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omos todos contemplados por desfrutar do clima de festa que pontua o ano de 1997. As comemorações 
acerca do Centenário de Belo Horizonte se multiplicam e torna-se inevitável o contágio da alegria. 
Neste contexto efusivo, a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Cultura, sob a 
administração do Secretário Municipal de Cultura, Luiz Soares Dulci, 

e da BPIJBH, sob a direção de Maria do Carmo Santos Maggi, propõem muitos brindes para esta gestão, 
principalmente no que diz respeito à promoção da leitura. 

Como presente, apresentamos a nova RELEITURA, com formato mais versátil, 64 páginas e tiragem ampliad,a 
para 3.000 exemplares. Isto permite um melhor aproveitamento do material literário e de referência e atende, ainda, 
à demanda de correspondentes de todo o Brasil e de grande parte do exterior. 

Consideramos a renovação um dos caminhos para continuar posicionando a leiiura e a literatura frente ao 
mercado editorial, junto ao público leitor e dando suporte ao professor pesquisador. Sobretudo, buscamos contribuir 
com este trabalho, oferecendo sempre, fontes de releitura do saber fazer literário. Aqui, pretendemos privilegiar a 
produção local e mundial, numa permanente investigação da qualidade e do inédito - o que respalda conceitos e 
experiências. 

Neste número, trazemos Antônio Barreto como homenageado: especialistas abordam a vida e a obra do autor, 
pescando em seu texto-alma, fazendo emergir a poesia de sua produção. 

Inauguramos a seção Caixa de Pandora, que se abre ao leitor sob diversos enfoques: concursos, livros e 
projetos. 

Estamos voltando também com o espaço para cartas e sugestões. Esperando que nos prestigie com sua opinião, 
nossas boas-vindas à festa da RELEITURA 1 O. 
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Ana Z , aonde vai você? 1
, livro de Marina 

Colasanti, apresenta algumas peculiaridades, se 
comparado às obras anteriores da autora. 
Abandonando a narrativa curta de seus mini-contos 
fantásticos , histórias de fadas e contos infantis, 
Marina cria uma narrativa mais estendida. Percebe
se que os traços identificadores de sua literatura 
ainda estão visíveis: o insólito das situações 
descritas; o tempo e o espaço pouco definidos; o 
aproveitamento do substrato cultural mítico, literário 
e folclórico; e a possibil idade de uma leitura crítica 
e/ou alegórica , a partir da utilização de imagens 
simbólicas. Mas não é apenas a extensão que faz a 
diferença de Ana Z. 

A cena inicial do livro mostra-nos a protagonista 
observando atentamente o fundo de um poço2 

quando, súbito, rompe-se-lhe o colar de rosinhas 
de marfim e, uma a uma, caem as contas3 Ana Z, 
então , decide descer ao fundo do poço pelos 
degraus de ferro, presos à parede interna, e buscar 
as contas perdidas. Seu objetivo, até quase o final 
da narrativa, será o de recuperar a conta central, 
rosa de marfim maior de todas, a única que não está 
no fundo ressequido do poço e que, supostamente, 
foi engolida por um peixe. Em outras palavras, o 
livro é o relato de uma viagem para dentro de um 
poço em busca de uma conta em forma de rosa 
possivelmente engolida por um peixe. 

Os símbolos estão em toda a parte, (p . 83) diz 
Marina Colasanti em entrevista, na parte final do livro. 
De fato , o tema da narrativa, na síntese acima, reúne 
pelo menos cinco imagens densas de simbolismo: 
a viagem, o poço, a busca, a rosa e o peixe que 
engole um bem precioso . São imagens que vão 
muito além da simples denotação, imagens que 
despertam evocações na mente do leitor, trazendo 
à lembrança outras narrativas - lendas, mitos, relatos 
bíbl icos , contos de fadas , histórias literárias. 

Um texto que imediatamente acode à mente do 
leitor é Alice no país das maravilhas, de Lewis 
Carroll . Marina Colasanti adverte, contudo, que há 
muitas diferenças entre as duas histórias: 

'Alice cai na toca. Ana não cai , ela escolhe 
desce r, ir ao funde . Alice é levada pelos 
acontecim entos. Ana realiza uma busca 
voluntária, vai atrás de seu desejo. Alice acorda, 
tudo foi um sonho. Ana não precisa acordar , 
porque não sonhou" (p . 86) 
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A Ana que vemos no início da história, porém, 
assemelha-se bastante à menina de Carroll, 
tagarela, curiosa e inconseqüente em seus impulsos. 
A descida ao fundo do poço seco, as cenas e fatos 
extraordinários com que se defronta, a naturalidade 
com que os aceita, a abertura estreita por onde força 
passagem, descobrindo, além da abertura, outras 
realidades igualmente surpreendentes , tudo isso 
remete a Alice . Mas esta, como sabemos, acorda 
de um sonho. No momento de maior perigo é salva 
pelo ato de despertar. Ana, ao contrário, refaz o 
caminho e volta à superfície, galgando os degraus 
que a haviam levado ao fundo. O percurso de Ana 
é circular , fecha-se. Igualmente , a narrativa é 
circular, terminando no ponto onde havia iniciado. 
A Alice que cai no poço é a mesma que acorda no 
colo da irmã: a Ana que emerge do poço não, está 
maior, cresceu em tamanho e em experiência. Alice 
também cresce , poderíamos objetar. Cresce , mas 
aleatória e desordenadamente , e volta a seu mundo 
do tamanho que era. Ana cresce 
imperceptivelmente, ao longo de sua viagem . Seu 
crescimento, como o sazonamento de uma fruta, é 
lento e definitivo, movido por forças internas4

. 

Voltando ao início de Ana Z, quando a menina 
decide descer ao fundo do poço em busca das 
contas , ela diz a si mesma, a fim de afastar temores: 
"Afinal, ( . .)um poço é só uma chaminé ao contrário" 
(p . 8). Ora, é sabido que as direções para cima e 
para baixo se revestem de valor positivo e negativo, 
em nossa cultura. Subir e descer são ações opostas. 
Na ficção de Marina Colasanti, porém , 
freqüentemente temos o insólito criado pelo avesso 
da imagem, pela sua negação. Assim, na obra desta 
autora, os opostos muitas vezes se equivalem, como 
o avesso e o direito de um mesmo tecido. Além 
disso, poço e chaminé, subterrâneo ou torre , têm 
em comum não estarem ao nível do chão, ou seja, 
estão num plano que não é o da realidade. Por isso, 
simbolicamente se equivalem. Com esse princípio 
em mente, seguimos Ana e, com ela, encontramos 
uma velhinha tricotando um fio de água, sentada 
numa cadeira de balanço, no fundo seco do poço. 
É, sem dúvida, um achado tão insólito quanto a 
mesinha de vidro , ou o coelho de leque e luvas que 
Alice encontra no mundo subterrâneo. Com uma 
diferença fundamental : as cenas de Carroll são pura 
fantasia , imagen.s bizarras ou graciosas que se 
esgotam em si ... As imagens de Marina jamais são 
mero divertissement, elas têm significado, elas falam 
ao subconsciente e compõem um padrão alegórico 
coerente . 

Se o mundo de Ana é o contemporâneo, e se a 
fundura de um poço é o mesmo que a altura de uma 
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chaminé, podemos ver na imagem da velha tricoteira 
uma atualização da velha tecelã de A Bela 
Adormecida . Bruno Bettelheim, se vivo fosse , 
certamente reconheceria nas grandes agu lhas de 
tricô vermelhas , no fio de água e nos peixes (um 
dos quais deve ter engolido a rosa de marfim do 
colar de Ana) a constelação de símbolos fálicos que 
assinalariam essa história como a marca da inicição 
da puberdade5 . 

Se Ana não é Alice , tampouco é a Bela 
Adormecida. Resolvida a encontrar, ela própria , a 
conta de seu colar , segue seu caminho sem se 
despedir. À inércia e ao sono, prefere assumir os 
riscos da busca e da aventura. Quando volta, 
passando pelo mesmo lugar , quem está 
profundamente adormecida é a velhinha , 
aconchegada a seus peixes , envolta em seu 
cobertor tecido de água6 . 

O trajeto percorrido pela protagonista segue as 
seguintes etapas: beirada do poço, dentro e no 
fundo do poço, passagem para uma galeria de 
mineração; passagem para uma tumba egípcia; 
saída por corredor e rampa até o deserto; viagem 
de ônibus pelo deserto; estada num oásis-miragem, 
onde se instala na torre do sultão; viagem de camelo 
com uma caravana de beduínos ; parada em uma 
aldeia de fabricantes de barcos ; parada numa 



cidade em ruínas; parada num oásis-antimiragem; 
viagem de ônibus como clandestina; filmagem em 
estúdio de cinema; seqüestro e chegada a uma 
cidadezinha de faroeste; viagem de metrô ; 
desembarque na tumba egípcia; passagem para a 
galeria de mineração; entrada no fundo do poço; 
subida à superfície e retorno ao lar. 

A observação dessa síntese da viagem de Ana 
permite-nos algumas constatações. Em primeiro 
lugar, nota-se que o percurso, que parece iniciar
se em algum lugar do Ocidente, leva a menina ao 
Oriente. Esse já é um direcionamento de valor 
simbólico. Ir para o Oriente é afastar-se da morte e 
buscar a vida. É dirigir-se à fonte da luz, é ir ao 
encontro do sol, da sabedoria e da verdade. É, pois , 
uma marca iniciática a mais, que se soma a muitas 
outras, conforme veremos7

. 

Em segundo lugar, a viagem é circular, tal como 
a própria estrutura da narrativa. O círculo, imagem 
da perfeição, vincula-se a uma dimensão cósmica, 
pelo paralelismo com a órbita dos corpos celestes 
e com a noção do eterno retorno. Vale dizer, com o 
jugo do tempo. A propósito, muito significativas se 
tornam, sob esta ótica, as ampulhetas abertas, que 
podem receber mais areia indefinidamente sem 
serem viradas e que Ana vê na cidade em ruínas. 
Lá, só se faz noite se as pessoas quiserem que o 
tempo passe. 

Uma terceira constatação é a de que coexistem, 
no relato, elementos antigos como a caravana de 
beduínos no deserto, o oásis com torre e sultão, a 
tumba egípcia, o tempo medido em ampulhetas, as 
ruínas de uma cidade da Antiguidade, ainda 
incólumes e elementos contemporâneos como o 
transporte coletivo feito por ônibus e metrô , a 
realização de filmes e os artifícios de filmagem. O 
texto registra, ainda, a existência de antenas de 
televisão entre tendas e ruínas, em pleno deserto, e 
a imensa imagem comercial da rainha eg ípcia 
sorvendo um refrigerante por canudinho à entrada 
de sua tumba . Essa mistura caótica, de tom 
surrealista, lembrando paisagens de sonhos e que, 
em momento algum, causa estranheza à 
protagonista, está de acordo com a saída do tempo 
convencional e a entrada no tempo mítico, apontada 
já pelo deslocamento espacial de Ana quando 
desce ao fundo do poço. Esse ingresso no tempo 
mítico também é reforçado pelo rumo da narrativa. 
Por outro lado, integra-se também à 
contemporaneidade pelo clima pós-moderno que a 
fragmentação e a montagem criam, semelhante ao 
dos chamados vídeo-clips , tão em moda. Intenção, 
aliás , declarada por Marina Colasanti em entrevista 
(v. p. 86). 
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A viagem de valor simbólico costuma associar
se a uma busca. No caso de Ana, conforme se viu 
no início, o motivo dela descer ao fundo do poço foi 
o desejo de resgatar as contas perdidas de seu 
colar, um motivo bastante fútil à primeira vista. Note
se que o colar desfiado poderia ter sido de pérolas, 
como o de uma narrativa de Entre a espada e a 
rosaª, formado de contas lisas e iguais, mais 
preciosas. As contas de Ana, no entanto, têm seu 
valor na forma do entalhe, não do material de que 
são feitas . Representam rosas, e a conta perdida é 
justamente a maior, a central, a que mais lhe agrada 
à vista e ao tato. 

A flor, de um modo geral, e a rosa, em particular, 
por sua beleza e fragilidade, pelo seu misterioso 
dom do perfume, pelo fascínio que desperta e 
também pelo curioso arranjo de suas pétalas em 
torno de um centro detentor do núcleo vital da planta 
constitui um símbolo da alma, do centro do ser , do 
self , como querem junguianos9 . Assim, Ana não 
busca apenas uma conta perdida de seu colar, o 
esforço que faz não valeria isso. Ela sai em busca 
de um bem maior, uma espécie de Graal, e que se 
expressa pela busca do equilíbr io interior, pela 
sabedoria de ser capaz de definir as fronteiras entre 
o real e o imaginário, pela capacidade de ver com 
todos os sentidos, com todo o seu corpo (e não 
somente com os olhos) 1º. As diversas experiências 
que vive permitem-lhe atingir esse amadurecimento 
e equilíbrio. Por esse motivo, quando, ao regressar, 
encontra finalmente os peixes no regaço da velha, 
nem cogita acordá-la ou investigar as entranhas dos 
animais . Ana, a essas alturas, já pode dispensar o 
símbolo, pois achou seu ponto de equilíbrio e 
cresceu - por dentro e por fora. 

O valor simbólico que a rosa tem nesta narrativa 
faz lembrar a rosa d'O Peq.ueno Príncipe, de Saint
Exupéry. As cenas passadas no deserto e a menção 
a uma raposa que olha para Ana dentro de um 
apinhado ônibus (v. p. 28), bem como a particular 
configuração do narrador, autor izam essa 
aproximação 11

. Vo ltaremos ao narrador mais 
adiante. 

Entrar no poço e, depois, dele emerg ir mais 
amadurecido, como sucedeu com Ana Z, é vivenciar 
uma experiência interna, é descer aos infernos e 
ressurgir . A viagem que possibilita tal 
amadurecimento constitui um processo de inic iação 
e, usualmente, compreende a superação de vários 
perigos: o risco de vida , a simulação da morte, a 
aprend izagem de um saber novo, o abandono de 
algum laço de ligação com a etapa de vida passada. 
Vencidas as provas , o iniciando pode voltar 
renovado, mais sábio e ser aceito no grupo a que 
ascendeu . 
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A viagem de Ana se faz sob duas modalidades: 
uma parte no subterrâneo e outra na superfície 
Contudo, trata-se da superfície também de um 
mundo oculto ao seu cotidiano, é uma superfície 
ainda no fundo do poço, ainda no domínio do surreal. 
A umidade, as galerias cavadas (com sua quota de 
risco de desabamento), a escuridão dos corredores 
da mina e a atmosfera lúgubre própria de uma tumba 
(mesmo vazia e ornamentada como a que 
encontrou), mais as apertadas passagens entre um 
espaço e outro cumprem a 
função de simulação da morte. 
Sair para a ofuscante luz do 
deserto, porém, não é o 
renascimento, é o início do 

. aprendizado da protagonista. 
A mais típica das viagens 

míticas ligadas ao tema do 
renascimento é a chamada 

adensadora de significado. Vimos que Ana Z desceu 
ao poço seguindo seu desejo de reaver o colar. É 
também seu desejo de satisfazer a curiosidade que 
a leva a embrenhar-se em terrenos desconhecidos 
e a arrostar perigos. Sua iniciação, então, não é parte 
de um costume tribal (ou social) a que jovens se 
submetem nem sempre de boa vontade. Sua ação 
e seu aprendizado - daí também seu crescimento -
são decorrentes de seu desejo de conhecer-se e 
de conhecer a vida. A mola propulsara de tudo, ela 

descobre, está dentro de si 
mesma, é o desejo. Uma 
habitante do oásis-miragem 
explica à protagonista que o 
oásis existe porque expressa um 
desejo coletivo: 

"Um desejo só não dá. É muito 
pouco Se você desejar uma 

viagem noturna por mar. Era a coisa em segredo, sozinha, e 
viagem mítica que os egípcios ficar esperando, vai ter que 
imaginavam ser realizada pelo esperar a vida inteira. Mas se eu 
sol a cada noite em sua longa dese10 muito ter dois camelos e 
barca, deslizando por um Rio se você deseja o esterco dos 
Nilo subterrâneo em direção ao meus camelos para adubar sua 
Oriente, de onde ressurgia a roseira a fim de que cresça e 
cada manhã. Essa crença cubra a parede de sua casa, e 
levava-os a prover os túmulos de se o seu hóspede deseja que 
seus faraós com barcas, para você tenha uma casa para estar 
que também eles pudessem ter nela e que tenha a parede 
acesso a uma nova vida, recoberta por uma roseira bem 
atravessadas as trevas da adubada para dar mais flores e 
morte. Essas sugestões são Ilustração de Marina Cotasanti (pág 47) tornar a casa mais fresca e mais 

provocadas na mente do leitor pela câmara funerária perfumada, permitindo que ele descanse bem 
da rainha egípcia, aonde Ana chega ao sair do túnel de sua longa viagem, então eu terei os meus dois 
de mineração. Seria uma associação de idéias camelos que estercarão sua roseira, que subirá 
descartável, não fosse a insistência com que, pelas paredes de sua casa, que abrigará o 
capítulos depois, a autora traz imagens náuticas hóspede, que dormirá à noite, que sonhará 
para o cenário do deserto. lançando as sementes de um novo desejo irmão 

O aprendizado de Ana, que é parte de sua do desejo despontado em algum outro sonho, 
iniciação, consiste basicamente no apuramento de para serem realizados no dia seguinte junto com 
sua percepção e no domínio de seus impulsos. outros, e assim por diante" (p 31) 
Sozinha de início, ela toma a iniciativa de seguir 
adiante no labirinto subterrâneo e, achando-lhe a 
saída, decide embarcar no primeiro ônibus que 
surge no areal e desce, sem companhia, no primeiro 
oásis que vê. Descobre, pouco depois, que se trata 
de uma miragem, mas de uma miragem especial, 
criada pelo desejo de seus habitantes, uma espécie 
de verdade da imaginação. Uma constatação se 
impõe, por relevante: desejo e desejar (fora seus 
sinônimos e equivalentes) aparecem mais de 40 
vezes neste livro. Em literatura, sabemos, a 
reiteração não é sinônimo de redundância. Ela é 

O aprendizado do coletivo, com o necessário 
abandono da visão egocêntrica infantil, é uma marca 
de amadurecimento no adulto. Levada pelo desejo 
de querer ser princesa encerrada numa torre -
fantasia de seu mundo infantil - Ana se vê 
transformada em nova Sherazade, quando escapa 
ao controle da narradora. Esta a encontra cumprindo 
o ritual de todas as noites: prender a atenção do 
sultão com suas histórias encadeadas, protelando 
a morte pela mão do carrasco. As narrativas de Ana 
são as do 



"mundo infantil, contos de fadas que ela repete 
com variações, ligando umas às outras como se 
fossem relatos míticos"2 . 

Essa experiência de concretização de um desejo 
estribado somente num capricho (de Ana e do 
sultão) revela-se perigosa. O sultão também está 
preso muna mentalidade infantil e, embora seja 
capaz de criar uma torre imaginária, não tem a 
autoridade de cancelar uma sentença de morte. É a 
própria Ana que vai ter de destruir a situação criada, 
para não sucumbir à sua fantasia, para não ser 
artífice de sua própria morte13

. Reunindo forças 
internas, ela adormece desejando, desejando com 
força, não ser mais princesa, não estar na torre, sair 
daquele oásis (p. 39). 

O abandono da fantasia infantil é o corte do 
primeiro laço que liga Ana à infância e assinala seu 
ingresso simbólico em outra etapa de vida. Da 
anterior, guarda somente uma flor de acácia nos 
cabelos, que também fica para trás quando ela 
acena a uma caravana que se aproxima, juntando
se ao grupo. 

Na viagem com a caravana, Ana experimenta a 
proximidade com o corpo masculino, viajando às 
costas do caravaneiro, homem de poucas palavras 
e rosto misterioso, escondido sob as dobras de um 
amplo manto azul. É também nessa viagem que ela 
recebe a primeira proposta matrimonial, à maneira 
das sociedades arcaicas do deserto: outro 
caravaneiro propõe-se trocá-la por vinte camelos 
para que ela mais tarde case com seu filho. São os 
indícios de preparação ao exercício da sexualidade, 
sempre presentes no processo de inicição da 
puberdade. 

Referimo-nos há pouco à viagem noturna por mar 
como sendo a mais típica das viagens rumo ao 
renascimento, a mais densamente simbólica, já que 
o mar é uma representação do inconsciente. 
Agregando-se à caravana de camelos que faz a 
travessia do deserto, Ana vai perceber o "imenso 
areal como um oceano". As imagens náuticas são 
abundantes. Observem-se, por exemplo, algumas 
passagens: 

"Quando o vento amaina e o mar se aplaina, Ana 
acorda. Está sozinha( .. . ) deitada na areia apenas 

ondulada' (p . 40) 

( .. ) 'pára, ondeante, toda a caravana· (p . 40). 

"Sua alma recolhe os remos, deixa-se levar" (p . 

42). 

'Sem pressa, ondulante, cheio de cintilações, igual 
a um tempo de mar. E será neste tempo que ela irá 
navegar em seus pensamentos· (p 42). 
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Para que tudo não passe de mera coincidência, 
de metáfora costumeira e gasta, o capítulo seguinte 
se denomina De Vento em Popa, e mostra uma 
aldeia de fabricantes de barcos e redes, em pleno 
deserto, onde a caravana pára exatamente para 
adquirir um barco, que é comprado e segue junto, 
atado em cima de um camelo. A viagem noturna 
por mar aparece, então pelo seu avesso, como uma 
imagem diurna pelo deserto. A aproximação entre 
as duas imagens fica por conta das metáforas, da 
tumba egípcia que antecedeu a entrada no deserto 
e do traço estilístico da autora, quP. se marca por 
provocar a sensação de estranhamento no leitor 
mostrando o reverso das imagens, tramas e 
situações. 

O aprendizado de Ana prossegue com a viagem. 
Na aldeia dos construtores de barcos, diante de seu 
espanto com a compra, ela aprende que o valor de 
uma coisa não precisa ser medido pela sua utilidade 
imediata. O caravaneiro lhe expl ica: 

"Se a viagem é longa, çomo saber quando vou 
precisar de uma barco? E o deserto ... o deserto 
é muito longo( ... ) mas nem ele dura para sempre 
( ... ) E um barco bem feito é um tesouro em 
qualquer lugar." (p. 51) 

Esse barco que, revestido de couros emendados 
encerados polidos engraxados, lembra um tambor 
ou o ventre grávido de certos animais, como nota 
Ana, constitui uma viagem uterina que antec ipa o 
renascimento, ao fina l da travess ia14

. Enquanto 
imagem, é paralelo à da tumba da ra inha egípcia, 
espaço oco, associado à morte e à ressurreição. A 
protagonista descobre, também, pelo diálogo que 
o caravaneiro entretém com o fab ricante, que o 
barco é mais do que um meio de transporte para 
uso eventual, é o objeto de desejo de um povo, 
representa a possibilidade de superação do deserto 
e de suas areias. Representa a possibilidade de aliar 
a extensão do deserto à profundidade do mar. 

O paralelismo que o texto apresenta entre o mar 
e o deserto torna verossímil, nos limites da narrativa, 
que Ana encontre peixes 15 vivendo dentro das 
profundezas da areia, quando a caravana se detém 
em outra povoação erguida em meio às ruínas de 
uma cidade da Antiguidade. Mas esses não são os 
peixes que ela procura. Nessa parada, ela abandona 
mais alguns traços de sua vivência infantil, que são 
o julgamento apressado a partir das aparências 
(quando pensa que a tempestade de areia que 
enfrentaram provocou o desabamento da c idade) e 
a ingenuidade em acreditar em tudo que lhe contam 
(quando crê no relato de um menino que a cidade 
fora destruída numa guerra, quando a causa real, 
depois fica sabendo, fora um terremoto) . 
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Igualmente, nesse trecho da viagem aprende a 
observar calada e guardar-se de expor todos os 
pensamentos quando vê (ou pensa ver) um dirigível 
cruzando o céu em plena tempestade de areia. O 
domínio sobre o tempo, fazendo-o estender-se ou 
encurtar-se segundo o próprio desejo (o episódio 
das ampulhetas já mencionado) também é algo que 
Ana aprende neste estágio. 

O aprendizado mais importante, porém, se dá na 
parada seguinte, quando a caravana se detém num 
espaço aparentemente desértico, mas cheio de 
pessoas em atividade, frescas, satisfeitas. É a 
antimiragem, o oásis "que existe e que, às vezes, 
não se vê" (p. 65), descrito no capítulo intitulado O 
que os olhos não vêem". 

Mais uma vez entra em queptão o problema da 
percepção. A protagonista precisa aprender a 
distinguir a aparência da realidade, a exterioridade 
da essência. Da visão infantil calcada na experiência 
com o visível, o concreto e o imediato, ela precisa 
passar à visão adulta, que lida com a relatividade 
de conceitos, com os valores, com a mutabilidade 
das situações. É uma percepção mais fina , que 
requer mais da visão, que requer a entrada em ação 
de todos os sentidos e também dos sentimentos. 
Parece-nos que aqui, mais uma vez, existe uma 
alusão a O Pequeno Príncipe. Ele aprende, com 
a raposa, que só se vê bem com o coração. Uma 
mulher, habitante desse oásis invisível, repreende 
Ana, dizendo-lhe: 

'Você olha com os olhos!( ... ). Seu nariz, sua mão, 
sua língua estão vendo melhor que você, 
completa o caravaneiro. E assim, tentando e 
tateando, Ana vai aprendendo um novo jeito de 
ver' (p. 66) 

De posse desse novo conhecimento, Ana pode, 
enfim, libertar-se da tutela de seu guia, o caravaneiro 
embuçado de azul e aventurar-se sozinha. É 
justamente neste ponto da narrativa que a 
protagonista salta do modo antigo, das caravanas, 
tendas e camelos, para a modernidade. Embarca 
clandestinamente em um ônibus e junta-se ao grupo 
de figurantes num estúdio de fi lmagens. Começa aí 
seu regresso. 

A dualidade entre ser e parecer novamente se 
coloca ao julgamento da protagonista. Tudo se 
parece real no set de filmagem. O acender das luzes 
opera o milagre: os apáticos figurantes movimentam
se, o cenário ganha a vida barulhenta de um 
mercado persa autêntico, Ana entra no clima. Na 
segunda tomada de cena, sente-se alçada à garupa 
de um cavalo em desabalada carreira . Realidade 
ou ficção? Ana não sabe. O galopar leva-a para fora 

do cenário árabe e a deixa numa típica cidadezinha 
de filmes de faroeste. Outro cenário de filmagem? 
Outra dimensão da realidade? Isso tampouco se 
esclarece para Ana. 

Ainda determinada a encontrar o peixe que teria 
engolido a conta de seu colar, a menina entra no 
que lhe parece ser uma peixaria e descobre estar 
no saguão de uma estação de metrô. Apanha o 
bilhete de passagem, desce à plataforma e entra 
no primeiro trem que passa. Voltaremos ao bi lhete 
de metrô mais adiante. 

Nesse ponto, Ana deixa a viagem de superfície e 
inicia o retorno pelo mundo subterrâneo, única 
passageira desse trem cujo destino ignora. Também 
deserta é a estação em que ele subitamente pára, a 
Estação da Tumba, onde a imagem da rainha morta 
suga pensativamente o novo refrigerante através de 
um canudinho. 

Pela primeira vez, para a protagonista, se abre 
um caminho conhecido: corredores, rampas, 
câmara mortuária parecem-lhe o portão de casa. 
Nem tudo, porém, lhe é familiar. 

Ao aprendizado que teve corresponde uma nova 
visão da realidade . Corresponde, também, um 
espaço de tempo transcorrido, com as devidas 
alterações que ele produz. A câmara da rainha, 
antes deserta, agora apinha-se de turistas; as figuras 
pintadas nas paredes parecem-lhe ter fe ições mais 
severas; a abertura para a mina, através da qual se 
esgueirara com facilidade, agora "é suficiente 
apenas para um gato gordo ou um cachorro magro, 
nunca para uma menina grande como ela" (p. 79). 
Cumpre, porém, passar pelo orifício, pois Ana sabe 
o que a espera do outro lado. Move-se com 
segurança, quer encontrar o caminho já percorrido 
e emergir do mundo subterrâneo onde se encontra. 
Observe-se como a descrição de sua passagem 
para a mina se parece com um parto: 

"A cabeça passa primeiro, que é o mais fácil. 
Mas os ombros se entalam, são largos demais. 
Ana se espreme, se deita, tenta de toda maneira, 
enfia um braço pela abertura, para puxar-se com 
a mão já do lado de lá. Tenho que conseguir, 
pensa com fervor. Se eu não passar, nunca 
conseguirei voltar para casa. Recolhe o braço, 
encolhe os dois bem encolhidinhos, se gira, faz 
força. O botão salta da gola, o suor molha a nuca. 
Porém, aos poucos, como se a parede tivesse 
pena dela e cedesse passagem, Ana vai 
avançando rumo ao outro lado. Até que, livres 
os ombros e os braços, pode parar um instante 
para descansar, respirar com força e, numa 
última arrancada, passar o resto do corpo para 
dentro da mina· (p. 79). 
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Se observarmos bem o_ excerto acima, veremos 
que o papel desempenhado por Ana nesse parto 
simbólico é simultaneamente de feto que busca a 
luz e de parturiente que se esforça para facilitar o 
nascimento. A protagonista não se limita a uma ação 
passiva, deixou de ser figurante em cenário de 
papelão. Agora ela é agente de seu próprio destino, 
ela mesma abre seus caminhos . 

Nas galerias da mina, é a hora de se desfazer de 
mais um laço que a liga à infância. Ana se oferece 
ao mineiro que encontra, para que entregue ao 
companheiro ali presente no início da viagem, a fita 
que prende seus cabelos. É um ato simbólico de 
abandono de uma etapa de sua vida, que ficou para 
trás rn Ao mesmo tempo constata uma mudança 
interna que lhe ocorreu: "estranhamente, não sente 
o antigo tropel das interrogações comichando no 
peito. O que sabe, por enquanto, lhe basta" (p. 80) 
Atravessa a abertura da entrada da mina e se acha 
de novo no fundo do poço. 

Lá está a velha tricoteira, dormindo 
profundamente, envolta no cobertor de água que 
tecera, tendo ao regaço os peixes. A protagonista, 
ao vê-los, reflete: "Quem sabe há quanto tempo 
estavam ali, enquanto os procurava pelo mundo" (p. 
81 ). A constatação é paralela à que fazem duas 
crianças .em viagem insólita, no célebre Pássaro 
Azul, de Maeterlink. Nem para Ana nem para esses 
personagens europeus a viagem foi em v·ão, 
contudo. O acervo de experiências colhido foi um 
bem mais valioso do que a descoberta dos animais 
que procuravam. "Vai ver'', pensa Ana, lembrando
se da conta de marfim perdida, motivo de sua 
peregrinação, "nem estava mesmo procurando por 
ela. Vai ver, estava o tempo todo só perseguindo a 
viagem" (p. 81 ). A experiência de vida que adquiriu 
é maior do que o objeto simbólico, por isso a rosa 
de marfim pode ser descartada. O que ela guarda, 
daqui pra frente, é a escama de peixe com seu tio 
de ouro, presente que o primeiro mineiro lhe deu ao 
início da viagem e que participou de seu processo 
de crescimento. 

A saída do poço e o regresso à casa, à luz do 
dia, coicidem com a constatação de que ela cresceu 
não só interiormente. "Céus! Tão curta está essa 
saia!' diz Ana. O processo iniciático se fecha com o 
acolhimento no lar e com o desabar da chuva, 
fecundante e purificadora. 

De volta ao mundo da realidade, verifica-se, pela 
reação natural da mãe da protagonista, que o tempo 
transcorrido foi mínimo, embora na outra dimensão 
em que ela esteve houvesse transcorrido semanas. 
Como em Alice nos país das maravilhas, como 
também em O pássaro azul, com a diferença que 
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Ana não sonhou, sua experiência foi interna, mas 
real, concreta. 

A figura do narrador em Ana Z, aonde vai 
você? merece alguns comentários. De um modo 
geral, ou o narrador está dentro da história ou tora 
dela. Se estiver tora, pode saber tudo o que se 
passa, ou pode ter acesso parcial aos fatos, 
funcionando como um observador. Certamente, há 
muitas nuances entre essas possibilidades. Existe 
mesmo na ficção a ocorrência, não muito freqüente, 
do que é a norma na crônica, de ser o narrador da 
história o próprio escritor, o autor do texto. Neste 
caso, ele tudo sabe, pois que é o criador do mundo 
ficcional retratado. 

Em Ana Z, aonde vai você? a narradora se 
coloca no mesmo nível do leitor, como observadora 
dos atos de seu personagem; confessando nada 
saber sobre Ana, nem mesmo seu nome, onde se 
encontra, o que pretende. 

Propõe-se a acompanhar Ana passo a passo, até 
a chegada ao oásis do desejo, miragem do deserto, 
quando, então, decide deixá-la só: 

'Só quando tive certeza de que dormia, na cama 
estreita e limpa, deixei-a. E fui tratar da minha 
vida. 

Demorei mais do que pretendia, confesso mesmo 
que passei alguns dias sem cuidar dela, 
ocupada que estava com minhas próprias 
coisas. Quando voltei, não a encontrei mais lá" 
(p. 32). 

E acrescenta: "Poderia perguntar à mulher, mas 
não gosto de conversar com qualquer personagem" 
(p. 32). Ora, adjetivando a moradora do oásis como 
personagem e não como pessoa, a narradora se 
identifica como autora da história. Em seguida, ao 
ter notícia do paradeiro de Ana, no papel de 
Sherazade na torre do sultão, abespinha-se e diz: 
"Que negócio era esse de histórias? Quem tem que 
contar histórias aqui sou eU' (p. 34), confirmando 
sua função de criadora do texto. 

Sobe as escadas em caracol da torre até o alto, 
interpela a menina e ela se surpreende: "Pensei que 
você tinha armado isso tudo ... " A narradora e Ana, 
ao que parece, repetem em moldes mais suaves a 
história de Frankenstein, em que o criador não 
consegue dominar a sua criatura. Mas a narradora 
justifica essa quase independência de sua 
personagem, dizendo que seu papel é somente o 
de "ficar observando, anotando, escrevendo", sem 
se meter. Daí para frente, a narradora vai "de carona 
nas perguntas de Ana, para saber das coisas" (p. 
50), observa as cenas insólitas que se sucedem 
"olhando por cima do ombro de Ana" (p. 54), silencia 
sua própria voz e deixa seus personagens agirem. 
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Quando Ana se encontra na cidadezinha de 
faroeste e decide entrar na peixaria, que descobre 
ser uma estação do metrô, o bilhete que lhe permite 
voltar à realidade "não é durinho como os de metrô. 
É de papel azul, mole, igual a uma entrada de 
cinema" (p. 75). O desembarque do metrô parece 
também acontecer num saguão de cinema, com 
sinalização de saída, corredores e rampa, "a mesma 
rampa que ela já subiu, que dá para os degraus 
que dão para a passagem que dá para a sala toda 
pintada, a sala da rainha" (p. 77). A sala escura de 
projeção pode bem ser comparável à câmara 
mortuária onde Ana já esteve antes e em cuja parede 
revelou, com o holofote de mineiro, as figuras 
pintadas. 

Por que essas aproximações? Porque sabemos 
que o cinema sempre esteve presente na vida da 
autora. filha e irmã de atores, e pertencente a uma 
geração que tinha no cinema ta lvez a principal 
diversão. Marina Colasanti diz, em entrevista, ao final 
do livro: 

"Encontrei (com Ana Z) uma série de coisas que 
são a minha realidade, coisas da minha infância 
- como brincar nas ruínas e o estúdio de cinema 
- e coisas do meu mundo imaginário, tão real 

para mim quanto o outro" (p. 87). 

Na mesma entrevista, ela se diz "uma leitora 
desordenada e compulsiva" a quem "todas as 
leituras ... influenciaram" (p. 84). Por isso. não é de 
se estranhar que as cenas que povoam o imaginário 
de Ana Z se reportem a filmes de várias épocas e 
estilos, bem como a narrativas de vários autores e 
procedências. Como o narrador de O Pequeno 
Príncipe, Marina Colasanti se situa dentro e fora 
da história, simultaneamente. Como Saint-Exupéry, 
a figura do narrador de seu livro parece mostrar-se 
colorida com fortes tons autobiográficos. 

O clima onírico (ou pós-moderno, se preferir) das 
cenas descritas transforma narradora e personagem 
em um personagem duplo, no sonhador que age e 
no que observa a si mesmo agindo no sonho 17

. É a 
imagem de auto-contemplação. que não se efetiva 
na abertura da narrativa. quando Ana se debruça 
sobre o poço e não divisa seu reflexo, mas se efetiva 
pelo processo de amadurecimento, que Ana vive e 
a narradora revive - experiência única e 
compartilhada ao mesmo tempo. Essa nova 
percepção, que atinge também a narradora, 
permite-lhe distinguir o espaço onde Ana se 
encontra ao final do texto: "Agora sei que é num 
campo que Ana está". O processo completa-se e, 
certamente, vai estender seu efeito até o leitor. 

1) COLASANTI, Marina. Ana Z, aonde vai você? São Paulo: Ática, 1993, 88 p. Todos os excertos da narrativa e da 
entrevista com a autora foram retirados desta primeira edição e têm somente a indicação da página. 

2) Essa atitude de olhar atentamente a superfície da água (que remete ao mito de Narciso) pode ser encontrada em 
muitas outras narrativas da autora como, por exemplo, em A Primeira Só, de Uma idéia toda azul, e À procura de 
um reflexo, de Doze reis e a moça no labirinto do vento. 

3) Também as imagens de contas de colar que se perdem e/ou a de contas/sementes que caem no fundo de um poço 
podem ser reencontradas em Como um colar, de Entre a espada e a rosa; em O verde brilha no poço; em Poço, 
de A morada do ser, e em Sendo chegada a hora de descansar, de Contos de amor rasgados. Em cada um 
desses textos, a mesma imagem é trabalhada com variações. 

4) Note-se aqui, ao contrário de Ana, Alice cresce ou diminui de tamanho sempre pela ação de um agente externo: o 
líquido do frasco onde está escrito Beba-me; o abanar do leque do coelho; o cogumenlo comestível de dupla ação. 

Como costuma se dar com os agentes externos, seu efeito é temporário e reversível. O crescimento de Ana, 
porém, é permanente. 

5) Aludimos aqui à interpretação freudiana de A Bela Adormecida presente em A psicanálise dos contos de fadas. 

6) O papel ativo de Ana, portanto, obedece ao padrão de comportamento do herói masculino dos contos de fadas, 
denotando a posição feminista da autora frente à condição da mulher. 

7) Esse mesmo valor simbólico das direções Oriente (nascente) e Ocidente (poente) se percebe em Venha ver o pôr
do-sol, conhecido conto de Lygia Fagundes Telles." 

8) Como um colar, in: Entre a espada e a rosa. Rio de Janeiro: Salamandra, 1992. 

9) V. verbetes rosa e flor, nos dicionários de símbolos de CIRLOT e de CHEVALIER & GHEERBRANDT (v. bibliografia). 
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1 O) A questão da percepçãó, fruto do aprendizado de Ana nessa viagem iniciatória, 
também é tema de várias narrativas da autora como, por exemplo, em O homem 
atento, de Entre a espada e a rosa. 

11) Indiretamente, também a comparação entre deserto e trigal , no conto O último rei, 
de Uma idéia toda azul, contribui para isso. Ainda que a autora registre a existência 
real de raposinhas domesticadas no deserto, seu valor associativo e simbólico, 
enquanto imagem, não se perde. 

12) As variações que Ana impõe aos contos de fadas no afã de torná-los encadeados 
e seriados tornam essa narradora próxima da Emília de Lobato, tal como a vemos 
em Fábulas e Histórias de Tia Nastácia. 

13) Compara-se, sob esta ótica, Ana Z com Além do Bastidor, conto de Uma idéia 
toda azul, também da mesma autora. 

14) Tanto na forma como na função, ele se assemelha ao barco do conto No rumo da 
estrela, de Entre a espada e a rosa. 

15) Como no caso da raposa do deserto, o fato de tais animais estranhos efetivamente 
existirem no solo arenoso não diminui o estranhamento que provocam no leitor, 
enquanto imagem, já que não são peixes de fato. Como em muitas passagens do 
texto, aqui entra em questão a dualidade ser e parecer. 

16) Note-se que é o mesmo símbolo infantil - a fita que ata os cabelos - utilizado por 
Guimarães Rosa em Fita verde no cabelo para marcar a superação da mentalidade 
infantil de sua heroína. 

17) A propósito do eu sonhador e do eu sonhado, ver FREYE, The Secular Scripture 
(v. bibliografia) . 

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1980. 

CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas. São Paulo: Círculo do Livro, 1984. 
CHEVALIER & GHEERBRANDT. Dicionário de símbolos . Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1989. 

CIRLOT, Juan-Eduardo. Dicionário de símbolos. São Paulo: Moraes, 1894. 
COLASANTI , Marina. Zooilógico. Rio de.Janeiro: Nórdica, 1975. 
_ A morada do ser. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1978. 
COLASANTI, Marina. Uma idéia toda azul. Rio de Janeiro: Nórdica, 1979. 
_ Doze reis e a moça no labirinto do vento. Rio de Janeiro: Nórdica, 1982. 
_ Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 
_ O verde brilha no poço. São Paulo: Melhoramentos, 1986. 
_ Entre a espada e a rosa. Rio de Janeiro: Salamandra, 1992. 
_Ana Z, aonde vai você? São Paulo: Ática, 1993. 

FREYE, Northrop. The Secular Scripture. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 
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Até a década de 60, a poesia infantil brasileira se 
caracterizava pelo conservadorismo formal e pelo 
compromisso com a pedagogia. Ao longo de sua 
tradição, valores ideológicos emergentes foram 
veiculados através dos poemas. A rigidez desses 
valores promovia uma caracterização convencional 
da criança 

"Todos sabem que Marina 
é muito boa menina, 
embora tal não pareça, 
porque é um pouquinho travessa ... 
Estudiosa, comportada, 
anda sempre muito asseada, 
ouve a mamãe, não reclama, 
vai cedinho para a cama. 

( .)" 

(Gui lherme de Almeida - 1941) 

e garantia a presença de temas patrióticos 

Ladainha do Brasil 

"(Primeira criança) 

"Brasil-luz 
Brasil-Beleza 
coroa da natureza 
com florões adamantinos ... 
tesouro verde, 
vergel de pomos divinos! 

(Segunda criança) 

Oh Brasil de régios rios 
e de ribeiros galantes 
e de veios correntios 
em murmúrios 
constantes .. 
( ... )" 

(Murilo Araújo - 1940) 

e de um sistema de valores convencionais 

"Hoje completei seis anos 

Mamãe disse que eu já tenho consciência. 
Disse que se eu pregar mentira, 
não for à Missa por preguiça, 
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ou bater no irmãozinho pequeno, 
eu faço pecado. 
Fazer pecado é feio. 
Não quero fazer pecado, juro 
Mas se eu quiser, eu faço." 

(Henriqueta Lisboa - 1943) 

A independência da poesia infantil em relação à 
função pedagógica é um processo lento, 
demorando-se ela a abandonar a perspectiva 
tradicional que tematizava bichos, paisagens, vultos 
familiares e patrióticos de um ponto de vista 
exemplar e educativo. 

Já na poesia contemporânea, o ponto de encontro 
entre o poeta e a criança ocorre ou pela tematização 
do cotidiano infantil ou pela adoção, por parte do 
autor, de um ponto de vista que compartilha com 
seus leitores a antic.onvencionalidade , quer da 
linguagem, quer do recorte da realidade fora da 
representação mimética do real e a partir de um 
universo fantástico e quase surrealista, como se 
pode observar neste poema de Vinícius de Moraes: 

A casa 

"Era uma casa 
Muito engraçada 
Não tinha teto 
Não tinha nada 
Ninguém podia 
Entrar nela não 
Porque na casa 
Não tinha chão 
Ninguém podia 
Dormir na rede 
Porque na casa 
Não tinha parede 
Ninguém podia 
Fazer pipi 
Porque penico 
Não tinha ali 
Mas era feita 
Com muito esmero 
Nas rua dos Bobos 
Número zero. ' 

Assim, dois caminhos definem as direções que 
se podem apontar para a poesia infantil: o 
experimentalismo e a quebra da discursividade, e 
a reutilização do folcore e das formas mais 
tradicionais. 
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1. U exper-imentalismu e a 
quebr-a da discur-sividade 

A poesia não apresenta uma visão do mundo 
ordenada em um saber racional com seu sistema 
de conhecimentos, nem uma visão total do mundo 
e da vida. Ao contrário, ela apresenta uma visão 
pessoal das coisas - a visão do poeta - adequada à 
unidade emocional do momento. Assim sendo, na 
criação lírica , o poeta elabora a liguagem 
distanciando-se do pensamento racional. Porém, 
sem pensamento racional não é possível a 
transmissão da poesia, pois toda compreensão se 
baseia em elementos racionais. O idioma é, para o 
poeta, a matéria-prima de sua arte. No idioma o 
pensamento racional segue unido ao pensamento 
sintático, ainda que não se identifiquem totalmente. 
E as construções sintáticas são uma forma de 
pensamento regulada segundo leis da língua. Essa 
forma, sujeita a leis próprias, alguns poetas a acatam 
e elaboram (clássicos e parnas ianos) e outros a 
maltratam (futuristas , dadaístas, surrealistas e 
concretistas). No século XX, a deformação das 
formas reguladas de expressão se acentuaram, 
contrapondo-se às leis prefixadas de criação 
clássico-parnasiana. À medida em que a estrutura 
sintático-discursiva se rompia, a palavra prevalecia 
em importância sobre a frase . 

A ruptura com a linearidade da frase ocorre na 
poesia infantil porque, desta maneira, ela atinge 
melhor a criança. A criança não possui ainda o nível 
de elaboração discursiva do adulto e da cultura 
acadêmica; ela somente o adquire à medida em que 
vai-se inserindo nos códigos racionais da cultura 
adulta. Assim, a poesia infantil que apresenta valor 
estético procura aproximar-se de maneira como a 
criança aprende o mundo. Para isso, elege como 
tema o cotidiano, focalizando situações individuais 
ou familiares; fala de crianças, aliado-se a elas para 
sublinhar sua fragilidade perante as normas do 
mundo e, ao mesmo tempo, salienta sua capacidade 
de rebeldia, criação e independência: 

Conclusões 

"Em boca fechada 
não entra mosca. 
Mas também 
não entra nada' 
Ouern não arrisca 
nunca petisca! 
E pelo petisco 
Se corre o risco. 
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A quem me quiser 
só comportada 
dou minha foto 
emoldurada .. . " 

(Elza Beatriz - 1989) 

Outras vezes, enfatiza a relação criança/natureza 
através de configurações plásticas que absorvem 
todas as outras, mergulhando crianças e paisagens 
num mundo de cores, sensações, sinestesias: 

Colar de Carolina 

"Com seu colar de coral 
Carolina 
corre por entre as colynas 
da colina. 

O colar de Carolina 
colore o colo de cal 
torna corada a menina. 

E o sol, vendo aquela cor 
do colar de Carolina 
põe coroas de coral 
nas colunas da colina." 

(Cecília Meireles) 

Além do aproveitamento do cotidiano infantil, a 
poesia para crianças potencializa ao máximo 
aliterações, onomatopéias, rimas internas, numa 
concreção da sonoridade da palavra que, 
espessando-se, chama atencão para si mesma e 
configura uma massa sonora de onde emergem 
significados a serem explorados: 

Cantiguinha de verão 

"Anda - roda 
Desanda a roda 

E olha a lua a lua a lua' 

Cada rua tem a sua roda 
E cada roda tem a sua lua 

No meio da rua 
Desanda a roda: Oh, 

Ficou a lua 
Olhando em roda ... 

Triste de ser uma lua só! " 

(Mário Quintana) 
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A imersão no universo infantil, além de acontecer 
no contexto plástico, ocorre também no contexto 
metafísico. Nesse caso, puxando os fios do sonho 
e da realidade, a poesia infantil dá configuração 
verbal às perp lexidades e impasses da condição 
humana, como no caso do poema de Roseana 
Murray 

"Procura-se um equilibrista 
que saiba caminhar na linha 
que divide a noite do dia 
que saiba carregar nas mãos 
um fino pote cheio de fantasias 
que saiba escalar nuvens arredias 
que saiba construir ilhas de poesia 
na vida simples de todo dia" 

ou do poema de Cecília Meireles, que aborda o 
histórico confinamento do homem a subir aos ares 
ou ficar no chão: 

Sonhos da menina 

"A flor com que a menina sonha 
está no sonho? 
ou na fronha? 
Sonho 
risonho. 

O vento sozinho 
no seu carrinho. 

A vizinha 
apanha 
a sombrinha 
de teia de aranha ... 

Na lua há um ninho 
de passarinho. 

A lua com que a menina sonha 
é o linho do sonho 
ou é a lua da fronha?" 

Numa outra perspectiva, a poesia infantil 
contemporânea procura compartilhar, com seu 
destinatário, o olhar desarmado perante o mundo. 
Esse desejo de naturalidade e ingenuidade parece 
exprimir-se freqüentemente através de animais. Na 
adoção desse recurso, a poesia retoma o 
procedimento da fábula, atri buindo aos animais o 
dom da palavra ou fazendo-se personificar vícios e 
virtudes humanas. Os animais evocados escapam 
do contexto conservador, onde a humanização dos 
bichos sublinha comportamentos quase sempres 
conformistas e estereotipados, como o do cão fiel e 
do pássaro cativo. Ao contrário, os bichos 
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protagonizam situações que se afastam do 
convencional e mergulham num clima insólito e de 
estranhamento: 

Os peixes 

'São fachos de luz 
no fundo d'água 
uns machos 
outros fêmeas 
nadando juntos 
formando poemas." 
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A elefanta 

"Armaram uma festa no céu 
e convidaram a bicharada 
a elefanta de tão grande 
não pôde ser convidada 
chorou tanto aqui na terra 
que a festa foi cancelada 
descobriram que sem ela 
a festa não seria da pesada" 

(Paulinho Pedra Azul) 
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A pulga 

'Um, dois, três 
Quatro, cinco, seis 
Com mais um pulinho 
Estou na perna do freguês. 

Um, dois, três 
Quatro, cinco, seis 
Com mais uma mordidinha 
Coitadinho do freguês. 

Um, dois, três 
Quatro, cinco, seis 
Tô de barriguinha cheia 

Tchau 
Good bye 
Auf Wiedersehen.' 

(Vinícius de Moraes) 

Algumas vezes os poemas são construídos a 
partir de onomatopéias que recuperam a antiga 
tradição sobre vozes dos animais. Outras vezes, é 
a imagem física do animal ou a exploração sonora 
da palavra que o nomeia que traz para o poema o 
sentido lúdico, o non-sense. 

As abelhas 

"A aaaaaaabelha-mestra 
E aaaaaaas abelhinhas 
Estão tooooooodas prontinhas 
Pra ii iiiiir para a festa 

Num zune que zune 
Lá vão pro jardim 
Brincar com a cravina 
Valsar com o jasmim. 

Da rosa pro cravo 
Do cravo pra rosa 
Da rosa pro favo 
Volta pro cravo. 

Venham ver como dão mel 
As abelhinhas do céu '' 

(Vinícius de Moraes) 

O aspecto não-narrativo e não-descritivo da 
poesia encontra apoio na imagem, que reduz o 
discurso devido a sua estrutura globalizante. O 
apoio na imagem consiste na abolição do caráter 
analítico que advém da frase sintaticamente bem 
ordenada, como também da abolição de elos 
conectivos entre as palavras, de modo que o poema 
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torna-se a presentificação de um significado. Ou 
seja, em vez de representar apenas, a palavra passa 
a apresentar, por intermédio da imagem, seguindo 
uma lógica metafórica que aproxima a poesia do 
pensamento concreto da criança. 

A poesia elimina a distância entre o eu e o objeto. 
A palavra se torna mágica porque, à medida que 
evoca, presentifica o objeto. Este processo de 
reificação é muito comum entre crianças porque elas 
ainda não dominam a noção de distanciamento 
temporal nem de abstração. Seu tempo é um 
presente contínuo e indefinido - por isso o ato de 
reviver da poesia lhe é familiar. 

Ritmo 

"Na porta 
a varredeira varre o cisco 
varre o cisco 
varre o cisco 

Na pia 
a menininha escova os dentes 
escova os dentes 
escova os dentes 

No arroio 
a lavadeira bate roupa 
bate roupa 
bate roupa 
até que enfim 

se desenrola 
toda a corda 

e o mundo gira imóvel 
como um peão!" 

(Mário Quintana) 

A linguagem da poesia é, portanto, condensada 
e econômica. Operando com imagens e símbolos, 
ela abole tudo que é supérfluo para oferecer uma 
visão globalizante do real. Não se centrando na 
razão e na linearidade, ela permite atingir um 
processo de leitura do mundo próximo ao da 
criança: 

lô-iô 

"O iô-iô de laiá 
vai e vem. 
O iô-iô de laiá 
vai, vem, vai. 

O iô-iô de laiá 
faz zuim ... zzzzim .. 
como abelha zumbindo 
na flor do jardim. 
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O iô-iô de laiá 
vem e vai. 
O iô-iô de laiá 
Cai? Não cai." 

(Maria da Graça Rios) 

Amare linha 

"Maré mar 
é maré 

maré linha 
Sete casas a pincel 

Pulo paro 
e lá vou 

num pulinho 
Seguro mais um ponto 

no céu." 

(Maria da Graça Rios) 

2. A reutilizaçã() d() 
f()ICl()re e das f()rmas mais 
tradici()nais 

A iniciação à linguagem poética principia com o 
folclore infantil através de acalantos, parlendas, 
adivinhas e cantigas de roda. A poesia folclórica 
tem, portanto, uma função iniciatória aos processos 
poéticos, pois a simplicidade característica desse 
tipo de manifestação popular é adequado ao modo 
de apreensão da criança. 

São várias as formas da tradição popular: 

a) Cantiga de berço: forma rudimentar de 
canto que apresenta monotonia melódica, frase 
longa e chorosa (provocadora do enfado e cair de 
pálpebras), interjeições seculares (oô, ôôô; ou, uuuu; 
o rô, rôôô). Os nossos acalantos vieram de Portugal, 
em sua maioria, quase todos eles são de importação 
estrangeira, e vivem em perpétua tradição, de boca 
em boca, longe das influências que alteram os 
demais cantos. Outras cantigas de embalar são 
fragmentos de modinhas populares, parlendas 
adaptadas, cantos de igreja. Fonte de ternura e 
musicalidade, os aca lantos inspiram músicos e 
poetas que aproveitam seus temas como motivos 
em suas composições. Cecília Meireles declara que 
a maior parte das cantigas de ninar brasileiras 
obedece a um tema que se poderia denominar o 
menino ameaçado, pois o tema tem três aspectos 
principais: o anúncio, a atração e o afastamento do 
perigo. 

'Boi, boi; boi 
Da carinha preta; 
Pega essa menina 
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Que tem medo de careta." 

b) Parlendas: caracterizam-se por dois 
aspectos: são sempre rimas ov ditos instrutivos ou 
satíricos; não têm música. São ditos ou rimas sem 
música, destinados a ensinar alguma coisa, divertir 
alguém ou criticar a outrem. Dividem-se em brincos, 
parlendas propriamente ditas e mnemonias. 

1 - Brincos: são as parlenda·s mais fáceis, ditas 
para entreter ou aquietar as crianças. Diferem dos 
acalantos, cuja função é adormecer, porque são 
ditos para distrair o bebê que está sem sono ou que 
acorda feliz e sorridente. Nos brincos, a criança 
participa de um modo menos passivo, cabendo, 
todavia, aos pais, a iniciativa de realizá-los : 

Dedo mindinho 

"Dedo mindinho, 
Seu vizinho, 
Pai de todos, 
Fura bolos, 
Mata-piolhos. 
Cadê o toucinho 
Que estava aqui? 
O gato comeu. 
Cadê o gato? 
Foi pro mato. 
Cadê o mato? 
Pegou fogo. 
Cadê o fogo? 
A água apagou. 
Cadê a água? 
O boi bebeu. 
Cadê o boi?" 

2 - Mnemooia são todas as parlendas que têm 
por fim ensinar alguma coisa 

"Um, dois, feijão com arroz, 
Três, quatro, feijão no prato, 
Cinco, seis, cala a boca, Português, 
Sete, oito, vá comer biscoito, 
Nove, dez , vá lavar os pés 
Na cachoeira número dez 
Pra ganhar 500 réis." 

3 - e.ar.Len.c!as_pmpriamente ditas: são aquelas 
ditas ou recitadas pelas próprias crianças, com um 
fim especial. Diferem dos brincos, cuja inic iativa é 
do adulto, porque os meninos iniciam e organ izam 
as brincadeiras entre si, não havendo interferência 
de adultos. 
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• quando a menina vai despetalando uma flor e 
meditando no seu namorado: 

"Bem me quer, 
Mal me quer, 
Bem me quer, 
Mal me quer .. " 

• quando um garoto quer reaver o lugar em que 
estava sentado e ouve a advertência: 

'Quem vai ao ar 
perde o lugar.· 

• para refletir aspectos da vida, caso em que 
contém um emaranhado de regras, seguidas à risca, 
como esse que mostra a alegria da véspera de 
domingo: 

'Amanhã é domingo 
Pé de cachimbo; 
Cachimbo é de barro, 
Bate no jarro ; 
O jarro é de ouro, 
Bate no touro; 
O touro é valente, 
Chifra a gente; 
A gente é fraco , 
Cai no buraco; 
Buraco é fundo, 
Acabou-se o mundo. ' 

• jogos, fórmulas, ditos e rimas transmitidos de 
geração em geração: 

"Panela no fogo 
Barriga vazia; 
Macaco torrado, 
Que vem da Bahia; 
Panela de doce, 
Pra dona Maria." 

4 - 1ra:iLalingua: tipo de parlenda que consiste 
em um verso , palavra ou expressão, na maioria das 
vezes de pronúncia difícil e cuja repetição rápida 
provoca a deturpação dos termos e , 
conseqüentemente, do seu sentido de origem. Têm 
utilidade pedagógica, à medida que são elementos 
poderosos como exercício de ficção e incentivam 
na criança o gosto pela pronúncia correta , mesmo 
das palavras mais difíceis : 

'Pedro tem o peito preto, 
O peito de Pedro é preto ; . 
Quem disser que o peito de Pedro não é preto, 
Tem o peito mais preto do que o peito de Pedro ." 
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5 - Ex-libris : gênero de parlenda que consiste na 
inscrição de alguns valores em livros, para que 
sejam devolvidos , quando forem tomados de 
empréstimo: 

"Quem pegar neste livro, 
Não causa admiração; 
Mas quem com ele ficar, 
Não passa de um ladrão.· 

c) Adivinhas: charadas verbais ou enigmas. 
Constituem quase sempre um conjunto de analogias 
e personificações que se dividem em duas partes: 
a primeira, que é a redução de qualquer objeto da 
natureza a uma personificação, isto é, um esboço 
de formação mítica 

"Campo grande 
Gado miúdo 
Moça formosa, 
Homem carrancudo?' 

Resposta: Céu, estrelas, lua e sol 

e a segunda, que é o desenvolvimento desse mito 
nas analogias acidentais e imprevistas, e é nisso 
que consiste o problema e a dificuldade da solução: 

"Enche uma casa completa 
Mas não enche uma mão; 
Amarrado pelas costas, 
Entra e sai sem ter portão?' 

Resposta : Botão 

d) Cantigas de roda : de fonte lusitana, as 
cantigas de roda pertencem à tradição e, em virtude 
do apoio musical, mostram um ritmo bem definido e 
sincopado. O esquema de rimas é bastante variado, 
podendo aparecer também versos brancos: 

"Ciranda, cirandinha 
Vamos todos cirandar. 
Vamos dar a meia volta, 
Volta e meia vamos dar. 

O anel que tu me deste 
Era vidro e se quebrou. 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou. 

Por isso, D. (nome da pessoa) 
Entre dentro dessa roda: 
Diga um verso bem bonito, 
Diga adeus e vá-se embora." 
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e) Trova: composição poética de forma fixa, de 
quatro versos setissilábicos cada um, rimados (pelo 
menos o 2º com o 4º verso) e contendo sentido 
completo. Através da trova, o trovador transmite uma 
mensagem que pode ser: filosófica (quando a 
mensagem é um conceito ou ensinamento); lírica 
(quando prevalece o sentimento, a emoção); ou 
humorística (quando tem o humor por objetivo, 
podendo ser divertida ou satírica) . Apesar de serem 
estes os três gêneros em que se pode classificar a 
trova, a sua classificação nem sempre é tão definida, 
visto que uma trova pode ser , simultaneamente, 
lírica-filosófica ou humorística-filosófica. A trova 

13113Llf)f7l?At=IA 

l?elelturn 1() - Junh(). 1Ç)Ç)7 

literária requer um alto grau de síntese poética, 
reunindo em si inspiração, talento, sentimento 
poético e conhecimento da técnica de sua 
composição: 

"São rendeiras as gaivotas 
bicando o mar, uma a uma, 

vão seguindo suas rotas 

numa viagem de espuma. 

(. .. ) 
Eu não canto por cantar 

Nem por ser bom cantador; 

Eu canto para aliviar 

Minha mágoa e minha dor. " 
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Este artigo pretende contar um pouco do percurso 
da maior biblioteca internacional voltada a literatura 
infantil e juvenil ontem e hoje, abordando com 
detalhes o seu trabalho de ação cultural. Contém, 
ainda, uma entrevista com o coordenador dessa 
seção, Jochen Weber, que nos contou sobre o papel 
da literatura infantil e juvenil brasileira hoje frente a 
seção e em como vem sendo divulgados os livros 
de língua espanhola e portuguesa. 

Um P{)UC{) de histé>r-ia 

A lnternational Youth Library (Biblioteca 
Internacional para a Juventude) foi fundada: por Jella 
Lepman em 1948, um pouco depois da 2ª Guerra 
Mundial. Ela teve a idéia de promover uma 
exposição internacional de li vros infantis em 
Munique, porque achava que após os anos de terror 
nazista e os horrores da guerra era necessário que 
se criasse novos valores para a sociedade, como a 
tolerância e a convivência entre os diversos povos 
e nações. 

Jella Lepman sabia que para construir uma nova 
sociedade é preciso dedicar especial atenção às 
crianças, seres em formação que farão parte da 
realidade futura do país, um país chamado 
República Federal da Alemanha. A exposição foi um 
sucesso e a excelente repercussão dessa exposição 
levou-a a criar a Biblioteca Internacional para 
Juventude (IYL) com a proposta orig inal de ser 
uma bib lioteca internacional que promova a 
tolerância e a convivência entre os povos e as 
línguas, através de um acervo de li vros 
internacionais e de atividades culturais que 
envo lvam informação e intercâmbio entre as 
diversas línguas e culturas. 

C{)nhecend{) a Uibli{)tera 
lnter-naci{)nal par-a a 
Juventude h{)ie 

Quarenta e sete anos depois, o maior orgu lho da 
biblioteca é a sua coleÇão de aproximadamente 463 
mil livros em mais de cem línguas! A sua expressiva 
coleção ainda foi complementada pelos livros do 
Bureau lnternational d' Education, da Liga 
das Nações de Gênova, uma bibl ioteca estabelecida 
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em 1928 para manter um modelo de coleção para . 
livros infantis e juvenis, como também pela Coleção 
Schultz, com numerosas edições históricas 
especializadas na área de livros de aventuras e 
contos de fadas. 

A partir de 1983 a Biblioteca Internacional 
para a Juventude se instalou no Castelo de 
Blutenburg, um castelo do século XV que fica na 
zona oeste de Munique, Alemanha. Este castelo foi 
restaurado especialmente para acolher esse sonho 
realizado por Jella Lepman. No Castelo de 
Blutenburg acontecem diversas atividades 
dedicadas ao público infantil e adulto, além de 
acolher todo o acervo de livros e atender 
especialistas da área de literatura infantil e juvenil 
(professores universitários, editores, livreiros, 
escritores, ilustradores, etc.). A biblioteca é mantida 
principalmente pelo Ministério da Família, do Idoso, 
da Mulher e do Adolescente da República Federal 
da Alemanha e o Ministério para Instrução, Cultura 
e Artes da Bavária e pela capital bávara da cidade 
de Munique. 

A biblioteca conta também com doações de 
editores, instituições e pessoas civis . Atualmente a 
biblioteca mantém profissionais especializados por 
área de trabalho para as línguas: inglês, francês, 
alemão, línguas escandinavas, holandês, línguas 
eslavas, línguas ibéricas, italiano, japonês, grego, 
romeno e húngaro. Os coordenadores por áreas 
habitualmente mantêm o trabalho de .selecionar e 
avaliar livros, organizar listas de livros 
recomendados e exposições itinerantes. Esse grupo 
de profissionais ainda dissemina informações sobre 
títulos de interesse internacional junto a editores, 
especialistas por área e outras pessoas envolvidas 
em programas culturais para a infância e juventude 

Hoje mais de 1.000 editores, de todo o mundo, 
voluntariamente enviam novos títulos para a 
biblioteca, entre os quais algumas editoras 
brasileiras como a Melhoramentos, Moderna, 
FTD, Nova Fronteira, Salamandra e Studio 
Nobel. 

Uma vi~ita à 13ibli()tera 
lnter-naci()nal par-a a 
Juventude 

Logo na entrada, se avista, à esquerda, a sala 
circulante que apresenta 20.000 volumes, em quinze 
línguas estrangeiras. Ali acontecem diversas 
atividades como Hora do Conto, cursos de inglês, 
francês e italiano, cursos de arte e coral infantil. Essa 
sala também organiza pequenas exposições 
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temporárias como Livros premiados, Livros de 
natal do mundo todo, e a mais recente 
Cinquenta novos livros de música para 
crianças, que contou com a presença de quatro 
títulos de literatura infantil brasileira A flauta 
mágica e Carmen de Ruth Rocha, belissi
mamente ilustrados por Ctáudia Scatamacchia 
(Ed.Callis), Villa-Lobos para crianças (Ed. 
Callis) e O cravo brigou com a rosa de Edmir 
Perroti, além de ótimas ilustrações de Cláudio 
Martins (Ed. Paulinas). 

Na sala Jella Lepman, encontramos um grande 
espaço para exposições, sendo algumas delas 
itinerantes como: exposições individuais de originais 
de ilustradores, a exposição Um encontro de 
gerações (que englobará títulos de diversos 
países), Paz e tolerância e outras. 

Todas as exposições são dedicadas às crianças 
e adultos e, freqüentemente, é oferecido um 
programa especial de atividades a grupos de 
escolas. Em geral, as exposições vêm acompa
nhadas por uma lista de livros recomendados sobre 
o tema ou por um catálogo. 

Nesse momento, a biblioteca está mobilizada na 
organização final da exposição do ilustrador e 
escritor tcheco Peter Sis, radicado nos Estados 
Unidos, que será aberta em sete de setembro . 
Acompanha essa exposição um catálogo com 
informações sobre sua biografia e trabalho 
desenvolvido até então entremeadas com repro
duções de suas ilustrações em livros infantis. Haverá 
também a participação de uma livraria de Munique 
(Buchhandlung im birkengarten) que venderá livros 
ao público, onde uma porcentagem das vendas 
destina-se a Biblioteca Internacional de Munique. 

Outra atividade interessante que vem acon
tecendo desde 1994 é um programa para classes 
de diversas escolas, conhecido como Oficina de 
livros. O estúdio de pintura e a máquina de 
impressão são usadas para desenvolver projetos
modelo, visando à promoção da literatura e da leitura 
junto a crianças entre cinco e catorze anos. Teatro 
ao vivo, teatro de bonecos e discussões sobre filmes 
são estímulos destinados a envolver criativamente 
os alunos com textos e demais assuntos relativos à 
área da leitura e do livro. 

A Biblioteca Internacional para a 
Juventude estimula, inclusive, a pesquisa 
científica na área de literatura infantil e juvenil. Além 
do trabalho junto ao público infantil e adulto, há uma 
outra vertente de trabalho, desenvolvido pela 
biblioteca, que é o realizado pela sala de estudos, 
que usualmente atende a profissionais especia
lizados na área de literatura infantil e juvenil de 
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diversos países e de outras cidades da Alemanha. 
São 23.000 livros teóricos, incluindo vinte biblio
grafias nacionais e perto de 300 assinaturas de 
periódicos especializados de todo o mundo. Essa 
seção de documentação apresenta também 40.000 
artigos publicados ou inéditos, assim como boletins, 
recortes de jornais de pequena tiragem sobre 4.200 
autores e 1.350 ilustradores de literatura infantil, 
como livros, cartazes, calendários, manuscritos e 
folhetos fora do circuito comercial e originais de 
ilustradores de livros infantis. A sala oferece ainda 
acesso a uma extensa coleção de livros infantis e 
juvenis internacionais e uma coleção de apro
ximadamente 60.000 volumes publicados entre 1587 
e 1950. 

Devido ao fato da biblioteca trabalhar com 
tamanho volume de livros, foi implantado, em 1993, 
um catálogo automático on-line que está permi
tindo o uso mais intensivo das fontes de pesquisa 
da biblioteca nos próximos anos junto às demais 
bibliotecas da Bavária, ou seja, de todo o sul da 
República Federal da Alemanha. Iniciou-se também 
um sistema de palavras-chave para a literatura de 
ficção que facilita e dinamiza o acesso aos principais 
temas da literatura infantil e juvenil. Um trabalho que 
colabora muito com a organização de exposições 
temáticas. 

C()m() a Uibli()tera 
lnter-naci()nal par-a a 
Juventude aailiza e 
divulaa as f()ntes de 
inf()r-maçã() r-ecebidas 

A relações-públicas da Biblioteca 
Internacional para a Juventude, lris Stauch, 
esclareceu-nos sobre a maneira pe la qual são 
divulgadas as exposições , catálogos e demais 
informações produzidas pelos funcionários da 
bib lioteca. Ela nos disse que inicialmente a 
Biblioteca Internacional para a Juventude 
planeja suas atividades com um ano de 
antecedência. São feitas reuniões com os 
coordenadores por área e a direção, com o intuito 
de traçar um plano de ação cultural para o ano 
seguinte que inclui exposições, publicações e 
atividades com crianças e público em geral. Toda a 
programação vai para o folheto Jahres
Programm 1995 que é enviado às 500 bib liotecas 
da República Federal da Alemanha e às 250 escolas. 
A divulgação das atividades também é feita através 
das estações de rádio da Bavária. Ela disse ainda 
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que sempre que eles pensam em divulgar um 
trabalho, a equipe de funcionários tem como objetivo 
atingir o público infantil e juvenil, os adultos em geral 
e os profissionais especializados na área como 
professores, críticos, jornalistas, bibliotecários, 
educadores, escritores, ilustradores, editores e 
livreiros . 

lrís nos contou que o objetivo principal da 
biblioteca, enquanto entidade cultural, é a de 
levantar discussões sobre a relação entre arte e 
literatura infanti l e juvenil, sobre quais são as 
possíveis ligações dessa literatura específica com 
a literatura conhecida como Literatura adulta e 
Literatura geral. 

Outro objetivo cultural perseguido é o de 
aprofundar a linha de literatura comparativa em um 
futuro próximo, uma vez que a instituição já 
apresenta um bom conhecimento de livros em 
diversas línguas, graças ao trabalho desenvolvido 
continuamente pelos coordenadores por área, além 
do que, esta linha trará a chance à estes coordena
dores refletirem de forma mais profunda sobre a 
literatura infantil e juvenil de diversos países. 

Logo, a instituição abarca duas vertentes em seu 
bojo: a de desenvolver um trabalho teórico e de 
pesquisa profundo na área de literatura infantil e 
juvenil, um trabalho que se reflete em publicações 
como por exemplo o White Ravens, como também 
o trabalho de sensibilização quanto à questão 
cultural e que visa atingir o público infanti l e geral , 
através de atividades culturais diversas. 

Ela esclareceu que o White Ravens é uma 
publicação muito conhecida na Europa. Contém 
uma seleção de livros de literatura infantil e juvenil 
de caráter internacional que inclui, ano a ano, por 
volta de duzentos títulos de literatura mundial. Estes 
duzentos títulos são sugestões feitas aos editores 
europeus e de outros paísés do mundo como sendo 
títulos que merecem tradução em outras línguas. 

Com peridiocidade anual, esta publicação tem 
uma tiragem de 5.000 exemplares, sendo distribuída 
na Feira de Livros Infantis de Bologna, na Itália, onde 
a Biblioteca Internacional para a Juventude 
mantém um stand e, todos os anos, apresenta uma 
exposição com os livros escolhidos. Segundo Íris, 
o White Ravens é um bom exemplo de como o 
trabalho da biblioteca é desenvolvido, porque para 
realizá-lo a contento, a biblioteca conta com a 
participação de todos os profissionais e revela sua 
proposta cultural fundamental, porque mostra aos 
editores como a biblioteca trabalha com os livros 
que recebe. 

A elaboração da publicação envolve escolher, 
entre os livros recebidos, os melhores, segundo os 



objetivos da biblioteca. Esses objetivos são os de 
escolher livros que contêm um tema de interesse 
internacional , que contribua para o entendimento 
entre diversas culturas e povos, sendo importantes 
para tradução em outras línguas. Os duzentos títulos 
internacionais inclusos são resultado de uma longa 
pesquisa feita de forma contínua, todos os anos, 
por nossos profissionais especializados, em mais 
de trinta línguas. Deste modo, o White Ravens 
tornou-se uma informação preciosa para os editores 
que pretendem trabalhar com traduções de títulos 
de outras línguas, assim como para profissionais 
que desejam estar informados sobre a literatura em 
outras línguas e países. 

Íris nos disse que uma outra forma de divulgar os 
livros recebidos pela Biblioteca Internacional 
para a Juventude se dá através de exposições 
temáticas e publicações, como catálogos referentes 
a essas exposições .que, algumas vezes, enfocam 
autores e ilustradores específicos. Essa proposta 
naturalmente reflete uma continuidade dos objetivos 
da fundadora Jella Lepman . 

Vinúqui() e a 13ibli()teca 
lnternaci()nal para a 
"uventude 

Um bom exemplo deste tipo de atuação foi a 
exposição sobre Pinocchio. O trabalho começou 
com uma pequena exposição em 1993, organizada 
por uma especialista e ilustradora, possibilitando 
que se apresentasse originais de ilustrações e um 
pequeno folheto. Nesse primeiro momento da 
exposição, foram feitas visitas monitoradas e 
atividades paralelas de pintura sobre o tema de 
Pinocchio. Cerca de quatrocentas crianças 
participaram, ora em monitoria, ora em ateliês de 
artes. 

Depois desse evento, a biblioteca recebeu uma 
doação de um grande número de títulos de 
Pinocchio e, como eram répl icas de nosso acervo, 
resolvemos organizar uma exposição mais aprofun
dada sobre ele, com uma história que foi inicialmente 
publicada em 1883. 

Nesse segundo momento, preparou-se um folheto 
mais denso, documentando as técnicas utilizadas 
pelos ilustradores, como também foram apresen
tadas , cronologicamente , boas edições ital ianas , 
alemãs, inglesas e em outras línguas. Acompanhou 
ainda a exposição uma conferênc ia sobre a 
personagem, com apresentação de sl ides, já que 
os originais não puderam viajar. Deste modo, a 
exposição passou a constar de livros históricos e 
novas edições e ilustrações. 
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Enfim, essa exposição teve como objetivo 
documentar a popularidade dessa personagem 
italiana em diversas outras culturas. Hoje, a 
exposição conta com 85 títulos e, no ano de 1995, 
já foi emprestada várias vezes para ser exposta em 
cinco bibliotecas diferentes, de onde se conclui que 
seu objetivo foi atingido. 

Por fim, Íris Stauch nos contou como a institu ição 
procede quanto às exposições itinerantes. Sempre 
que a exposição viaja, a instituição interessada arca 
com os custos de transporte e seguro dos livros. 
Como exemplo de uma exposição que é extrema
mente procurada, ela citou a Books against War 
(Livros contra a Guerra). Em um ano, esta exposição 
foi montada em nove locais, ficando por volta de 
duas ou três semanas em cada lugar. Books 
against War esteve, inclusive, em algumas 
cidades de Croácia que não estão envolvidas na 
guerra. Essa exposição reflete a questão da guerra 
no continente europeu, sendo portanto extremamen
te atual , completou Stauch. Neste momento, ela 
informou que a biblioteca mantém exposições de 
diversos tamanhos. Por exemplo, uma exposição 
pequena como Cinqüenta novos livros de 
música para crianças, que aconteceu em julho 
de 1995, na sala circulante, mantendo estreita 
relação com a Escola de Música Infantil de Munique. 
A exposição foi feita pensando em se divulgar o 
interesse pela música, através da literatura. Na 
abertura da exposição, houve um concerto infantil 
de harpas, entremeado à leitura de trechos de O 
rei Arthur e os cavaleiros da Távola 
Redonda. A Biblioteca Internacional para 
a Juventude cede espaço para essa escola, uma 
instituição muito respeitada na cidade. Aí surgiu a 
idéia de se fazer essa exposição como forma de 
estabelecer re lações entre a literatura e a música. 
Mas são feitas também exposições específicas 
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como a Professional Periodicals in 
lnternational Children's Literature 
(Publicações internacionais especializadas em 
literatura infantil) que foi um sucesso na Feira de 
Bologna de 1994 com 205 títulos. Essa exposição 
foi muito bem acolhida pela imprensa alemã e 
internacional. Possibilitou-nos uma boa divulgação 
do nome da Biblioteca Internacional para a 
Juventude. 

Enfim, pudemos concluir que cada exposição 
apresenta um objetivo diverso e uma proposta 
cultural específica, tendo, inclusive, uma aceitação 
às vezes maior que o esperado. 

Enfim, o grupo de exposições e publicações são 
resultado de todo o trabalho desenvolvido pela 
biblioteca, deixando efnergir o seu objetivo de 
trabalho, que é o respeito pela expressão e 
diversidade cultural e a interação entre as artes, 
objetivo este que pudemos sentir estar presente em 
todos os corredores do castelo de Blutenburg e no 
corpo de funcionários que lá trabalha. 

()lhandv a literatura 
infantil brasileira svb v 
Prisma da cultura alemã 

(~ntrevista) 

Uma das seções da Biblioteca Internacional 
para a Juventude é a seção ibero-americana que 
contém livros de língua espanhola e portuguesa. 
Essa entrevista foi feita com o coordenador dessa 
seção, Jochen Weber, que nos contou sobre o 
papel da literatura infantil e juvenil brasileira hoje, 
frente à seção e em como vem sendo divulgados 
os livros de língua espanhola e portuguesa. 

ALOB - Vamos começar falando de números. 
Quantos títulos compõem a seção ibero-americana 
da biblioteca? 

JW-A seção tem um total de 24.312 livros, sendo 
12.208 livros em espanhol, catalão e galego. O 
segundo maior grupo de livros são os de literatura 
infantil e juvenil brasileira que somam por volta de 
4.600, depois vêm os livros portugueses, com 2.050; 
mexicanos, com 1.727 títulos e 1.405 livros 
argentinos. Os demais acervos não são tão 
expressivos numericamente. Mas a título de 
informação , acho também necessário citar os 
números referentes à maioria do acervo em língua 
alemã, que somam por volta de 116.000, incluindo 
traduções e os títulos de língua inglesa, que somam 
por volta de 70.000 (englobando livros dos Estados 

Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Canadá e 
África do Sul). 

ALOB - Você pode nos contar um pouco sobre 
os livros de língua espanhola? 

JW - Claro, pois o maior número de livros são 
espanhóis. É preciso esclarecer que a Espanha vive 
um período muito importante e fértil de identidade 
cultural, depois dos anos da ditadura franquista e 
graças a instauração da democracia, uma vez que 
há, inclusive, muitas traduções da língua espanhola 
para os dialetos catalão, o galego e o basco. Cada 
um dos governos dessas regiões procura promover 
a sua cultura, sobretudo na Catalunha. No stand que 
a Espanha mantém na Feira de Bologna essas 
culturas aparecem em partes separadas. 

ALOB - Você disse que a tradição das 
premiações é bem forte e diversificada na Espanha. 
Poderia comentar um pouco a esse respeito? 

JW - Como a Catalunha tem essa expressão 
cultural muito forte, o governo catalão está sempre 
engajado na literatura, financiando prêmios e 
promovendo eventos culturais. Por exemp lo, o 
Prêmio da Catalunha de Ilustração é 
financiado pelo governo. Sabe-se que a Catalunha 
tem uma escola de ilustradores muito boa, onde se 
percebe o traço característico da ilustração catalã . 
Esse é um fenômeno bem interessante e raro, na 
minha opinião. 

ALOB - Quer dizer que a Espanha, em geral, 
também financia premiações? 

JW - Sim e de uma forma bem particular. Na 
Espanha muitas premiações são promovidas pelas 
editoras. O governo espanhol mantém o Prêmio 
Nacional da Espanha, financiado pelo governo 
e pelo Ministério da Cultura. Esse prêmio é curioso, 
pois premia livros já publicados em várias 
categorias, como livros infantis ilustrados, texto e 
melhor tradução. Há um outro prêmio na Espanha 
chamado Prêmio Lazarillo, mantido pela seção 
espanhola do IBBY (lnternational Board on books 
for young people)* que premia textos inéditos . 

ALOB - Já que estamos comentando sobre 
premiações, como é a premiação na Alemanha? 

JW - Há um fato curioso da premiação na 
Alemanha. Como a literatura alemã tem a tradução 
como uma tradição, o Prêmio Nacional da 
Alemanha, financiado pelo Ministério da Família, 
do Idoso, da Mulher e do Adolescente, cuja seleção 
é feita pela seção alemã do IBBY, premia traduções 
com o mesmo peso que premia textos de literatura 
infantil alemã. Eles defendem a opinião de que seria 
injusto não considerar a tradução como uma 
produção significativa em termos de qualidade 
literária. E essa premiação concentra-se na questão 



da qualidade do livro infantil. Assim, são categorias 
desse prêmio: livros infantis ilustrados, livros para 
adolescentes, livros infantis e livros informativos. 

Um bom exemplo desse caso de livro informativo 
é o livro O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, 
um escritor norueguês, que virou best-seller na 
Alemanha em pouco tempo e que foi premiado na 
Alemanha. Outro fato interessante desse fenômeno 
é que esse é um livro juvenil, mas tem sido apreciado 
também pelo público adulto. A Editora Hanser, que 
publicou o livro aqui na Alemanha, tem demonstrado 
uma tendência a escolher títulos de excelente 
qualidade para publicar. 

ALOB - É verdade que essa editora tem 
angariado prêmios aqui na Alemanha? 

JW - Sim, é verdade. Essa editora tem recebido 
muitos prêmios nacionais por estar apostando na 
qualidade e na inovação. A princípio se dizia que 
eram livros muito caros, mas hoje se vê que, dado a 
excelência dos projetos gráficos com boa 
diagramação, ótimas ilustrações e qualidade 
literária, ela conseguiu um público cativo. Claro que 
esse público é um público específico, mas, assim 
mesmo, ela é um fenômeno e um parâmetro de 
qualidade. 

ALOB- Já que comentamos um pouco sobre a 
lfteratura infantil e juvenil espanhola e alemã, você 
poderia falar um pouco sobre o qu.e acha da 
produção brasileira? 

JW - Sim, o que me chama atenção nos livros 
infantis e juvenis brasileiros é a sua curta extensão. 
O leitor alemão está acostumado a livros longos. 
Gostamos de viver nos livros como você me contou 
que o escritor Monteiro Lobato disse certa vez. A 
literatura infantil brasileira é breve, apresenta textos 
curtos que se restringem a contar sobre um 
determinado momento, sem aprofundar muito no 
desenvolvimento das personagens, dos conflitos e 
da estrutura literária. Mas acredito que essa é 
apenas uma questão de diferença cultural. Quando 
penso nos livros de cordel, pequenos e curtos, 
percebo que talvez essa seja uma expressão da 
cultura brasileira, a brevidade. 

ALOB - Quais os autores que aprecia na 
literatura infantil e juvenil brasileira? 

JW - Pessoalmente gosto muito dos textos de 
Lygia Bojunga Nunes e Paulo Rangel, onde as 
personagens são trabalhadas, as situações são 
mais variadas . 

Para mim é muito diferente o fato das histórias 
dos livros brasileiros sempre se deterem a um único 
momento. Parece que os autores têm uma idéia de 
uma situação, uma idéia nuclear com um conflito e 
limitam-se a contá-la , terminando a história 
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rapidamente. Parecem muito presos à trama da 
história. E acho impressionante o número de títulos, 
onde cada escritor tem oitenta, cem títulos 
publicados. Mas, às vezes, me parece que essa 
forma literária talvez colabor.e para criar novos 
leitores e, pensando desse modo, acho válido esse 
tipo de publicação. Por exemplo, a Série Morená 
que apresenta lendas indígenas escritas por Ciça 

Ilustração: Ciça Fittipaldi - A Linguagem dos pássaros 

(Melhoramentos) 

Fittipaldi: se fosse publicada aqui, provavelmente 
seria em um único livro e, talvez, se perdesse um 
pouco desse universo de imagens tão bonito que 
há nos livros. 

Enfim, parece-me uma maneira diferente de 
enxergar a literatura ou, quem sabe, o seu leitor. 

ALOB - E quanto à ilustração do livro infantil 
brasileiro, o que você tem a nos dizer? 

JW-As ilustrações parecem muito influenciadas 
pelos comics, ou seja, as histórias em quadrinhos. 
Grande parte das ilustrações tem o prisma do humor, 
do exagero, coberta de traços que evocam a noção 
de movimento e ação. E, muitas vezes, as histórias 
parecem dominadas pelas imagens, tal o destaque 
que apresentam em detrimento do texto. Ilustrações 
que aprecio muito são as do livro Carmen, 
confeccionada por Cláudia Scatamacchia: são muito 
expressivas. 

ALOB - Sabemos que somente os escritores 
Helme Heine e Michael Ende foram traduzidos para 
o português pela Editora Ática e Martins Fontes, 
respectivamente e, há pouco tempo, Dimitri lnkiov, 
pela Editora Paz e Terra, o que demonstra que as 
crianças e os adolescentes brasileiros têm pouco 
acesso à literatura alemã atual. Você poderia nos 
contar se há muito livros infanto-juvenis brasileiros 
traduzidos para o alemão? 

JW - Há alguns autores, mas também não são 
muitos. João Ubaldo Ribeiro com A paixão de 
Pandonar, o cruel, uma história muito divertida, 
que foi traduzida pela Hanser Verlag. Paulo Rangel 
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com Assassinato na floresta foi traduzido pela 
Hammer Verlag (editora) e houve· até um artigo, em 
um jornal de grande circulação e conhecido por seus 
bons artigos sobre literatura elogiando muito esse 
livro, o que acredito ter ajudado a sua chegada e 
aceitação na Alemanha. A escritora Ana Maria 
Machado tem os títulos Bisa Bia, Bisa Bel 
traduzido pela editora Dressler . Era uma vez um 
tirano, outro título de Ana Maria Machado, foi 
publicado pela editora Lamuv, em 1989 e a história 
Por quê o golfinho deu cambalhotas e 
outras histórias foi publicada pela editora Maier, 
em 1992. 

E claro, Lygia Bojunga Nunes que ganhou o 
Prêmio Hans Christian Andersen, com o livro 
Os colegas, tem toda a sua obra traduzida para o 
alemão pela editora Dressler. 

Há também o título de literatura infantil de Jorge 
Amado, A bola e o goleiro, que foi traduzido pela 
editora Lamuv Verlag, em 1991 e o livro Capitães 
de areia, sendo que ambos estão entre os 
melhores e mais conhecidos livros da editora 
Rowohlt, tendo passado por grandes tiragens até 
1995. Mas se pensarmos em toda produção de 
literatura infantil e juvenil brasileira dos últimos 
quinze anos, que é muito extensa mas também 
qualitativa, concluiremos que é mínimo o número 
de traduções tanto do alemão para o português, 
como do português para o alemão. Quem sabe no 
futuro essa realidade se modifique, permitindo um 
maior intercâmbio entre essas duas culturas. 

ALOB - Você falou sobre a resenha que saiu 
sobre o livro do Paulo Rangel no jornal Die Zeit de 
07/04/95. É comum haver artigos que divulguem a 
literatura infantil e juvenil alemã nos jornais? São 
comuns as seções que a divulguem? Porque, no 
Brasil, a grande imprensa não demonstra o menor 
interesse pela literatura infantil e juvenil apesar dela 
ter uma tiragem expressiva e ocupar um espaço 
maior que as editoras de livros científicos e adultos 
na feira de livros Bienal Internacional do Livro. 

JW - Sim, é comum encontrar-se artigos críticos 
sobre a literatura infantil e juvenil em alguns jornais. 
No Die Zeit , um jornal semanal, há artigos muito 
interessantes porque ele apresenta um jurado de 
quatro especialistas que todo mês recomenda um 
livro infantil e juvenil de forma especial. Um dos 
especialistas é a Sra. Scharioth, diretora da 
Biblioteca Internacional para a Juventude. 
Essa página, dedicada a literatura infantil e juveni l, 
é muito importante para os editores e colabóra com 
as vendas dos livros. 

Há essa questão especial relativa às épocas do 
ano, como o Natal e as férias escolares: os jornais 

Süddeutsche Zeitung (que já costuma publicar 
artigos sobre a literatura infantil e juvenil 
freqüentemente) e o Frankfurter Allgemeine 
(que apresenta resenhas sobre livros infantis e 
juvenis) intensificam essa divulgação nas épocas 
de natal, páscoa e férias. 

ALOB - Já que estamos falando de divulgação 
da literatura infantil e juvenil, como você, enquanto 
profissional, fica ao par da produção de livros infantis 
e juvenis brasileiros? 

JW - Bem, procuramos manter contato com as 
editoras através da Feira de Bologna, que acontece 
todos os anos na Itália, e a de Frankfurt, além de 
correspondência. Uma fonte de informação de 
caráter documental que nos é valiosa é a 
Bibliografia Brasileira de Literatura infantil 
e juvenil. É uma pena que ela não consiga ser um 
pouco mais atualizada. Seria ótimo se ela pudesse 
estar comentando os livros mais atuais. Mas sei que 
não é um trabalho fácil de ser feito. O problema com 
~s publicações é sempre esse hiato com o tempo. 
E muito difícil organizar os títulos, as leituras, enfim, 
toda a publicação de forma a acompanhar de perto 
a produção. Temos esse problema com a 
publicação White Ravens, que é editada todo mês 
de abril. Para estar pronta nessa época, somos 
obrigados a terminar nossa seleção de livros do ano 
no mês de janeiro, o que acaba sempre prejudi
cando um pouco os últimos títulos que saem no final 
do ano. 

Mas, de qualquer forma, o fato dessa publicação 
ser regular e nos informar sobre toda produção de 
literatura infantil e juvenil com seriedade -e 
profissionalismo, nos é de grande ajuda. Fiquei 
muito bem impressionado com a publicação A 
imagem do índio na literatura infantil, pois 
esse tipo de publicação temática é uma informação 
muito valiosa para nós, ainda mais em se tratando 
de um tema tão polêmico como é o da questão 
indígena no Brasil e do que ela representa para os 
outros países. Acho que essas publicações 
temáticas são de grande ajuda também para 
professores, educadores e bibliotecários , pois 
colabora com o trabalho deles diretamente. 

ALOB - E para finalizar ... 
JW - Gostaria de dizer que a literatura infantil e 

juvenil brasileira sempre nos impressiona por sua 
criatividade, pois é muito diversa tanto em texto 
como em ilustração. E que espero que a relação 
entre a cultura brasileira e alemã se estreite com o 
passar dos anos, pois é sempre interessante esse 
intercâmbio cultural entre as diversas línguas e 
costumes; e a literatura é uma forma de por o leitor 
em contato com essa diversidade de valores 
culturais e sociais. 
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(*)O IBBY é uma entidade que se propõe a divulgar o livro infantil e a leitura em grande número 
de países do mundo. No Brasil, esta entidade é representada pela FNLIJ (Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil), sediada no Rio de Janeiro. 

Jochen Weber, que gentilmente nos concedeu esta preciosa entrevista, coordena as seções 
ibérica, ibero-americana e italiana da Biblioteca Internacional para a Juventude em 
Munique, na Republica Federal da Alemanha. Formado pela Universidade de Colonia, pelo 
curso de Filologia e Lingüística espânica/latino-americana e de Ciências Políticas. 

Jnguagem dos pássaros - Ciça Fittipaldi (Melhoramentos) 

o Ana Lúcia de Oliveira Brandão é mestre em Comunicação e 
Semiótica pela PUC- SP, tendo defendido a tese O humor na 
obra infantil de Sylvia Orthof e Tato Gost. Faz parte do 

grupo de resenhadoras da Bibliografia Brasileira de Literatura 
Infantil e Juvenil da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 
há oito anos. Esteve como leitora na Biblioteca Internacional 

para a Juventude, na primavera de 1995. 
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"Não se trata de texto sobre criança; trata-se de 
reconstruir poeticamente a infância, preservá-la 
da dor de crescer, quando já se pode, afinal, 
crescer ... " 

(Sônia Maria Viegas) 

27 

A leitura de lndez acrescenta um nome às 
versões de Bartolomeu Campos Queirós do menino 
que tem o coração cheio de domingo1

: menino-poeta 
revisitado sempre pelo narrador aduito que, com ele 
e por ele, constrói e reconstrói um princípio de 
literariedade baseado no estado poético do afeto e 
da lembrança, codificados desde a nomeação do 
personagem até a definição de seu espaço e de 
seu interagir com a natureza. Desta vez, o nome de 
Antônio não vai na capa da obra, como acontece 
com Pedro, Mário e Raul, mas inscreve-se 
simbolicamente em lndez, ovo que se deixa no 
ninho, criança à espera do calor que faça irromper 
a vida, impressa já pelo poeta adulto na página 
marcada pela arte da recriação literária. lndez 
lembra Mário, o menino poeta feito de águas (mar 
e rio), às voltas com o ovo fechado/envelope lacrado, 
que ele sabia conter notícias secretas da vida2 . 

lndez, o ovo indicador, faz-se carta plena para o 
mundc? entre mistérios que incitam o leitor à busca 
da poesia escondida na fragilidade do ser. Não mais 
entre botões de marfim, pedras coloridas, contas 
de vida e sementes de fruto", mas no roteiro de uma 
personalidade, na raiz mesma da vida do menino 
que convive com a dúvida e com o indecifrável para 
que as coisas permaneçam encantadas. 

Na volta às origens, tão reais quanto imaginárias, 
uma vez que resgatadas simbolicamente5 , faz-se o 
relato mais que verossímil de cada acontecimento 
da infância, de personagens semelhantes em tudo 
às pessoas que povoaram a fase primeira da vida 
do leitor comum (pai, mãe, avô, avó, madrinha e 
irmão mais velho .. . ), em trânsito na reconstrução 
folclórica da existência numa pequena cidade do 
interior. As cantigas de roda, os ditos e crenças 
populares, as simpatias e as superstições se 
resgatam junto com a estória/história do menino que, 
bem ao gosto do poeta-narrador em tantas de suas 
obras, identifica-se com a água, o vento, a folha, o 
passarinho, o silêncio e a tempestade6 Identifica
se também com o pai. Ter um chapéu no nome era 
ser quase igual ao pai. 7 Na relação com o pai, 
Antônio aprende que o amor se diz com os gestos 
mais facilmente do que com a vozª. Era silencioso o 
amora, compreende o menino na quietude com que 
atenta à rotina familiar, aos afazeres domésticos da 
mãe e às atitudes do pai. 
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No pensamento Junguiano, quatro são as funções 
fundamentais da consciência: o pensamento, o 
sentimento, a intuição e a sensação. Em lndez, 
quatro são os capítu los que narram o nascimento 
prematuro de Antônio, sua dificuldade em crescer, 
vítima de moléstias várias tratadas à moda antiga, 
seu (de)vagar entre a família e a escola, pensando, 
sentindo, intuindo sobre as sensações que o mundo 
a as pessoas lhe trazem. Tudo ao seu redor é ruído 
de amor e silêncio - esforço de compreensão. O 
saber do narrador adulto se mistura com as 
percepções do personagem-criança, unidos que 
estão no jogo especular da rememoração recons
tituidora do desejo de uma infância com alguns 
laranjaisw A paixão pelo poder lembrar sem mágoas 
jorra poesia sobre a página, desmanchando-se em 
palavras carregadas de afeto e motivação. 

De repente , a revelação de uma identidade: 

'Ele já conhecia que entre as letras e seus 
silêncios podia se saber muito mais longe. Era 
possível viajar mundos distantes. Mundo que o 
olhar não alcançava, mas o livro trazia. E daí, 
para Antônio escrever, bastou ter apenas um 
lápis.' 11 

Sob o olhar do leitor esboça-se sutilmente a entre
leitura do caráter autobiográfico da obra. O narrador 
adulto capta no personagem-menino a vocação 
poético-literária daquele que escreve. Projeta-se 
sobre o espaço da letra a imagem do indez de uma 
vida dedicada à poesia e à arte da palavra enquanto 
formulação estética da existência humana. Insinua
se na frágil figura de Antônio um saber e um desejo 
que reconhecemos em outras obras de Bartolomeu 
Campos Queirós : o saber sempre mais longe 
buscado incansavelmente entre as letras e seus 
silêncios, como o infinito a que não se chega porque 
deixa de o ser em se chegando a ele. Um talento, 
portanto, que não se esgota. Antes , banhado que é 
de saber e desejo, renova-se a cada realização 
estética , vôo que se faz mais alto diante da 
possibi lidade inédita da frase que reconstrói a vida 
e o mundo pela beleza da sintaxe e das combi
nações semânticas e fonológicas. A arte da palavra 
em Bartolomeu formula-se como uma resistência ao 
caos , ao desacerto e à descrença da nossa era. 
(Nele, essa era se faz hera pela força do abraço -
aconchego.de ninho sem comandante, sem bússola, 
sem rota ... 12

. Nau sem leme em que o poeta viaja à 
cata de sentido e poesia). 

Hoje, quando a literatura tende a fazer da 
representação e da linguagem, essa legisladora 
poderosa 13, uma configuração discursiva desau
torizada, lançando-se em citações e apropriações 
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(1)1ícitas, lapsos e desorientações de impossíveis 
limitíferos 14

, a obra de Bartolomeu Campos Queirós 
vive de ser desejo e procura de amor que se 
organizam com beleza e originalidade dentro dos 
princípios da correção e do rigor da língua. Promove 
em suas imagens e figuras de _estilo a hemorragia 
do imaginário, de que a fala é o rio poderoso e 
irrisório 15

, sem, contudo, transgredir a norma, 
apontando para uma possibilidade de elaboração 
da falta dentro do contexto organizacional do 
homem. Importa-lhe, em especial, fazer dessa falta 
e do desejo que ela gera um pre-texto de recriação 
e recreação pela fantasia de um horizonte que 
convida à caminhada. Se para Exupéry o que torna 
belo um deserto é o fato de ele esconder um oásis 
em algum lugar 16 , para Bartolomeu o que importa é 
des-cobrir a poesia escondida na palavra com que 
ele reconstrói o absurdo e a impossibilidade pela 
magia de um estilo sui-generis e renovador. A re
petição, o re-torno ao fugidio menino-poeta 
caracterizam a busca de algo perdido, mas 
insistentemente reinventado com talento e arte. 
Ree(labor)ação: trabalho e ação a serviço do belo. 

Em lndez, o menino sem nome de Ciganos 17 

reaparece com a força da hora nona: hora e vez de 
redenção. Segundo os antigos, a hora nona foi a 
hora da morte de Jesus Cristo, instante em que a 
humanidade é redimida. 18 Com Antônio, o narrador 
adulto resgata a própria história, apossando-se de 
sua fragilidade e de sua incompletude sem 
inquietações. O pesar e a dor se absorvem e se 
absolvem no saber-se andarilho movido pelo afeto 
em direção ao infinito desejo. A maturidade espreita 
o ato de (re)criar o vivido. 

A simbologia do número nove 19 é imensa e se 
aplica quase que inteiramente à obra em questão e 
em especial ao segundo capítulo. Segundo o 
Taoísmo, nove é o número da plenitude, da plenitude 
buscada e nunca alcançada, porque é da natureza 
humana criar novos desejos quando uns são 
realizados. Essa verdade existencial se esboça em 
lndez, quando Antônio antecipa medos no 
momento mesmo da manifestação de sua vontade: 

Um primeiro desejo - viajar com o pai pelos 
sertões , montar em cavalos, apartar o gado, tirar 
o leite . E o medo de nada ser assim 
sufocava o menino. 20 

Segundo o esoterismo islâmico, o número nove 
simboliza as vias de comunicação com o mundo. 
Exatamente neste capítulo, intitulado A força da 
hora nona , Antônio descobre o mundo que o 
rodeia: a família, a natureza, o que compreendia e o 
que não compreendia: 
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Antônio passou a desvendar o mundo em que 
estava. ( ... ) Mas o difícil, nessa hora, era o não 
entender o céu. Se tão cheio de estrelas, tão 
vazio em tamanho. Saber que o escuro da noite 
e o azul do dia eram feitos de nada, ficava 
impossível decifrar. 21 

A busca de compreensão esbarra em mistérios 
com os quais o menino aprende a conviver, 
parecendo não querer decifrá-los para que não 
perdessem .em encantos 22 . Entretanto, a falta se 
instala aí, no vazio, no nada com que, no entanto, o 
narrador comete a ousadia de uma abordagem 
poética. Lembra-nos uma frase de Lacan: A arte é 
um certo modo de organização em torno do vazio 23

. 
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O que é pós-modernidade? É tudo e nada. Caso 
abonemos a opinião do semioticista italiano Umberto 
Eco, 

infelizmente, pós-moderno é um termo bon tout 
à faire. Tenho a impressão de que hoje em dia 
se aplica a tudo o que o usuário possa querer 
Além disso, existe uma tentativa de torná-lo cada 
vez mais retroativo: primeiro ele parecia se 
aplicar a certos escritores ou artistas ativos 
durante os últimos vinte anos, e, então, 
gradualmente, chegou a atingir o início do 
século, e depois abrangeu uma época ainda 
mais anterior. E esse procedimento de inversão 
continua; dentro de pouco tempo, a categoria 
do pós-moderno vai incluir Homero.' 

Imaginemos, então, o caráter polêmico que essa 
noção toma em culturas como a nossa. Em termos 
políticos , ainda falamos numa entrada na 
modernidade. Se considerarmos essa discussão, 
sob o prisma do. teórico francês Jean-François 
Lyotard , o pós-modernismo se estabelecerá como 
um recorte característico de sociedades pós
industriais altamente informatizadas.2 Mas seria 
realmente necessário definir o que é pós
modernidade? 

Do ponto de vista histórico, até podemos 
encontrar elementos que configurem uma 
ambivalência pós-moderna. Eles coincidem com as 
demandas imaginárias da prática consumista da 
sociedade de massa. Nela, uma das operações para 
instrumentalizar idéias, ideologias e mercadorias é 
a sedução. Os efeitos dessa estratégia, passando 
por uma estetização do objeto, se identificam com 
os da literatura e das artes em geral. O pensamento, 
os saberes, as manifestações culturais são 
marcados por uma profunda semiotização. Isso dá 
lugar a um imago mundis ou o mundo como 
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espetáculo. Uma grande vitrine se oferece aos olhos 
devoradores dos passantes, nos shoppings, nos 
drives. 

O surgimento da pós-modernidade estaria 
relacionado, segundo o professor americano 
Frederic Jameson, a traços da seguinte natureza: 

1ª) a transformação da realidade em imagens; 
2ª) a fragmentação do tempo em uma série de 

presentes perpétuos;3 

3ª) a dissolução de fronteiras entre discursos, 
saberes, gêneros e linguagens. artísticos ou não; 

4ª) a disfuncionalidade kitsch. 
Ainda levando em conta a perspectiva histórica, 

verificamos que acontecimentos como a art pop 
americana dos anos 60, os happenings, a arte 
processual, as performances dos anos 70 anunciam 
a chegada à pós-modernidade. Propõem a fusão 
da arte culta com a estética de massa. 4 

A especulação sobre a pós-modernidade , 
contudo, não se encerra nessa perspectiva histórica. 
Os jogos de linguagem colocados por ela 
multiplicam-se de tal forma que a tornam 
conceitualmente fugidia. Nesse contexto cultural , 
pode-se falar em situação de pós-modernidade, 
realidade pós-moderna , condição de pós
modernidade, porém a eficácia que isso terá é 
próxima à dos mitos. Não possui substância, nem 
referência, a não ser enquanto um recurso 
imaginário que torne possível pensar o tempo e o 
espaço em que vivemos. 

Os impasses e os desconfortos da problemática 
pós-modernidade não impedem de abrir caminhos 
para mapeá-la. A via de acesso a que recorremos 
para esse mapeamento é a da literatura. Ela se 
constitui para nós espaço doméstico, uma vez que 
aí transitamos como pesquisadoras e escritoras. A 
linguagem literária consiste, a nosso ver, num lugar 
onde a poética da pós-modernidade realiza sua 
estratégia de simulação, mostrando-se uma 
superfície sedutora A literatura contemporânea não 
se inscreve mais na dialética do real e da imagem. 
Faz-se operação de aparência , colocando-se 
rigorosammente numa forma de simulacro. A sua 
potência está em refletir uma outra realidade ou uma 
hiper-realidade. Aí, tudo se transforma em efígie. A 
circulação de leitores e autores dá-se por um 
movimento que simula uma conjunção de desejos. 
A sedução passa por um discurso que se expõe 
aos olhos do leitor. 

Entre os escritores situados na literatura brasileira, 
nas décadas de 70 e 80, Ana Cristina Cesar parece
nos representar a estratégia da sedução literária 
assumida como divertissement. A atitude autoral 
projetada por sua obra desenha um imaginário de 
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simulacro correspondente a uma parole, falação sem 
origem. Esse expediente desnorteia o leitor 

Quem está escrevendo? Quem está falando? 
e é nessa indeterminação que se encena um 

roman à clé entre leitor e autor. 

"discurso fluente como ato de amor 
imcompatível com a tirania 
do segredo 

como visitar o túmulo da pessoa 
amada 

a literatura como clé." 5 

Estabelece-se um estranho romance entre autor 
e leitor. A sereia de papel busca seduzir, pela fala 
desvairada, os Ulisses que se encontram à deriva 
de sua leitura. A língua literária propõe-se como 
inscrição libidinal, no corpo do sujeito desejante que 
é o leitor. 

A relação ficcional com o leitor, que toma em Ana 
Cristina Cesar uma feição de impostura autoral, faz 
parte da máquina de simulacros contemporâneos, 
a qual opera a partir do investimento erótico sobre 
a cadeia de signos verbais. O corpo é produzido 
como imagem. Foco de uma permuta estética e 
erótica, vira forma. Um corpo feito de papel , 
manipulado por inúmeras mãos. 

O erotismo literário traduz uma maneira de pensar 
o mito do consumo na experiência de leitura. Noutros 
autores das referidas décadas de 70 e 80, João 
Gilberto Noll, Osman Lins, Suzana Nunes de Morais 
Stella Carr, Sérgio Santana, Silviano Santiago ... lss~ 
se reveste no próprio projeto literário. 

Em Ana Cristina, a técnica envolve uma série de 
disfarces onomásticos que encenam um estar na 
"pelo do outro: um desejo pardessus tous les 
autres". 6 Na superfície da página, é a liberação do 
discurso e da sua inteligência fluente o único ato de 
amor possível. 

'Surpreenda-me um amigo oculto 
diga-me que a literatura 
diga-me que teu olhar 
tão terno 
diga-me que neste burburinho 
me desejas mais que outro 
diga-me uma palavra única."7 

Há um flerte com o leitor, convertido às letras. A 
trama romanesca transfere-se para a produção 
desse olhar. Vive-se, no entanto, um romance de 
curta duração: o tempo da leitura. 

Na obra de Ana Cristina Cesar, o ardil amoroso 
permite desconstituir a representação que 



especializa uma lógica feminina, face a uma lógica 
masculina. Estas, na verdade, aparecem como ua 
lógica, entre outras. 

A figura do autor se projeta num outro regime de 
identificação que desconsidera equivalências com 
modelos masculinos ou femininos da realidade. A 
imitação torna-se , na obra dessa autora e de outros 
da pós-modernidade , um processo de 
simulacrização tal que dessubstancializa rostos. 
tempo, lugar.Tudo é imagem projetada pela câmara. 
seja do olhar, seja da máquina. Seqüências inteiras 
de imagens, figuras: um olho que pensa. A imitação 
literária ganha, assim, a conformação de colagem 
de figuras. As identidades se mostram tão 
fragmentadas quanto o tempo e o espaço narrativo. 
Na experiência literária, assume-se a decomposição 
dos gêneros, das identificações, do sujeito e do 
objeto, dado no desdobramento entre o olhar, o 
escrever e o ler. 

l?elelturn 1V - Junhv. 1C}<}7 

Em uma variedade de discursos culturais, a 
literatura, hoje, na vertente poética ou na ficção, se 
apresenta com uma prática discursiva sustentada 
pelo desejo, o que a tem transformado numa espécie 
de fetiche. O seu fascínio está em fingir um segredo 
a ser desvendado. 

Para a produção desse fetichismo, as imagens 
literárias misturam-se às da mass media, 
provenientes dos anúncios, do cinema, das revistas 
de moda: uma representação em efígie da sedutora 
literatura. Uma super-produção que o autor pós
moderno concebe não só em termos da fabricação 
de imagens em troca dos direitos autorais, mas 
também em termos da constituição do objeto-livro 
que insere a posição consumidora do sujeito leitor. 
Através da estratégia da sedução e do modo erótico 
de relacionamento entre autor e leitor, a literatua hoje 
concita ao questionamento dessa exposição nas 
vitrines da pós-modernidade. 

1. Apud HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo, p. 66. O llza Matias de Sousa é 
doutora em Literatura 

Comparada. Escritora com 
menções honrosas em 

literatura infantil e na categoria 

2. LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno, p. 3-7. 

3. JAMESON, Frederic. Pós-modernidade e sociedade de consumo. ln: Novos 
estudos CEBRAP, nº 12, p. 16/26. 

4. SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno, p. 54-55. 

5. CESAR, Ana Cristina. Inéditos e dispersos, p. 128. 

6. CESAR, Ana Cristina. A teus pés, p. 98. 

7. _ . Inéditos e dispersos, p. 132. 

1. BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Trad. Tania Pellegrini, 2ª ed. Campinas, 
São Paulo: Papirus, 1992. 

2. CESAR, Ana Cristina. Inéditos e dispersos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1991. 

3. _ . A teus pés. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1992. 

4. HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. 
Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

5. JAMESON, Frederic. Pós-modernidade e sociedade de consumo. Trad. 
Vinicius Dantas. ln: Novos estudos CEBRAP, nº 12. São Paulo, junho/85. 

6. LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Trad. Ricardo Correa Barbosa. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. 

7. RIOS, Maria da Graça. A coquetterie ou a paixão do pormenor: uma leitura 
de Ana Cristina Cesar. Tese de Mestrado: UFMG, Belo Horizonte/MG, 1992. 

8. SOUSA, llza Matias de. Crítica e pós-modernidade: Rosa, Barth & Piglia -
Scriptoria. ln: Literatura e memória cultural: 2º Congresso ABRALIC, 
Anais , vol. li , Belo Horizonte, 1990. 
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"Pour Elise" 
Aninha estava atrasada. Estava atrasada pra tomar 

banho, pra escovar os dentes, pra tomar o café, pra pegar 
o ônibus e ir pra escola. 

O pior é que naquela manhã dava tudo errado, pra 
mal dos seus pecados. 

Dormindo, teve um pesadelo. 

Acordou, pendurou a roupa no cabide do banheiro: 
a blusa caiu no chão molhado. Pegou a escova de dente, 
mas não achou dentifrício. Se olhou no espelho, tava tudo 
embaçado. Botou outra roupa, calçou os tênis, mas cadê 
os cadarços? Pôs a mochila nas costas, mas cadê o peso, 
cadê os cadernos, cadê os livros? Abriu a mochila: vazia, 
mas cheinha de sustos ... 

- Que sufoco! Será que estou com mau-olhado? -
perguntou Aninha já na cozinha, derrubando o pote de 
melado. 

É certo: com azar ou sorte não se discute. Mas 
Aninha estava tão descontrolada que acabou misturando, 
na mesa do café, alhos com bugalhos, ou bate-bute com 
chucrute. Querem ver? 



34 l:lelelturn 1() - Junh(). 1007 

Primeiro ela pôs azeite no iogurte. Depois temperou 
o leite com vinagre. Arre! Jogou açúcar na canja, e sal no 
suco de laranja. Caramba! Carambola, tá certo que é uma 
fruta diferente. Mas Aninha enfiou uma carambola bem no 
meio do misto-quente! Pode? 

Que menina mais biruta! 

Por fim, exausta de tanta labuta, sentou-se na 
cadeira pra pensar um pouco. 

- CRASSSSSSHHHHH! - a cadeira veio abaixo. 

- Que saco! Que angu-de-caroço! Dá tudo errado! 
- exclamou Aninha, com um ar de cachorrinho 
desconsolado. 

- Cachorrinho? Leonardo? Cadê o Leonardo? - falou 
Aninha procurando seu titiu. 

Mas aí, a campainha do relógio: 

- Plim-plim! 

Aninha acorda aliviada. 

Abraçada com seu cãozinho de pelúcia a menina 
até a pouco dormia sobre o sofá. Na sala, o clarão azul da 
televisão ligada se desmancha em chuviscos de areia 
movediça no ar. No ar da sala vazia um descontrole de 
pesadelo terremoto e duas remelinhas grudando os olhos 
da menina. 

Aninha boceja, reboceja. Parece um bicho-preguiça 
que agora coça o olho da meia-noite digital vermelho (12:00 
AM) piscapiscando no vídeo da TV que chia. 
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Aperta o botão-controle de despesadelo remoto que 
agora apaga tudo. Abraça com ressono o outro sono de 
seu cãozinho de veludo. E antes de redormir outra vez de 
óculos-fundo-de-garrafa, lentes de lenta tartaruga que vai 
percorrer de novo a noite, sorrindo, desboceja: 

-Ainda bem ... - murmura Aninha -Agora eu posso 
descomeçar tudo de novo ... Uáááááááárrrrrrffff! ! ! ... O dia 
que me espere, que me espere, que me ... o dia ... 

E o dia: 

- Plim-plim! 

O Antônio Barreto é mineiro, considerado pela crítica como um 
dos mais importantes escritores brasileiros da nova geração. 

Venceu os principais prêmios literários nacionais como o 
Remington , Bienal Nestlé, Petrobrás, Carlos Drummond de 

Andrade, Cidade de Belo Horizonte e, em 1996, 
12 lugar no Concurso Nacional de Literatura Juvenil 

João-de-Barro Uúri adulto), com o livro Balada do primeiro amor. 
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Além de literatura infantil; conto, poesia e, 
ultimamente, crônicas de jornal, Antônio Barreto 
também escreve romance. E, como nos gêneros em 
que sua obra é mais conhecida, aí também ele se 
destaca. 

Em A barca dos amantes (Editora Lê, 1990), 
Barreto estreou no romance, subvertendo o 
didatismo, o realismo e a ligeireza adotados pela 
ficção histórica em voga nesta década. Escrevendo 
por encomenda para uma coleção paradidática, 
preferiu dar forma lírica à história de Marília de Dirceu 
e Tomaz Gonzaga. Evitando a linearidade e o 
simplismo, engendrou um complexo jogo intertextual 
com a lenda nórdica de Magnor, a sereia do amor 
eterno. 1 

Por sua vez A guerra dos parafusos, Prêmio 
Minas de Cultura de 1992 na categoria 
romance, publicado pela Editora José Olympio em 
1993, se distingue no panorama da literatura mineira 
dos anos 90 pelo tema e pelo tratamento dado à 
linguagem. O motivo se assemelha ao de outros 
escritores mineiros, que tratam da perda das raízes 
e da passagem, a propósito da saída do mundo rural 
para o urbano, ou da cidade provinciana para a 
metrópole. O livro de Barreto trata, sim, de uma 
transposição incômoda. Mas num momento adiante, 
quase que pós-industrial. Aqui, a passagem é da 
cidade grande para o deserto, defendendo o 
emprego em extinção. 

A guerra dos parafusos é a solidão no exílio, em 
busca da sobrevivência. A abertura o intitula 

folhetim picaresco e tragicômico sobre a solidão 
ferroviária dos andarilhos da pátria estacionada 
ou pequeno manual de sobrevivência no inferno". 

O inferno é o acampamento da construtora de 
uma estrada de ferro no Iraque, a milhares de 
quilômetros da pátria brasileira e da família. Guerra 
é a vida ali, sozinho. Parafuso é peão, trabalhador 
no trecho, peça da obra. 

Vozes de parafusos. 
O romance de Barreto dispensa qualquer 

realismo. Continuando sua trajetória de contista, 
iniciada nos anos 70, gira a linguagem, deslocando
ª do eixo do concreto, do imediato, do retrato 
convencional. 

Entretanto, já na apresentação, o livro diz a que 
veio , emenda que o distanciamento da linguagem 



l)elelturn 1() - -.Junh(). 1007 

é, de certa forma, uma lente para enxergar alguma 
coisa que é ainda concreta e crítica. Um 
esclarecimento previne o leitor de que 

"qualquer semelhança com nomes, 
personagens, apelidos, locais e fatos (reais ou 
não) aqui narrados terá sido mera inconsciência 
coletiva de ambas as partes" (p.15) 

As epígrafes seguem no mesmo tom . A primeira 
é de Pedro Marráia, o herói da história. Reza que 
"tudo nessa vida é ficção. O que passar disso é 
coisa do outro mundo". A última é o conhecido trecho 
do poema de Bertolt Brecht: 

"Quem construiu a Tebas de sete portas?( ... ) 
De noite, para onde foram os pedreiros, quando 
a Muralha da China ficou pronta? Tantos 
relatos ... Tantas perguntas." 

Na combinação desses motes, a senha para um 
romance sobre trabalhadores. 

A "Guerra" não é um livro simples. Brinca com 
gêneros, joga com a escritura. Relato confession~I, 
história de espionagem, faroeste, colagem de Jornais 
e pastiche de notícias se misturam num conjunto 
que recusa uma identidade séria. Apesar da 
complexidade da construção, a linguagem mantém 
um ritmo ligeiro, que parece descuidado. Como que 
mimetizando as características dos livros comerciais 
de Bob Badarax, pseudônimo da personagem do 
psiquiatra do acampamento da construtora, Roberto 
Frias. 

O foco narrativo muda constantemente. Alternam
se vários pontos de vista, algumas vezes em 
primeira pessoa, outras em terceira. O psiquiatra 
Frias/ Badarax escreve - um relatório, um livro, uma 
carta, fichas de pacientes. Histórias dentro da 
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história, as fichas de pacientes se intercalam à 
história de bang-bang, que o médico escreve e 
interrompe com comentários críticos. 

E mais. O peão Pedro Marráia é leitor apaixonado 
dos enlatados de Badarax, chegando a sonhar com 
situações em que assume o papel de seus 
protagonistas. Sem saber disso, Badarax/ Frias usa 
a ficha de Marráia para criar o herói do faroeste 
trópico-oriental que lemos, enquanto ele escreve. 
Limites embaralhados entre histórias confundem o 
leitor. Mas a epígrafe já havia prevenido sobre como 
essa obra trataria a ficção . 

Algumas vezes o narrador é um anônimo, terceira 
pessoa onisciente. Parece se distinguir de qualquer 
das personagens e até se dirige ao leitor, explicando 
e antecipando a ação. 

"Mais tarde, conforme veremos , ele chamaria 
esse orgasmo de 'federal ' entre os amigos , ao 
contar que havia comido, no acampamento, uma 
puta italiana balzaca boazuda pra cara lho". 
(p.105) 

O operador de máquinas pesadas Pedro Marráia 
conta, em primeira pessoa, sua trajetória de 
Congonhas ao Iraque e de volta ao Brasil, pelo 
caminho da loucura. Sempre que Marráia escreve, 
é por meio de longos parágrafos com frases curtas. 
Sucedendo-se, elas retratam impressões sobre as 
paisagens, as pessoas, os acontecimentos. Falas 
de outros peões que formam a família de Marráia -
como ele diz - são intercaladas em itálico e 
enriquecem a narrativa principal. Li nguagem 
coloquial , palavrões e jargão de obra contribuem 
para a verossimilhança no relato dos sentimentos . 

Talvez seja essa a única verossimilhança que 
interessa ao romance de Antônio Barreto, já que a 
história de espionagem desenvolvida como 
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articuladora do enredo se mostra assumidamente 
delirante, pastiche subversivo da fórmula 
consagrada. É o fingimento da ficção desnudado. 

Ã cidade e() exíli() 

O ponto de partida para a viagem sem volta ao 
exílio é Belo Horizonte. A cidade-raiz também é 
personagem. Há os romances mineiros, de todas 
as épocas, que mostram o abandono do mundo rural 
e a chegada à cidade grande, ou a troca de BH 
pela metrópole. Há também os que mostram a 
cidade. "A guerra" dialoga com todos eles, se alinha 
na mesma tradição. 2 Só que aqui a cidade é a dos 
pivetes - como o herói Pedro Marráia, com 
passagem pela Febem - e a saída é o desterro 
operário no deserto, e não o charme intelectual da 
metrópole. 

As referências brasileiras - e mais, mineiras -
aparecem para realçar o exílio. Antes de viajar, 
Pedro Marráia percorre as avenidas Carandaí, 
Afonso Pena, Santos Dumont Quando está no avião, 
deixando BH para o Rio, Europa e Iraque, Pedro 
sonha com anjos barracos e com os profetas do 
Aleijadinho em Congonhas. 

"Estamos indo . Vamos caçar o Brasil que 
perdemos." (p 57) 

"Mais difícil não vai ser agora, mergulhar fundo 
no deserto. Vai ser sair dele, daqui a dois ou três 
anos, com a solidão entre os dentes. " (p.43) 

A cidade do desterro, o trecho do Iraque, lembra 
o tar west e todas as colonizações. "Já são quase 
cinco mil almas desorientadas nesse inferno, onde 
tudo pode acontecer", relata o psiquiatra Roberto 
Frias. (p.45) Não é à toa que o gênero faroeste 
aparece na narrativa. 

Marráia é parafuso. Peão pioneiro, dos primeiros 
a chegarem aos trechos de obras na Amazônia, na 
África ou no Oriente Médio. Parafusos fazem o 
trabalho mais pesado e não têm o direito de levar a 
família. Há também porcas nesse mundo de pessoas 
identificadas com peças de máquinas. Porca é um 
!recheiro de segunda leva, que tem qualificação 
profissional média e vai trabalhar no escritório, ser 
projetista, encarregado, motorista de chefia. Acima 
deles, os arruelas - médicos, engenheiros, 
administradores e chefias em geral, privilegiados 
com a companhia das mulheres - rodelas - e dos 
filhos, os argolinhas. Os nomes teriam sido dados 
pela primeira vez em obras tocadas por brasileiros 
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no Congo Belga, em 1959-60, informa o narrador. 
(p.50) 

O psiquiatra Frias escreve em um relatório que 
muitos dos peões não conseguirão se readaptar a 
suas famílias no Brasil e "acabarão vivendo como 
parafusos, de obra em obra, girando feito piões, em 
busca de algo que já não saberão identificar". (p.83) 

Sexo é assunto constante na(s) narrativa(s). Não 
se trata de relações comuns num cenário familiar, 
mas do sexo precário dos solitários num mundo em 
que as mulheres são fantasmas. Masturbação, 
homossexualismo e prostituição. As mulheres 
aparecem como lembranças, imagens ou 
prostitutas. Michelle, a personagem feminina mais 
marcante no romance, é duplamente personagem: 
não passa de heroína de faroeste/ espionagem e 
boneca de plástico, objeto de sex-shop. 

~screver na berlinda 

Paródia, apropriação e pastiche são 
considerados procedimentos típicos da literatura 
contemporânea. Por meio deles, a linguagem 
procura refletir sobre si mesma, c itando textos, 
autores e gêneros. Desde os anos 70, Antônio 
Barreto se alinhou ao time de escritores brasileiros 
que recusou o realismo da literatura de denúncia e 
se dedicou a criticar não só as condições políticas 
e sociais do País, mas as verdades ditas e escritas.3 

É assim que opera esse romance sobre a solidão 
no Iraque, onde o autor viveu entre 1980 e 1982. A 
obra mimetiza gêneros sem reverência, fazendo 
crítica e não cópia. Além disso, aproveita as 
personagens para ironizar a atividade do escritor. 
"Só então, para o bem da humanidade, é que a 
malha fina de seus longos e tremeloucos dedos de 
contista mineiro espetaram no ar", escreve o 
narrador, a propósito de Bob Badarax. (p.27) O 
mesmo que vai pedir desculpas por um "trocadilho 
pseudodrummondiano" provocado pelo calor (p.46). 
O psiquiatra cita também nomes de artistas da 
música, poesia e artes plásticas mineiras (p.74 e 
76) 

E existe ainda o Anderbéde, alter ego do autor, 
arruela que vai para o Iraque pensando em escrever 
um romance e invoca "São Jorge Luís Borges , 
Cortázar e Rubião" (p.226). A invocação denuncia 
preferências e pretensões do escritor? A chegada 
de Anderbéde é motivo para que as histórias das 
várias personagens sejam narradas. Ele é o outro, 
testemunha exterior, que funciona como ponto de 
observação para o leitor. 
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Na história narrada pelo parafuso Pedro Marráia, 
o tema fundamental é a solidão. Assim ele encerra 
o capítulo 16, em que conta a chegada ao 
acampamento: 

'Carregam minha mala e entramos pelo corredor. 
No fundo do corredor há um quarto. No quarto, 
uma cama. E na cama desmorono os escombros 
do que restou da primeira batalha. A rosca 
espanada de um parafuso bambo, frouxo, 
usinado em torno de solidão. A engrenagem 
ruge. Engato uma ré e o trator se desmonta.' 
(p.99) 

O último capítulo do livro é de novo uma partida 
para o Iraque, como havia sido o primeiro. Falas de 

peões se alternam com frases de um narrador que 
resume o livro, na sua leitura da solidão e da escrita: 

Me acostumei com a solidão do 'trecho'. E o 
'trecho' deixa a gente filosofando com o vazio, 
que deve ser esse medo que fica lá no fundo, no 
início de toda viagem. E peão '!recheiro' não 
pode ter lugar fixo. Nem na alma. Pior pra mim, 
que já li esses lugares em algum lugar, que não 
sei onde. (p 57) 

Escrevo em 1997, quatro anos depois da 
publicação do romance. Obras no deserto do Iraque 
não há mais. Entretanto, A guerra dos parafusos 
continua mostrando, virada do avesso, a jornada 
solitária dos operários brasileiros da América Latina 
à África, entre estradas e hidrelétricas, guerras do 
Golfo e seqüestros no Peru que embaralham 
histórias de aventura e realidade. 

1. Alguns exemplos do romance histórico dos anos 90 são o inaugural MIRANDA, Ana. Boca do 
inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 e FONSECA, Rubem. Agosto. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990. Em Minas, AMADOR, Paulo. Rei branco, rainha negra. Belo Horizonte: Lê, 1990 e 
MOURÃO, Rui. Boca de Chafariz. Belo Horizonte: Villa Rica, 1991. Conferir em MALLARD, Letícia. A 
barca dos amantes de Antônio Barreto. Belo Horizonte: Fale/ UFMG, 1994. (mimeo) 

2. Referências dos anos 90: DRUMMOND, Roberto. Hilda Furacão. São Paulo: Siciliano, 1991. SANTOS, 
Jorge Fernando. Palmeira Seca e LOPES, Carlos Herculano. A dança dos cabelos. 

3. SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários e retratos. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1985. 

OCI' d" L ,, I' au 1a emos e ]Orna 1sta e mestre em Teoria da 
Literatura pela Faculdade de Letras da UFMG_ Trabalha 

como assessora de comunicação da Companhia 
Paulista de Ferro-Ligas. 
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Pretendo iniciar minhas considerações, 
observando o termo DOCUMENTO enquanto 
substantivo pertencente ao âmbito dos dicionários. 
Estes afirmam que os documentos são "bases de 
conhecimento fixadas materialmente para consulta, 
estudo ou prova" ou ainda, que são "escrituras 
destinadas a comprovar um fato". Veja-se que, nas 
duas acepções, aparecem as palavras "provar" e 
"comprovar" . Ambas apontam os documentos como 
objetos que atestam e garantem a veracidade dos 
fatos que registram. No caso do documento 
histórico, a garantia seria da verdade histórica. 

Sabemos, entretanto, que os documentos 
históricos são a visão oficial do fato, uma vez que 
sua origem, via de regra, são as instituições. (Refiro
me ao documento convencional). Sabemos também 
que os documentos são as primeiras fontes de que 
se utiliza o historiador. É ele quem filtra e coordena 
a matéria documental, sob o critério de uma teoria a 
partir da qual o material de trabalho torna realizável. 1 

Assim como a cada nova filtragem um 
determinado líquido vai-se tornando cada vez mais 
puro, as (re)leituras de um fato histórico vão 
depurando-o, deixando-o mais isento de seus 
resíduos. Estes, para utilizar o pensamento de Costa 
Lima, são a "expressão do excesso" que 
compromete a "objetividade e o protocolo da 
verdade" com os quais está imbricado o historiador.2 

Dessa forma, as inúmeras filtragens vão 
produzindo diferentes visões sobre o mesmo fato e 
os resíduos vão dando lugar a muitas lacunas no 
discurso histórico. É exatamente por esta razão que 
o estatuto da verdade única é um valor bastante 
questionado pela contemporaneidade. Ademais, 
como tem sido demonstrado pe las novas 
abordagens históricas, certos traços do imaginário 
do tempo e do lugar no qual acontecem o fato 
histórico acabam por introjetarem-se nele , 
adquirindo laivos de realidade. 

As (re)leituras, as lacunas, as partes obscuras, 
os muitos ditos e não-ditos fazem de certos 
episódios históricos verdadeiros mananciais para 
outro discurso: o ficcional. A literatura sempre 
buscou na História o seu húmus criador ou , no dizer 
de Maria Tereza de Freitas, o seu "fermento da 
imaginação criadora". 3 O ficcionista transita com 
desenvoltura entre os meandros da narrativa 
histórica, uma vez que o seu compromisso é de outra 
ordem, diferente do compromisso do historiador. 
Lembre-se ainda que o ficcional é um discurso de 
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representação e, como tal, não postula a 
objetividade ou a exatidão dos fatos. Vale, pois, 
destacar o pensamento de Luiz Costa Lima sobre o 
que acabo de abordar: 

"( ... )o discurso literário não se apresenta como 
prova, documento, testemunho do que houve, 
porquanto o que nele está se mescla com o que 
poderia ter havido; o que nele há se combina 
com o desejo do que estivesse, e que por isso 
passa a haver e a estar. "4 

Quando Costa Lima insere entre suas 
considerações a palavra "desejo", aponta para o 
caráter subjetivo do discurso literário. Melhor dito: 
o crítico mostra que o discurso literário, ao apropriar
se do discurso histórico, "contamina-o" com todas 
as expectativas subjetivas do ficcionista em relação 
ao fato que (re)cria. 

Anc6nio Barreto 

A Barca 
dos Atuantes 

A Barca dos Amantes -Antônio Barreto (Lê} 

O que coloquei até aqui tem a seguinte finalidade: 
assinalar a Inconfidência Mineira como sendo um 
dos episódios de nossa História que mais serviu de 
inspiração para a imaginação dos ficcionistas. Deve
se isso ao fato de que a documentação referente 
aos acontecimentos da distante Vila Rica de 1789 é 
pontilhada de contradições e aspectos confusos que 
foram sendo mesclados com/no imaginário popular, 
ao longo dos anos. Lembre-se também que a 
Inconfidência é dos marcos da Hitória do Brasil no 
que tange ao seu caráter revolucionário - tendo-se 
em vista a concepção de revolução, sobretudo como 
subversão da ordem vigente. Note-se que a Conjura 
das Minas Gerais transita em dois espaços: no 

imaginário popular - cercada pela lenda - e no 
imaginário político nacional - ligada a questões como 
nacionalidade e identidade política. 

É tal o marco histórico que o escritor Antônio 
Barreto usou como "fermento" para seu romance A 
barca dos amantes, publicado em 1989 pela 
Editora Lê. O livro tem como núcleo a história do 
amor de Tomás Antônio Gonzaga e Maria Dorotéia 
J. de Seixas. A esse núcleo o escritor mescla o que 
houve e o que poderia ter havido na história dos 
noivos de Vila Rica. Além disso, há o desejo do 
escritor de trazer o mar para Minas, já que os 
mineiros são "órfãos do mar", como ele mesmo 
salienta na introdução do romance. 

Para reunir seus dois intentos em um único 
projeto, Barreto recortou dos muitos textos históricos 
que leu5 as informações básicas sobre o tema do 
romance. Para fazer-lhe filho do mar, Barreto buscou 
em uma lenda nórdica - a da barca dos amantes - o 
principal suporte intertextual de seu romance. 

A lenda em questão, de aparência enigmática, 
devida à simbologia mítica, fala de uma sereia que 
sabe fiar e bordar (Magnor) e seu amado Smõgen. 
Seis elementos destacam-se na lenda: a Arca da 
Infância Perdida, as Brumas da Loucura, o Baú dos 
Remorsos, o Mar de Mármore, as Rochas do Futuro 
da Morte e a Barca dos Amantes. Tais elementos 
são utilizados pelo escritor como metáforas da 
perda, da culpa, do arrependimento, dos sonhos 
findos . Barreto tece seu romance com os fios da 
lenda e do discurso histórico. Nesse tapete 
intertextual as personagens históricas envergam as 
personas míticas. 

A água, elemento essencial da lenda, terá um 
grande peso no romance de Barreto. Estarão ligadas 
a ela os seres aquáticos e os objetos náuticos 
presentes no texto. Também a cor azul - que remete 
ao mar e às geleiras da lenda - perpassa o tecido 
textual do romance de Antônio Barreto. 

O romance divide-se em quatro partes e estas, 
em capítulos. A narrativa é feita por três narradores: 
um em 3ª pessoa e os outros, em 1ª pessoa, as quais 
assumem as vozes de Tomás e Marília . Na 
correspondência com a lenda, Tomás passa a ser 
Smõgen e Marília corresponde a Magnor, separada 
para sempre de seu amor. Quando assumem a 
narrativa, o tom do discurso de Tomás e Marília é 
nitidamente memorialístico, uma vez que os 
acontecimentos do passado são iluminados pela 
visão do presente, pontuada de lirismo - sobretudo 
quando Marília assume a narração. 

Em se tratando de Marília, é ela quem está muito 
mais ligada à lenda. Senão, vejamos: as informações 
existentes sobre Maria Dorotéia são insuficientes e 



pouco confiáveis; sua desventura amorosa correu 
de boca em boca e teve muitos pontos 
acrescentados ou subtraídos. Além do que, antes 
de tornar-se personagem histórica, Marília já 
habitava o espaço literário, uma vez que as liras de 
Gonzaga lhe eram dedicadas. A existência real da 
adolescente confunde-se com a sua existência de 
ser de papel e tinta. 

Gonzaga oscila/vacila entre as suas atividades 
de funcionário da Corôa Portuguesa (ouvidor), seu 
envolvimento na Conspiração e seu lado de poeta 
árcade. Entre o amor e a política, acaba optando 
pela segunda. É preso e degredado. O mesmo mar 
que o trouxera um dia para a Colônia, agora o 
conduz para o exílio. O poeta, no navio que o 
transporta, faz um balanço de sua vida. Transporta , 
assim, seu Baú de Remorsos. Tomás também é 
mítico. Só que mais ligado à questão do imaginário 
político ao qual referi-me no início deste trabalho. 

A história de amor de Tomás e Marília certamente 
não é do interesse dos manuais de História (pelo 
menos até o momento). Ela só seria possível de ser 
contada através da ficção , uma vez que é esse 
espaço em que o lúdicô e o sublime podem 
manifestar-se. Acrescente-se: é no texto de Antônio 
Barreto que a história surge viva, intensa, vibrante 
de emoções. A lacônica informação histórica que 
temos sobre o assunto (o compromisso de noivado 
e a separação em função da prisão do noivo) cria 
corpo e passa a ter todos os ingredientes que dão 
sabor às histórias desse tipo: ciúme, promessas, 
desejos não confessados, traição. Tais ingredientes 
funcionam muito bem no sentido de absorver o leitor 
- para quem. a priori, o livro é destinado os jovens 

l:>elelturn 1() - Junh(). 1007 

alunos do 2º grau. Mas não só. Como bem salienta 
Letícia Malard, em recente artigo6, Antônio Barreto 
não se contenta em limitar seu texto ao âmbito do 
público leitor. 

Em síntese, A barca dos amantes é uma escritura 
que se alimenta do documento mas não pretende 
ser prova de nada do que narra, visto que a 
veracidade dos fatos não faz parte do pacto firmado 
entre Barreto e os leitores. O compromisso do 
escritor é de transcriar a História a partir do mito, 
entrelaçando-os no mesmo discurso. A 
intertextualidade é critério oásico da construção do 
romance, que traz em si a marca pessoal do escritor. 
Qual seja: a prosa que se confunde com a poesia 
E esse é o modo (muito especial) de Antônio Barreto 
ler e escrever a Inconfidência Mineira. Paixão, 
agonia, sonhos partidos. A história de Tomás e 
Marília inscreve-se como metáfora e metonímia da 
Conjura de 1789. 

13113Ll()f3VAr=IA 
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A poesia produzida na década de 70, no circuito 
belorizontino, tomada em bloco, ajuda a compor a 
saga da família mineira vivendo o processo da 
modernização. E nessa tentativa de redimen
sionamento do tempo e do espaço, através da 
escrita, uma nova significação é criada, na qual a 
memória transfigura a cidade, tornando-a a imagem 
de um corpo, em contínuo processo de metafori
zação. Corpo e cidade funcionam como símbolos 
de um universo a ser conhecido, vasculhados por 
um sujeito em busca de identificação. Vida e morte 
circulam nesses signos que, em constantes 
metamorfoses, perfazem um jogo de ausências, de 
cheios e vazios , e acabam por ter um efeito 
ilusionista, numa mistura de sonho e realidade: 

"As palavras se plantam 
na paisagem da estética 
No entanto, discretas 
se arracam 
por si próprias 
da memória do poeta. 

Se pisadas, erguem intactas 
o penoso fardo da fala 
Mas dessangram da garganta 
o nó e o silêncio 
das mãos 

O poeta constrói a palavra 
de acordo com a dor, de seus dedos 
O pedreiro destrói a palavra 
conforme o prumo do gesto 

Mas palavras empilhadas 
não são prédios de apartamentos 
nem a poesia deixa a terra mais fértil ." 

Neste poema de Antônio Barreto, demonstra-se 
claramente a consciência do papel da palavra 
enquanto artifício e representação , construção em 
cima de um vazio . Entretanto, ao invés de obedecer 
à razão do criador , as palavras são rebeldes e, 
muitas vezes, brotam incontroladas do inconsciente. 
Existe certamente a desconfiança na fidelidade 
delas, ou seja, a própria voz do poeta lhe parece 
estranha, como a de um ventríloquo. Ele conta a 
sua história como se buscasse com isso se 



identificar, embora saiba que, na realidade , sua 
subjetividade foi estilhaçada. A história contada 
apenas reafirmará as cisões a apontará as feridas 
na incompreensão, sentidas no contato com a 
alteridade, na grande metrópole. Aquele que agora 
fala, o faz em nome de um sujeito, dilapidado até se 
tornar a carcaça de ninguém, ou de um fantasma 
que flui através do "não-dito": 

'e o não-dito no entanto flua 
mas como navalha 

Antes contudo , depois do poema 
o pouso incerto e ainda etéreo 
mas como segredo 

E por tanto póstumo, o entre
posto que o saldo, poeta, é neutro 
existe a carcaça 
mas como espelho 
Pois à sua imagem e semelhança 
seu próprio disfarce é feito .· 

O poeta e o historiador, ainda que façam o mesmo 
papel de contar histórias, ou contar a História, são 
diferentes. Assumem de forma diversa a própria 
atuação. O poeta aponta imediatamente a 
frag il idade de suas palavras, que tanto se mostram 
insuficientes para lever avante um projeto político e 
competir com o modelo desenvo lv imentista 
instituído, como também para garantir uma recusa 
total da nova ordem social , em que imperam os 
interesses do mercado. Ele se encontra portanto em 
confronto com a própria existência: não há lugar para 
sua voz no coro socia l nos tempos modernos 
brasileiros. 

O texto poético impõe um outro tempo, um terceiro 
nível de realidade, que não se configura enquanto 
passado nem enquanto futuro. Análogos ao 
deslocamento mítico, os dados da realidade e do 
cotidiano material sofrem um processo de 
identificação com a gênese cosmológica, sendo 
transportados ao tempo da origem que, no entanto, 
não é o do passado. Passado, presente e futuro são 
categorias temporais artificilamente estabelecidas 
e reforçadas com a socialização , com o 
desenvolvimento da civil ização. A criação poética 
é portanto·um ato de fundação, criação de novos 
mundos , em que o espaço é redimensionado. E 
como mágica ou bruxaria, mistura os elementos da 
realidade e os termos do vocabu lário, impregnando 
o sujeito do objeto e vice-versa. Resultado dessa 
alquimia, surge um "pal impsesto", onde sempre se 
pode ler a vida: 
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'uma castanha 
uma baia de orelha preta 
uma moira de roxo 
uma baia de chifres para trás 
uma amarela manchada 
uma retinta 
uma vermelha mojando 
uma macha baia 
uma malhada 
duas moiras pequenas 
2 moiras médias 
3 moiras grandes 
1 amarelinha 
uma moira amarrucada 
uma preta de raça 
uma vaca 

Depois que meu pai contou o gado 
as saracuras piaram no brejo 
e os sabiás iniciaram 
(num coro em lá menor) 
o Concerto de Bradenburgo 

E meu pai marcou seus bois 
nas invernadas da memória 
Naquele dia a cabeleira dele 
escureceu de novo 
Sua cabeça dormitou 
sobre a mesa da cozinha urbana 
e sentiu o cheiro agrário do fogão a gás 
e o tropel dos automóveis no asfalto, 
no cotidiano das caixas registradoras 

E os bois vieram chegando: 
cabisbaixos 
dom-bernardos raparigos 
viscondessas candidatos baobaôs cabedais 
porquespins 
frei-jorges barregães caçapavos 
circunflexos zezunzins 
izézunzuns 
caloqueios 
coronéis 
zabianos bexigas duplicatas estradabrancas 
espingardas 
bojadores solitários 
dalém-daléns 
corcovardes 
tragoleiros 
vagalumes 
veteranos 
saltimbancos 
espantalhos 
xerifes figurinos bentevis 
mascates querozenes 
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delegados 
circunscritos dançarinos 
embaraços 
barbazuis 
noviorquis 

Era uma vez meu pai 
que foi boiadeiro uma vez ... 

(A chuva caindo no telhado: aboio virulento de 
gotas transtornadas). 

A chuva, nesse poema, serve·de transporte a uma 
outra dimensão, quando se torna o aboio, a voz do 
pai chamando os bois, cena típica do cotidiano rural 
mas, sobretudo, signo de uma voz que conta e 
reconta os capítu los e as versões (nomes dos bois) 
da própria história ou lenda. As imagens do pai e 
do filho se superpõem, numa tentativa de reencontro 
e reordenação do passado. As saracuras e os 
sabiás, embora pertençam a uma época anterior, 
original, entoam o Concerto de Bradenburgo, signo 
de uma cultura adquirida, posterior ou recriada. Da 
mesma maneira que a memória faz o caminho de 
retorno: o filho re lembra os bois ("uma castanha/ 
uma baia de orelha preta ... "), ela faz também a 
projeção no futuro: o pai se projeta nofüho, viven?o 
a outra vida, a da cidade ("naquele dia a cabeleira 
dele/escureceu de novo"). 

Percebe-se que, subjacente ao texto poético, 
decorre a consciência de todo um processo de 
aculturação, necessário para que se amenize o 
choque provocado pelo contato com os novos 
valores da metrópole. A motivação intrínseca do 
poema c itado é a transformação interna dos 
indivíduos, provocada pelas mudanças externas. O 
poema é a narração da incorporação da metrópole 
pelo sujeito poético que, através da rememoração 
e da poetização de sua vivência, vai mesclando .ª 
cidade às origens e às tradições, num devir 
constante. Esse processo desloca e fragmenta o 
sujeito, que se torna como a metáfora, uma forma 
que "vai sendo", o que impime à história narrada 
uma abertura que a torna passível de ser 
transformada. São co locadas múltiplas 
possibilidades de recorrência. O poema, realmente, 
termina em aberto ("Era uma vez meu pai/que foi 
boiadeiro uma vez ... "), termina onde começaria 
novamente. 

Os bois passando, tantas lembranças, como num 
fi lme, vão se tornando as experiências com a cidade, 
até a aceitação sem entusiasmo (cabisbaíxa) do 
inegável poder de massificação e absorção da 
metrópo le: os bois nomeados terminam nos 

"noviorquis". Imagens em movimento, 
representando os tipos citadinos, são resultado da 
adjetivação dos nomes, o que comprova o processo 
de despersonalização que caracteriza a vivência 
urbana. 

Uma cidade na vida do poeta: um corpo contendo 
outro corpo, passageiros. Daí a poesia se constrói 
como alegoria da separação. O poeta é um corpo 
sofrendo as angústias da existência. A cidade, corpo 
e alma, sofre as mazelas do subdesenvolvimento 
terceiromundista : o envelhecimento precoce, a 
violência da colonização, a exploração capitalista. 
Porém, a imprecisão da palavra poética dribla a 
história dos poderosos, dos que transformam a 
cidade num espaço opressor, misturando e 
confundindo os elementos da realidade dada para, 
na sua alquimia, apontar para a cidade dos sonhos, 
o espaço da utopia. A palavra vislumbra a cena que 
faz o fundo de todo projeto artístico: Prometeu rouba 
o presente, fogo dos deuses. 

Quando o poeta diz: "e há uma poesia envolvendo 
a história" ele fornece um motivo precioso para a 
reflexão que se deseja neste texto. Desde 
Baudelaire, passando pelos vanguardistas do início 
do século, pelos· surealistas, pelos modernistas 
brasileiros, até os poetas da década de 70, pode
se traçar uma li nha contínua no que tange ao 
tratamento dado à cidade, enquanto metáfora da 
transformação e do movimento, onde se encena o 
drama da história. Há que se lembrar, porém, que, 
através do tratamento poético, há uma reversão de 
sentido, uma apropriação do relato histórico. Nesse 
processo, a real idade vivida é apresentada de forma 
alegórica, a partir do ponto de vista do sujeito Os 
traços da cena urbana marcam a visão dos poetas, 
transformando-se em passagens para dimensões 
inusitadas que ensejam o desnudamento de 
diversos fragmentos do sujeito poético. 

Passado e futuro, campo e cidade se revelam 
como instâncias de um sujeito desejante que teima 
em se constituir, poetizando a própria história. 

Poetizar a própria história, inscrever-se no texto, 
até que, mesmo esboroada, destaque-se uma 
imagem em meio à impessoalidade das formas 
urbanas ou modernas. Talvez um sonho em que se 
vislumbre um ser, enfim, potente. Trinar e desgastar 
a palavra até que significantes outros se 
sobreponham às marcas das prescrições das 
autoridades do pai, do governo ou da literatura. 
Segue assim o poeta sua caminhada paralela. No 
corpo do poema, ele imprime seu feitio. Sua paixão 
é o desvio que o faz mergulhar cada vez mais na 
forma que o distancia do princípio. 

Podemos afirmar que a poesia da Antônio Barreto, 
tal como a lemos em seu Sono Provisório, 



constitui exemplo de um fazer poético que significa 
uma retomada da língua na busca dos traços 
diferentes que a reconstroem a partir de uma fala. 
Nessa medida, ela reitera o ato de fundação de uma 
nova poética brasileira. Esse ato sempre pode ser 
percebido pelo olhar do leitor quando a liberdade 
criativa predomina sobre a estabilização literária. 
Pela via do imaginário, fundam-se universos, 
cidades e sujeitos. A poesia de Antônio Barreto, 
quase adolescente nos anos setenta, inaugura uma 
forte tendência de expressão subjetiva, feita de um 
amontoado de resíduos de memória individual (a 
origem na família patriarcal, interiorana) ou coletiva 
(o trauma comum da geração Al-5). 
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bernadete patrus ananias P()thak()S 
mar-ia da ar-aça r-i()s 

O encontro com Antônio Barreto lança-nos de 
imediato no fulgor da pós-modernidade. Falação, 
fala-fa la, falác ia. Vasta fala . Profusão de signos, 
adereços, ornatos. A palavra literária aparece como 
destroço, resquício . O sentido vagueia sem chegar 
a fixar-se, como se deslizasse em revelações do 
abismo. A letra atravessa-se. Transporta-se num 
teorema de insânia. O ritmo se forma no instante em 
que assume o que é movente, a forma improvisada, 
momentânea, sempre possível de mudar-se 1

. O 
poeta questiona a herança literária: 

"E nos dedos lambuzados de tinta futurista 
Waiúa rasgou seu calendário concretista 
na caixa de caos de abril e maio 
(Um raio pós-moderno 
riscou do seu caderno 
a palavra 
inferno)"2 

O autor solta-se "livre na fala na falta de outros 
sentidos" A palavra torna-se instrumento de trapaça 
com a língua. Trapaça salutar , esquiva, logro 
magnífico que permite ouvir a língua fora do poder.3 

"Quem sabe o significado de tudo 
fique apenas na manchete do dia ou no projeto 
de pássaro que sou 
que apesar de existirem asas e distância 
ninho e tempestades, voa apenas por voar. ·2 

Utilizando elementos visuais, pictóricos e 
plásticos, o escritor produz uma linguagem física e 
barulhenta, entrópica, de objetos, coisas e idéias 
em desagregação. Estabelece-se aí uma engenharia 
dos morfemas. O pensamento estático revela-se 
estilhaço, lasca, brillho, clarão, ruído, risada. Lança 
em pedaços imagens belas, vistosas, pomposas, 
insignes: 

"Um poeta alto-falante alucinado e transmutante 
vitaminado e galopante 
alugado e alvorecente 
atormentado alergicamente horoscopado e 
penitente intoxicado alegremente 
com alguma coisa revigorante 
era Yukio 
um helicóptero dentro da gente."2 

Não falta neste simulacro o gosto pela erudição. 
A festa dos signos realiza-se também em vocábulos 
do tipo "lepdóptero, ludopédio, lucivéu" .2 

Lá onde cruza com a modernidade, o pensamento 
passa como um raio, lançando-se para um depois. 
Estilo e matiz, pontuados por uma coreografia 
esfuziante. A originalidade, a fantasia, a imaginação 
operam uma infração das regras de ouro das 
cartilhas literárias. Os d iscursos detonam a 
sinestesia das palavras. 

"por isso quero cheirar cada palavra 
que escrevo ou falo como um bicho 
macho sobre a fêmea sobre a cama 
amante palavra mulher sem medo 
de acordar em cana no meu peito" .2 

Na cidadezinha de Passos, há 43 anos, começam 
estas memórias de um menino poeta, ícaro que 
guardav~ nuvens de espanto/nos paralelepípedos 
da rua. 4 E filho de Seu Nhonhô e D. Nita, contadores 
de caso e coração do tamanho da infância. O garoto 
se lembra de uma série de aventuras que 
movimentaram essa fase de sua vida: nadou pelado, 
caçou passarinho, andou a cavalo, tirou leite de 
vaca, guiou carro de boi, jogou futebol, engraxou 
sapatos, trocou figurinhas, fez serenatas e se 
apaixonou muitas vezes. Quando já era quase 
aviador , voou pra Pasárgada. Fez-se poeta maior. 
Exultai! 



Reside em Belo Horizonte desde 1973. Foi 
trocador de ônibus da linha Betânia. Em 1980 foi 
para o Oriente Médio, trabalhar na construção de 
estradas, pontes e ferrovias. Talvez a concepção 
de que fazer pontes e poesia seja a mesma coisa -
um esforço para chegar do outro lado - surgisse 
daí, nas revoltas dos parafusos e nos volteios da 
areia, levada e trazida pelas ventanias. 

Nesse movimento de ir e vir , conhecendo terras 
e pessoas, personagens de primeiro e segundo 
planos, recebe a nomeada de Antônio Barreto por 
onde quer que o procuremos, do Oiapique ao Chuó. 
Torna-se um dos maiores escritores da 
contemporaneidade, sendo laureado com os 
principais prêmios literários do país. O sono 
provisório, editado pela Francisco Alves, em 1978, 
conquista o prêmio Remington de Literatura, 
no ano anterior à sua publicação. Vastafala, Editora 
Scipione, 1988, recebeu o primeiro prêmio da 4!! 
Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, no 
mesmo ano. Lua no varal, Editora Miguilim, 1987, é 
premiado em vários concursos. A noite é um 
circo sem lona, Record , 1987, Brincadeiras 
de Anjo, FTD, 1987, Isca de pássaro é peixe 
na gaiola, Miguilim, 1989, A barca dos amantes, 
Lê , 1990, além de numerosos contos e poesias 
espalhados em coletâneas e antologias são algumas 
referências bibliográficas do autor. 

Antônio Barreto encontra, na literatura, sua 
vocação e destino. É traduzido em espanhol, inglês, 
francês, italiano, russo. alemão e árabe. 

Gosta de escrever à mão, com caneta preta, 
usando a azul ou a vermelha para as correções. Isso 
não o impede de datilografar seus textos na velha 
máquina de escrever herdada do avô. Considera-a 
uma extensão do próprio corpo. Também utiliza o 
computador: "uma sofisticação", comenta. 

Às vezes, lendo seus livros, temos a impressão 
de que o jovem é mais velho e mais antigo do que 
as montanhas de Minas. Da varanda de sua casa, 
no Retiro do Chalé, pode viver o brilho das estrelas 
mais longínquas, emitindo mensagens em código. 
Os micos, vindo sempre na hora certa, servem-lhe 
de companhia, sob as Sette graças da esposa e o 
olhar enluarada da filha Larissa, 20, estudante de 
medicina. 

A força da palavra se estende até o traço deste 
desenhista habilidoso, artista polimorfo, construtor 
da própria morada e escultor de imagens que 
povoam sua vida e a do leitor. Brincar com a língua, 
bater boca, disfarçar-se em poeta mascarado 
constituem uma experiencia de êxtase. Um trabalho 
não c lassificável dentro de qualquer esquema 
clássico , mas inventado numa dimensão de 
simulacro, dentro de um tratamento pós-moderno. 
A partir de projeções fugazes , há um tensionamento 
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de linguagens e imagens prontas a explodir em 
performances da escrita.O poeta sabe que a fantasia 
é uma greta de porta por onde a verdade passa 
assobiando. 

Antônio Barreto se define como um leitor 
diversificado. No momento, está lendo Quase 
memória, de Carlos Heitor Cony; Seis passeios 
pelo bosque da ficção, de Umberto Eco e As 
cidades invisíveis, de Ítalo Calvino. A grande 
preferência em poesia é Carlos Drummond de 
Andrade. Conheceu-o pessoalmente por intermédio 
de Jefferson de Andrade, um amigo desde os 
primeiros vôos nesta existência. Na conversa com 
o poeta de ltabira, falam da possibilidade de se 
colocar poemas nos rótulos de cerveja, correlação 
que nos faz pensar na embriaguez pela arte por 
parte de todos aqueles que mantêm com ela um 
diálogo constante. Em termos de música, revela-se 
eclético: Chico, Caetano e duplas sertanejas. 

Ainda mais: a política e seus enredos, novelas, 
tudo soletra uma solidão povoada no Caderno 
Gerais do Estado de Minas ou no livro ainda em 
projeto, engenhosamente deixado para depois de 
três ou quatro que ainda precisam ser ed itados. 
Tudo são reflexões de um caramujo sempre 
pigmentado de poemas, combinando cores na 
retina, criando o clima da floração. Depois, o melhor 
é desler o escrito, trabalhar as palavras, cortando 
arestas e capítulos, compondo a síntese do êxtase 
da criação textual. 

Os grandes amigos são nomeados 
carinhosamente: Jaime Prado Gouvêa, Carlos 
Herculano Lopes, Jefferson de Andrade, Duílio 
Gomes, Luís Giffoni e Antônio César Drummond 
Amorim. 

Pela trilha do Oriente, onde viveu e trabalhou, há 
várias dunas cujo caminho o engenheiro conhece. 
Nessas relembranças, a alma é sulcada de arrepios. 
Os canhões deram trégua, agora que está no Brasil. 
Mas os tanques tramam alguma coisa na noite. Difíci l 
é domá-los dentro de si mesmo e, ao mesmo tempo, 
libertar as gaiolas do inconsciente maquinador. A 
noite é uma balada de tiros para cá dos 
acampamentos. Os ambulacros das holotúrias. O 
diálogo incessante com os anjos. Recuerdos em 
javanês. Senajav me socreucer. Mecânica celeste. 

Um vôo recente se chama O velho pássaro 
da lua, FTD, 1996. O fulgor do signo errante dá 
lugar à prosa sensível sobre o ato de ler e a aventura 
literária. Um escritor em busca do sentido fugidio 
da escritura. O milagre da arte. Simplicidade e 
desvelo tomam o lugar da avidez pela fama. Antônio 
Barreto projeta-se em seu texto. Pura fruição 
instalada na correnteza da existência. Heranças que 
se reformu lam e se reinscrevem no contínuo vagar 
deste son(h)o provisório. 
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Ü A~Tê>~I() UAl212~T() o 
mar-ia ant()nieta antunes cunha 

Conheci Antônio Barreto como aluno da Faculdade de Letras da 
UFMG, na década de 70, época em que a Escola promovia um 
concurso literário para estudantes da Universidade. As obras 
premiadas eram publicadas na Revista Literária. 

A safra de escritores era da melhor qualidade: concorriam jovens 
como Ronald Claver, Luiz Fernando Emediato, Barreto. 

Esses dois últimos costumavam concorrer nas duas categorias -
conto e poesia, todos os anos. Como acabavam sempre como 
vencedores, resolvi, na qualidade de coordenadora dos concursos 
chamar os dois e proibi-los de concorrer. ' 

Anos depois, sem ninguém para reiterar a "proibição", Barreto 
começou a se inscrever em concursos literários nacionais e a ganhar 
prêmios, que hoje passam de uma centena. 

E, como já prometia à época de estudante, sentindo-se à vontade 
nos vários gêneros literários, o autor teve sua obra premiada em 
diversas categorias. Certo ano, no Prêmio Minas de Cultura , 
ganhou em poesia e romance. 

Há algo do espírito infantil nessa "mania" de concursos de Barreto. 
É o gosto do desafio e dos testes, o desejo de se ver avaliado ... e 
aprovado. 

Mas para críticos e leitores em geral, há um inequívoco recado em 
tantos prêmios: estamos diante de um dos maiores nomes da literatura 
brasileira atual. 

Mais recentemente, o talento que o autor esbanja na literatura para 
adultos vem sendo colocado à disposição também de crianças e 
jovens. Sua produção na área infantil e juvenil é já numerosa, em prosa 
e verso , e sem as concessões que freqüentemente mesmo grandes 
autores costumam fazer, quando escrevem para esse público. 

Mais uma vez, a RELEITURA acerta em cheio na homenagem 
que presta nesta edição a Antônio Barreto. 
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catar-ina anaélica silva sant()s 
mar-ilia b()telh() 

"Nem por um momento devem os senhores supor 
que o ponto de vista psicanalítico seja um 
sistema de idéias especulativo. Pelo contrário, é 
o resultado da experiência, sendo fundado sobre 
observações diretas e sobre conclusões 
inferidas destas observações Após vinte e cinco 
anos de pesquisa, posso afiançar-lhes, sem 
parecer presunçoso, que nossas observações 
são fruto de um trabalho particularmente difícil, 
intenso e absorvente." 
(Freud, S. ln: Conferências Introdutórias. ESB, 
v. XVI) 

lntl'"()dUçâ() 

Quando pensamos em escrever um trabalho, 
achamos que seria uma boa oportunidade para 
podermos partilhar o que temos feito e o que vimos 
estudando e pesquisando, bem como nossas 
dúvidas e angústias diante do complexo laço entre 
a psicanálise e a instituição pedagógica. 

Em nosso trabalho em escolas, percebemos a 
quase inexistência de escritos teóricos sobre o 
assunto. Ponto que, ao mesmo tempo em que nos 
coloca muitas dúvidas, também nos instiga, pois 
temos que pesquisar e, aos poucos, ir construindo 
um lugar. 

Apontamos, então, para uma das várias questões 
que se nos apresentam. 

voai () luaar- da 
Vsiranálise na lnstituiçã()? 

Na articulação teórica com a práxis, pensamos 
que, quando o discurso analítico passa a incluir 
termos como "instituição " e "comunidade" e o 
analista permite dirigir-se para fora do consultório, 
abre-se espaço então para a questão: de que lugar 
responder? 

O analista não pode pretender colocar-se na 
instituição com um discurso solitário. Convidado a 
trabalhar lado a lado com outros discursos, defronta
s e com saberes instituídos, que respondem 
prontamente, não deixando lugar para o vazio, para 
a angústia, para a falta. 

Defronta-se também com um "não-lugar", sem 
delimitação precisa e, por isso mesmo, tendo que 
fazer limite a sua própria atuação. 

O que vai marcar a diferença, a singularidade do 
analista na instituição é a questão da "escuta", 
definindo-se fundamentalmente por uma postura 
que implique seu compromisso ético, possibilitando, 
assim, a construção de um lugar 

Pensando nesta dimensão ética, ficamos nos 
perguntando como nos posicionaríamos na 
instituição, como poderíamos trabalhar conceitos 
tais como: sintoma, angústia, transferência e 
interpretação, até então trabalhados somente no 
"setting analítico". 

A distinção entre psicanálise em "intensão" e 
psicanálise em "extensão" vem nos aclarar alguns 
pontos. 

Segundo Otávio Souza, 1 Lacan introduz essa 
distinção: 

"Na psicanálise em 'intensão' o analista é 
chamado a dar conta daquilo que o qualifica a 
ocupar o seu lugar na condução de uma cura, 
ou seja, a dar conta de sua própria análise, no 
que ela lhe propiciou de mudança subjetiva .. 
Na psicanálise em 'extensão' o psicanalista se 
depara com o dever de tornar a psicanálise 
presente no mundo ... Trata-se do voto de que o 
que possa ser obtido na psicanálise em intensão 
não se esgote no âmbito do indivíduo ... 
A psicanálise em intensão e psicanálise em 
extensão constituem-se assim como dois círculos 
articulados em continuidade pela ética da 
psicanálise". 

No Mal-estar na Civilização Freud afirma: 

"Eu não diria que uma tentativa desse tipo, de 
transportar a psicanálise para a comunidade 
cultural, seja absurda ou que esteja fadada a 
ser infrutífera. Mas teríamos de ser muito 
cautelosos e não esquecer que, em suma, 
estamos lidando apenas com analogias e que é 
perigoso, não somente para os homens mas 
também para os conceitos, arrancá-los da esfera 
em que se originaram e se desenvolveram".2 

Por isso temos pesquisado bastante, tentando dar 
maior especificidade aos conceitos, precisá-los 
melhor, visto que não podemos somente transportá
los para o social. 

Temos a clareza, no entanto, de que a psicanálise 
não se propõe a dar conta do social. Ela é da ordem 
do particular, pois o desejo não é coletivizado, não 
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é universalizado . A psicanálise só é possível 
realmente no "setting analítico". 

Outra pergunta que nos fazemos e que trazemos 
para dividir com vocês é: O que a psicanálise tem a 
dizer ao social? 

O discurso analítico, por ter uma "escuta" 
diferenciada - pelo fato de o analista ter passado 
por uma análise pessoal, pode ter inserção em 
outros discursos. 

Subvertendo a certeza desses outros - apontando 
para uma outra cena, para uma outra versão - e, ao 
mesmo tempo, fazendo questões ao seu próprio 
saber, a única certeza que o analista tem é que não 
existe um saber instituído, acabado. 

Sendo o discurso analítico o avesso dos demais, 
não podemos pretender nos apresentar como 
aquele que tem a solução para o mal-estar. Nesta 
posição estaríamos medindo força, o que não é a 
questão, pois certamente estaríamos fadadas ao 
fracasso. 

A inserção é justamente quando o outro discurso 
deixa escapar algo. É nesse um a mais ou um a 
menos de significação que está a possibilidade de 
novos sentidos. 

l)a queixa a uma que~fã() 

Quando somos chamadas a intervir na escola, a 
demanda é de que possamos aplacar sua dor, de 
que possamos tirá-la do mal-estar em que se 
encontra. Quem nos chama é normalmente a direção 
da escola. 

Vamos ilustrar, trazendo o relato de um primeiro 
encontro com um grupo de professores de uma das 
escolas: 

"Um dos grandes problemas que temos em 
nossa escola é que os alunos são 
indisciplinados , desinteressados, imaturos, 
pouco conscientes para os estudos. 
Achamos que essas dificuldades não são de 
responsabi lidade direta nossa, pois os alunos 
carecem de princípios básicos de educação, 
que deveria vir do lar, a chamada educação de 
berço. 
Os alunos que incomodam, que não respeitam 
o professor, são mandados para o serviço de 
orientação. Lá conversam e voltam para a sala 
de aula. Muitas vezes ainda voltam rindo da 
nossa cara, porque foram conversar e tomar um 
chá. 
Os professores não são mais respeitados pelos 
alu nos , muitas vezes têm de usar de 
autoritarismo para conseguir trabalhar ". 

Interrogados se já têm discutido sobre outras 
formas de como lidar com essas dificuldades, já que 
estão constatando que as formas utilizadas até então 

não estão satisfazendo, respondem : 

"É exatamente isso o que queremos de vocês, 
que nos ajudem, que nos digam o que fazer, pois 
já não damos mais conta. Nós já não temos nem 
mais ânimo para enfrentar estes alunos, pois tudo 
falha" . 

lil 

E assim a queixa vai-se deslocando para sua 
própria dor. 

"O que podemos fazer se o discurso é um e a 
prática é outra coisa". 

Assim, a cada nova interrogação, um muro de 
lamentações. 

"Se não fosse o governo ... a falta de 
entrosamento com a direção ... a indisciplina dos 
alunos ... a falta de recursos didáticos". 

É, parece não ter saída' Sempre vai haver alguém 
para impedir que se produza o novo. Os professores 
acreditam que não fazem o que é certo, porque os 
outros não lhes dão condições. 

Na certeza de estarem fazendo uma análise crítica 
da situação e dos problemas institucionais, não 
percebem, no entanto, que esta queixa imobiliza. 

Como transformar esta queixa em uma questão 
para o sujeito? 

Como levá-lo a perguntar: o que eu tenho a ver 
com isto? 

Encontramos um discurso projetivo, vazio, 
alienante. Instalados na monotonia de um ritual 
parece que já não têm mais nenhum desejo d~ 
buscar ou transmitir conhecimento. 

Vemos, portanto, que a tentativa é a de levar quem 
os ouve a uma convalidação, a uma alienação já 
estabelecida, instituída. 

Assim, percebemos que este convite é para que 
a relação permaneça no nível dual, do imaginário, 
com o objetivo de tamponar o mal-estar. 

"O professor queixa de mais, não vejo isto em 
outras profissões. A gente vai para a sala dos 
professores e ouve queixa, vai para a sala de 
aula e também ouve queixa". 

Este exemplo diz respeito a um espelhamento, à 
uma cumplicidade que deve ser quebrada para que 
surja o desejo, pois este só emerge quando se 
aponta para a angústia, para a falta , para a 
incompletude. 

A instituição leva a uma hierarquização nas 
relações, reforçando a relação dual, ou seja, o sujeito 
se identifica com o poder ou a ele se opõe. 

Na medida em que o imaginário é desbastado, 
em que o sujeito se implica na desordem da qual 
se lamenta, instala-se ou não um novo campo 



subjetivo; isto é o que Lacan chamou de retificação 
subjetiva. Neste momento, cabe ao sujeito 
interrogar-se sobre a razão de sua escolha. 

Em um dos grupos em que trabalhávamos, uma 
professora relatou que ouviu de um aluno a seguinte 
crítica: 

"Por que você está trabalhando aqui? Meu pai 
ganha muito mais do que você e nunca foi à 
escola". 

Nesse momento, ficou assustada e, no grupo, 
questionou a forma como o aluno se dirigira a ela, o 
seu lugar como mulher na sociedade e a questão 
da desvalorização do trabalho docente como uma 
extensão do trabalho doméstico, apontando, 
também, para o descaso do profissional perante o 
sindicato e vice-versa. 

Inicialmente houve uma resistência do grupo que, 
aos poucos, foi-se posicionando em relação às 
colocações feitas. 

Jorge Forbes, em seu trabalho O homem 
cordial e a Psicanálise,3 diz que 

"uma pessoa está sempre acompanhada frente 
ao que não gosta, pois a reclamação é coletiva, 
daí os sindicatos. A opção desejante, por sua 
vez, é solitária: ela não se explica, se faz''. 

O discurso do sujeito é atravessado pelo 
imaginário social, pelo imaginário individual, pelos 

ARAGÃO, Luiz Tarlei de., et ai. Clínica do social 
- ensaios. São Paulo: Escuta, 1991. 

BELISÁRIO, Mônica de Almeida. Saúde mental: o 
não-lugar do psicólogo. ln : Psicologia: possíveis 
olhares outros fazeres. Conselho Regional de 
Psicologia, 4a. Região, Belo Horizonte, 1992. 

DOR, Joel. Introdução à leitura de Lacan: o 
inconsciente estruturado como linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1989. 

FERNÁNDEZ, Alícia. A mulher escondida na 
professora: uma leitura psicopedagógica do ser 
mulher, da corporalidade e da aprendizagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1994. 

FORBES, Jorge. O homem cordial e a psicanálise. 
ln: Revista Correio - Escola Brasileira de Psica
nálise, n.11, maio/1995. 

FREUD, Sigmund. O mal-estc:;r na civilização, 1930. ln: 
Edição Standard Brasileira das obras psicológicas 
completas de. Rio de Janeiro: Imago, 1980, v. XXI. 
__ .Psicologia de grupo e análise do ego (1921). 

Op. cit ., 1980, v. XVIII. 
LACAN, Jacques. ln: Escritos. México: Sigla 

Veintiuno, 1975, v. 1. 
LOURAU, René. A análise institucional . 

Petrópolis: Vozes, 1975. 
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grandes mitos e pelas grandes angústias 
fundamentais, como o medo do desamparo. 

Esse medo, podemos entendê-lo como oriundo 
da dificuldade de a pessoa sustentar o seu desejo, 
pois este é singular e a fantasia que surge é a de 
ser excluída do bando, .da tribo, do grupo a que 
pertence. 

Acreditamos que, ao fazer essa retificação, abre
se uma possibilidade de o sujeito criar ou não uma 
demanda de análise. 

As várias interrogações que fizemos no decurso 
de nosso trabalho nos mostram que existe um longo 
caminho a percorrer na teorização. Temas como 
transferência, interpretação e a mulher na instituição 
pedagógica são objetos de próximos trabalhos. 

Achamos que a experiência tem-nos instigado o 
tempo todo, sentimo-nos apaixonadas pelo que 
fazemos e acreditamos ser a paixão o que move o 
processo ensino-aprendizagem. 

Acreditamos, também, que se pudermos 
possibilitar a essas pessoas que façam uma 
retificação dos laços sociais, dessa relação dual, 
imaginária, que normalmente permeia a instituição, 
isto já conta e muito. 

MENDES, Glória Maria Siqueira. O desejo de 
conhecer e o conhecer do desejo: mitos de 
quem ensina e de quem aprende. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994. 

SÁ NETO, José Nogueira de. Ética - Psicanálise (o 
discurso analítico e os outros discursos) ln: 
Artesanato de Psicanálise, Belo Horizonte, n. 1, 
1993 - Publicação do IEPSI. 

SILVA. Maria Cecília Pereira da. A paixão de 
formar- da psicanálise à educação. Porto legre: Artes 
Médicas, 1994. 

1. SOUZA. Otávio. Reflexões sobre a Extensão dos 
Conceitos e da Prática Psicanalítica. ln: Clínica do 
social-Ensaios. 1991, p. 77. 

2. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. ln: 
Obras Psicológicas Completas de, v. XXI, p. 169. 

3. Revista Correio - Escola Brasileira de 
Psicanálise, n. 11, maio de 1995. 

O • Catarina Silva Santos e Marília Botelho 
são psicanalistas. Sócias participantes do Grupo 
de Estudos Psicanalíticos - GREP e da 
Associação Brasileira de Psicopedagogia - MG. 
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O tema que serve de desafio a esta nossa reflexão 
- Ensino e Biblioteca - conduz, necessariamente, 
ao terreno dos aspectos pedagógicos da leitura 
escolarizada. De fato, ainda que possamos pensar 
em educação informal ou assistemática, ocorrendo 
de forma natural na dinâmica das sociedades, o 
ensino pressupõe modernamente a existência de 
escolas, de profissionais de educação e de aparatos 
específicos para a transmissão do saber. 

É importante, desde já, assinalar o 
que entendemos por ensino. Enquanto 
a educação pode ser considerada 
como uma prática social de cunho 
endoculturador, o ensino deve ser 
tomado como a operaciona lização 
diretiva e intencional a partir das 
reflexões sobre essa prática, tendo 
por final idade a preparação das novas 
gerações naqueles aspectos julgados 
importantes para a linha evolutiva e 
histórica da sociedade. 

Em sendo uma conseqüência das 
reflexões sobre a prática educacional, 
o ensino encontra os seus funda
mentos em teorias pedagógicas 
específicas. Quer dizer: ao longo da 
história, os pedagogos (ou outros 
intelectuais) vêm observando o fenô
meno das ações educativas e vêm 
produzindo teorias sobre as melhores 
formas de levar as novas gerações ao 
conhecim.ento. A historiografia da 
educação está aí a nos mostrar que a 
transmissão de saber e os corres
pondentes suportes pedagógicos 

foram objetos de preocupação e reflexão das mais 
remostas civilizações. 

É importante ressaltar desde já que o ensino 
sempre articula uma visão de mundo e de homem 
com metodologias para as práticas de aprendi
zagem. Mais especificamente, nenhuma pedagogia, 
por prever e sistematizar ações intencionais de 
ensino, fica ou está isenta da dimensão do homem 
que deseja formar para determi nado tipo de 
sociedade, em determinado ponto da história. Para 
esclarecer, pensemos na pedagogia organizada por 
Paulo Freire. Teoricamente falando, a pedagogia 
treireana, conhecida e reconhecida em termos 
mundiais, apresenta um para-quê filosófico ligado 
à humanização, conscientização e libertação do 



homem. Sem esses fundamentos filosóficos e 
finalísticos, a metodologia dialógica de Paulo Freire, 
perde totalmente a sua identidade. Dessa forma, 
ensinar conforme os parâmetros freireanos, significa, 
àqueles que o praticam, o compartilhamento de uma 
maneira especial do ver o homem em sociedade e, 
ao mesmo tempo, a adoção de procedimentos de 
ensino que têm como base o diálogo professor-aluno 
no horizonte da transformação da sociedade e 
busca da felicidade. 

Este esclarecimento inicial sobre o conceito de 
ensino é de crucial importância porque, muitas 
vezes, tendemos a confundir ensino com didática. 
Ora, os aspectos técnicos ou didáticos do ensino 
não podem ser desligados - jamais - dos funda
mentos político-filosóficos inerentes às teorias 
pedagógicas. Nestes termos, e para não ocorrer a 
traição da teoria pela prática, o compromisso com 
determinadas posturas do ensino vai exigir o 
conhecimento crítico e profundo dos porquês e para
quês de se ensinar assim e não assado. Na ausência 
desse conhecimento por parte do professor ou 
qualquer outro agente cultural, ocorrerá o fenômeno 
da alienação pedagógica. Costumamos dizer que 
o professor que não sabe responder criticamente 
(e com olho nas necessidades sociais) à pergunta 
Qual é a sua, educador?, poderá estar totalmente 
perdido em termos de trabalho social. 

Outra exigência, que se impõe àqueles que 
desejam ensinar em diferentes escolas, diz respeito 
ao conhecimento sólido da evolução histórica das 
teorias pedagógicas. De fato, é de suma importância 
que se conheça os fundamentos e os procedimentos 
que demarcam as fronteiras das teorias peda
gógicas existentes. Se não de todas, pelo menos 
daquelas mais intimamente relacionadas com o 
trabalho escolar de uma sociedade historicamente 
situada. Em nosso caso, é importante distinguir o 
joio do trigo, ou seja, saber criticamente que na 
sociedade brasileira coexistem pedagogias 
conservadoras ao lado de pedagogias pro
gressistas. Sem esse conhecimento de base, corre
se o risco de inocentemente, por desconhecimento 
de causa, trabalhar em prol da conservação ou 
reprodução do status que, quando é mais do que 
necessária a mudança social pela superação das 
patentes contradições que estão ao alcance dos 
nossos olhos. Por uma outra vertente, o anal
fabetismo sobre o quadro das pedagogias, 
considerando os fundamentos de cada uma, pode 
gerar uma situação onde o professor proclama 
teoricamente a transformação social, mas, no seu 
contexto de atuação, age ou atua exatamente ao 
contrário 
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Por conhecermos e ainda estarmos estudando 
os limites das teorias pedagógicas, é importante 
aproveitar esta ocasião para manifestarmos a nossa 
crença de que o ensino brasileiro deve ser pautado 
por parâmetros fornecidos pela pedagogia histórica, 
também chamada de dialética ou crítico social dos 
conteúdos. Consideramos que as pedagogias 
tradicional, moderna e tecnicista, que marcaram a 
sua presença na escola brasileira e ainda encontram 
guarida em determinados redutos, devem ser 
extirpadas do nosso cenário educacional. Isto 
porque tais linhas pedagógicas originaram-se do 
ideário liberal-burguês, tendo no horizonte a 
reprodução do modelo econômico-social e a 
estrutura da sociedade de classes. 

Ao contrário, o ensino regido por parâmetros e 
fundamentos da pedagogia dialética prevê a 
democratização ou socialização do saber, a relação 
indissociável entre escola e sociedade e a conquista 
da justiça social neste país. Ao confirmar este nosso 
convencimento sobr-e a necessidade de adoção de 
pedagogias progressistas, estamos querendo 
enfatizar aqui que o ensino, por ser um tema 
extremamente complexo, precisa ser tratado com a 
devida profundidade e complexidade, sem o que 
podemos continuar dicotomizando, separando o 
mundo escolar, com sua dinâmica específica, do 
destino que se deseja para o Brasil. 

É na luta mesma pela superação do imaginário 
conservador em pedagogia e ensino que vemos a 
função da biblioteca e a natureza a ser cumprida 
pelo trabalho biblioteconômico. Depurando um 
pouco algumas das análises que já fizemos sobre 
a situação das bibliotecas escolares brasileiras, 1 

quais os elementos que se evidenciam? Listemos 
os mais escancaráveis: 

1 - Ausência ou exigüidade. No que se refere à 
quantidade, as redes estaduais e municipais de 
ensino apresentam um número reduzidíssimo de 
bibliotecas escolares que sejam dignas desse 
nome. A improvisação, o descaso, a promessa, 
quando não o caradurismo são fenômenos eterna
mente presentes nessa área sócio-educacional. 

2 -Acervos e_scifilosad.Qs,_distantes d_as_nece.ssi.: 
dade.s dos U.suácios ( proiesSQLes e aluo.o__s }. As 
políticas de abastecimento são pontuais e centra
lizadas, não levando em conta as demandas reais 
das escolas - daí, muitas vezes, o caráter irrelevante 
ou inútil ou de apêndice do espaço da biblioteca 
para os propósitos do ensino. 

3 - Descooside1ação pala e.specificidade do 
trabaJb.o do bibliotecário. Parece que qualquer um 
é capaz de responsabilizar-se pela condução de 
uma biblioteca escolar, desde secretários a 
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professores adaptados, quando não os próprios 
alunos. Daí, muitas vezes , a desorganização ou 
barafunda na esfera das coleções e dos serviços a 
serem prestados. 

Poderíamos arrolar outras desgraças presentes 
nessa área, mas não vamos fazê-lo mesmo porque 
achamos que as críticas são conhecidas e sentidas 
por todos aqui reunidos. Entretanto, dentro do tema 
que é objeto desta nossa reflexão (Ensino e 
Biblioteca) , não podemos deixar de reiterar as 
necessidades - as já velhas necessidades - que 
demarcam as precariedades e as provisoriedades 
reproduzidas historicamente neste país . Não 
fizéssemos isto, poderíamos correr o risco de estar 
talando romântica ou idealisticamente sobre o 
assunto. No cerne da relação ensino-biblioteca, 
coloca-se, irretreavelmente, a luta pela expansão e 
instalação de bibliotecas escolares de modo que a 
própria relação (ensino-biblioteca) seja possível e 
passível de ser comentada e refletida. 

O importante aqui é lembrar que a precariedade 
e a provisoriedade nos serviços escolarizados de 
biblioteconomia não ocorrem por acaso . Em 
verdade, as pedagogias privilegiadas nas escolas 
brasileiras ao longo do tempo dispensavam a 
biblioteca. O ensino verbalístico tipo ditado-e-cópia, 
próprio da pedagogia tradicional, ou então o ensino 
empacotado, próprio da pedagogia tecnicista, não 
precisam da parceria das bibliotecas no que se 
refere à dinâmica da transmissão do saber. Nestas, 
a saliva do professor, a cópia da lousa e a adoção 
do livro-didático transformam-se no ponto de partida 
e no ponto de chegada do processo ensino
aprendizagem. E certamente conhecemos as suas 
péssimas conseqüências em termos de ensino e de 
aprendizagem. 

Assim, ao propormos hoje a necessidade de uma 
reflexão profunda sobre as diferentes teorias 
pedagógicas , tendendo a um compromissso 
concreto com os parâmetros fornecidos pela 
pedagogia progressista de cunho histórico e 
dialético , estamos querendo amarrar e colar 
criticamente os dois elementos da relação, ou seja , 
ensino/biblioteca. Dessa forma, não basta implantar 
bib liotecas nas escolas ou então revitalizar as 
bibliotecas escolares atualmente existentes se não 
houver uma pedagogia crítica que sirva de suporte 
ao encaminhamento do ensino. 

Para atender aos quesitos do ensino, a biblioteca 
deve ser o principal núcleo do projeto pedagógico 
da escola. Núcleo deve ser tomado aqui como um 
centro , como um cérebro , que atende as nece
ssidades das ações pedagógicas previstas , 
irradiando informações e abrindo perspectivas para 

a dinamização do saber no contexto da escola. Sem 
essa centralidade, sem o caráter de intra-estrutura 
essencial do conhecimento, sem a necessária 
confluência das ações docentes e discentes , 
parece-nos que a biblioteca não se projeta, não se 
institucionaliza e nem adquire a sua real identidade. 

Não estamos querendo propor aqui uma noção 
de biblioteca escolar que atenda apenas a projetos 
interdisciplinares . A interdisciplinaridade, enquanto 
um esforço coletivo e cooperativo de ensino, pode 
sem dúvida contar com a participação dos serviços 
biblioteconômicos . Pode e deve. Mas, o que 
estamos tentando deixar claro é que a biblioteca 
escolar se envolva com todas as necessidades da 
escola, inclusive na sua ligação com a comunidade. 
Dessa forma , a biblioteca se encarna, feito unha e 
dedo, em todos os tipos de trabalho escolar, ficando 
difícil ou mesmo impossível talar de ensino, cultura, 
aprendizagem, etc ... sem trazer à tona a presença 
e as funções da biblioteca. 

É exatamente essa encarnação, com caráter de 
essencialidade e imprescindibilidade, a força capaz 
de superar o caráter de apêndice da grande maioria 
das bibliotecas escolares deste país . Essa 
encarnação deve ser tão forte em termos peda
gógicos que, se maltratado ou retirado o órgão 
biblioteca, o ensino e a aprendizagem - enquanto 
processos vitais da escola - simplesmente não se 
realizam na prática Assim, dentro desta nossa 
acepção, o ensino é impossível sem a presença da 
biblioteca e a biblioteca, por sua vez , encontra a 
sua identidade, a sua razão de existência nas 
diferentes práticas de ensino e serviços à comu
nidade. 

Para a pedagogia dialética, a principal razão de 
ser do ensino escolarizado é a socialização do saber 
(epistêmico ou científico) . Ora, esse saber não 
encontra na oralidade o seu principal meio de 
transmissão e circulação; esse saber encontra-se 
registrado através da escrita e é pelo trampolim da 
escrita que ele pode ser recuperado, estudado, 
pesquisado , etc ... para as propostas de ensino
aprendizagem . Mais especificamente , as con
quistas, que devem ser o principal objeto do trabalho 
escolar, encontram-se registradas pela escrita ou 
por algum portador de texto escrito. Dessa forma , a 
bib lioteca escolar , enquanto órgão aglutinador de 
textos e de saberes , adquire um papel fundamental 
para as teorias pedagógicas progressistas. Isto 
porque somente uma biblioteca é capaz de 
organizar, sistematizar, dispor e dinamizar as fontes 
de conhecimentos para os coletivos escolares: 
professores , alunos , funcionários e comunidade. 

Neste final de século, a educação foi presenteada 
com duas linhas de pensamento que em muito 



revolucionaram os modos de aquisição/produção 
do conhecimento, principalmente no que se refere 
às práticas de ensino e de aprendizagem nas 
escolas. O construtivismo piagetiano, revisto pela 
equipe de Emília Ferreiro, e o sócio interacionismo, 
fundamentado nas pesquisas de VIGOTSKY, 
colocaram em cheque as formas tradicionais de 
abordar a questão da produção/aquisição de 
conhecimento. Basicamente , em termos bem 
esquemáticos, essas duas abordagens fizeram ver 
que o conhecimento surge e se enraíza através da 
ação e da interação dos sujeitos (professores e/ou 
alunos) com os objetos a serem apreendidos pela 
consciência. O ato de aprender, portanto, exige do 
aprendiz, ação concreta e diálogo concreto com os 
suportes que veiculam elementos do saber 
constituído historicamente. Aqui a biblioteca adquire 
imprescindibilidade máxima porque, como foi dito, 
ela é a única - senão a principal - entidade capaz 
de proporcionar o acesso sistemático à fontes de 
conhecimento de modo que a ação e a interação 
possam se efetivar na prática. 

Além disso, a explosão de informações presente 
no mundo moderno impõe uma revisão completa 
das abordagens tradicionais do ensino. O antro
pólogo canadense ALVIN TOFLER, analisando as 
sociedades contemporâneas, chega a afirmar que 
uma das características primordiais do trabalhador 
atual é apresentar as capacidades de aprender, 
desaprender e reaprender de modo a enfrentar 
criticamente o acelerado processo de mudança dos 
dias de hoje. Parece-nos, portanto, que a autonomia 
para a realização de pesquisas, as habilidades para 
o uso adequado de fontes , a disposição ou atitude 
para enxergar criticamente as inovações, a leitUra 
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assídua, etc ... adquirem importante status no mundo 
moderno, exigindo dos professores e bibliotecários 
um tipo de ensino que corresponda às necessidades 
e aos desafios de hoje. Na ausência desse novo 
patamar docente e discente, corremos o risco de 
proporcionar, via escolas, programas esclerosados 
de ensino, completamente dissociados das 
necessidades sociais. 

Terminando esta nossa exposição, que prete
ndemos ser estimuladora do diálogo e debate, 
gostaríamos de dizer que vemos como sumamente 
importante o estudo e aprofundamento das teorias 
de leitura por parte dos bibliotecários . Além de se 
apresentar profissionalmente como um leitor assíduo 
e crítico, o bibliotecário deve ser, juntamente com o 
professor, um organizador competente de pro
gramas de leitura na escola. Com isto, estou 
reafirmando o meu total e irrestrito convencimento 
de que existe uma dimensão pedagógica no 
trabalho biblioteconômico e, vice-versa, existe uma 
dimensão biblioteconômica no trabalho pedagógico. 
Assim, a parceria cooperativa, unificada e assi
nalada no projeto pedagógico da escola, é que pode 
dinamizar conjuntamente a leitura no espaço escolar 
e, por extensão, na própria comunidade onde a 
escola se insere. Hoje já possuímos um quadro 
significativo de obras nacionais, diretamente 
relacionadas com a dinamização e democratização 
da leitura; cabe, portanto, ao bibliotecário adentrar 
os livros dos teóricos da leitura de modo que, ao 
lado do seu compromisso político para com a 
melhoria da sociedade, encontremos nesse 
bibliotecário a devida competência para trabalhar 
pela educação dos leitores. 

*Palestra apresentada na Escola de Biblioteconomia da UFMG, em 13/nov/96. 
1. Vide Leitura e realidade brasileira . Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982; Leitura na escola 

e na biblioteca. Campinas , Papirus, 1986; A produção da leitura na escola. São Paulo: Ática, 
1993. 

o Ezequiel Theodoro da Silva 
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O menino se chama Edivaldo. Traz consigo uma 
história trágica, que não pode ser revelada em sua 
carinha alegre, desejosa de afeição. Veio do interior. 
A família não o visita porque não possui dinheiro 
para a viagem a Belo Horizonte. Triste tigre? Não 
para ele, que enfrenta bravamente a situação de 
internado no Hospital Odilon Behrens. Não para ele, 
que ousou tourear um bode e levou umas tantas 
chifradas, em resposta à brincadeira. Foi trazido em 
estado grave e agora fica engessado, só movendo 
a cabeça e os pés. 

O que espera uma criança, estática e 
desenganada, num leito de pouca esperança? 
Certamente o lanche da tarde, a doçura das 
enfermeiras, a paciência do médico. Ou talvez uma 
surpresa que a vida lhe possa trazer. 

Nós entramos no meio da história, nesse momento 
em que a morte ronda o berço da criança. Nós 
somos a sexta-feira que chega para Edivaldo como 
caixa de bombom. 

Os olhos brilham de espanto quando vem a 
Biblioteca e uma voz anuncia: "É hora de ser feliz". 

Chamamos uma enfermeira, carregamos 
Edivaldo. É preciso outras pessoas para conduzir o 
colchão, o soro, as almofadas. Visitantes entram em 
cena, ajudam no transporte. Trazemos o pequeno 
corpo para o espaço interior reservado à recreação. 

O leitor nem imagina como tudo se transforma. 
Num súbito movimento, existe a possibilidade do 
mundo se abrir em muitos. O menino poderá ver 
que do seio da realidade um milagre brotará. Mesmo 
sendo por algumas horas, ele será personagem de 
um conto da Carochinha. Montará num Pégaso 
manso e voará para as nuvens, falará com as luas e 
estrelas, saberá notícias dos anjos. De repente será 
um peixe, atravessando o oceano, conhecendo 
conchas e pérolas pela mão de uma sereia. Edivaldo 
esquece a dor. Indica com o dedo verde uma 
planície florida, onde se escondem duendes, fadas 
boas e carinhosas. Depois, podem vir as bruxas, 
fazendo estranhas magias para o príncipe 
encantado. O menino é o pequeno príncipe, 
passando por maus pedaços e vencendo o 
sofrimento 



Edivaldo quer mais histórias. Folheia os autores 
novos, ri de Monteiro Lobato. Depezinha no seu 
colchão, Emília pinta e borda. O Visconde de 
Sabugosa faz longas filosofias sobre um besouro 
travesso que pousou sobre o seu nariz. O nariz ainda 
febril do menininho espantado. 

Sylvia Orthof acha graça de tudo: 

"Depois daquela floresta 
atrás do monte, ou defronte, 
num jardim de primavera, 
com cerca de amor-perfeito, 
mora uma pessoinha 
tão pequena e escondida .. 
nem dá pra se ver direito !" 

A pessoinha Edivaldo é doida por poesia. Antônio 
Barreto explica: 

"poetas são peixes 
que perderam a voz 
um telefone na guelra 
um anzol no bolso 
um verso noir". 

O menino se acha e se perde nas malhas da 
palavra. Então, Leo Cunha sussura: 

"Você não deve confundir uma girafa com um ser 
humano. Se tiver dúvida, girafa é aquele bicho que 
é mais ou menos interessante. " 

Enquanto pensa nos bichos, Edivaldo é 
examinado. A médica é alegre. Olha o soro. Confere, 
calma, o porão do olho doente. É uma relação bonita, 
tecida do aconchego entre o clínico e o paciente. 
Essa rápida consulta faz parte da nossa história. 
Ela vem , vestida de branco, fala palavras macias. 
O menino está confiante . 

A Biblioteca espera e participa si lente, do remédio 
prescrito por ela. Essa moça ama a criança e, nela, 
sua profissão. A médica nos prestigia. Não sabia 
anteriomente que a BPIJBH estava no Odilon 
Behrens . A seguir , ela se vai e deixa um rastro 
prateado no pátio onde trabalhamos. Parece que 
tudo vai bem. Edivaldo se recupera. 

- Me conta este outro livro. 
- Um tigre, dois tigres , três tigres. 
- Me conta outro. Outros mais. 

O tempo vai passando. As pilhas fracas do 
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tempo. Esta entrou no pé do pinto, saiu no pé do 
pato. Edivaldo, se quiser, que conte quatro. 

Perto de nós, Eliana, professora de artes plásticas, 
distribui pincéis e tintas, lápis de cor e fantoches. 
Um bebê toca os dedos no guache e a mãe 
aproveita um traço, desenha um coração. E .há 
esboços de casas, um ônibus que vai e vem . Na 
tela do pape l craft, desmancham-se em arco-íris as 
lágrimas de tinta azul. Surge a paisagem doméstica 
com os coqueiros abertos, cachos de uva e banana. 
Com riachos . Com primaveras. Nós estamos no 
Odilon Behrens, refeito em imagens de parques, 
arvoredos, sombra e ar. Às vezes pinga uma gota. 
Sangue sobre o jardim. Mas há uma enfermeira por 
perto, que prende a borboleta no bracinho do 
impaciente. 

Um avô conta para o netinho a razão de fazer, 
com argila, um Golias e um David. 

Eliana está atenta e compreende as gravuras. 
Traduz significados. Aqui, a saudade do lar; ali, o 
sorriso da mãe. Distribui umas folhas brancas que 
se deixam machucar. Então, os meninos vivos 
traçam gatos e dinossauros, sempre com pintas 
vermelhas, amarelos nos sóis poentes. Essas 
imagens do mundo amanhã estarão expostas no hall 
da Biblioteca . Transeuntes que vêm de longe 
reconhecem suas feridas nos desejos em 
exposição. 

Eis a hora da partida. São quatro e meia da tarde, 
fim do horário das visitas. Edivaldo retorna ao quarto. 

- Em que dia vocês voltam? 
- Na próxima sexta-feira. 
- Que dia é sexta-feira? 
- Dentro de uma semana. 
- Dentro da semana amanhã? 

Deitado no colchão, o menino parece feliz. 

"O tempo perguntou ao tempo 
quanto tempo o tempo tem. 
O tempo respondeu ao tempo 
que o tempo tem tanto tempo 
quanto tempo o tempo tem" . 

Até breve, garoto Edivaldo. Se for melhor para 
você, cada um de nós deseja que na próxima sexta
feira sua cama esteja livre. O menino voou para casa. 
Encontraremos no leito os olhos de outro Edivaldo, 
pra viver novas aventuras no Reino da Biblioteca. 

o Maria da Graça Rios é mestre em Uteratura 
Brasileira, escritora e consultora de Pesquisa 

na BPIJBH. 
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CA!.Ei'lDARlO CU!.TURA!. 

Desde 1991, quando foi inaugurada, a BPIJBH 
mantém uma programação permanente -
empréstimo de livros, pesquisa orientada, oficina 
de teatro e artes, hora do conto, vis itas de escolas, 
sessões de vídeo, gibiteca, jogos e brincadeiras. 
Além disso, a cada mês, programamos atividades 
diversificadas, conforme o calendário cultural. Nosso 
público pode contar com cursos de reciclagem e 
capacitação, palestras, exposições, espetáculos, 
entre muitas outras novidades. Para agosto, por 
exemplo, já está previsto o VII Concurso Os 
Melhores Contadores de Histórias. 

PUXA-PROSA 

A versão de 1997 do Puxa-Prosa - encontro com 
escritores e ilustradores na BPIJBH - comemora os 
100 anos da cidade , agendando bate-papos entre 
grandes autores belo-horizontinos e nossos leitores. 
A conversa, descontraída, gira em torno da 
produção de cada um e o púb lico tem a 
oportunidade de conhecer seus autores preferidos, 
mensalmente, sempre às 14:30: 

-Angela Leite de Souza (18 de junho) 
- Angela Lago (20 de agosto) 
- Denise Rochael (24 de setembro) 
- Wander Pirol i (20 de outubro) 
-Ana Cecília (12 de novembro) 
Para dezembro, a Biblioteca prepara um grande 

evento, reunindo vários outros nomes em destaque 
da cena literária de Belo Horizonte. 

us·rA NOTA 'IOO 
Ainda em conformidade com o calendário cultural 

das comemorações do centenário, a BPIJBH está 
produzindo um levantamento de dados sobre 
autores nascidos em BH . Para que este 
cadastro seja uma significativa fonte de consulta, 
sua contribuição nos é indispensável, inscrevendo
se ou enviando informações sobre o assunto: 
biografias, bibliografias, fotos, etc. Entre em contato 
com a Biblioteca: Reni (277.8580). 

D !.lSTA DE OURO 

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ) vem divulgar a lista dos livros editados em 
96, contemplados com a menção ALTAMENTE 
RECOMENDÁVEL. Entre 20 indicações de 
ilustradores de todo o país, 8 são de Minas, estado 
considerado, pela FNLIJ, como celeiro de qualidade 
em produção literária para crianças e jovens. 

::::J Categoria Poesia 

Pedacinho de Pessoa/RHJ (MG) 
Ilustrações: Angela Lago sobre poemas de 
Fernando Pessoa 

Três gotas de poesia/Moderna (SP) 
Ilustrações: Marilda Castanha 
Texto: Angela Leite de Souza 

Trinta e três cyberpoemas e uma fábula 
virtual/LIPM (RS) 
Ilustrações: Marilda Castanha 
Texto: Sérgio Capparelli 

Cantos de encantamento/Formato (MG) 
Ilustrações: Mariângela Haddad 
Texto: Elias José 

'.J Categoria imagem 

Construindo um sonho/RHJ (MG) 
Ilustrações: Marcelo Xavier 

A palavra/ Lê (MG) 
Ilustrações: Humberto Guimarães 

o Categoria "Para criança" 

Uma palavra só/Moderna (SP) 
Ilustrações e texto: Angela Lago 

O presépio de Pipiripau/Terra Editorial (MG) 
Ilustrações e texto: Gerusa Helena Borges 
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Menino do Rio Doce/Cia. das Letrinhas (SP) 
Ilustrações: Demóstenes Vargas 
Texto: Ziraldo 

Cartão postal/Formato (MG) 
Ilustrações: Anna Gobel 
Texto: Luiz Raul Machado 

ano HORIZONTE E JOÃO-DE-BARRO 

O Concurso Nacional de Literatura Cidade de 
Belo Horizonte (criado em 194 7) e o Concurso 
Nacional de Literatura João-de-Barro ( 197 4) são 
realizados anualmente pela Secretaria Municipal de 
Cultura de BH. A coordenação dos trabalhos, 
através da BPIJBH, prevê para o segundo semestre 
a divu lgação dos regulamentos de ambos os 
concursos. Entre outros objetivos, visam estilumar 

BONS VENTOS 
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a criação literária entre autores brasileiros ou 
naturalizados, premiando obras de literatura infantil, 
juvenil, poesia, ensaio, conto. romance e 
dramaturgia. Mas, ainda este ano, conheceremos o 
vencedor do projeto de montagem do espetáculo 
São Paulo, Califórnia, texto de Walmir José, 
ao qual foi concedido o 1º lugar da categoria 
dramaturgia de 1996. 

PARCEIROS 

Várias instituições e profissionais têm 
contribuído, sobremaneira, para com os projetos da 
Biblioteca, desde sua inauguração, em fevereiro de 
1991. São iniciativas como estas que fazem com 
que as parcerias apresentem excelentes resultados 
para a promoção da leitura. Sendo assim, agra
decemos às editoras Abril Jovem, Alfabeto, Ática, 
Dimensão, Miguilim, Mazza, Ediouro, FTD, Lê, RHJ, 
Scipione, Formato, Paulinas, Paulus, Saraiva e a 
Câmara Mineira do Livro. 

Sopram sobre o mercado editorial brasileiro os bons ventos das inciativas de qualidade. Os lançamentos 
são inúmeros e a produção, incandescente, versando sobre os mais diferentes temas, aglutinando artistas 
e aguçando o paladar de leitores vorazes. Independentes ou não, novas publicações restituem o leque 
de opções prazerosas. Trazem à tona o jornalismo investigativo e testemunhal, como em Caros Amigos 
(Margraf/SP), ou enriquecendo as prateleiras com narrativas primordiais - quadrinhos, cinema, fotografia, 
música. 

Mentes Magnéticas 
Seres Urbanos 
Pró-Reitoria de Extensão 
da PUC - PUB - Caixa 
Postal 53869 
(Fortaleza/CE) 

ET Cetera - Nadam 
Guerra 
R. Paissandu, 283/403 
Flamengo - 22210-080 
(Rio de Janeiro/RJ) 
Telefax: (021) 553.6856 
etc@novanet.com.br 

Massive Reggae 
Av. do Contorno, 5726/202 

30110-100 
(Belo Horizonte/MG) 
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Brenda Washer 
SHIGS 711 - 64 - 70361-708 (Brasília/DF) 
Fone: (061) 245.3530 (Michel) 

Legenda 

Solar 
Caixa Postal 971 - Agência Central 

30161-970 (Belo Horizonte/MG) 
Fone: (031) 212.6126 (Estúdio HO) 

Núcleo de Quadrinhos - ESAP 
Av. Amazonas, 6252 - Gameleira - 30530-000 
(Belo Horizonte/MG) 
Fone: (031) 332.084 7 - Fax: (031) 332.0520 

Cine & Cia. 

Graffiti 
Estúdio HO 

R. Serpentina, 136 - Carlos Prates 
30710-050 (Belo Horizonte/MG) 

Fone: (031) 212.6126 
graffiti@construtel.com.br 

Av. Augusto de Lima, 134/1102 - Centro 
30190-001 - (Belo Horizonte/MG) ~-·~--"" 
Fone: (031) 224.2566 

«31 
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Cartas 

~ "É com bastante alegria que escrevo. Já 
conhecia algumas publicações da RELEITURA 
E, há pouco tempo atrás, descobri esta 
Biblioteca. Gostaria de saber também como devo 
proceder para publicar artigos e/ou ensaio nesta 
revista ." 

Alderacy Pereira da Silva Júnior (Ouro Preto/MG) 

R: Os artigos/ensaios devem ser enviados, com cópia 

datilografada ou digitada (anexar disquete, 

utilizando o Programa Word 6 - Windows), com 

todas as páginas numeradas e assinadas pelo autor. 

Acompanhando o trabalho, incluir um breve 

currículo, foto e endereço completo (CEP atualizado 

e telefone de contato). O conteúdo, entretanto, será 

apreciado pelo Conselho Editorial da BPIJBH, 

responsável pelo aval de sua publicação. 

Revista Releitura 
Editoração e Marketing - A/C Conselho Editorial 
da BPIJBH 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte 
Rua Carangola, 288 - Térreo - Santo Antônio 
30330-240 - BH/MG - Fone: (031) 277.8580 

~ "Recebemos a sua revista e gostamos muito 
do trabalho que vocês realizam. Agradecemos 
a disposição e desejamos que continuem nos 
enviando a sua prestigiosa publicação." 

A.P.M. Colégio Santo Agostinho (São Paulo/SP) 

~ "( ... ) Tomamos conhecimento da LER-0-
LERO através do curso oferecido pelos órgãos 
FCC, PBH, IRHJP e AMEPPE ( .). Acreditamos 
que um contato direto e permanente com a 
revista muito nos auxiliará." 

Patrícia Cinara Silva/Escolinha Bem me Quer (BHI 
MG) 

R: A satisfação é nossa! Esperamos estar 

contribuindo com o trabalho desenvolvido por todas 

as instituições que solicitam nossas publicações 

(RELEITURA e LER-0-LERO), uma vez que 

passam a ser cadastradas em nosso mailing. 

~ "Dirijo-me a fim de expressar minhas 
considerações e apreço pelo excelente trabalho 
que vem desenvolvendo no sentido de divulgar 
idéias ligadas à educação, literatura, cultura e 
lazer, colaborando para a atualização de 
professores que, como eu, estão sempre à 
procura de novas informações que venham 
desencadear outras pesquisas na área em que 
atuam." 

Nilza Pereira Crepaldi (Marinalva/PR) 

~ "Agradecemos o envio da RELEITURA, pela 
qual vocês estão de PARABÉNS! 1 Contamos com 
a ajuda de divulgar, entre os colaboradores e o 
público, a importância do Depósito Legal para a 
preservação da nossa memória e a difusão da 
cultura e do conhecimento." 

Ana Lúcia Merege - Núcleo de Depósito Legal 
Fundação Biblioteca Nacional 
Av. Rio Branco, 219/39 - 20040-008 - Rio de 
Janeiro/RJ 
Fone: (021) 262.8255 - Telex: (021) 212.2941 
BNRJ BR - Fax: (021) 220.4173 

~ "Solicitamos a gentileza de enviar todos os 
números já editados da RELEITURA para que 
possamos completar nossa coleção." 

Maria do Socorro de Almeida - Universidade da 
Amazônia (Belém/PA) 

R: Todas as edições das Revistas RELEITURA e 

LER-0-LERO encontram-se esgotadas. Entretanto, 

é um projeto da BPIJBH reeditar alguns números, 

posteriormente, visando atender à demanda de 

nossos correspondentes. 
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Expediente 
RELEITURA Nº 1 O 

Publicação da BIBLIOTECA PÚBLICA 
INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE 

Diretora 
Maria do Carmo Santos Maggi 
Editoração e Marketing 

Denise Werneck 
Elisa Hei lbuth Verçoza 

Conselho Editorial da BPIJBH 
Belkiss Regina Dei Rio 

Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
Denise Werneck 

Elisa Heilbuth Verçoza 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Maria da Graça Rios 
Maria do Carmo Costa e Silva 
Maria do Carmo Santos Maggi 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Capa 
Marilda Castanha 

Editoração Eletrônica 
El isa Hei lbuth Verçoza 

Projeto Gráfico 
Denise Werneck 

Colaboram neste número 
Articulistas 

Ana Lúcia Brandão 
Antonia Cristina de Alencar Pires 

Antônio Barreto 
Bernadete Patrus Ananias Pothakos 

Cláudia Lemos 
Ezequiel Theodoro da Silva 

llza Matias de Sousa 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Maria da Graça Rios 
Maria Inês de Almeida 

Terezinha Taborda Moreira 
Vera Maria Tietzmann Silva 

RELEITURA é uma publicação literária da 
BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE 

BELO HORIZONTE, com tiragem de 3 mil 
exemplares e distribuição gratuita a bibliotecas, 

centros culturais e público interessado. 
Pode ser solicitada pelo endereço: 

Editoração e Marketing da BPIJBH 
Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - Térreo 

30.330-240 - Belo Horizonte - MG 
Fone: (031 ) 277-8580 
Impressão Gráfica 

Editora O Lutador 
Praça Pe. Júlio Maria , 1 - Planalto - BH/MG -

Fone: (031) 441 .3622 

Prefeito Municipal de Belo Horizonte 
Célia de Castro 

Secretário Municipal de Cultura 
Luiz Soares Dulci 

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 
Belo Horizonte 

Diretora 
Maria do Carmo Santos Maggi 

Serviço de Extensão Cultural 
e Editoração 

Maria do Carmo Costa e Silva 
Editoração e Marketing 

Denise Werneck 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Seção de Pesquisa e Seleção 
Bernadete Patrus Ananias Pothakos 

Maria da Graça Rios 
Reni Tiago Pinheiro Barbosa 

Seção de Documentação 
Maria das Graças Magalhães Figueiredo 

Vânia Terezinha Neiva Abrantes 
Oficinas 

Eliana Taborda Moreira 
Francisco Aníbal 

Serviço de Coordenação Técnico
Administrativa 
Orliza Lima Lopes 

Seção de Apoio Administrativo 
Carlos Vinícius Lameiras 

Elza Marques 
Maria Luzia de Souza Lima 

Seção de Apoio Técnico 
Belkiss Regina Dei Rio 

Auxiliares de Serviço 
Maria Francisca Batista 

Vilma Nonato dos Santos Pereira 
Vigilância 

José dos Reis Pereira 
Biblioteca Comunitária Santa Rita de 

Cássia - Sucursal da BPIJBH 
Cristiane Lage de Matos 
Fátima Maria da Rocha 
Vilma Ferreira da Silva 
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---ULTIMA PAGINA---

RELEITURA O 
Número especial, dedicado à ilustração infantil, com opinião 

e discussões de pesquisadores e ilustradores. 

RELEITURA 1 
A promoção da leitura: depoimentos, experiências e reflexões. 

RELEITURA 2 

Panorama da literatura infantil brasileira: análise de obras significativas e de várias tendências. 

RELEITURA 3 

A produção cultural para crianças. Em discussão: música, teatro, vídeo e literatura. 

RELEITURA 4 

Encontro Internacional de Leitura - Parte 1: Qual a sua 
leitura do mundo? 

RELEITURA 5 

Encontro Internacional de Leitura - Parte li: Editoração e Quadrinhos. 

RELEITURA 6 

Uma história com princípio, meio e festa. 

RELEITURA 7 

Paixão de ler: investidas e conquistas da literatura. 

RELEITURA 8 

5 anos de altas idéias! 

RELEITURA- EDIÇÃO ESPECIAL: IBBY 

Revista latino-americana de literatura infantil e juvenil. 

RELEITURA 9 

Sylvia Orthof: tecendo palavra e ato. 

RELEITURA 1 O 
Antônio Barreto: a iminência num fio de cristal. 

RELEITURA 11 
Ili Bienal de Quadrinhos - Edição especial. 





RELEITURA é uma revista 
especializada em literatura e 
na divulgação de projetos 
que promovam a leitura, 
cultura e lazer. Neste número, 
Antônio Barreto é nosso autor 
homenageado. Desejamos 
que esta edição reflita um 
trabalho criativo e de atrativa 
apresentação. 

• 

CULTURA 

A Úl'ITAL 00 St:CULO 
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