbologia, o amarelo é, ao mesmo 

tempo, símbolo da fertilidade, da morte e da decepção. A narrativa 

engloba toda a simbologia da cor amarela: Vítor encontra a rua nos 

seus momentos de decepção com o mundo e, o texto sugere, nela, 

encontra a morte, só que esta morte é bem fértil, pois dela vem o 

seu ressuscitar, a sua constituição como sujeito “por dentro”, oposta à 

prática de subjetivação que o constrói “por fora” – pela família, pela 

escola, pela televisão, pela sociedade. 

O lenço é estampado de flores (violeta, margarida e 

monsenhor). A flor é símbolo da fugacidade das coisas e também da 

fugacidade da própria vida, que é efêmera. 

A Mulher sem rosto é o símbolo principal da morte – a morte 

não mostra a cara. 

O título do texto focaliza o sofá, que é um espaço – de enorme 

relevância na trama. Na relação de Vítor com a gata Dalva, o sofá é o 

palco do amor, incorpora EROS – é o espaço do “namoro” dos dois. 

O estampado do sofá é o mesmo do lenço. O sofá “amarelo 

bem clarinho” representa o espaço das decepções e da fertilidade. As 
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decepções amorosas do tatu em relação à gata angorá. O amarelo 

bem clarinho do sofá é também fertilidade, pois, assim como o 

amarelo mais fugidio e transcendente dos raios solares, é no amarelo 

do sofá que Vítor ultrapassa os seus limites contemporâneos e viaja 

no tempo ao retornar à infância – como um raio de luz – e consegue 

refazer-se. 

Outro objeto importante de figurativização do espaço é a mala 

da Vó. Inversamente à idéia da caixa de Pandora, onde se encerram 

todos os males, a mala da Vó encerra todas as esperanças, 

descobertas e ideais do Vítor. A mala da Vó encerra os ideais do 

socialismo; a mala do pai, os ideais capitalistas. Vítor opta pela mala 

da Vó. Os temas do socialismo e do capitalismo são figurativizados 

por dois outros importantes espaços: a urbe e a floresta. As coisas da 

cidade, da urbe, figurativizam o capitalismo. As coisas da floresta 

figurativizam o olhar socialista pela coletividade. 

Vítor tematiza o medo, medo esse que o leva a cavar buracos. 

Por outro lado, o medroso geralmente esconde a cara, procura 

esconder-se; o tatu cava buracos e esconde-se. Mas Vítor esconde-se 

para procurar, buscar algo de que não faz ideia. No final o leitor 

constata que uma de suas principais buscas é a de sua constituição 

enquanto sujeito e de sua vocação profissional. 

Vimos, anteriormente, a significação de fugacidade despertada 

pelas flores que integram o estampado. E, numa análise mais detida 

sobre cada uma das flores, descobriremos a relação entre o 

estampado e a composição psicológica de Vítor. A violeta, “por seu 

perfume quase imperceptível(...)” metaforiza a introspecção; a 

margarida, pelo fato de ter apenas „uma camada de pétalas”, é 

“simples”; já as pétalas do monsenhor, ou crisântemo, dão-nos a 

idéia de “despenteado”, é a flor que “descabeladamente controla a 

própria selvageria.” Estabeleçamos, pois, as relações: uma das 

características de Vítor é a simplicidade (margarida), outra é o 

descontentamento com as coisas que o pai e a sociedade tentam lhe 
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impor, uma certa rebeldia; no entanto, esta rebeldia/descabelamento 

não é extravasada, ele a controla (monsenhor), através dos buracos 

que escava – os buracos serão, neste sentido, o símbolo da sua 

introspecção (violeta). 

Dalva tematiza a vaidade: uma tipificação do modelo vaidoso. E 

nada melhor do que uma gata para metaforizar a vaidade. A 

simbologia que envolve a gata Dalva é muito sugestiva. No mundo 

búdico, censura-se o gato por ter sido um dos dois únicos animais (o 

outro foi a serpente) que não se comoveu com a morte de Buda. O 

gato simboliza ainda a imagem da beleza associada ao mistério e ao 

caos. Dalva carrega todas essas simbologias, uma vez que é 

insensível e indiferente ao mundo real – o seu mundo é a tevê. 

Entretanto, por sua misteriosa beleza (“Nossa! Que coisa mais linda; 

como é que um bicho podia ser assim tão bonito?”- p. 59) seduz Vítor 

e o leva ao caos. Dalva, por outro lado, reforça a tematização do 

capitalismo, visto ser obcecada pelos “milagres” divulgados pela tevê, 

pelo mundo das aparências. 

O homem moderno aprendeu que nem sempre a luz é 

libertadora. A cegueira pode ser consequência da claridade excessiva. 

Os neons da cultura moderna e a insistente luz televisiva são agentes 

de uma cegueira em massa. A modernidade legou-nos um homem 

que, apesar de ser espectador de milhões de imagens, é programado 

para não ver. Dalva, mesmo não fazendo outra coisa a não ser ver 

(tevê), não é capaz de, como diz o dito popular, “ver um palmo diante 

dos olhos”, pois o seu olhar é de passividade, não de atividade. 

Kant nos ensina que o lema da maturidade humana é sapere 

aude, que pode ser intercambiado por outro lema: videre aude. O 

resultado do ousar ver não será como confirma Sérgio Paulo Rouanet, 

“um mundo de voyeurs, e sim um mundo transparente” (1993, p. 

147). Dalva, no caso, traduz-se como voyeur; ao passo que Vítor 

tenta ousar ver. 
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Dalva localiza-se sobre o sofá e à frente da televisão; Vítor, 

quando inseguro com o fato de Dalva dar mais atenção à televisão do 

que a ele, cava um buraco no sofá, invade o “dentro” do sofá, 

instalando-se em um mundo insólito, rizomático e labiríntico. De um 

ponto de vista, podemos pensar que o mundo da TV (de Dalva) e o 

do buraco (de Vítor) assemelham-se por serem duas formas de fuga 

da realidade. Contudo, as diferenças entre as imagens da TV e as do 

buraco são imensas, já que a narrativa mostra que os buracos de 

Vítor representam a sua dobra enquanto sujeito; Dalva, porém, com 

a televisão, não consegue atingir a dobra, continua passiva e 

submissa às imagens que a TV propaga. 

Por que é exatamente o sofá o eleito para representar toda a 

narrativa? Percebemos inicialmente a relação entre sofá e literatura. 

Ambos são espaços em que se pode “viajar” pelo descanso, pelo 

sonho ou pela leitura. O sofá é, na obra, um dos espaços em que 

ocorre a entrada de Vítor, o protagonista, em “outros espaços” – 

diferentes do “real”, cujo acesso são os buracos que ele cava. Tais 

espaços, como explanamos, funcionam como pontos de fuga da 

realidade e, ao mesmo tempo, espaços de revisão da realidade. 

Reflitamos agora como os espaços insólitos se instituem como 

práticas de subjetivação. Michel Foucault entende a subjetivação 

como “um processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, 

ou, mais exatamente, de uma subjetividade” (REVEL, 2005, p.82). A 

concepção de sujeito em Foucault é entendida por intermédio das 

relações de poder que se instituem historicamente. Para Maria do 

Rosário Gregolin (2004, p.137): “É uma forma de poder que 

transforma os indivíduos em sujeitos, mas que só existe porque esses 

„sujeitos‟ se defrontam contra ela.” Assim, os mecanismos de poder 

interpelam o indivíduo e o subjetivam; entretanto, nesse processo, o 

sujeito, para projetar-se como sujeito de sua própria existência, 

resiste às regras, enfrenta os mecanismos de poder, combate e 

questiona os modos de sua sujeição. Como Foucault (1988, p.91) 
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ensina, “onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por 

isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em 

relação ao poder.” 

Na narrativa, podemos verificar que as construções metafóricas 

e espaciais derivantes dos buracos fazem-nos refletir sobre essas 

relações entre os sujeitos e o poder. Vítor, ao cavar buracos e 

adentrar o mundo insólito e rizomático, mesmo sem ter plena 

consciência, resiste às sujeições impostas pela sociedade e busca a 

sua dobra. No ver de Foucault (1995, p. 236), “os mecanismos de 

sujeição não podem ser estudados fora de sua relação com os 

mecanismos de exploração e dominação”; por esse motivo, temos, na 

narrativa bojunguiana, um tatu que, ao perceber a sua condição de 

explorado e dominado, cria condições para reinventar as relações que 

o rodeiam, e com isso reinventar-se a si mesmo para poder mudar o 

que está fora de si – o mundo. 

Ao trabalhar com o conceito foucaultiano de sujeito, Gilles 

Deleuze (1992, p. 116) explica que Foucault não se refere à pessoa 

ou à identidade, mas a um processo de “Si”: “Trata-se da relação da 

força consigo (ao passo que o poder era a relação da força com 

outras forças), trata-se de uma „dobra‟ da força.” Ao realizar a dobra, 

o sujeito inventa as possibilidades de vida, o que espelha exatamente 

o percurso de Vítor. 

Ousemos, agora, com o objetivo de concluir a significação 

global da trajetória espacial de Vítor, aproximá-la do Mito da caverna 

de Platão. Vítor cava buracos e cria “cavernas”, onde ocasionalmente 

se esconde e passa a conviver naturalmente com as imagens 

cavernais. Ora ele sai dos buracos, ora ele entra novamente. Nas 

suas saídas, só consegue ver sombras e reflexos – projeções – de 

algo que ele não consegue ver ainda com nitidez. Por isso retorna 

sempre aos buracos. Somente no momento em que sai 

definitivamente dos buracos, quando encontra a mala da Vó, 

consegue ver os seres e as coisas que projetavam as sombras e, 
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assim, consegue determinar o caminho a seguir e optar por uma 

visão de mundo. 

Mas, curiosamente, pode haver luz também dentro de 

cavernas, dentro dos buracos. A luz, se tomarmos como referência o 

texto bojunguiano, pode estar dentro das cavernas que criamos; e 

esse nosso mundo iluminado pode ter elementos cavernais, que 

obscurecem e cegam os homens. Prova disso é o fato de Dalva ser 

“cega”, apesar de “iluminações” televisivas e Vítor encontrar luz nas 

cavernas que cria e, por elas, tornar-se vidente. A mala da Vó surge 

dentro da caverna/buraco; ela arrancará Vítor do seu estado de 

inconsciência. Essa mala, mesmo sendo encontrada na “escuridão” do 

buraco, será luzente. 

Como explanamos, a narrativa de O sofá estampado concentra-

se, primordialmente, no enfoque espacial. Tal enfoque constrói-se 

especialmente através do jogo entre o visível e o invisível, o mundo 

lógico e o mundo insólito, entre o cotidiano e o inexplicável. 

O limite entre o cotidiano e o inexplicável foi objeto de 

discussão de alguns estudiosos do fantástico. Para Castex (apud 

TODOROV, 2004. p.32), o “fantástico se caracteriza por uma 

intromissão brutal do mistério no quadro da vida real”; Roger Callois 

(apud TODOROV, Ibid., p.32) considera que “todo o fantástico é 

ruptura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da 

inalterável legalidade cotidiana”; Louis Vax (1974, p. 8) revela que a 

“narrativa fantástica gosta de nos apresentar, habitando o mundo real 

em que nos achamos, homens como nós, colocados subitamente em 

presença do inexplicável”. 

Se interpretarmos esses espaços à luz da teoria de Deleuze e 

Guattari, as espacialidades insólitas corresponderiam ao espaço liso e 

as espacialidades cotidianas poderiam ser lidas como espaços 

estriados. 

Os conceitos de liso e estriado foram esboçados por Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1997) no estudo que realizam acerca da 
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sociedade, ou mais especificamente dos espaços sociais. Esses 

teóricos argumentam que o espaço estriado é composto por 

intermédio das sedimentações históricas de regras e movimentos 

disciplinares, e por essa razão ele se estrutura de forma linear e 

organizada. No estriamento, existe a organização das linhas, planos e 

formas, apontando para a normatização das ações. É o espaço da 

escola de Vítor, onde as crianças têm que ler da mesma forma, 

praticar ações ordenadas; é o espaço da agência de propagandas 

onde Vítor trabalha como tatu-propaganda, já que nesse espaço o 

objetivo maior é o de instigar os telespectadores a aceitarem 

passivamente as normas, ou seja, comprar os produtos; enfim, é o 

espaço da “realidade” social que abarca o mundo de Vítor. 

O espaço liso, inversamente, institui-se de forma peregrina, 

constituindo-se enquanto superfície que se alastra em diferentes 

direções, daí a sua composição ter como fundamento a 

heterogeneidade e o desgoverno. O espaço liso possui uma 

composição descentrada, obtida através de transformações contínuas, 

desencadeando-se pela metamorfose, num entrelaçado de linhas, 

planos e formas. Na narrativa bojunguiana, os buracos que Vítor cava 

representam o espaço liso, pois, como demonstramos, dos buracos 

surgem diferentes imagens e espacialidades, e todas elas parecem 

explodir em várias direções e formas. 

Em geral, na arte que se elabora como realista, há a 

instauração de um mundo que é erigido pelo artista por intermédio de 

uma ordenação que procura estabelecer semelhanças com o real. Na 

escrita realista não é comum, por esse motivo, a constituição dos 

espaços de fronteira com o plano onírico e com tudo o que dele 

advém – o inadmissível no cotidiano, ou a irrupção do mistério no 

plano da realidade. No caso da narrativa realista, a reflexão sobre o 

real é deflagrada especialmente a partir de cenas próximas das 

cotidianas que o leitor tem diante de si, bem como das críticas – 

diretas e indiretas – realizadas pelo escritor ao longo da narração. A 
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literatura fantástica não descarta, de maneira alguma, a crítica sobre 

o real, porém ela encaminha a irrupção da crítica por outra 

perspectiva. Nela, temos a possibilidade de, diante da hesitação 

desencadeada pelo irreal e pela mistura de mundos e espaços, 

repensarmos a nossa realidade, aparentemente tão homogênea e 

ordenada. É importante ressaltar que esse efeito é inteiramente 

natural, já que, por mais que não queiramos aceitar, o nosso mundo 

cotidiano/real não existe fora da conjunção com outros planos, ou 

seja, a realidade por nós habitada nos oferece espaços fragmentados, 

multifacetados, que conjugam o vivido e o imaginado, o explicável e 

o inexplicável, o cômodo e o incômodo. Dessa forma, a representação 

de zonas plurais e fronteiriças pode levar o leitor a refletir muito mais 

acerca de sua realidade. 

Assim, a literatura fantástica não descarta, de maneira alguma, 

a crítica sobre o real, porém ela encaminha a irrupção da crítica por 

outra perspectiva. Nela, temos a possibilidade de, diante da hesitação 

desencadeada pelo irreal e pela mistura de mundos e espaços, 

repensarmos a nossa realidade, aparentemente tão homogênea e 

ordenada. É importante ressaltar que esse efeito é inteiramente 

natural, já que, por mais que não queiramos aceitar, o nosso mundo 

cotidiano/real não existe fora da conjunção com outros planos, ou 

seja, a realidade por nós habitada nos oferece espaços fragmentados, 

multifacetados, que conjugam o vivido e o imaginado, o explicável e 

o inexplicável, o cômodo e o incômodo. Dessa forma, a representação 

de zonas plurais e fronteiriças pode levar o leitor a refletir muito mais 

acerca de sua realidade. Vemos que Bojunga instiga o seu leitor a 

perceber que é a alternância dos espaços (reais e irreais) que dará a 

Vítor a possibilidade de ele conhecer-se e para enfrentar melhor o seu 

mundo, realizando a dobra de força, que o fará sujeito de si. 
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O INSÓLITO NO LÉXICO DE MANOEL DE BARROS 

CAMARA, Tania Maria Nunes de Lima10  

Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá em 1916. 

Em 1941, formou-se, no Rio de Janeiro, em Direito, escolha que já 

deixa entrever o gosto pela palavra. Consagrou-se escritor nas 

décadas de 1980 e 1990, quando o jornalista e escritor Millôr 

Fernandes começou a publicar seus escritos nos maiores jornais do 

país. Manoel de Barros se autodefine como sendo dois seres: um ser 

biológico e um ser letral. O primeiro é fruto do amor de João e Alice; 

é constituído de unha, roupa, chapéu e vaidades. O segundo, como 

diz Paul Valéry, é fruto de uma natureza que pensa por imagens; 

mostra-se em letras, sílabas, vaidades e frases. 

Sua obra é vasta, composta, entre outros títulos, por Poemas 

concebidos sem pecado (1937), Face imóvel (1942), Poesia (1956), 

Compêndio para uso dos pássaros (1961), Gramática expositiva do 

chão (1969), Matéria de poesia (1974), O guardador de águas 

(1989), Poesia quase toda (1990), O livro das ignorãças (1993), Livro 

sobre nada (1996), Retrato do artista quando coisa (1998), Memórias 

inventadas (2003), Poemas rupestres (2004), Memórias inventadas: 

a 2ª infância (2005), Memórias inventadas: a 3ª  infância (2007). 

Do ponto de vista das escolas literárias, é cronologicamente 

classificado como modernista da geração de 45, que traz, entre 

tantos outros nomes de referência, João Cabral de Melo Neto e 

Clarice Lispector. A natureza é temática recorrente em sua obra. 

Mistura estilos e aborda o regionalismo do pantanal matogrossense 

com originalidade. 

                                                            
10  (UERJ / UNISUAM) taniamnlc@gmail.com 

 

mailto:taniamnlc@gmail.com


92 
O insólito e a literatura infanto-juvenil – Conferências-Dialogarts –ISBN:  

Manoel de Barros é poeta. Mas o que é ser poeta? O poeta é o 

artesão da linguagem. O escritor que, em pequeno espaço, diz muito, 

explorando, desafiadoramente, o universo da linguagem. 

A linguagem poética barrosiana aponta diversos caminhos de 

investigação: a presença frequente de neologismos, bem como a 

seleção lexical na construção de imagens, ambos convergindo na 

busca da melhor expressão. 

O modo de vida interiorano, o ser avesso a entrevistas e a 

aparições em público talvez expliquem como alguém que escreve, 

segundo ele próprio, desde sempre, uma vez que nasceu poeta, haja 

sido revelado ao público leitor, recebido prêmios, pesquisado, 

discutido e estudado em cursos de pós-graduação em vários estados 

brasileiros  relativamente há pouco tempo. Mas como diz o ditado 

popular, “Antes tarde do que nunca”, e, graças a isso, temos hoje a 

possibilidade de saborear o texto de barrosiano, o qual, se muito tem 

de simples, nada tem de superficial. 

O gosto de Manoel de Barros pela palavra muito deve estar 

ligado à influência da leitura da obra do Padre Antônio Vieira, com a 

qual conheceu nos tempos do internato do Colégio Marista e, segundo 

o poeta, foi com tais leituras que desenvolveu as habilidades de ouvir 

e ver. É pelo ouvir que se chega ao ver: as imagens sendo formadas 

a partir das sensações provocadas pelos sons produzidos. 

No documentário Só Dez Por Cento É Mentira, datado de 2009, 

produzido por Pedro Cezar, Barros declara: “Não sou biografável”, o 

que confirma o subtítulo da produção cinematográfica: “A 

desbiografia oficial de Manoel de Barros”. Assim, somente alguém 

“não biografável” daria oportunidade a um cineasta de produzir sua 

“desbiografia”. Os vocábulos citados – “biografável” e “desbiografia” – 

ilustram o aspecto inovador da linguagem do poeta, por meio das 

criações neológicas. 

Considerando-se o próprio título do documentário – Só Dez Por 

Cento É Mentira-, vale considerar a distinção que Barros faz entre 
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“mentira” e “invenção”. Para ele, “mentira” refere-se a algo que não 

aconteceu, enquanto “invenção” é aquilo que serve para aumentar o 

mundo. Assim, se a ficção leva o leitor a ampliar seu conhecimento 

de mundo exterior, bem como o mundo secreto que existe em cada 

indivíduo, ela, por ser inventada, é absolutamente verdadeira. Por 

isso, ele próprio declara: “Noventa por cento do que escrevo é 

invenção; só dez por cento é mentira”. 

Segundo o poeta, ele escreve no idioleto manuelês: “língua dos 

bocós e dos idiotas, língua que cria um universo tão absurdo quanto 

palpável”. Daí a justificativa e a inteligibilidade de construções como 

“eu falo e escrevo absurdez”, ou seja, “com desatino”. 

Aqui, uma nova questão se coloca: Que desatino é esse? E a 

resposta remete ao próprio conceito do autor sobre poesia: “Poesia é 

a virtude do inútil”, algo que precisa ser descoberto. Não é para ser 

descrita, compreendida, e sim para ser incorporada. Segundo o 

poeta, a poesia “foge da explicação”; não gosta de ser explicada; 

poesia que é explicada deixa de ser poesia e passa a ser prosa, 

influenciada pela razão; e a razão é a última coisa que deve entrar na 

poesia; por isso, o desatino: a ausência da razão. 

Vale destacar que, na origem da literatura brasileira, poesia e 

prosa serviam a propósitos distintos: enquanto a primeira (a poesia) 

constituiu-se na primeira forma de expressão literária nacional, 

nascida aliada à música, utilizando ritmo definido, repetitivo, valendo-

se da rima como recurso eufônico e mnemônico, sintetizando ideias e 

sentimentos, a segunda (a prosa) alinhou-se aos escritos de ordem 

oficial, burocrática. Justicável, portanto, os traços “desatino” e 

“razão” para, respectivamente, caracterizar cada uma das referidas 

formas de expressão. 

Ao contrário de Drummond, que, em Procura da Poesia, sugere 

a quem deseja fazer poesia “Penetra surdamente no reino das 

palavras. / Lá estão os poemas que esperam ser escritos...”, Barros 

se sente procurado pelas palavras: cada palavra, seguida de “suas 
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amigas”, aproximam-se dele e o excitam a escrever, que resulta de 

um trabalho de artesania. 

Nossa pesquisa tem como foco duas obras não citadas 

anteriormente: Exercícios de ser criança (1999) e O fazedor de 

amanhecer (2001), escritas, assim como todas as outras, em um 

espaço próprio, definido pelo  poeta como “lugar de ser inútil”. A 

infância (memória inventada), a natureza, o chão são temáticas 

recorrentes na obra de Manoel de Barros. São as pequenas coisas 

que conduzem a um exercício de percepção cotidiana, aguçam o 

olhar, alongam o horizonte. 

Exercícios de ser Criança é constituído de dois poemas: O 

menino que carregava água na peneira e A amenina avoada. 

Em O menino que carregava água na peneira, a imagem 

evocada pela expressão “carregar água na peneira” traz à lembrança 

o mito de Sísifo, que fora condenado pelos deuses a realizar um 

trabalho inútil e sem esperança por toda a eternidade: empurrar sem 

descanso uma enorme pedra até o alto de uma montanha de onde 

ela rolaria encosta abaixo para que o absurdo herói mitológico 

descesse em seguida até o sopé e empurrasse novamente o rochedo 

até o alto, e assim indefinidamente, numa repetição monótona e 

interminável através dos tempos. O inferno de Sísifo é a trágica 

condenação de estar empregado em algo que não leva a nada. A 

poesia como virtude do inútil, anteriormente referida como palavras 

do próprio autor, confirma a aproximação. 

No texto, a mãe do personagem compara “carregar água na 

peneira” a “roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar 

aos irmãos”, “catar espinhos na água”, “criar peixes no bolso”, enfim 

uma série de despropósitos. 

Quanto ao menino, este “... Quis montar os alicerces de uma 

casa sobre orvalhos”, “...viu que era capaz de ser noviça, monge ou 

mendigo ao mesmo tempo”; enfim, “aprendeu a usar as palavras” e 

“podia fazer peraltagens” com elas, pois, conforme declara Manoel de 
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Barros, “os versos e as artesanias produzidas no lugar de ser inútil” 

trazem consigo os “deslimites das palavras”. E nessa ausência de 

limite para a expressão, temos a criação da própria palavra 

“deslimites”. 

Entre as “peraltagens‟, o menino “foi capaz de interromper o 

vôo de um pássaro botando um ponto no final da frase”; “foi capaz de 

modificar a tarde botando uma chuva nela”; “até fez uma pedra dar 

flor”. Ou seja. O menino construiu um universo onde quase tudo era 

possível. Absurdo? Não; ao contrário, um dizer próprio e adequado a 

um espaço específico: o espaço da poesia, possibilitando ao leitor um 

jeito novo de ver o mundo. 

Todas as experiências trazidas pelo menino e observadas pela 

mãe fizeram-na chegar à seguinte conclusão: “- Meu filho você vai 

ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda”. 

No segundo poema da obra - A menina avoada - , o elemento 

lúdico, mais uma vez, se faz  presente. A função da atividade lúdica é 

dar aos objetos um outro valor, criando uma realidade diferenciadora 

e adequando tais objetos ao mundo da fantasia. Interessante que, 

segundo o próprio Manoel de Barros, “a palavra poética tem que 

chegar ao grau de brinquedo”, o que é facilmente percebido no 

poema. 

Algumas passagens ilustram a afirmativa: “Meu irmão pregava 

no caixote duas rodas de lata de goiabada. A gente ia viajar”; “Meu 

irmão puxava o caixote (...) Mas o carro era diz-que puxado por dois 

bois”; “No caminho, antes, a gente precisava de atravessar um rio 

inventado”; “Na travessia o carro afundou e os bois morreram 

afogados”; “Eu não morri porque o rio era inventado”; “Sempre a 

gente só chegava no fim do quintal”.  O desenho verbal que se 

constrói pela seleção e organização das palavras traz uma imagem ao 

leitor. Lembra-nos ainda o poeta que “a poesia é a armação de 

palavras com um canto dentro, um gorjeio, resgatando a associação 

entre música e poesia, anteriormente referida. Nesse aspecto, cabe 
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destacar uma outra passagem de A menina avoada: “As cigarras 

derretiam a tarde com seus cantos.” Destaca-se, aqui, a força 

expressiva do verbo derreter  relacionando os cantos das cigarras à 

tarde que ia passando. 

Em O Fazedor de Amanhecer, escrito em 2001, é constituído 

dos seguintes poemas: O Amor, O Fazedor de Amanhecer, Eras, Meu 

Avô, A Língua Mãe, Bernardo, Palavras, Campeonato e As Bênçãos. 

No poema que dá título à obra, as criações neológicas, tais 

como “fazedor”, são utilizadas não como enfeites ou supérfluos. 

Portanto, somente alguém que se preocupa em “inventar um 

aparelho capaz de fazer amanhecer”, segundo Barros, “ para 

usamentos de poetas” poderia apresentar-se da seguinte forma: “Sou 

leso em tratagens com máquina. / Tenho desapetite para inventar 

coisas prestáveis”, versos nos quais “usamentos”, “tratagens” e 

“desapetite” também exemplificam a criação de neologismos com 

finalidade expressiva. 

Em Eras, o eu lírico aproxima os faz de conta da infância – o 

seu ontem - das criações metafóricas (as imagens) da linguagem 

literária – o seu hoje -, fazendo prevalecer o lúdico do mundo infantil. 

Desse modo, não existe distinção entre fazer de conta que “sapo é 

pedra”, “o menino é um tatu” e estar “Encostado na Porta da Tarde”. 

Se o grau de absurdez é o mesmo, então nada mudou: o faz de conta 

permanece. A metáfora está, pois, presente nos dois tempos 

assinalados. 

Em Meu Avô, destacam-se, pelas escolhas lexicais, os jogos 

semânticos e os paradoxos presentes. O poema inicia com o verso 

“Meu avô dava grandeza ao abandono”. Assim, a velhice, 

frequentemente atrelada à solidão, esta, por sua vez, associada a 

“grandeza”. A princípio, em “grandeza”, dois sentidos podem ser 

atribuídos: a amplitude e o valor. Mais adiante, porém, nos versos 

“Tenho certeza que o meu avô enriquecia / a palavra abandono. / Ele 

ampliava a solidão dessa palavra”, vê-se explicitado o sentido de 
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amplitude. Destaca-se, na passagem, a forma “enriquecia”, ou seja, o 

avô intensificava o sentido da palavra “abandono”, ampliando nela a 

idéia de solidão. No entanto, essa solidão relaciona-se diretamente à 

ausência de contato com outras pessoas, uma vez que simplesmente 

ocorria a aproximação de elementos da natureza (“ventos”) e de 

bichos (“pombas”, “moscas”, “gatos”). A ideia de “amplitude” volta a 

ser confirmada na passagem seguinte: “E as borboletas se 

aproveitavam dessa / amplidão para voar mais longe.”. Mais adiante, 

cria-se o paradoxo: “Só o silêncio / faz rumor / no voo das 

borboletas”. 

Em Bernardo, ocorre o que se pode conceituar como 

“vegetalização do ser”, uma vez que o personagem em questão é 

apresentado ao leitor como “árvore”: “Bernardo já estava uma árvore 

quando / eu o conheci.” Segundo o poeta, esse “bernardo-árvore” 

tinha ninhos de pássaros no chapéu, borboletas no paletó, enquanto 

os cachorros o faziam de poste. Ou seja, alguém totalmente 

integrado à natureza e que, um dia, “...bateu asas e avoou. / Virou 

passarinho. / Foi para o meio do cerrado ser um arãquã...”. Arãquã é 

uma ave característica do pantanal matogrossense; assim, marcas do 

ambiente de Manoel de Barros estão presentes em sua obra de forma 

poética, não descritiva. É o próprio quem nos afirma que “poesia não 

é fenômeno de paisagem: é fenômeno de linguagem ”.Sua poesia é 

fertilizada pelo pantanal, recriado poeticamente pela palavra. 

Em Palavras, Barros reflete sobre sua matéria-prima: a palavra, 

evocando, por meio dela, seus ambientes mais recorrentes: “árvore”, 

“pedra”, “pássaro”, bastante significativas no cenário que o rodeia. 

Aponta também “andarilho” e “andorinhas”, as quais, semelhante ao 

que já foi comentado sobre o “bernardo-árvore”, consideram os 

andarilhos como árvores. Mais uma vez, a harmonia existente entre o 

homem e a natureza se faz presente. Se a infância constitui o 

momento preferido do poeta, tal harmonia mostra-se evidente, uma 

vez que criança não polui, criança não destrói a natureza. De acordo 
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com Rousseau, o homem é naturalmente bom; a sociedade é que o 

corrompe. 

Em Campeonato, ao lado da informalidade no uso do registro 

linguístico, que se manifesta nas formas “a gente”, “pra”, percebe-se, 

nos versos “Nos jardins da praça da Matriz, os meninos / urinavam 

socialmente.”, a estranheza do sintagma “urinavam socialmente”. A 

forma adverbial é encontrada, por exemplo, na expressão “beber 

socialmente”, ou seja, beber em ocasiões especiais: em uma festa, 

em um encontro entre amigos, não cotidianamente. No caso de 

“urinavam sociamente”, o poema nos remete a realização de um 

campeonato no qual os meninos disputavam quem urinava mais 

longe. Assim, “urinar socialmente” significa urinar junto com outras 

pessoas de seu grupo social, um sentido insólito para o adjunto 

adverbial. 

Em As bênçãos, o poeta agradece a Deus tudo o que consegue 

“inventar”, ainda que alguns problemas pudessem impedi-lo de 

realizar. Por isso, considera “uma bênção” as possibilidades tornadas 

realidade. As imagens construídas garantem a poeticidade do texto. 

Nos versos iniciais, o poeta declara não ter “a anatomia de uma 

garça pra receber (...) os perfumes do azul”. A sinestesia produzida 

em “perfumes do azul”, na simbiose entre olfato e visão sugere a 

enlevação do contexto. 

A humanização dos bichos mostra-se presente em duas 

passagens: “Às vezes se tenho uma tristeza, as andorinhas me / 

namoram mais de perto. / Fico enamorado.” ; “Logo dou aos caracóis 

ornamentos de ouro / para que se tornem peregrinos do chão. / Eles 

se tornam.”. 

Segundo Manoel de Barros, “as coisas não querem ser vistas 

por pessoas razoáveis”, destacando no adjetivo “razoável” sua 

etimologia de “atributo da razão”. Por isso mesmo, no poema em 

questão, o poeta declara que “Até alguém já chegou de me ver 

passar / a mão nos cabelos de Deus!”. Destacamos a posição, no 
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verso, do vocábulo inclusivo “até”, trazendo a referida marca para 

“alguém”, o que confirma a ideia de que a poesia é descoberta pelo 

leitor, nele produzindo encantos e arrebatamentos, a ponto de, à 

semelhança do poeta, “voar fora da asa”, criando o que não existe. 

Esta é uma pequena parte do muito produzido por Manoel de 

Barros, um poeta que instiga a percepção sensível do leitor e o 

desafia a penetrar no universo de sua poesia. Segundo Barros, “O 

poeta não é normal / Tem olhar enviesado / Vê coisas que não 

existem / Se considera vidente”. 

A poesia encerra, pois, uma armação com as palavras, sem dar 

informações; ao contrário, transformando as coisas, dando 

encantamento, pois, de acordo com o poeta, 

“O olho vê / a lembrança revê / e a imaginação transvê / é 

preciso transver o mundo”. 

Levar o aluno a perceber a importância do linguístico na 

construção do texto literário não quer dizer fazer desse texto pretexto 

para o estudo de fatos gramaticais. Ao contrário, é muito mais do que 

isso. É evidente que, para que o aluno seja capaz de avaliar as 

escolhas feitas pelos autores em geral na construção de seus textos, 

é necessária uma base sólida de conhecimento da gramática da 

língua. Somente quem verdadeiramente conhece os nomes, os 

verbos, os pronomes, as figuras, a estruturação e a extensão de 

períodos, por exemplo, é capaz de reconhecer a funcionalidade do 

emprego desses recursos da língua a serviço da produção de sentido. 

Não se trata, pois, de simplesmente identificar a presença dos 

fatos gramaticais. Fazer com que o aluno retire do texto com o qual 

está trabalhando um substantivo concreto, uma oração coordenada 

adversativa, um verbo transitivo direto agride o texto e em nada 

contribui para o desenvolvimento da capacidade leitora do aluno. 

Segundo Pereira (2004, p. 177) a respeito da relação entre a leitura e 

o conhecimento gramatical, tem-se que 
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Ao se fazerem as considerações estéticas sobre o texto, tudo 

será cogitado de maneira subliminar, já que fazem parte do sistema. 

A abordagem é essencialmente com objetivos estéticos, a língua 

celebrada em expressão e conteúdo, trabalhada por artífices – 

artistas da palavra, com o claro e genuíno propósito de apurar um 

gosto, mostrando alternativas para que isso aconteça na escola – 

quase sempre o único espaço possível para a maioria de nossos 

alunos 

A capacidade de olhar o texto literário, buscando perceber nele 

a cor, o sabor, o som que o tornam objeto único de apreciação vai ao 

encontro da maneira como Manoel de Barros entende o fazer poético: 

o olhar enviesado do mundo que caracteriza o poeta, capaz de ver 

coisas que não existem de fato. Na verdade, no poema, tudo existe 

porque materializado pela linguagem, numa lógica própria daquele 

que aceita o desafio de “transver” o mundo; uma realidade construída 

subjetivamente e concretizada por um instrumento que não é 

propriedade do poeta, mas compartilhada por todos os usuários da 

língua. Daí a possibilidade de o leitor apreciar as criações neológicas, 

as construções metafóricas, por mais insólitas que possam parecer. 

Todo essa inventividade que tão bem caracteriza o poeta em 

questão justifique a recorrência tão frequente a temas relativos à 

criança e à infância. O poeta-criança usa a linguagem como os 

pequenos, criando palavras e trazendo construções que, algumas 

vezes, muito pouco reproduzem o universo de expressão estabelecido 

pelo mundo adulto. A espontaneidade infantil, colocando, sem ter 

consciência disso, o coração, o sentimento à frente da razão, mostra-

se presente no trabalho de linguagem desenvolvido por Barros. 

Quantos dos neologismos aqui levantados não poderiam ter sua 

origem na fala de uma criança? Cada um de nós certamente seria 

capaz de trazer exemplos de construções e de palavras produzidas 

por crianças de nossas relações que muito se aproximam daquelas 

presentes nas obras do autor. Se o artista busca na realidade que ele 
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observa o material de que se servirá para a construção de seu 

poema, não poderia Barros aproximar-se do olhar da criança e 

reproduzir os sentimentos, a apreensão e representação desse real 

de maneira insólita? Mas por que insólita: simplesmente por romper 

com a lógica massificada do adulto; do homem tão preocupado e 

envolvido com altas tecnologias, que se afasta do simples, do 

original. 

Não se exagera ao afirmar que a obra de Manoel de Barros 

envolve um público de diferentes faixas etárias; não só crianças. 

Todos os seres sensíveis, que comungam as ideias do poeta são 

capazes de sentir os seres e as coisas do mundo tal qual ele os sente. 

O Fazedor de Amanhecer e Exercícios de Ser Criança são convites a 

uma leitura capaz de envolver e de fazer pensar. 
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