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diTORiAl Latino-americano 

N 
esta última década, pode-se constatar a emergência de conceitos e projetos que vêm revitalizando a 
literatura infantil e juvenil, considerados seus aspectos mais abrangentes. 
Estudos fundamentados, cursos, feiras de livros, concursos, encontros entre agentes e instituições 
educacionais, textos teóricos inéditos e obras literárias primorosas são algumas das realizações - nacionais 

e estrangeiras - responsáveis pela projeção e incremento dos assuntos relacionados à promoção da leitura. 
Questões cruciais como: mercado editorial, projetos gráficos arrojados, inclusão de temas polêmicos nos livros 

destinados a crianças e jovens, informática e internet, mídia e produções independentes estão presentes em quase 
todos os núcleos, acadêmicos ou não, que promovam a pesquisa e a livre discussão e manifestação do pensamento 
contemporâneo, acerca da literatura e da conseqüente multiplicação de leitores. 

Com esta perspectiva otimista, consolidada ainda pelo trabalho desenvolvido pela BPIJBH nos últimos 7 anos, a 
RELEITURA 11 apresenta-se referendada por artigos variados, de qualidade autoral e de conteúdo, mantendo, 
sempre, o !ônus de nossas seções. 

Em meio a expoentes como Lygia Bojunga Nunes, Bartolomeu Campos Queirós, Ruth Silviano Brandão, Eva 
Furnari, Ana Lúcia Brandão e colaboradores e especialistas da BPIJBH, com semelhante valor, lançamos esta 
edição comemorativa, referente ao prêmio de Z! lugar no Concurso "Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura 
junto a Crianças e Jovens de todo o Brasil", recebido pela Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, no 
primeiro semestre deste ano, pelas mãos dos promotores: Fundação Biblioteca Nacional/FNLIJ/Proler. 

Planejamos a 11ª publicação da RELEITURA como uma retrospectiva da Ili Bienal Internacional de Quadrinhos, 
conforme informação da ÚLTIMA PÁGINA da revista anterior. Entretanto, como esta edição só pôde ser lançada 
quase um ano após a Bienal, optamos por privilegiar outros temas, mais consonantes com a época e o interesse dos 
nossos leitores. Vamos aos louros! 
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O escritor Lúcio Cardoso era menino de Curvelo, 
nascido em 1912 e falecido no dia 24 de setembro 
no Rio de Janeiro, em 1968. São, então, passado~ 
30 anos de sua morte . Nem sempre o leitor 
contemporâneo conhece a extraordinária obra 
desse autor intimista e preocupado com questões 
como a paixão, a fé e a morte. Da geração de poetas 
mineiros de formação católica, Lúcio traz para sua 
obra os tormentos de uma fé em crise, às vezes 
marcada por autores da literatura francesa, como 
Julien Green , Gide, Bernanos, Péguy, Charles du 
Bos ou François Mauriac. Lúcio também foi leitor de 
Dostoiévski , Kafka, Edgar Allan Poe e outros dessa 
linhagem introspectiva e dramática. É sempre citado 
ao lado de autores brasileiros, como Otávio de Faria 
e Cornélia Pena. 

A singularidade e força poética de sua obra 
tornam-no único, não deixando o leitor indiferente a 
ela, múltipla e vasta, pois Lúcio foi poeta, fez novelas 
e romances, compôs peças de teatro e aventurou
se pelo cinema. 

É, então, preciso redescobrir Lúcio e seu texto 
poético, denso, de "beira abismo", já disse sua 
leitora e crítica Maria Helena Barroso, falando da 
obra desse autor, sem dúvida dono de uma escrita 
apaixonada, dolorosa e às vezes pesada e sombria. 

Seria difícil imaginar uma história de Lúcio para 
crianças ou jovens - mas ele escreveu Histórias 
da lagoa grande, que eu abri, curiosa, diante de 
uma escrita cardosiana ainda desconhecida para 
mim. Afinal, como poderia Lúcio, com sua 
sensibilidade tão fina para os tormentos da alma e 
do corpo, escrever para um público infanta-juvenil? 
Confesso que ainda acho que, para esse público, a 
leitura deveria ter características um tanto diversas 
do texto considerado adulto, principalmente desses 
marcados por um pessimismo e uma violência tão 
grandes. 

Assim, entrei na lagoa grande e vi um mundo 
habitado por seres miúdos, toda uma população de 
bichos rasteiros , insetos e pequenos animais que 
se confund iam com uma natureza úmida, às vezes 
sombria e nem sempre amigável para seus 
habitantes. Pode-se pensar a lagoa como metonímia 
e metáfora de um mundo de lutas, ventanias, 
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enchentes, incêndios. Talvez seja ela a 
concretização das paixões e tormentos do Lúcio que 
eu conhecia da Crônica da casa assassinada, 
das Histórias da província e da cidade, de 
O viajante, com seus conflitos extremos, em que 
a vida era sempre vizinha da morte. 

O mundo da lagoa não é mesmo um lugar 
paradisíaco, imerso numa calma de conto de fadas, 
apenas perpassado pela brisa de algum drama que 
não pudesse ser resolvido por uma mágica ou poder 
sobre-humano. Mas tem encantos e encantos: 
escorpiões-feiticeiros, metamorfoses inesperadas, 
so luções ardilosas, alguns castigos e pouco 
moralismo. 

Os finais felizes são para os gulosos, preguiçosos 
e presunçosos, como o estranho inseto que queria 
ser rei, depois da morte de El-Rei Dom Sapo. É 
notável como os bichos se parecem mesmo a 
animais da floresta, apesar de se caracterizarem 
por alguns sentimentos semelhantes aos humanos 
e de terem a possibilidade de se comunicar. 

No entanto, não são nada glamurizados ou 
edulcorados e a única história de amor que há é a 
do escorpião-feiticeiro e da aranha velha e feia como 
ele. Em toda essa multidão de insetos e pequenos 
bichos, há tipos bizarros, como os que citei, além 
de outros, que acabam por produzir um humor 
diferente, através de soluções tão inesperadas, que 
chegam a ser espantosas, no mínimo, provocando 
o riso, pelo inusitado das situações. Parece que 
Lúcio conseguiu uma certa leveza em seu texto, sem 
falsear seu estilo, transformando uma visão negativa 
numa perspectiva lúdica e zombeteira da realidade. 

As histórias são escritas com uma agi lidade tal, 
que faz os acontecimentos se sucederem 
rapidamente, na paisagem variada e colorida da 
lagoa, propiciando ao leitor um efeito de visibilidade, 
semelhante ao do cinema ou do teatro. 

Sua capacidade de visualizar torna a cor um dos 
principais elementos da obra de Lúcio que, ficando 
paralítico, no final de sua vida, teve na pintura a saída 
para continuar vivendo e produzindo. É interessante 
destacar, em seu Diário, diversas passagens em 
que ele explicita a capacidade plástica de um olhar 
e um ver marcados de uma especial força 
cromática, que cobre as paisagens e os estados 
de alma, como uma vestimenta que dá uma certa 
concretude à sua escrita: 

"As cores que são vistas em estado de 
embriaguês, cores álgidas ou mornas para as 
quais seria preciso criar novos nomes. Cores 
semelhantes a rochedos se dissolvendo, a golfos 
se abrindo, olhos, como rosas acesas na massa 
fria dos muros. Cores magnéticas e febris, que 

nos percorrem como espasmos, grandes auras 
circulares semelhantes a rajadas de vento, 
cascatas de luzes que ainda não foram 
inventadas, sóis de firmamentos em fuga e 
satânicas alvoradas-música do nada, apenas." 

.1 

Tais cores, características do mundo inteiro, 
habitado por dramas e paixões descritas por jogos 
de tons que lhe são congruentes, estão presentes 
de modo um pouco diverso na paisagem externa 
da lagoa. É a natureza mesma em sua força viva 
que tem coloridos vários, expressos no texto de 
Lúcio, não exatamente por sua nomeação, mas por 
uma descrição forte em pormenores, que produzem 
um determinado efeito de leitura: o leitor é capaz 
não só de visualizar, mas de escutar sons, de entrar 
nesse mundo de sentidos que a paisagem 
cardosiana impregna, concretizado na lagoa 
grande, habitada por seres geralmente mínimos, 
como os pequenos insetos, os anões, os sapos, os 
coelhos, como se pode ler/ver/ouvir nos fragmentos 
abaixo: 

"Ao amanhecer, quando as flores acordaram, 
maravilhou-se o girassol, por ver deitado nas 
suas pétalas, como se fosse um lindo berço, uma 
minúscula criança. Tinha os cabelos cheios, 
dourados e sorria. Muito satisfeito, agradeceu o 
girassol ao vento que lhe trouxera tal presente 
e, em paga, chamou a Tempestade, para ser 
madrinha da criança. Deu-lhe o nome de Girassol 
e criou-o até o dia em que, espiando da borda 
das pétalas, descobriu o menino a floresta cheia 
de perigos. (p. 4)" 

"No dia seguinte, voltaram de novo e assim 
apanharam mais trezentos vaga- lumes. 
Desceram com eles para o fundo da lagoa, a fim 
de iluminarem todo o reino. El-Rei ainda estava 
dormindo, mas logo acordou, viu uma coisa 
maravilhosa: em todas as janelinhas havia uma 
pequena lanterna suspensa, azul ou vermelha. 
A água escura se balançava, mexendo as 
lanterninhas de um lado para o outro. (p. 17)" 

O girassol-anão do primeiro exemplo é 
personagem de várias histórias que se interligam. 
Busca ele interferir no humor triste do rei dos sapos 
e na natureza, não lhe cabendo, entretanto, nenhuma 
recompensa no final. "A floresta cheia de perigos" 
do início assim continuou, já que os interesses dos 
seus vários habitantes eram conflitantes. Como num 
filme cheio de peripécias rápidas, o movimento é 
essencial nas histórias da lagoa grande, o que 
produz uma leitura ágil, que não se entrecorta com 



digressões ou por uma moralidade própria das 
fábulas, por exemplo. 

Não há dúvida de que o talento de Lúcio merece 
ser conhecido nesse viés mais raro no todo de sua 
obra, que se revelou por uma impressionante 
riqueza e variedade. Esse livro, que me parece ser 
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unico em sua produção, vai, felizmente, ser 
reeditado pela Dimensão e será ilustrado por Andréa 
Vilela, sobrinha-neta do autor, apaixonada por sua 
obra e herdeira de seu talento. Sem dúvida, será 
uma homenagem a Lúcio Cardoso, nos trinta anos 
de sua morte. 

A mulher escrita, em co-autoria com Lúcia Castello Branco, Rio de Janeiro: Casa-Maria Editorial, 1989. 

Mulher ao pé da letra (Prêmio Cidade de Belo Horizonte em 1989). Belo Horizonte: UFMG/SMC, 
1993. 

Literaterras - as bordas do corpo literário, em co-autoria com Lúcia Castelo Branco. São Paulo: 
Annablume, 1995. 

Literatura e psicanálise. Porto Alegre: UFRGS, 1996. 

Pássaro em vôo. Belo Horizonte: Miguilim, 1994 (poesia infanta-juvenil) . 

• • • 

O Ruth Silviano Brandão é professora 
dos cursos de Graduação e Pós-Graduação 

da Faculdade de Letras da UFMG. 
Escritora e ensaísta, tem mais de 80 artigos 

publicados em revistas e jornais sobre 
Literatura e Psicanálise. 

\ 
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"Em Piririca da Serra, por detrás das colinas, 
mora o professor Boris. Neste momento, ele está 
enlouquecido, correndo de um lado para o outro, 
atrás de um gato mecânico descontrolado." 

Assim começa o livro A bruxa Zelda e os 80 
docinhos, de Eva Furnari, lançamento da Editora 
Ática, 1994. Nesse contexto, aparece a bruxa Zelda 
e o fiel ajudante Astolfo, oculto e novidadeiro, como 
cabe a um bom urubu. 

É uma história de encantamento, em que cada 
palavra tem o tamanho da emoção. Detalhes e 
pormenores ilustram cada cena, representando 
pequenas nuances, diferenças, convívio com a 
(i)realidade nos traços imprecisos das várias 
personagens. Poder-se-ia dizer que, nos desenhos, 
caminhando para além das páginas, existe a 
literariedade, uma vez que em Eva Furnari as 
personagens pintadas falam, esvoaçam, borboletas 
vivas num conto muito incerto, como incerta é a 
literatura. 

Nessas horas, o Nicolino faz falta. Além de 
assistente de Boris, é também um amigo, que 
acompanha o leitor nas investigações científicas. 
Todo leitor é participante, seja da ação ou da 
ilustração. Co-produtor, cada um reconstrói 
Lucinéia, doméstica, mecânica, com personalidade 
robótica. 

Nesse sentido, o livro é reconstituição. O leitor é 
o segundo autor, principalmente se provocado por 
expressivos mosaicos, por uma força intuitiva que 
apresenta sutilezas moventes e comoventes, 
profundidades do dia-a-dia, convite para que se 
abram os olhos diante do mundo. Receitas são 
segredos, códigos capazes de descobrir o elixir da 
juventude, brincando, jogando, misturando todos os 
ingredientes para uma leitura saborosa e cheia de 
saber. A função da ilustradora/escritora no mundo 
é "tirar o véu da beleza escondida no mundo e fazer 
com que as coisas familiares pareçam como se não 
o fossem" (Shelley). 

Condensa-se, com os voláteis vapores do mundo, 
uma imagem da perfeição. (Nicolino, no livro, mora 
com tia Ambrósia, nome muito significativo, pois 
adora cozinhar. E da cozinha literária surgem doces, 



pudins, uma musse de chocolate. Insinuações 
poéticas sutilmente irmanadas em poesia e filosofia, 
entrelaçando as sensações óticas com as sineste
sias do desejo): 

"Eu sei que você é esperto 
Olhe bem todo o ambiente. 
Procure no lugar certo 
Como ser jovem eternamente". 

Isso tem algum sentido? A mensagem, no texto 
dos 80 docinhos, vem envolta em cogitações acerca 
do cotid iano que pode levar ao maravilhoso. 
Minúcias e minudências esclarecem pontos de vista, 
sugerem metamorfoses. O espelho de Zelda, a 
bruxa, revelaria o rejuvenecimento. Mas o que a 
realidade mostra é um rosto esverdeado, muito 
pálido ante o quase milagre. Zelda passará a ser 
Zilda, seu duplo e sua irmã. Jogam-se as cores, 
animizam-se as coisas, concretiza-se o abstrato em 
face do concreto. Luz, câmera, imaginação! 

Enquanto caminha, Nicolino arquiteta planos 
cheios de detalhes e sorri de satisfação, ao pensar 
como chega a ser fácil enganar uma bruxa de tecido 
roxo com bolinhas azuis. São tintas os artifícios, 
realçando valores especiais/espaciais no fundo da 
gravura. E os objetos se multiplicam, se recompõem, 
se integram no todo, no universal de sua mensagem. 
Problemas surgem e desaparecem, deixando 
rastros para que a criança procure, entre artimanhas 
e refrescos, a pílula da felicidade. 

Nesse contexto , ciência vira magia, com o 
professor Boris procurando sapos. E magia vira 
ciência, com a bruxa utilizando princípios da física 
para suas artimanhas de feiticeira. Tudo o que é 
sólido se desmancha no ar. 

Na obra de Eva Furnari, encontramos algo que 
se relaciona ao teatro. As hipóteses transformistas , 
em que as personagens masculinas assumem 
papéis femininos, colocam imagens irônicas "na 
maquinaria da linguagem, cujos breques e travas 
de segurança arrebentam, por se instituir, no signo, 
uma verdadeira heteronímia de coisas: 

- Marinalva e Mariquinha vendem batons pra 
sua boqu inha - cantaram as duas juntas , 
levemente desafinadas." 
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"Maquilam-se os temores, as caras, as intimi
dações, as ternuras, os protestos, as desculpas, 
as músicas de que é feita a língua ativa." 
(Barthes). 

As fisionomias desenhadas lembram pessoas e 
entes muito conhecidos. 

( ... ) 

- Quer dizer então que (a bruxa) comeu os doces 
achando que era a receita do elixir? Que piada, 
o feitiço virou contra o feiticeiro! " 

Na busca da identi
dade, a personagens 
propõem recuperar o 
papel da magia e das 
tradições populares, 
valendo-se de recur
sos como a fantasia e 
a carnavalização, 
questionando o tom 
autoritário e repressor 
das narrativas infantis 
convencionais. Ope
ra-se uma crítica das 
personagens e o nar
rador organiza o relato 
de modo a ganhar a 
simpatia e a confiança 
do leitor. 

A BRUXA ZELDA 
EOS 80 DOCINHOS 

EVA FURNARI 

Capa de A bruxa Zelda e os 
oitenta docinhos, de Eva Furnari. 
São Paulo: Ática, 1997. 

O maravilhoso, em Eva Furnari, não desperta 
estranheza , pois o absurdo está na própria 
realidade. O anti-herói (bruxa) gosta de esmalte roxo 
ardente e se preocupa em dar comida para o seu 
urubu Astolfo. O mágico, em vez de propor soluções 
fantásticas exteriores à ação do personagem, 
propõe uma forma de elaboração do real ao leitor 
jovem. 

"-Ufa, que encrenca! " 

Nessa história embaralhada, nasce a alegria de 
um final feliz. Troca de cadernos, troca de receitas, 
Nicolino se torna um jovem ... bebê, ora chupetas! 

O professor fica feliz, ao ver que o efeito da magia 
iria durar só um dia. 

Detalhe de A bruxa Zelda e os oitenta docinhos, de Eva Furnari. São Paulo: Ática, 1997. 
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Detalhe de A bruxa Zelda e os oitenta docinhos, de Eva Furnari. 
São Paulo: Ática, 1997. 

Outras histórias de Eva Furnari: 

- Amendoim. São Paulo: Paulinas, 1983. 

"E assim a lenda se escorre a entrar na realidade 
e a fecundá-la (com outras figuras e outras 
figurações.)" (Fernando Pessoa). 

"-Que confusão! O que foi que aconteceu?" 

A bruxa Zelda reaparecerá noutra aventura 
maluca. Piririca da Serra será cenário para além das 
fronteiras entre o céu e a terra. Nicolino deixará o 
colo e o tresloucado professor Boris construirá novos 
gatos mágicos em próximas aventuras . 

. . . Mas isto são outras histórias da autora Eva 
Furnari: Bruxinha Encantadora! 

- Zuza e Arquimedes. São Paulo: Paulinas, 5ª ed , 1988. 

- Ritinha bonitinha. Belo Horizonte: Formato Editorial , Coleção As meninas, 1990. 

- Filó e Marieta. São Paulo: Paulinas, 7ªed., 1990. 

- Quem embaralha se atrapalha. São Paulo: FTD, Coleção Ping-póing, 1990. 

- Mundractz. São Paulo: Ática, Coleção Pi ri rica da Serra, 1996. 

- Quer brincar? São Paulo: FTD, 3ªed., Coleção Roda Pião, 1991. 

-O feitiço do sapo. São Paulo: Ática, 4ª ed., Coleção Pi ri rica da Serra, 1995. 

- Por um fio. São Paulo: Paulinas, Coleção Lua Nova, 1992. 

- A bruxinha encantadora. São Paulo: Paulinas, 5ªed ., 1983. 

1. CAMARGO, Luís. Ilustração do livro infantil. Belo Horizonte: Lê, 1995. 

2. CARVALHO, Bárbara V. de. A literatura infantil: visão histórica e crítica. São Paulo: Global, 6ª ed., 
1989. 

3. BARTHES, Roland. Aula. Tradução e posfácio de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1992. 

4. OLIVEIRA, Alaíde Lisboa de. Impressões de leitura. Belo Horizonte: Cuatiara, 1996. 

O Maria da Graça Rios 
é professora, especialista em 

literatura e consultora de pesquisa 
da Biblioteca Pública Infantil e 

Juvenil de Belo Horizonte. 
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"O tempo de um reinado se levanta e se põe 
como o sol .. . " 
(Mufasa, em O Rei Leão) 

Esta compreensão psicanalítica que se segue é 
baseada no filme O Rei Leão, de Walt Disney. A 
riqueza de detalhes que ele fornece, exemplificando 
a trajetória que um menino deve fazer, desde o seu 
nascimento até galgar a vida adulta, através do seu 
personagem Simba, interessou-me muito e optei por 
fazer uma abordagem um pouco pormenorizada dos 
detalhes. 

A idéia de trabalhar psicanaliticamente com este 
fi lme ocorreu-me após uma H ora de Jogo 
Dia gnóstico, quando um menino de 8 anos 
desenhou uma cena do filme. 

O filme tem início com o nascimento do Simba e 
sua apresentação ao reino. 

Os pais têm o seu ganho narcísico, através do 
nascimento do filho; está garantida a perpetuação 
da espécie e o reinado. Simba, neste momento, é 
colocado no lugar do falo, mantendo a ilusão que 
não falta nada a eles. 

Quem o apresenta é o macaco - uma espécie de 
sábio e feiticeiro. Ele faz um registro deste 
nascimento na parede de uma caverna. 

Não satisfeito , Iscar, irmão do rei, excluído mais 
uma vez, manifesta seu desagrado: "Nunca serei 
Rei". Invejoso, Iscar deseja destruir o irmão e o 
sobrinho, para então ser o Rei . Um primeiro conflito 
então aparece: irmãos disputando um lugar único. 
O ser humano, ao nascer, já nasce dividido e este 
conflito estará sempre enraizado em nós. Além 
disto , o que se disputa é o amor dos pais - o lugar 
do desejo dos pais . Podemos supor que Iscar nunca 
tenha sido ou se identificado com o falo da mãe ou, 
então, que com o nascimento do sobrinho-irmão 
mais novo, esteja sendo retirado deste lugar, para 
que o outro passe a ser o preferido. 

A dicotomia bom-mau está representada pelos 
dois leões adu ltos. O Rei Leão, é o bom, poderoso, 
forte , valente, on ipotente. Iscar, é o mau, fraco , 
preguiçoso, invejoso e perverso. Como sabemos, é 
freqüente estes aspectos aparecerem nas histórias 
infantis, caracterizando personagens diferentes. É 



IJeleltura 11 - ()utubm. 100S 

uma forma que a criança tem para lidar com o 
conflito , para o qual não dispõe de recursos mais 
elaborados. 

Iscar, além de servir para representar o irmão 
"destronado", parece ser uma outra versão, a do 
filho que deseja o lugar do pai. O filho que já cresceu 
não é criança como Simba, podendo concretamente, 
ocupar este lugar do pai. 

O Rei Leão mostra o reino para Simba, dizendo
lhe que "um dia tudo aquilo seria seu". Simba é 
tomado de ambição e identificado com o seu pai -
todo-poderoso, responde: 

"Eu vou ser o Rei da Pedra. Eu vou mandar nisto 
tudo!" 

Bleichmar comenta os três tempos do édipo, em 
Lacan, dizendo que no 1 º tempo, o menino é o falo, 
é aquele que completa uma falta, produzindo uma 
satisfação narcísica. No 2º tempo, o menino deixa 
de ser o falo, a mãe (que no primeiro tempo o tinha, 
era fálica) deixa de tê-lo e o pai é quem o tem. O pai 
é o falo onipotente que pode privar a mãe, tendo os 
mesmos atributos dela no 1º tempo. 

Neste momento da história do Simba, parece que 
ele está identificado com este pai onipotente, 
detentor do falo, aquele que dita a lei e mostra ao 
filho o que ele não é. 

Simba, identificado com o pai , não quer esperar. 
Quer ser rei. Já o tempo para a criança é o agora. 
Seu pensamento é mágico, onipotente e Simba 
"viaja" nos seus delírios de grandeza, identificado 
com o pai (um aspecto do ideal do ego, componente 
do superego). Mas o pai barra, interdita. Há um lugar 
misterioso a que Simba não pode ir (aspecto sádico 
do Superego - o imperativo categórico que diz "Não 
farás"). 

A perversão implica numa recusa da castração 
simbólica, onde a falta não pode aparecer. Iscar e 
Simba, numa conversa, não acatam a intervenção 
do Rei Leão e Simba planeja ir ao local proibido, 
induzido pelo tio. 

A figura da mãe aparece poucas vezes no filme , 
talvez porque ele aborde o édipo já no seu 2º tempo, 
quando a mãe não tem mais o falo. Na primeira 
delas, a mãe quer lhe dar o banho, e isto é feito 
lambendo-o e Simba se rebela , dizendo que 
atrapalharia sua juba - o símbolo da masculinidade. 
Ficar preso nos braços da mãe é perder sua 
masculinidade e é significativo ver Simba saindo 
para o passeio com a sua futura namorada. 

O passeio, lógico, refere-se ao cemitério dos 
elefantes, lugar-tabu. Tabu que contém, ao mesmo 
tempo, desejo e interdição. E é para lembrar da inter
dição que sempre o pássaro Zazul acompanhava 

Simba. A ave constitui o porta-voz da lei, superego 
ambulante, ou melhor, voador para aquele que ainda 
o tinha em formação. 

Mas Simba quer ser a própria lei e canta: 

"A juba que eu vou ter vai ser de arrasar ... 
... O que eu quero mais é ser rei 
Livre para poder viver e fazer o que eu quiser ... 
... Para que lado olhe eu estou em foco .. . " 

Detalhe de Álbum de figurinhas O 
Rei Leão. Osasco: Abril Panini, s/d . 

Simba e Nala despistam o pássaro Zazul e 
chegam ao lugar-tabu, foco de horror, medo e 
excitação. Zazul aparece e adverte sobre o perigo. 
Simba diz "eu rio na cara do perigo" e quando as 
hienas aparecerem, ele onipotentemente "Não 
podem fazer nada comigo". 

Esta onipotência de Simba, na sua identificação 
com o pai, é colocada abaixo, quando o perigo se 
torna real e é o pai quem o salva. Decepcionado 
com o filho, Mufasa se dá conta de que o filho não é 
ele próprio e, sim, outro ser. Elaborando mais esta 
ferida narcísica, o encontro é enriquecedor para 
ambos. Mufasa ensina ao filho o que é ser rei e o 
fi lho recolhe-se ao lugar do fi lho - a marca da pata 
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do pai no chão é enorme, enquanto a marca da sua 
pata é pequena . Neste diálogo, Mufasa , 
representante da lei, introduz Simba na linguagem 
simbólica e na cultura: "Os reis estarão sempre lá 
para guiá-los e eu também", diz ao mirarem as 
estrelas. 

Como o conflito edípico não se resolve numa 
única contenda, também no filme ressurge a disputa. 

Iscar planeja sua vingança, matando pai e filho 
de uma só vez. "O rei rejeitado será coroado''. 

Simba cai na armadilha do tio e é o próprio Iscar 
quem avisa Mufasa. Este, ao ver o filho em perigo, 
ultrapassa seus próprios limites e salva sua cria. 
Mas não consegue se salvar. Pede ajuda ao irmão 
que , além de negá-la, ainda o empurra pelo 
precipício (outra pedra, por coincidência). Será que 
a pedra (ser o Rei da Pedra) não significa ter o falo? 
Aquilo que falta para que Simba-lscar se sinta 
perfeito? O falo imaginário? 

O rei morreu. O rei falhou. Jaz impotente no chão. 
Iscar triunfa, Simba chora: lscar/Simba, dois lados 

de uma mesma moeda. O triunfo do filho, ao matar 
o pai (como em Totem e Tabu, lembram-se?) é 
seguido pela culpa. Simba, induzido novamente pelo 
tio, foge , sentindo-se culpado pela morte do pai. 
Consegue fugir das hienas que o perseguem e, 
enquanto isso, Iscar assume o trono. 

O macaco passa a mão no desenho de Simba na 
parede da caverna, desmanchando-o, mas não 
completamente. 

Muda-se o cenário, e agora Simba está num outro 
lugar, num outro reino. Não se fala aí em pai , mãe, 
rei , irmão. Os personagens são dois amigos que 
levam a vida somente pelo princípio do prazer. Mas 
como é isso? Não se poderia pensar nesta nova 
fase de Simba como a fase da latência? Sim, parece 
que, se de um lado temos a destruição do complexo 
de édipo e de outro o triunfo sobre o pai morto, o 
que ocorre é que as moções pulsionais sofrem 
vicissitudes diferentes e nem todas são mesmo 
recalcadas . Umas são sublimadas, outras não, e 
somente na puberdade , com a reedição do 
complexo de édipo, é que a identidade sexual se 
comp letará. E é neste lugar que Simba de criança 
se transforma em jovem e terá seu primeiro encontro 
com um novo objeto de amor - a antiga colegu inha 
de folguedos que sai à cata de ajuda, para salvar o 
reino escravizado do Iscar. 

Mas, voltando um pouquinho a este paraíso onde 
Simba e seus dois novos amigos se encontram, o 
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que vemos é um conluio entre o ego e o id. São 
variadas e complexas as relações e parece que ali, 
naquele paraíso, é como se o ego dissesse para o 
id: aqui você pode fazer tudo, desde que não se 
lembre do seu passado, dos seus desejos do 
passado , "Ratuna Matata". A li bido é 
dessexualizada, sendo investida agora em outros 
fins não sexuais. O que se vê são brincadeiras entre 
os amigos. O prazer pode ocorrer desde que não 
esteja ligado a fins sexuais. 

"Os seus problemas você deve esquecer. 
Isto é viver ... 
.. . Isto é que é a boa vida ... 
Ratuna Maiata" cantam Simba e seus amigos. 

A latência caracteriza-se pe la busca que a 
criança faz do ambiente social, além dos limites 
famil iares. Ali, Simba encontra amigos e cria com 
eles novas leis. E eles ainda são crianças, as suas 
leis são de crianças, resultam não de uma 
imposição, mas de uma experimentação por eles 
mesmos. Além disso, o recalque é uma defesa que 
tem de ser reeditada. Não é feita uma só vez, e a 
criança leva anos até que esteja preparada para 
lidar novamente com o conflito edípico. O corpo 
precisa amadurecer e, enquanto isto, vai havendo 
um exercício constante para que se dê a supremacia 
do princípio da realidade sobre o princípio do prazer. 
E mesmo quando isto ocorre, o princípio do prazer 
não desaparece e faz seu aparecimento em diversas 
ocasiões, mantendo a tensão num nível quiescente. 

O acordo feito entre as duas instâncias não dura 
eternamente e, uma noite, olhando as estrelas, 
Simba é tomado pela angústia: "Os grandes reis do 
passsado estão olhando para nós''. Simba já é um 
jovem, quase parecido fisicamente com o pai. Ainda 
não tem o ar nobre, embora tenha um corpo adulto. 
Sabemos que o ego pode se ver ameaçado a partir 
de três direções: do mundo externo, da lib ido do id 
e do superego. O corpo de Simba já se preparava 
para seu papel no ciclo da vida e já devia estar 
inundando o psiquismo com novas exigências; o 
superego já estava estruturado pelo processo de 
recalque e a presença de Nala é a gota d' água para 
Simba se ver diante de um impasse e reeditar o seu 
complexo de édipo. 

O recalque vem para colocar fim àquela 
onipotência de Simba, barrando o prazer desmedido 
e permitindo-lhe um prazer possível e coerente com 
a sua condição de criança. 

O macaco, através de sua magia, descobre que 
Simba está vivo: "já era tempo ... ". E completa o 
desenho com a juba do leão adulto. 
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Neste filme, a figura feminina aparece com menos 
proeminência do que a masculina: no banho de 
Simba, o encontro de Simba e Nala, no retorno de 
Simba ao reino, vendo a mãe ser agredida por Iscar 
e no final, quando Simba e Nala têm um filho. Penso 
que esta história aborda não só o complexo de édipo 
do menino, na sua versão positiva, ou seja, o desejo 
pela mãe e hostilidade pelo pai, mas também a 
negativa, o pai investido como objeto sexual pelo 
filho. O pai, muito idealizado, bem pode estar sendo 
objeto de desejo pelo filho e uma vicissitude desta 
pulsão seria: 

eu desejo meu pai 
eu o odeio 
meu pai me odeia, daí a perseguição que Simba 
sofre por parte do tio e o medo que ele também 
sentia pelo pai. 

O encontro com Nala representa para Simba o 
início de uma nova fase e um fim para a anterior. Os 
amigos cantam: "sua liberdade está quase no fim. .. ". 
É a reedição do complexo de édipo, pondo fim à 
infância e preparando para a vida adulta e a escolha 
definitiva de objeto. 

Mas Simba resiste, de início, a assumir a vida 
adulta. Quer Nala, mas não quer voltar ao reino e 
assumir seu lugar de rei . O tio (pai) é o rei. É preciso 
que Simba volte e lute contra este pai-tio mau (que, 
al iás, é também uma projeção do mau em si) para 
que os aspectos identificatórios com o pai bom 
predominem e o preparem para ocupar seu lugar 
no ciclo da vida. Como disse o Rei Leão no início do 
filme: "O tempo de um reinado se levanta e se põe 
como asai. .. ". 

Antes de voltar, Simba revive seu conflito: raiva 
do pai que o abandonou ao morrer(" Você disse que 
sempre estaria aí e não está ... ), cu lpa pela morte 
do pai (" ... e por minha culpa. Tudo por minha 
culpa ... ") 

É preciso a entrada de um catalisador neste 
processo. O macaco (o mesmo da inscrição na 
pedra e apresentação de Simba ao reino) pergunta 
a Simba: "Quem é você? 

Quem é Simba? 
Simba somente o saberá se olhar para dentro de 

si e enxergar o pai , não fora, de forma concreta, 
mas interiorizado, através de um superego, que por 
sua vez não precisa ser sádico e persecutório. O 
pai-mau do 2º tempo do Édipo deve dar lugar a um 
pai que representa a lei , e não é ela própria. Este 
pai é um pai-castração , que aceita a lei , 
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encontrando-se o falo fora dele. Ele o tem, mas não 
o é. 

O falo é reinstaurado na cultura, de forma que o 
pai outorga ao filho, o direito à sexualidade. 

"O passado você pode fugir dele ou aprender 
com ele ... " 

Simba volta para o reino, refaz o caminho de volta, 
passando pelo cemitério dos elefantes (lugar-tabu). 
Agora ele pode atravessá-lo, reconciliou-se com o 
pai e obteve a sua permissão. 

O que fez Simba voltar? 

. o bom senso bateu em mim e eu tenho a 
marca para mostrar isto. É o meu reino. Se eu 
não lutar por êle quem vai fazer isto?" 

O Édipo consiste em superar o falo como aquilo 
que se é, para chegar ao falo como aquilo que se 
tem. 

Seu reino está todo destruído e ele vê o tio 
maltratando sua mãe e o ataca. Iscar tenta negociar 
com Simba e ameaça de contar a todos o 
segredinho dos dois. É uma espécie de julgamento 
final. 

A cena se repete. Simba cai pelo barranco, se 
segura a tempo e Iscar lhe diz que isto lhe parece 
familiar e que este é o segredo dele: ele matou 
Mufasa. Neste momento, Simba lembra da cena, até 
então esquecida. Simba consegue reagir e ataca 
Iscar, fazendo-o confessar bem alto. Na verdade, 
este duelo entre o "filho bom" e o "filho mau" trava
se no interior de cada menino. É interessante 
perceber que para que o conflito seja bem resolvido, 
o "filho bom" tem que ganhar, mas, ao ganhar, não 
pode tornar-se despótico. Há a luta entre o bem e o 
mal, hienas contra todo o reino e os amigos de 
Simba. Simba ganha, mas não mata o tio . Não é 
igual a ele (igual ao pai mau, tirano) e deixa que ele 
fuja. Iscar é traiçoeiro, joga terra nos olhos de Simba 
e aí, para se defender, Simba pode lutar contra este 
pai mau. Iscar cai e as hienas, suas antigas 
companheiras, o matam. (Não foi Simba, ou seja, 
não se pode matar o pai, mesmo mau). 

O macaco indica a pedra para Simba, e Simba a 
alcança solenemente. 

Simba ruge forte. É o Rei. 
O Reino renasce e os animais o reconhecem. 
O ciclo da vida se repete : nasce o filho de Simba 

e Nala, e o macaco o apresenta ao reino. 

"Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo 
aqui e vai se levantar com o seu. " 
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Hza matlas de svusa 

1.1 

Meu lugar, enquanto participante de debates 
sobre leitura no cenário acadêmico, será o do gênero 
das provocações: quero chamar à fala a atração 
do prazer que se instaurou no tratamento 
contemporâneo da problemática da leitura. Esta 
projeta-se como se fosse uma esfinge transformada 
em estátua copiosamente reproduzida. Mostra-se 
um campo em que os métodos epistemológicos e 
teóricos (a despeito de todo o esforço dos 
estudiosos) têm se revelado ainda insuficientes, 
ineficazes. 

Minha proposta não consistirá em declarar a 
posse dos meios de projetar um objeto pleno, apto, 
acabado. Deverei, antes, proceder a um discurso 
sobre leitura, prazer e saber que, muitas vezes, 
dispensará as ligações coerentes, conseqüentes, 
para se fazer uma reflexão quase errante, cujo 
desígnio é encaminhar para algo que, da década 
de 70 para cá, penetrou nas práticas pedagógicas: 
o desejo. Este "contaminará" a leitura, determinando 
mesmo a entrada do prazer na ordem do saber 
(Foucault). A preocupação dessas práticas nas 
instituições mediadoras (escolas, universidades, 
bibliotecas, mídia) voltou-se para o modo como o 
aluno elabora sua leitura: se de modo agradável ou 
de modo desagradável. A ênfase no conteúdo da 
leitura, nos processos em que a memória 
desempenha um papel constituinte, torna-se crítica. 
O saber de cor e salteado, que sempre epigrafou 
nossa cultura, revela-se uma queda do saber na 
inércia. A memória falha. O saber falha. Mas é 
justamente no reconhecimento da falha de saber 
que se dá o retorno da verdade: a potência do signo 
e da linguagem operam em interação com a 
potência do prazer e do desejo. 

Tal potencialidade remete a uma espécie de 
antropofagia dos sentidos e a uma constituição de 
conhecimento que não se esgota, porque os sujeitos 
demandam incessantemente um saber que falta. 
Isso põe em xeque o lugar do mestre que a 
pedagogia, a psicanálise, enfim, as ciências 
requisitam. 

Leitura, prazer e saber colocam em cena a lei e o 
desejo. E esse é um encontro conflituoso, agonística, 
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antagônico. O prazer, para Lacan, fez o homem ir 
em busca daquilo que ele não poderá atingir jamais. 
Leitura, pela própria origem da palavra, remete à 
idéia contrária à de prazer. Associa-se a formas de 
regulação, finalidade, normatização: de lectíon, anis 
(lat.) eleição de textos, escolhidos como paradigmas 
culturais, o que aponta para uma convenção. 
Relaciona-se ao verbo lego, /egí, lectum. Indica uma 
ordenação, uma formalização. Pressupõe um saber 
que compreende uma soma de conhecimentos lidos 
muitas vezes. O tipo de pensamento reproduzido 
se difundirá na rede pública e particular do ensino 
universal. 

O lugar do não saber recebe o estigma da 
pobreza e da morte social. Liga-se à ignorância e à 
impotência dos sujeitos excluídos - os analfabetos, 
as crianças, os destituídos dos discursos garantidos, 
encadeados, lógicos, como os loucos. Essa marca 
infamante sintetiza-se na seguinte expressão 
popular: não saber a quantas anda, ou seja, achar
se atrapalhado, atordoado. Por outro lado, a 
consagração do saber se concretiza no anel 
distintivo das professoras primárias, o qual se 
denomina por "saber". 

Verifica-se que a emergência do prazer no campo 
da leitura coloca a pedagogia escolar sob impasses. 
Exige a redefinição da ação de ler como uma 
atividade criativa, lúdica, que promove o júbilo, a 
satisfação, o gozo do leitor. Nesse aspecto, a leitura 
conflui para experiências caracterizadas em termos 
estéticos e artísticos, desfazendo a imagem de 
esforço, satisfação adiada, restrição do prazer, que 
o ato de ler representaria, tomado por trabalho 
individual. 

O prazer da leitura implica no envio para o gozo, 
ou para a fruição (Barthes). A lição lacaniana 
psicanalítica diz que o gozo é aquilo que não serve 
para nada, só para ser vivido, sentido. Não tem 
utilidade como um "bem", como os haveres 
simbólicos que a humanidade se esgana por 
adquirir. A leitura, assim, se inscreveria no reino das 
humanidades. 

Ora, a prática institucional da leitura procura 
construir um PATRIMÔNIO de obras e textos. 
Imprime uma direção utilitária e instrumental à 
formação do leitor e à promoção da leitura. Propõe, 
legista. Procura forjar um sujeito/leitor douto, culto, 
tendo no fundo dessa cena um corpo de deveres 
que fazem funcionar velhas oposições do tipo 
colonizado/colonizador, civilização/ barbarismo. 
Tudo ergue-se em nome do progresso da liberdade, 
quando, na verdade, desenrola-se numa história de 
sofrimento, infelicidade e ilusões. Lembremo-nos de 
que a catequese européia, na América Latina, 
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procedeu à imposição da leitura da letra alheia, de 
sua letra, aos povos autóctones. E o preço a ser 
pago, para nos tornarmos leitores dos gregos e 
latinos, foram a coação e a colonização. A leitura/ 
catequese promoveu a máxima universal entre nós: 
a de nossa exoticidade. Por isso, servimos de 
instrumento do prazer de outrem, no leito de estudo. 

Vemos que tratar da leitura, do prazer e do saber 
traz à tona a própria instituição imaginária da 
sociedade (Castoriadis). 

Considerando-se que as grandes cidades 
brasileiras e latino-americanas imitam o modelo das 
sociedades hedonistas, das megacidades 
internacionais, não surpreende que o prazer venha 
a ser solicitado em espaços (escolas, universidades) 
institucionais pedagógicos. O hedonismo faz do 
prazer o fim da vida. A lógica das sociedades 
capitalísticas (fundadas no princípio do consumo, 
do supérfluo e do excesso) estabelece como 
princípio obter o prazer, que será considerado o 
objetivo principal dos atos humanos, o bem 
supremo. 

Parece que a introdução do prazer no ato da 
leitura envia para metodologias dos saberes 
libertários. O que efetivamente acontece ainda está 
por se estudar. Aqui, observaremos, apenas, o 
"quantum" de perversões que aí se instituem. 
Limitamo-nos a recorrer ao que a língua registra de 
maneira reveladora no uso de suas palavras, 
indicando o enredamento dos seus falantes nas 
instituições e suas anamorfoses. No mundo 
contemporâneo, a lógica "lingüística" sugere que 
os sujeitos se organizam em mercados de prazer e 
mercados de saber (Lacan). Estabelece-se um 
curioso espírito de "busíness". 

Leitura, prazer e saber, nessa cadeia de eventos 
sociais, poriam em circulação moedas pedagógicas 
de mais-valia, num regime de superávit e déficit. 
Na prática, o que se nota é a FALTA do sujeito na 
ordem prazerosa. PRAZER, na língua portuguesa, 
além de substantivo, é um verbo defectivo que só 
se conjuga nas 3as pessoas do discurso. Essa 
defectividade consiste num sintoma do vazio dessa 
"mercadoria" na subjetividade: eu - nós, tu - vós 
são pessoas gramaticais que não recebem o 
significante "prazer" para si. O prazer está fadado 
a uma relação indireta com terceiros, com aqueles 
sobre os quais falamos. Classificado como 
intransitivo e transitivo direto, ganha as formas: praz, 
prazia, prouver, prouvera prazerá, prazeria, praza, 
proviesse, prouver. Ter prazer custa a própria perda 
do sujeito. Portanto, leitura e o prazer articulam-se 
a essa defectividade de investimento e rendimento 
libidinal. 
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O preço da leitura é a defectividade do prazer 
quando o ganho é saber sedimentado, especia
lizado, técnico, de onde se retirou o sentido do 
sabor, o eu saibo, outro sentido barrado, elidido, 
apagado do saber: o que sabe ao paladar. O eu 
saibo, saboreio, transforma-se em um eu sábio e 
judicioso. 

Há, na instituição da leitura, a perda do gozo e 
do prazer. A possibilidade desse relacionamento 
leitura-prazer esboça-se à semelhança de um corpo 
cilíndrico, oco, introduzindo o furo. Isso escancha a 
teleologia da leitura . Ler para acumular co
nhecimentos estaria em falência, pois nada se 
reteria. Apresentaria uma similitude com o ato de 
encher de água o tonel das Danaides. Sem fundo, a 
leitura destina-se a um escoamento permanente de 
saberes e desejos. O prazer da 
leitura envolveria a renúncia da 
função de ciência, verdade, 
memória, retenção e acumu
lação do conhecimento. 

Objeto de políticas educa
cionais de leitura, o prazer 
ganha forças de afirmação de 
direitos- o direito ao prazer de 
ler, num sistema escolar que 
perpetuou a leitura como de
ver, obrigação, custo . 

1() 

sujeito, conforme pensaram e teorizaram, nos sécs. 
XVII e XVIII , filósofos da estirpe de Hobbes, 
Condillac, Maleblanche, Locke. 

A transferência do desejo e do prazer para o 
campo da leitura não deixa de ser uma forma de 
regulação do sujeito da aprendizagem. A estesia 
estaria a serviço da atividade mental. Admite-se que 
as instituições de ensino necessitam ajustar seus 
valores e funções aos conceitos de imaginário, 
desejo e prazer que imprimem uma orientação 
pedagógica recuperadora do sentimento da 
presença do corpo, do domínio corporal, nos 
espaços em que sua emergência e suas mutações 
deveriam ser mais visíveis e "trabalhadas". 

A leitura, nesse aspecto, agiria como uma 
experiência que subverteria o conhecimento dado 

a priori. O leitor é incitado a 
construir o saber, daí retirando 
sua quota de gozo, na medida em 
que tenha sempre a 
possibilidade de surpreender 
(-se). Mesmo a ação reguladora 
não estorvaria o efeito liberador 
da leitura. 

Fazendo sua reflexão sobre 
vigiar e punir, Foucault descreve 
a educação, nos liceus e em 
outros estabelecimentos de 

De certa forma, a educação 
escolar entra tardiamente nos 
mecanismos de poder que se 
dirigem ao prazer, ao desejo, 
nos modelos culturais da mo
dernidade. O prazer declina
se, hoje, como um dispositivo 
político, numa construção de 
subjetividade que enfatiza o 
desempenho do corpo, que 
alimenta cotidianamente o 
desejo de algo. 

Ilustração de Denise Werneck. 

ensino tradicionais, nos termos 
de seus efeitos aprisionantes, 
entorpecedores. O desejo é, aí 
dentro, "organizado" pelo con
trole do sono. A hora de dormir, 
o cumprimento dos deveres 
escolares suspendem a atividade 
libidinal para o sossego do 
educador. Cita Foucault no seu 
livro História da sexuali· 
dade: vontade de saber (v.1 ): 

A leitura é uma disciplina 
escolar, e, enquanto tal, contribui para a sujeição 
do corpo à necessidade do saber, da ciência. Num 
processo de modernização tardia, a atividade de 
leitura, na escola e nas instituições educacionais, 
visaria a incluir-se na lógica hedonista, a fim de não 
perder o seu referencial legitimador de identidades 
culturais. 

As políticas pedagógicas tentam reagir às visões 
tradicionais, inserindo-se na economia de prazer, 
percebendo o valor disso na produção de sentidos, 
na articulação da leitura em discurso. Desenvolvem 
estratégias de saber e poder que procuram 
promover o retorno do prazer na estruturação do 

"Os mestres só poderão deitar
se após estarem certificados de que cada aluno 
está em seu leito". 

A significação do prazer e do desejo, nas 
pedagogias contemporâneas de leitura, favorece, 
ao contrário, efeitos liberadores sobre a própria 
aprendizagem de que o sujeito era presa. Prender 
o leitor atrás das grades de leitura configura o seu 
ser institucional. É o aprender (a-prender) que se 
questiona na elaboração do saber que se constrói 
atado ao prazer no ato da leitura. O prazer solta os 
nós da obrigação. O sujeito leitor expõe-se à perda 
de sua ident idade de falante. O eu desejo 
substituiria o eu falo , sugeriria Roland Barthes, ao 
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especular sobre uma teoria impossível de leitura de 
fruição, no caso de textos que serão 
institucionalmente "cobrados", para se confirmar a 
competência metalingüística do leitor/aluno. Este 
deve, ao final da leitura, dizer sobre o que os textos 
tratam. Torna-se impotente em face a uma escolha 
bibliográfica que não foi sua. Nisso, ele é um ser 
fora do saber que lhe impõem. 

Nas primeiras décadas deste século, André 
Maurois, historiador, romancista e biógrafo francês, 
distinguiu três tipos de leitura: leitura - "viciada" 
(como hábito); leitura - prazer; e leitura - "trabalho" 
(elaboração). Esta última é, para ele, a que nos faz 
"autores" de nossas leituras. Uma das vias para que 
isso ocorra abre-se através do prazer e dos jogos 
que se realizam ao lermos, percorrendo as páginas 
do livro, recordando tal frase, tal passagem, que 
nos impressionou. 

Certamente o leitor de Maurois desenha um 
semblante pouco comum ao leitor da sociedade da 
informática que opera automaticamente até o prazer 
do sujeito que nesta se constitui. O leitor 
contemporâneo é afetado pela produção vertiginosa 
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de linguagens. O impacto disso determina que ele 
safe-se do discurso do mestre e invente o gaio saber 
(Lacan). É o aceno à alegria. 

Leitura, prazer e saber organizam, hoje, curiosa 
montagem no campo pedagógico contemporâneo 
globalizado, a qual combina a experiência do 
conhecimento e a vertigem das sensações. No 
entanto, não nos surpreenderemos com tal 
bricolagem como método de aprendizagem em 
escolas, universidades e bibliotecas, se 
conviermos, com Rousseau, (séc. XVIII) que o 

"entendimento humano deve muito às paixões 
que, por comum consentimento, também lhe 
devem muito: é por sua atividade que nossa 
razão se aperfeiçoa; nós só procuramos 
conhecer porque desejamos gozar; e não é 
possível conceber porque aquele que não teria 
nem desejos nem temores se daria ao trabalho 
de raciocinar." 

Num espaço de corpos com órgãos de sentido, 
que é o de leitores reais, a introdução do prazer 
corresponde a uma energia antidopante no ato de 
ler. 
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A reconstrução simbólica da infância pode ser 
uma via pela qual a função catártica da literatura se 
realiza: uma forma que o autor tem de libertar-se de 
fantasmas e reafirmar motivações e buscas 
fundamentais. Quer pela fidelidade aos fatos, quer 
pela transformação intencional dos mesmos, a 
escrita memorialista permite uma retomada da 
experiência que pode resultar em catarse. O 
passado é colocado como um lugar de reflexão e 
reconstrói-se com as idéias e as imagens do 
presente. Sob este prisma, lembrar é descobrir, 
desconstruir, desterritorializar. É também reconstruir, 
remodelar, reeditar com o olhar de hoje a 
experiência vivida. 

Trata-se de um processo similar à análise 
psicoterápica: uma rememoração feita sob os olhos 
e os ouvidos de uma outra pessoa, quer seja o leitor 
ou o analista. Portanto, uma rememoração 
transformadora já que o tecido da própria história é 
refeito também com os fios que o outro vai tecendo, 
com o seu silêncio. Altera-se o trançado, modificam
se percepções de uma cena da vida simbolicamente 
atualizada através da linguagem. 

A memória opera, assim, uma atividade anti
alienante por captar em seus veios as influências 
do momento presente, o olhar de hoje, 
compartilhado, recaindo sobre instantes dispersos 
da vida que o tempo ocultou, modificou ou até 
mesmo estilhaçou. O resultado é uma busca da 
verdade mais nestes lapsos de fantasia do que nos 
fatos propriamente lembrados. Pois o que ficou 
perdido, retoma-se pela força da imaginação, 
inscrevendo-se num quadro de lembranças uma cor 
que o atualiza e o redime. 

O escritor mineiro, Bartolomeu Campos Queirós, 
firma em sua obra um compromisso com a infância. 
Faz isso à revelia de sua vontade. Um menino sem 
nome, ora Antônio , Pedro, ora Mário ou Raul , o 
acompanha sem cessar em sua criação literária. 
"Antônio não me deixa", diz o narrador em lndez. 

Em Por parte de pai e Ler, escrever e fazer 
conta de cabeça, a narrativa se faz em primeira 
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Detalhe de Ciganos, de Bartolomeu Campos 
Queirós. Belo Horizonte: Miguilim, 1989. 

pessoa, tornando mais premente a identificação 
entre o autor, o narrador e o personagem. 
Estabelece-se a trilogia autobiográfica de que nos 
fala Lejeune no seu Pacto Autobiográfico. 
Resta-nos indagar se esse menino recorrente na 
obra de Bartolomeu remete a um nome de capa, 
convertendo a narrativa em memórias. Este trabalho 
pretende proceder à investigação dos pontos de 
encontro entre os personagens principais das obras 
citadas a fim de verificar se há um elo de união entre 
elas e se o menino é o mesmo em cada estória, 
reinventado sempre a partir de uma experiência de 
vida e de rememorações da infância. 

Em entrevista dada aos consultores de Pesquisa 
da BPIJBH, o escritor Bartolomeu Campos Queirós 
fala generosamente da sua infância, de sua vida. 
Dez anos de psicanálise ajudaram a resgatar a 
poesia em vivências marcadas de mágoas e 
incertezas. A lembrança da mãe remete sempre à 
cozinha, onde ela tempera o gosto da pobreza. Se 
não fosse seu destino morrer cedo, talvez o filho 
não se fizesse escritor. Depois de consagrado, 
Bartolomeu declara que não faz literatura infantil. 
Faz o melhor que pode com o tema que tem e mente 
e o resultado pode ser um vôo alto demais para uma 
criança, como é o caso de Minerações. Confessa 
que há mágoas em sua escritura, apontando para 
Ciganos. Reconhece que em lndez a dor de 
escrever é menor e o ressentimento cede lugar à 
poesia, ao silêncio e à maçã sem papel roxo. 

A infância é para ele o lugar de onde se quer sair 
quando se está lá. Ser menino não é fácil. Requer 
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muitos olhares de dúvida sobre o mundo adulto: um 
não saber como ser para ser amado. 

Ao falar da própria infância, Bartolomeu fala das 
saudades que não tem: a pobreza, a falta, as surras, 
as brigas do pai e da mãe, o medo .. . 

"Nunca aprendi a leitura das mãos, mas, se as 
contemplo, acerto sempre pela fantasia''. 

Esta obra estreia lembranças anônimas em 
terceira pessoa, sugerindo distâncias inomináveis 
entre o narrador e o personagem. No entanto, na 
vida deste menino sem nome enamorado dos 
ciganos estão todos os ingredientes de uma infância 
já conhecida: o desamor, a solidão, o chicote do 
pai, a morte da mãe. Motivos não faltam para que 
ele queira ser roubado. As pessoas roubam o que 
lhes falta e ele queria ser a falta de alguém. Mas 
tudo isso é pretexto para que o pai possa resgatá
lo. Ele queria sobretudo ser a falta do pai com quem 
gostaria de viver em silencioso afeto. Mas, na 
verdade, não sabe o que fazer para ser amado. Sua 
única saída é fantasiar exíl ios: 

"Ele imagina viagens a lugares que só existem 
muito depois das nuvens." (p. 30). 

Este menino caramujo enrolado sobre si mesmo, 
pede passagem aos vôos da imaginação para tentar 
entender o caos, o vazio e a falta de que é feito. 

l~l)U 

Para quem sonha exílios, a literatura pode ser 
mais do que uma simples catarse. Por ela, pode-se 
consertar a desconcertante 
dor de ser um menino a cogitar 
caminhos e incertezas. Um 
menino que se submete à 
dúvida para que as coisas 
permaneçam encantadas. A 
literatura cria mundos distantes 
e torna tangível o sonho de uma 
infância feliz. Também a arte 
transforma a água em vinho. E é 
possível multiplicar os pães 
entre letras, silêncios e utopias. 

Em lndez, a narrativa se 
ergue além de mágoas e 
ressentimentos. Restauram-se 
as lembranças pela força da 

INDEZ 
Bartolomeu Campol QueirO$ 
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Capa de lndez, 
de Bartolomeu 

Campos Queirós. 
Belo Horizonte: 
Miguilim, 1995. 
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poesia e do perdão. O menino sem nome de 
Ciganos reencontra o pai - o mesmo homem 
calado, o mesmo jeito escondido - e observa em 
silêncio como quem procura desvendar um mistério. 
Chamar-se Antônio é uma forma de identidade. 
Afinal , tinha um chapéu no nome! Era quase ser igual 
ao pai. 

A mãe em lndez fazia tudo mais alegre. Aqui ela 
aparece cheia de vida, fazendo doces, enchendo 
latas e guardando as carnes em gorduras. Não há 
menção de sua doença e morte. É a única obra, 
dentre as quatro que analisamos, em que a morte 
da mãe não está colocada. 

O desejo deste menino de conhecer mundos 
distantes continua vivo em lndez. Só que agora a 
leitura já se coloca como uma possibilidade de 
viagem. Ele já conhecia que entre as letras e os seus 
silêncios podia-se saber muito mais longe. 

A escola traz também o 
medo do desconhecido. 

lndez termina com a 
partida de Antônio para a 
casa do avô. Por parte de pai 
relata a nova convivência, as 
novas descobertas, traçando 
um perfil emocionado desse 
avô sistemático que o menino 
tenta apaixonadamente 

Detalhe da capa de 
Por parte de pai, de 

Bartolomeu Campos 
Queirós. Belo Horizonte: 

Miguilim, 1995. 

decifrar. O menino é agora o próprio narrador. O 
passado chega mais perto, toma jeito de coisa 
presente no coração e o sujeito diz "eu". Isso leva 
tempo em qualquer processo de retomada da vida. 
A maturidade pressupõe uma libertação que, em 
Por parte de pai, permite ao narrador se identificar 
com a experiência narrada, assumi-la e autorizá-la 
em primeira pessoa. A palavra se faz silêncio para 
o menino aprender a dimensão mais pura e mais 
humana das suas origens. Nos silêncios do Seu 
Queirós, ele lê coragem e enfrentamento dos 
enigmas da vida, que vão parar nas paredes da 
casa, codificados em máximas intrigantes de 
realismo e crueza: 

"Para quem sabe ler, um pingo nunca foi letra" . 
(p. 63) 

"Não existe sete vidas nem sete fôlegos . Tudo 
acaba em sete palmos". (p . 59) 

"Deus é corcunda: dá vida e toma". (p. 59) 

1<) 

As paredes da casa do avô tornam-se o primeiro 
livro do menino. Mas a sua primeira leitura é o olhar 
do pai, que continua presente na narrativa, ora 
enquanto a mão que castiga, ora enquanto a mão 
que mata a sede de carinho. 

Aqui a mãe é lembrada entre dores e gemidos: 

"Ela morreu de uma doença comprida e gemia 
no fundo do sonho da gente". (p. 31) 

O avô é objeto de amor e medo. Matava gatos a 
pedradas e o menino temia não compreender esse 
gesto. 

LI:~. l:§C~l:VI:~ 1: r=MI:~ 
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"O tempo amarrota a lembrança e subverte a 
ordem!" 

A epígrafe de Ler, escrever e fazer conta 
de cabeça aponta para a sutileza da memória 
involuntária exercida pelo autor nesta obra. 

"O acontecimento lembrado é sem limites, 
porque é a chave para tudo que veio antes ou 
depois", 

afirma Walter Benjamin ao 
analisar a memória involun
tária em Proust. O labirinto 
da memória permite o resga
te de fatos em profusão, sem 
muita lógica, numa colagem 
de imagens sobrepostas, 
unidas apenas pelo ato de 
lembrar. 

Como o zigue-zigue-zá 
dos guerreiros de Caxangá, 
jogo que a infância traz de 
volta em ondas de rememo
rações, a vida é reescrita e 
reinventada em movimentos 
de vai-e-vem. Cada movi
mento compõe um parágra-

--::.....------Capa de Ler, 
escrever e fazer 

conta de cabeça, de 
Bartolomeu Campos 

Queirós. Belo Horizonte: 
Miguilim, 1996. 

fo distanciado do seguinte por espaço duplo. Pode 
ou não haver um encadeamento. Recolher 
acontecimentos díspares num mesmo parágrafo 
torna-se possível neste exercício de memória 
torrencial. Os sentimentos jorram indiferentes aos 
princípios da coerência e da logicidade. No entanto, 
a escritura não perde seu rumo nem se desorienta. 
Persegue o desconhecido através de sinais e 
detalhes que marcaram o tempo. O menino firma 
um acordo com a descoberta do mundo copiando 



exemplos dos mais velhos, decifrando semelhanças 
ao seu redor e admitindo a difícil consecução de 
seu intento: 

"Buscava no ontem, no anteontem, no mais atrás 
e ainda não encontrava resposta. Sempre me 
fica um pedaço em segredo. Meu raciocínio curto 
não chegava longe''. (p. 47) 

A professora surge como um caminho para o 
entendimento. 

"O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço 
de varinha mágica de fada, explicando os 
mistérios." (p. 45) 

O menino descobre na figura da rnestra urna lição 
de vida, ternura e compreensão. 

"Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava 
a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento 
do caderno''. (p. 45) 

A escola é o lugar do acolhirnt2nto, do cªririho, 
do consolo. A professora "não só lia poemas, mas 
escrevia fundo em nosso pensamento as idéias mais 
eternas". (p. 46) Sábado e domingo, o menino sente 
falta das aulas, assinalando o diálogo da escola com 
o silêncio, "dormindo calad~ na praça da cidade, 
sem letras e números, sem voz ou sino' . (p. 71 ). A 
escola se faz recanto de esperança e crescimento. 
Reconciliação com o munl::"lo e o f\..jtyro. "A gente era 
educado para ser com orgulho"'. (p. 45) 

Dores e mágoas andam E\ sotta AQ seio da família, 
nunca na escola. A doenç.g da mãe, a popre.za, a 
conta de cabeça para dtvidir Q pão sobre a mesa 
da cozinha, tudo em casa era falta e invenção para 
"tapear o vazio" (p. 88). O des.E2jO, "maior que a 
casa", só podia encontrar caminho na escola, na 
aprendizagem, num certo acordo com o 
desconhecido. O desejo de voar passa pela sala 
de au la, pela professora e sua capacidade de 
desvendar mistérios. A escola é l)ma possibilidade 
de futuro para este menino que sabia seu erro 
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quando ganhava um zero, mesmo não tendo um 
lápis para escrever. E a justiça se faz também pela 
professora, na escola, sem rancor mas com a força 
e a serenidade dos grandes educadores. 

Com o pai, aprende a necessidade de copiar 
exemplos de gratidão. Mas chega a pensar que 
gratidão é uma coisa pequena que se guarda no 
bolso ou debaixo do travesseiro junto com o papel 
roxo da maçã. O menino tem a palavra mas o 
significado dela lhe escapa. Acomoda a mágoa de 
não saber pensando que essa matéria lhe será 
ensinada mais tarde . 

Tornar banho com o pai pode ser uma forma .de 
reconciliação. Mas o menino sabe que ser menino 
não é fácil. 

Mais uma vez a doença e a morte da mãe enchem 
a vida e a narrativa em primeira pessoa. E o menino 
guardava um medo de ser verdade o que sabia. 

Várias são as versões do menino que tem o 
coração de domingo. Menino-poeta: Mário, Pedro 
ou Raul , outras obras do escritor. Esse menino 
registra um olhar sobre o mundo, um valor, 

Entretanto, o menino de Ciganos, lndez, Por 
parte de pai e Ler, escrever e fazer conta 
de cabeça é um menino reincidente, preso ao 
drama familiar e buscando na escola uma relação 
qualquer com o futuro. A mágoa, o medo, a relação 
difícil com o pai, o amor sofrido pela mãe remetem 
a um nome de capa e fazem deste menino uma 
matéria de lembFanças. A insistente retomada dos 
mesmos fatos, como é o caso da morte da mãe, 
apontam para a busca de catarse através das letras. 
Os ruídos da memória fazem-se silenciosos roteiros 
de libertação. Uma libertação que melhor se vê em 
lndez, pela supremacia da poesia ali presente. Mas 
que se inscreve também nas outras três obras, pela 
força do desejo deste menino de sempre ir mais 
longe, de saber outros mundos, de caminhar além ... 

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. lndez. Belo Horizonte: Miguilim, 1995. 

__ Mário. Belo Horizonte: Miguilim, 1990. 

__ Ciganos. Belo Horizonte: Miguilim, 1989. 

__ Por parte de pai . Belo Horizonte: RHJ, 1995. 

__ Ler, escrever e fazer conta de cabeça. Belo Horizonte: Miguilim, 1996. 

A Bernadete Patrus Ananias Pothakos é professora 
~ e consultora de pesquisa da Biblioteca Pública 

Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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A criança, enquanto leitor, precisa de um herói, 
não como modelo a ser seguido, mas como um 
exemplo de conduta humana. Durante o processo 
de adaptação social e formação da personalidade 
da criança, o herói tem o papel de provocar uma 
identificação sadia, colaborando para que a criança 
se sinta capaz de ir além de suas possibilidades 
enquanto ser humano. Paralelamente, o herói lhe 
assegura uma auto-realização, através do 
imaginário, algo muito parecido ao que a criança 
costuma vivenciar através de jogos e brincadeiras. 

A presença de heróis exemplares nos livros 
infantis é apontada pelos críticos e criadores como 
alguém que estabelece o destino das demais 
personagens no decorrer da história. Entretanto, é 
comum que se confunda o papel do herói na trama 
como um ser que nunca comete erros, como se ele 
fosse um verdadeiro santo ou super-homem. E é 
claro que as crianças não encontram essa perfeição 
na vida real. 

A tendência de mitificar o herói, como a 
personagem que se comporta como um super
homem, sem levar em consideração a fase de 
formação e crescimento das crianças, é quase regra 
na literatura infantil búlgara. Talvez isso soe 
estranho, mas o modelo de criança e adolescente 
que a literatura cria - onde eles realizam tudo o que 
um adulto pode realizar (e às vezes até melhor), 
além de ser uma constante, tornou-se um 
estereótipo. 

É de nosso conhecimento que esse tipo de 
protagonista é encontrado inclusive nos livros 
clássicos como, por exemplo, nas novelas de Júlio 
Verne e Robert Louis Stevenson, de Victor Hugo e 
Henric Senkievich . 

No caso da literatura búlgara, ele se torna um 
clichê, especialmente na abundante literatura de 
massa, onde a falta de qualidade literária é visível. 

Essa tendência é nítida, particularmente na 
literatura infantil das sociedades de ideologia 
totalitária, inclusive a búlgara, das últimas quase 
cinco décadas. 

Durante o chamado período da "cultura espiritual 
socialista", os protagonistas das histórias literárias 
se adequaram mais aos modelos ideológicos do 



Comunismo da época, do que às necessidades da 
personalidade das crianças em formação. Na 
verdade, a ideologia comunista se apoderava 
desses príncipios da cultura espiritual socialista, 
disseminando-a até as raias do absurdo. 

Essa característica de criar estereótipos na 
literatura infantil búlgara mostrou-se como uma forma 
sugestiva de submissão aos modelos estabelecidos, 
dissonante da vida cotidiana das crianças. De 
qualquer forma, atendiam à conveniência ideológica 
vigente. 

Por causa disso, os livros dedicados às gerações 
em crescimento estiveram mais centrados nas 
regras sociais, marcadas pela ideologia comunista, 
sem levar em conta a personalidade e a maneira de 
viver de crianças e adolescentes búlgaros. 

O princípio básico do Socialismo, de mostrar ao 
mundo e à humanidade como eles deveriam ser, 
também foi imposto à literatura infantil búlgara. Ele 
se transformou em um dogma que foi incutido na 
personalidade dos jovens como um objetivo a ser 
realizado e mantido. Esse dogma esteve sempre 
presente nas narrativas para crianças e 
adolescentes, através de protagonistas adultos. 

Suas concretizações positivas são, por exemplo, 
de um jovem antifascista (rebelde) e o membro 
perfeito de uma organização pioneira e o seu 
antípoda- a criança difícil, problemática. Entretanto, 
a tendência a favorecer o personagem do jovem 
imaturo, como protagonista que rouba o território e 
o papel do adulto, é uma perigosa tendência de séria 
infantilização dos valores de vida de um cidadão, 
destorcendo a imagem da realidade e 
desorientando a criança leitora. Deste modo, o leitor 
fica desprovido da oportunidade de lutar pela 
Beleza como símbolo do Bem, como disse Kant. 

Por outro lado, a literatura infantil de vanguarda 
publica trabalhos onde os conflitos são baseados 
no confronto entre a criança ou um grupo de crianças 
e os adultos, onde estes últimos aparecem em 
papéis desprezíveis, ou seja, consumidores pobres 
de espírito, esnobes, egoístas, demagogos ou 
traficantes. 

Apresentar o adulto, na maioria das vezes, como 
um personagem negativo acaba dilapidando o 
objetivo de "unir forças de vida", anulando os heróis 
adultos da literatura infantil - que são exemplos de 
identificação com um ser melhor, além de eliminar 
a confiança e a fé nos valores do universo adulto. 

Até há -pouco tempo, tal negativismo -
principalmente na descrição de pais e mães, como 
também de professores, não incomodava o mundo 
dos líderes partidários e sua propaganda ideológica. 
Ao contrário, tornavam o líder - pai ou professor -
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um mito; e a maioria dos perfis de mãe e de 
supeNisor eram idealizados, através de estereótipos 
impostos pelo método dogmático. 

O quadro exposto acima representa apenas um 
lado da literatura infantil búlgara. O outro lado é 
apresentado por autores que conseguiram superar 
as restrições da realidade socialista. 

Escritores como Yordan Radichkov e Valery 
Petrov interpretam os problemas universais da 
moralidade e existência humanas na voz de 
personagens infantis ou de símbolos com extrema 
maturidade. 

Ilustração de Albrecht von Bodecker. 

Eles oferecem um mundo humano pleno de ilusão 
estética às crianças, onde elas podem achar por 
elas mesmas o caminho a ser percorrido enquanto 
seres humanos no futuro. 

Hoje, ao notarmos que a existência da 
organização autoritária e do paternalismo social está 
desaparecendo, percebemos que somos vítimas da 
morte do herói que tinha uma função social a 
cumprir, um herói produzido pela ideologia 
comunista. Entretanto, sob as condições de uma 
severa crise de valores da sociedade, trazida pela 
queda do totalitarismo, notamos um crescimento da 
falta de um sistema de crenças. O ponto dramático 
dessa encruzilhada é a típica crise dos adolescentes 
e a crise espiritual vivida pela sociedade. Esses fatos 
se refletem na literatura atual para adolescentes. 
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Ao rejeitar modelos ideológicos e estereótipos, a 
literatura infantil búlgara contemporânea busca 
novos valores e um novo herói. Entretanto, esse herói 
ainda não apareceu. 

Por enquanto, seu lugar é ocupado por 
personagens estrangeiros ou personagens 
clássicos da literatura búlgara para crianças, 
incluíndo nesse rol trabalhos que foram proibidos 
ou esquecidos nas últimas décadas. Entre eles, nós 
podemos destacar os heróis que expressam uma 
visão cristã de vida ou estão baseados nas virtudes 
cristãs. 

O lugar do herói tem sido ocupado pelos 
personagens dos livros - em coleções e desenhos 
animados, produtos vindos dos Estados Unidos, do 
oeste, de uma qualidade artística questionável, de 
infantilização kitch. 

A variedade do mercado de livros infantis na 
Bulgária, considerando-se sua existência, é ditada 
por fatores econômicos e não pelos ideológicos, o 
que não deixa de ser uma constatação perniciosa, 
em se tratando de um bom livro infantil, já que o 
que se deve levar em conta, ao se falar em literatura 
infantil, são os seus valores de cunho cultural e 
social. 

Assim como os leitores em potencial e nossa 
sociedade como um todo, o livro infantil está em 
uma encruzilhada, em busca de critérios estéticos 
e valores artísticos. Deixemo-nos, portanto, nutrir a 
esperança de que as raízes plantadas na 
profundidade de nosso solo, há dois séculos atrás, 
nos dêem melhores frutos . Afinal, nossas crianças 
merecem isso. 

A A Profª P.h.d. Margarita Slavova leciona as 
V matérias de Literatura e Literatura Infantil na 

Universidade de Plovid, Bulgária, há mais de quinze 
anos. Apresentou esse trabalho no 24!! Congresso 

do l.B.B.Y. em Sevilha, Espanha. Participou do 
programa de bolsas de estudo para pesquisadores na 

Biblioteca Internacional de Munique, em 1995. 
Esse texto foi traduzido diretamente 

do inglês por Ana Lúcia Brandão. 
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Há muitos séculos, na Europa, existiram os celtas. 
Não se sabe exatamente quando surgiu este povo 
ou quanto tempo viveu. Certos pesquisadores dizem 
que eles desapareceram por volta do século V. 
Outros afirmam que sua civilização continuou a 
existir por mais tempo, na Grã-Bretanha. 

Além de muitos mistérios, os celtas nos deixaram 
muitas lendas. Histórias maravilhosas sobre elfos, 
duendes e mulheres mágicas que ajudavam os 
guerreiros, preparando-lhes espadas poderosas e 
prevendo-lhes o futuro. Porém, lentamente, os 
contos sobre fadas e magas foram trocados por 
lendas sobre bruxas. 

A personagem da Bruxa chegou até nós através 
da tradição oral, presente e reanimada pelo verbo 
dos contadores e pelas palavras acusatórias dos 
inquisidores. Possui essencialmente uma função 
instauradora do mito. Assim, acobertada pela 
sombra de nossas noites e de nossos medos, a 
bruxa nos persegue, nos seduz, nos diverte. 

r=unte§ Céltica§ 

Simultaneamente à expansão dos povos orientais 
pelo mundo ocidental, anterior a Cristo, tem início a 
migração dos celtas . 

Como não tinham espírito guerreiro (só levados a 
guerras quando suas terras eram invadidas), 
atuaram em todo o processo de formação e 
transformação da cultura ocidental, de maneira mais 
ou menos silenciosa, através de seus valores 
espirituais ou religiosos e de sua inteligência prática 
e criadora. 

Foi no seio do povo celta que nasceram as fadas. 
Melhor dizendo, foi na criação poética céltico-bretã 
que surgiram as primeiras mulheres sobrenaturais 
a darem origem à linhagem das fadas. 

Os dados para o conhecimento da história celta, 
das origens até o seu desaparecimento, como 
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civilização individualizada, encontram-se em textos 
históricos da Antigüidade Grega e Romana, e em 
contribuições da arqueologia, da antropologia e da 
lingüística. 

Provavelmente originários da Ásia, os celtas 
apareceram constituídos como povo na região 
sudoeste da Alemanha, de onde se viram impelidos 
para a Gália, Península Ibérica, Ilhas Britânicas, Vale 
do Pó ... até que, entre os séculos li a.e . e 1 d.C, 
foram completamente submetidos pelos romanos. 

As línguas celtas podem ser compreendidas em 
dois grupos principais: o do celta continental , 
representado pelo gaulês, que se falou na Europa 
Central e na Ásia Menor antes da era cristã; e o do 
celta insular, que se reparte em dois subgrupos 
o gaélico ou goidélico, a que pertencem o 
irlandês, o escocês e o manx (dialeto da ilha 
de Man), e o britônico, formado pelo câmbrico 
ou gaulês, o bretão - que chegou ao maciço 
Armoricano a partir das ilhas Britânicas - e o 
córnico, extinto, falado na Cornualha. 

Embora não t ivessem deixado nenhuma 
organização política e econômica importante, os 
celtas foram dos povos da Antigüidade os que mais 
influência teriam exercido sobre os demais, no que 
concerne à convivência humana, à espiritualidade, 
à religiosidade ou, mais amplamente, à exaltação 
do imaginário. Com o desenvolvimento de sua 
cultura, estenderam seus cultos aos deuses da 
guerra, do comércio, da música, da poesia. 

Devem-se aos celtas as manifestações mais ricas 
e mais realizadas da chamada arte bárbara. Eram, 
nesse sentido, acentuadamente práticos, não 
separando utilidade e beleza . Desenvolveram acima 
de tudo uma arte: a do metal , predominantemente 
do bronze e do ouro. Também cultuavam as armas 
(martelo, machado, maça e espada, de que foram 
grandes fabricantes), atribuindo-lhes poderes 
mágicos. Não excluíram, porém, trabalhos de 
cerâmica e de pedra. 

As literaturas em gaélico da Irlanda, em gaélico 
da Escócia, em galês e em bretão são das mais 
antigas na Europa. Têm origens pré-cristãs. Levam 
hoje existência precária, com exceção da literatura 
do país de Gales. Em dois momentos históricos, 
exerceram influência profunda sobre todas as outras 
literaturas européias: na Idade Média, pela difusão 
das lendas do rei Artur, da Távola Redonda e da 
procura do Santo Graal; no século XVIII, pe lo 
sucesso fu lminante das poesias atribuídas a Ossian, 
sucesso pe lo qual dá testemunho, até hoje, a 
freqüênc ia dos prenomes Oscar e Selma, que 
ocorrem naquelas poesias. 

Ua hlitvr1a para a lenda e 
para a Ht.eratura 

Não há dúvida de que a passagem do real para 
o imaginário (isto é, da existência histórica dos celtas 
para o surgimento dos romances e narrativas 
maravilhosas dos bretões, célula primeira dos 
contos de fadas) fez-se através da espiritualidade 
marcante ou da tendência para a fantasia e para o 
mistério característico do espírito céltico. Davam à 
mulher um poder que, entre os demais povos, estava 
longe de haver. 

Eram um povo com tendências ao misticismo, 
atração por regiões longínquas, brumosas, com 
lagos misteriosos. Revelavam devoção quase 
religiosa pela natureza, vista como dona de 
estranhas forças, lendas, onde vagavam heróis 
invencíveis (ou estranhas criaturas submetidas a um 
poder ou encantamento místico), mulheres divinas 
ou diabólicas, fadas, anões, gigantes, encantadores 
de várias espécies, monstros, talismãs, filtros 
mágicos, reinos fantásticos. 

A primeira explosão do gênio literário bretão 
ocorreu ao longo do período bélico e heróico em 
que celtas e bretões, juntos , fizeram frente aos 
invasores saxônicos, período esse dominado pela 
figura fabulosa do rei Artur, vencedor dos saxões. 
A diluição da História na lenda ter-se-ia dado com o 
nascimento da literatura céltico-bretã: surgem os 
lais, romances ou novelas de cavalaria, nos quais 
as fadas teriam surgido pela primeira vez, como 
personagens. 

As primeiras pesquisas arqueológicas, no século 
XIX, atribuíram aos celtas praticamente todos os 
vestígios culturais anteriores à cultura romana 
aquela que acabou por se impor a quase todo ~ 
mundo então conhecido. Restam ainda muitas ruínas 
de monumentos de pedra (como túmulos, dólmens, 
palafitas, pedras oscilantes), que testemunham a 
presença celta em quase todo o Mundo Antigo. 

r=a1and() de bruxai 

Vr111em 

A crença em bruxas encontra-se no Velho 
Testamento e na antigüidade greco-romana, mas 
sem que essas alusões tivessem repercussões 
profundas no cristianismo antigo. A crença na 
bruxaria só ressurge, generalizando-se, na Europa 
Ocidental e Central dos séculos X e XI. Só a partir 



do século XVI toma vulto, quando se instala em toda 
parte a Inquisição, identificando bruxaria com 
heresia. 

Inquisição - À medida que se organizava, a 
Igreja ia formando uma série de normas que se 
tornavam indiscutíveis, ou seja não podiam ser 
postas em dúvida por seus seguidores. Eram os 
chamados dogmas. Entretanto , durante o 
período de solidificação da Igreja na Europa 
Ocidental , houve vários grupos discordantes 
desses preceitos, violentamente combatidos. 

Diante de tantas oposições, a Igreja precisou 
fortalecer-se. Além de criar ordens monásticas 
para moralizar os hábitos do clero e aumentar, 
assim, o apoio e a crença dos fiéis, instaurou a 
Santa Inquisição. A partir de então, se esta
beleceu a pena capital (morte na fogueira) para 
as bruxas e os hereges. 

Saída do paganismo e seguindo esse percurso 
feminino da totalidade e marginalidade, as bruxas 
tornam-se pouco a pouco o inverso das fadas, 
cristalizando os poderes negativos, mas preser
vando a marca de seu saber e de seus poderes. 

Até hoje o enfoque mais exacerbado conferido 
ao mito das bruxas foi o da Igreja Católica e dos 
juízes, que lhe associaram os medos mais absurdos 
e as loucuras mais declaradas. Durante quase três 
séculos, identificadas com os hereges, foram 
perseguidas, torturadas e queimadas vivas. Foram 
necessários à Igreja Católica vários séculos para 
fazer calar e eliminar ressurgências dos antigos ritos 
pagãos, que ainda subsistem em pequenas cidades 
da Europa. 

Afinal, o que se reprova nas bruxas? O fato de 
serem noivas do Diabo; só que as condenadas à 
fogueira são, ao contrário, geralmente mulheres 
jovens e belas, denunciadas na maioria das vezes 
por algum vizinho, no caso um homem concu
piscente ou alguma mulher abandonada. Bastava 
às vezes ser ruiva ou viúva, para a mulher passar a 
ser considerada uma desestabilizadora da precária 
ordem de uma cidadezinha devastada pela fome e 
oprimida pelos poderes político e eclesiástico. 

Daí por diante, as bruxas encarnarão o mal, o 
feio, mas por outro lado possuirão o domínio de uma 
prática e um poder paralelo consagrados pela 
história literária, desde Lilith até as românticas 
feiticeiras de Victor Hugo e Lamartine. 

Manifesta-se, nesses tempos de desespero e 
sobretudo nos sécu los XVI e XVI 1, uma grande 
repressão sexual , a propósito da qual R. 
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Muchembled faz lembrar a "velha desconfiança do 
clero com relação às filhas de Eva", responsáveis 
pelo pecado original. A Igreja e os juízes estabe
lecem uma ligação entre o sexo feminino e a morte. 

A figura do Diabo não fazia parte do mito das 
bruxas. Fez-se um doloroso enxerto nelas, numa 
perspectiva inversa à da Virgem Maria: a mulher
mãe sem sexo, em oposição ao prazer e ao corpo 
da mulher sexuada que atrai e repugna os homens. 

As bruxas, envelhecidas, voltam ao folclore e às 
cidades do interior para lá reencontrarem, nos 
traços, as práticas de outrora. 

Cf)nceltuaçà() 

A crença em práticas mágicas exercidas para 
prejudicar a vida, a saúde e a propriedade de outrem 
é universalmente difundida. Faz parte da crença na 
feitiçaria , que se encontra entre todos os povos 
primitivos e civilizados e é objeto de estudos 
antropológicos. Na Euro
pa, entre os séculos XVI e 
XVII, tomou feição espe
cial : acreditava-se nos 
malefícios das bruxas, 
servidoras do diabo . A 
bruxaria foi, então, um ~"""'"' ..... .
fenômeno coletivo, de 
grandes dimensões e de 
repercussões profundas 
na vida religiosa, no direito 
penal, nas artes e na lite- -----------
ratura. 

A época de verdadeira 
epidemia de bruxaria e sua 
perseguição não é a Idade 

Detalhe de A bruxinha 
encantadora e seu 
secreto admirador 

Gregório, de Eva Furnari. 
São Paulo: Paulinas, 1983. 

Média; são os séculos XVI e sobretudo XVII. É nessa 
época que se torna tema de literatura e das artes 
visuais: basta lembrar as gravuras de Baldung Grien 
e Callot e as bruxas de Macbeth, de Shakespeare. 

A perseguição às bruxas foi sistemática e violenta, 
sobretudo no norte da França e no sul e oeste da 
Alemanha, e muito especialmente na Inglaterra e 
Escócia, onde houve o maior número de vítimas. 

As supostas bruxas eram, na maior parte dos 
casos, mulheres velhas, mas também foram, às 
vezes, denunciadas jovens e, excepcionalmente, 
homens. As acusações referiam-se a toda espécie 
de malefícios. 

Só com o Iluminismo do fim do século XVII e do 
século XVIII , já não se admitia a perseguição 
judiciária, por causa de superstições populares ou 
pseudocientíficas. A última queima de uma bruxa 
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na Europa ocorreu em 1782, no cantão suíço de 
Glarus. Porém, em regiões rurais da Inglaterra e de 
outros países a crença popular na bruxaria continua 
até hoje. 

Os tempos de desespero não foram, portanto, 
suficientes para cristal izar a imagem das bruxas. 
Cada região, cada cidadezinha, num misto de 
respeito e de medo, obedece e solicita a velha 
silenciosa e solitária, que transporta feixes de lenha, 
colhe plantas , cuida dos corpos e perturba os 
espíritos. As bruxas recuperam sua real idade, e são 
como Mães-Natureza. Elas habitam as pequenas 
cidades do interior. Curandeiras, parteiras em 
tempos de paz, suas "funções médicas são 
reconhecidas" e requisitadas. Jules Michelet 
observa que "durante mil anos, o único médico do 
povo era a bruxa". 

Com o decorrer do tempo, elas passam a guardar 
seus segredos relacionados com a medicina natural. 
Então , detêm um papel tradicional , um saber 
paralelo e popular que, por ser feminino, se torna 
ainda mais marginal. Vamos encontrá-las distantes, 

Detalhe de As memórias da Bruxa Onilda, 
de E. Larreula & R. Capdevila. São Paulo: Scipione, 1990. 

em espaços ermos , selvagens, nos limi tes do 
habitado, entre a Terra, o Céu e a Água. 

As bruxas moram numa gruta, ou em algum 
refúgio da floresta , ou então numa casa pobre, 
escura e suja, onde ninguém penetra. Dessa 
maneira, sua intimidade e seus segredos ficam 
protegidos. Elas gostam de espaços livres: é onde 
elas fazem sua ronda, onde comandam o vento, a 
água, o fogo, e dialogam com a terra, o mar e o céu. 
Do seu intercâmbio com os lugares, de sua 
convivência com os elementos, nascem a força de 
sua unidade e sua função de mediadoras entre os 
reinos dos vivos e dos mortos. 

Quando a doença, a fome e a miséria batem às 
portas do vilarejo, as bruxas são o outro, a mulher, 
o vizinho, alguém que possu i ainda alguma coisa 
quando já não se tem mais nada, alguém que foi 
poupado. 

As bruxas tornam-se então o núcleo, o centro de 
tudo o que não se pode compreender ou admitir. 
Elas atraem o sofrimento, o medo, o ódio; já não 
são mais seres vivos pertencentes a uma comu
nidade, mas a expressão, a causa da desgraça que 
se abate sobre cada um. O medo expulsa toda a 
lógica, toda a razão, para só reter o drama. 

As bruxas, temidas enquanto princípio de 
desordem, são também mulheres que circulam e 
perturbam a ordem estabelecida. Aldeões e 
inquisidores temem tanto seu ancoradouro fora do 
espaço socializado quanto sua onipresença, sua 
capacidade de estar em toda parte. Podendo ser 
encontradas a qualquer instante ou vistas num 
pesadelo, em meio a um sonho agitado, as bruxas 
são agraciadas com o dom da ubiqüidade e da 
perenidade. 

No decorrer de seu périplo, as feiticeiras 
envelheceram, passando da intemporal figura da 
moça que era queimada na fogueira à da velha 
curandeira de aldeia. Elas reencontram não somente 
as práticas de um saber feminino tornado tabu, mas 
também o misterioso poder ligado ao dito e ao não
dito. 

M bruxas cvm() 
arandes Pen()naaens 

D()S Cf)nws de fadas 

Magia e divindade são duas vertentes de uma 
mesma incógnita: o sobrenatural ou o inexplicável, 
o fantástico, o insondável, o mistério, enfim. Mistério 
é tudo o que ainda não foi desvendado. Segundo 
Todorov, se os fatos e os fenômenos podem ser 
explicados sem infringir as regras da veros
similhança, aí termina o fantástico e temos o gênero 
estranho. Se, entretanto, são violadas as leis da 
natureza, sendo necessário admitir novas fórmulas 
para a explicação dos fenômenos descritos, temos, 
então, o maravilhoso. 

O conto de fadas pertence ao gênero maravi
lhoso, ao sobrenatural aceito, como o classifica 
Todorov. Foi aí o primeiro lugar em que se 
encontraram acontecimentos sobrenaturais. 

O mundo maravilhoso das histórias encantadas 
é povoado de seres sobrenaturais, de elementos 
mágicos e de encantamentos, dentre eles a bruxa -
do latim bruchu, que significa "gafanhoto sem asas": 
etimologia analógica; ou simplesmente "bruxa" , com 
o significado de "mulher má". 

As bruxas são o símbolo da maldade humana, 
tão importantes quanto as forças do Bem, para sua 
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vamente da realidade ao 
imaginário para perdurar 
pela força dos símbolos 
que a caracterizam. Os 

* autores e ilustradores de 
livros infantis em geral 

·· enfatizam para as crianças 
· .. uma personagem estereo

tipada ou anêmica, decidi
damente simp lista. Seria 

avaliação e equilíbrio. As 
fadas e as bruxas são 
personagens-símbolo com 
as representações simbóli
cas do Bem e do Mal. 
Veículos de bondade e da 
maldade, do certo e do 
errado, da felicidade e da 
desgraça, elas vão tecen
do a trama dos destinos, 
comentando e questionan
do valores, dramatizando 
a própria vida, para con
cluir a mensagem, por que 
também são responsáveis. 

... preciso reunir várias perso

•------------- nagens de bruxas para que uetame ae A Drux1nna encantaaora e seu 
secreto admirador Gregório, de Eva Furnari. São Se reencontrasse a pleni-

As estórias e dramatizações onde essas forças 
antagônicas medem suas possibilidades terminam 
sempre, logicamente, com o triunfo do Bem. Essa 
proposição maniqueísta, realizada pelas Fadas e 
pelas Bruxas encontrou seu clima na época barroca 
e fez carreira na literatura infantil. 

A passagem para a fase escrita não podia deixar 
intacto o mito da bruxa. Este, pouco a pouco 
cristalizado na estrutura da narrativa escrita, 
encontra-se relegado ao nível do fantástico, ao nível 
da mais pura fábula. A personagem Bruxa, assim 
posta em cena, despe-se de seu mistério, de sua 
força de sugestão, de sua realidade. 

Existe um campo literário onde o mito das bruxas 
instalou-se para sempre: a literatura para criança. 
A personagem bruxa foi passando progressi-

131bll()llrafla 

Paulo: Paulinas, 1983. tude do mito primitivo. 
A panóplia da perfeita 

bruxa compreenderia, então, uma capa, um cinto 
feito de cogumelos e uma bolsa contendo feitiços e 
amuletos. As bruxas usavam luvas de pele de gato 
forradas de pelica e calçavam sapatos de bico 
revirado. Alguns objetos miúdos pessoais com
pletavam os adornos: o anel (que nos traz à 
lembrança a Fada), a adaga de gume duplo, uma 
faca provida de cabo, a corda mágica que elas 
usavam ao redor da cintura, o cálice ou o chifre 
usado para beber nos sacrifícios. 

Através da trama, do humor, da trânsfuga, as 
verdadeiras bruxas do século XX não aparecem 
porque ainda se disfarçam sob os adornos das 
bruxas tradicionais. 

Concluindo, ou se ri do medo ou se doma a bruxa, 
e é o que faz precisamente a literatura infantil. 

BRUNEL, Pierre, (Org.). Dicionário de mitos literários. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. 

CARVALHO, Bárbara Vasconcelos de. A literatura infantil: visão histórica e crítica. 6 ed . São Paulo: 
Global , 1989. 

COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas. 2 ed. São Paulo: Ática, 1991. 

ENCICLOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL. São Paulo: Enciclopédia Britân ica do Brasil, 1990. 

O Belkiss Regina Dei Rio é bibliotecária, 
especialista em literatura infantil e juvenil. É 

Chefe da Seção de Apoio Técnico da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte. 
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Em 1992, entrevistamos Lygia Bojunga Nunes na 
BPIJBH . Ela veio nos trazer a representação do 
monólogo Fazendo Ana Paz. Conhecemos a atriz, 
a mulher, a artesã, a jardineira, a tecelã. Generosa
mente, dando-se e escondendo-se ao produzir 
imagens de uma ficção indagadora. 

Mas a entrevista com a autora só ficou gravada 
na nossa memória. Na hora da transcrição da fita 
revelou-se um incidente de percurso: a perda da 
fala da entrevistada. Fato sugestivo já que a autora 
não gosta de dar entrevista . O inconsciente 
eletrônico fala? Lygia se constrange diante de 
perguntas familiares, subjacentes ao seu processo 
criador. São indagações pertinentes ao seu texto, 
cujas respostas possíveis se espalham por sua obra. 
Por que me perguntam coisas sobre as quais 
escrevo? 

Em 1996, quatro anos depois, reencontramos 
Lygia no espetáculo De cara com Lygia, 
comemorando a publicação de três novos livros: O 
abraço - um abraço que não tem perdão; Seis 
vezes Lucas- um conflito familiar e Feito à mão 
- uma experiência artesanal. Conversamos com a 
autora sobre a falência do gravador e pedimos nova 
entrevista. Ela ri com gosto do incidente. Parece 
sentir-se triunfante diante do atropelo. Afinal, é a 
vitória do seu desejo. "Eu não disse? Não gosto 
mesmo de entrevistas!"E a conversa flui por aí, sem 
perguntas ou direcionamentos , pelos mesmos 
caminhos de quatro anos antes: a autora, sua vida, 
sua obra, suas paixões. 

Lygia não gosta de entrevistas, mas fala 
copiosamente de si mesma a todo instante. Tem um 
sorriso amplo que irradia com franqueza sua relação 
com a vida: acolhimento, abertura, confiança. O 
olhar irrequieto aponta sinais de busca e profun
didade. 

Gaúcha, de Pelotas, ela nasceu em 26 de agosto 
de 1932. A família transferiu-se para o Rio de Janeiro 
quando ela tinha 8 anos. Logo em seguida, passou 

algum tempo em Belo Horizonte. O pai era 
incomodado pela inquietação geográfica. Mudava 
de cidade todos os anos. Esse desassossego 
parece ser transportado para a escritura da autora 
que transita pelos universos da linguagem, 
imprimindo suas interrogações sobre a realidade e 
a fantasia no seu processo criativo. 

Há muito de Lygia nos personagens que ela cria, 
mas não necessariamente nos femininos. Às vezes, 
são os personagens masculinos que encarnam a 
autora, sua vida, seu pensar, seus sonhos mais 
escondidos. 

Há muito de Lygia em Raquel (A bolsa ama
rela). Ela admite que os três grandes desejos de 
Raquel foram seus desejos durante muito tempo. 
Mulher atenta ao mundo em que vive e que 
considera machista, a autora confessa que sofreu 
muito, como Raquel , sentindo-se humilhada muitas 
vezes. A bolsa amarela é, assim, um testemunho 
da repressão e da liberação, uma reafirmação de 
possibilidades. 

Os livros de Lygia falam de suas preocupações 
políticas e sociais , suas esperanças, dúvidas e 
sonhos. Seus personagens falam por ela e buscam 
respostas para as suas perguntas. Em Corda 
bamba, por exemplo, aparecem elementos 
relacionados com a psicanálise, um árduo processo 
de investigação interior a que Lygia se submeteu 
durante quatro anos. Um dia resolveu parar e buscar 
outras soluções. Começou a escrever. Corda 
bamba veio a ser, então, um processo de auto
análise através da criação literária. As várias 
habitações de Maria foram as da autora em 
momentos diversos de sua vida. Sua viagem para 
dentro de si mesma, tentando recompor sua vida é 
um projeto a ser traçado por cada ser humano: 
compromisso de Lygia consigo mesma, com o outro, 
com os poderes da criação artística. Corda bamba 
foi o primeiro texto adaptado para o teatro. O trabalho 
foi feito por Ewerton de Castro, que também dirigiu 
a peça no Rio de Janeiro. 
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A relação de Lygia com as artes começa pelo 
teatro. Deixou seu curso de medicina para ser atriz. 
O teatro foi e é uma grande paixão, confessa, mas 
não suportou as exigências do palco por muito 
tempo. Seu temperamento solicitava-lhe a solidão 
de uma mesa de trabalho. Lidar com palavras era 
fundamental, assim como o desejo de estar quieta 
e só em alguns períodos de vida. Começou 
escrevendo para a televisão até que veio a vontade 
de fazer um livro para crianças. Surgiu então Os 
cole gas, sua primeira obra e única destinada 
especificamente ao público infantil. 

Heráclito, filósofo grego, há 22 séculos atrás, 
formulava que "nada é perma-
nente exceto a mudança". 
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escritura de Lygia Bojunga Nunes é o território que 
se abrange num lance de vista: paisagem. Cena 
em que o leitor e o escritor tecem juntos uma história 
de afinidades. Uma trama que se desenrola como 
uma verdadeira obsessão, fixação da narradora. 
Coincidentemente, Lourenço, seu leitor aficcionado, 
sonha com a mesma paisagem que ela traçara em 
sua ficção . Esse espanto entre sonho e imaginação 
ficcional leva a escritora à necessidade de investigar 
o fenômeno. Como, por quê, de que jeito ele tinha 
sonhado com a minha escrita. (pág . 20) Ruas, 
avenidas, bairros, prédios, varandas, portas e 
janelas, de onde homens se espreitam vão se 

recortando nesse livro curioso 
de Lygia Bojunga Nunes. So
nho, desenho, ficção e escritu
ra, tudo fica por conta da 
invenção. O lugar do sonho de 
Lourenço, o desenho da Me
nina do lado , a ouvinte das 
histórias da escritora eram 
iguais à paisagem que escre
vera. Mistério ou coincidência 
só-possível entre dois seres 
profundamente afins. Na paisa
gem, no país da imaginação, 
vozes ressoam. A cidade é 
entrecortada pela música da 
voz do leitor apaixonado. A 
paisagem recebe o ritmo da 
música que é também inven
ção de instrumentos, abrindo 
outras possibilidades expressi
vas. A fala cessa, ao som do 
clarinete de João, pai de 
Lourenço. O texto joga com os 

Lygia Bojunga Nunes é um 
nome que se inscreve sob o 
signo da mutabilidade. A 
mulher e a escritora primam
se pela inquietude do vir-a-ser. 
O dinamismo da vida faz-se 
transferência amorosa no 
interior das obras quando se 
instaura a relação do autor e 
da obra com o leitor . 
Fazendo Ana Paz é a cor
porificação desse movimento 
de passagem, troca de idéias 
com o outro, para o outro. A 
obra mostra o fazer literário 
como uma viagem no interior 
de um processo de gestação 
excêntrica em que os per
sonagens compõem-se e de
compõem-se, refletem e re
fratam-se. Gera perplexidade 
à própria autora que, entre 
abas, nossas e ufas, vê suas 
criações saltarem para fora de 

sentidos do corpo. O olhar, a 
Detalhe de A bolsa a ma re la, de Lygia visão, a audição. Silenciado o 

Bojunga Nunes. Rio de Janeiro: Agir, 1980. 
signo verbal, os ouvintes pers-

si, interpelarem-na. Ana Paz surge de papéis 
amassados e rasgados. Cons-trução de pedaços, 
Ana e os outros personagens são a vitória da vida e 
da criação. 

O gosto pelo cultivo das relações leitor/autor 
ganha sua representação literária no li vro 
Paisagem . Instaura uma interessante corres
pondência com Lourenço que descobrira "o 
endereço de seu autor preferido". A escritora, 
mergulhada no monólogo inacabado de Fazendo 
Ana Pa z (afinal, sua própria história não se 
completou!), emerge no exercício pleno da 
comunicabilidade com seu leitor, usando a literatura 
como afeto e enderaçamento para o próximo, aquilo 
que essencialmente nos faz homens. O humano na 

crutam, através dos sons musi-cais, paisagens 
invisíveis. 

Foi com Reinações de Narizinho, de Monteiro 
Lobato, que Lygia descobriu a literatura, aos sete 
anos de idade. "Um livro que amei e li tantas vezes", 
diz emocionada e com um ar absorto. O sentimento 
da descoberta animará o mundo ficcional da futura 
escritora. O heurema, a invenção faz-se o princípio 
de sua escritura inquieta. Lygia diz que não escreve 
para crianças. 

"Só escrevo e quando o faço, não penso em 
destinatários. Concentro-me no que tenho que 
contar e isso já é bastante trabalho. Escrevo e 
ponto. Faço literatura". 
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Aspira a ser lida também pelos adultos, desa
fiando as fronteiras entre os dois públicos. Qualquer 
literatura infantil de qualidade será também literatura 
de adultos, com leituras diferentes entre os 
pequenos e os grandes. Que idade tem o olhar que 
se debruça sobre a obra de arte, enamorado? 

O estado poético, para Lygia, se revelará estado 
de amor. A leitora apaixonada na qual ela se investira 
tornou-se uma amadora dos livros. Livros da 
infância, livros da adolescência, livros da 
maturidade. Leitora criança, leitora adolescente, 
leitora adulta, sob qualquer ângulo, a autora opera 
em sua escritura enquanto o olhar produtor da 
criação. 

Os autores que ama fornecem-lhe o substrato da 
fantasia. Apaixonou-se por Edgar Allan Poe, 
Dostoiésvsky, Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa. 
A química do poder imaginativo formula uma lista 
inumerável desses casos de amor. As mulheres 
autoras também usufruem de sua admiração, de seu 
encantamento. Clarice Lispector, Cecília Meireles, 
Jane Austin, Katherine Mansfield. 

Gente e livros, suas paixões. Lygia, sujeito da 
paixão. Fourier considerava que o homem está todo 
inteiro nas suas paixões. O fazer literário dessa 
autora é um fazer apaixonado, marcado por 
encontros, revelações e achados. Vinho, jazz, poesia 
e literatura acompanham seu estado de fusão 
amorosa. Mil lugares, mil cheiros, mil sensações. 
Paixão de viver, ler e escrever sintoniza esta obra 
na estação polifônica da criatividade de uma menina 
em trânsito: deslocamento, vôo mediante a 
imaginação inventiva, vertentes expressivas de uma 
caminhante em busca do som, do cheiro, da forma 
e do significado das palavras. Vida e texto se 
confundem na consciência da atriz. 

Mulher fecundada pelo amor, artesã da palavra, 
jardineira que cultiva suas raízes literárias e 
dissemina-as na sua obra, Lygia realiza projetos de 
livros e palco. A arte de representar, a teatralidade 
aparecerá como o traço profundo, muitas vezes 
velado da obra dessa autora. Enfrentar o seu próprio 
discurso significa encontrar o que era desconhecido, 
o que estava escondido: a atriz, a autora do ato, a 
que representa em espetáculos. 

Toda a obra de Lygia pressupõe uma cum
plicidade que o espaço teatral requer. O leitor é 
espectador solicitado a participar. O monólogo 
Fazendo Ana Paz, por exemplo, instiga essa 
intervenção co-participativa. Espectador e ator 
remanejam seus papéis. A autora fala em espanar 
o pó da atriz. Trazê-la à luz. Torná-la ser murmurante 
de poesia. Descobre que falar, escrever e 
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representar constituem manifestações semelhantes 
projeções existenciais com várias facetas. Em toda~ 
elas, a mesma busca de emergência subjetiva da 
relação do homem consigo mesmo e com outr~s 

Suas palavras: 

"Apesar da intimidade que eu tive no passado 
com o Teatro, desde o meu primeiro livro 
publicado, venho relutando em ver o meu 
pessoal, quer dizer, os personagens criados nos 
meus livros, tomando corpo num palco. Tive 
sempre a sensação esquisita de que, facilitando 
a ida deles pro Teatro, eu estaria, de certa forma 
traindo a tendência natural deles todos, qu~ 
nasceram e cresceram em livro, sem gostar de 
sair lá fora ... " 

"Um tempo atrás, o talento e a determinação de 
Bia Lessa me fizeram rever essa postura - o que 
me bateu como um verdadeiro ato de amor ao 
aprendizado teatral". 

. Dessa r~tomada amorosa, decorreu uma criação 
1nter-sem1ot1ca, uma atitude narrativa de tradução 
de linguagens. O texto literário transcreveu-se em 
texto t:atral. .Textos verteram-se noutros. Lygia 
transpos da linguagem literária para a teatral os 
livros infanta-juvenis Nós Três (Editora Agir) e O 
meu amigo pintor (José Olympio Editora). Dentro 
das versões teatrais, ela trabalha com outras 
expressões: a escultura em Nós Três e a pintura 
em O meu amigo pintor. A estrutura dialógica 
do pensamento poético e estético da escritora 
enco~trn sua forma transbordante no diálogo 
dramat1co que o teatro possibilita, impregnado da 
canção do mar - que ela ama- e de todos os ruídos 
da cidade, da natureza e da vida. Enfim, de toda a 
musicalidade que ela descobre nas vozes nos 
instrumentos. Toda a música como resultado da 
imagina.ção criadora, diria Arnold Schoenberg, 
compositor da Escola Expressjonista. Lalaralalalá. 

Escrever para Lygia é um processo de recriação 
dos sonhos e experiências vividas. Ela explica que 
isso, como todo processo de (re)criação, é também 
um processo de liberação. Para estar bem ela 
precisa escrever, se não livros ou peças, pelo menos 
cartas. Livre para escrever, ela registra no texto sua 
liberdade de corrigir, reescrever, verter: 

"A liberdade de fazer uma cena, um parágrafo, 
um capítulo do jeito que a minha imaginação 
pedia e não do jeito que esperavam de mim. 
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E era só querer, que eu fazia cena atrás de cena 
só com um gato-pingado. Ou sem nenhum. 

Eu podia fazer um capítulo de três linhas. 
Ou de três páginas . 
Ou de trinta. 
Nossa! 
Querendo, eu botava um barco dentro do livro. 
Eu botava bicho. 
E ainda por cima fazia ele falar. 
E fazia o barco chorar, tá bem? 
Puxa, eu podia tudo". 

(NUNES, Lygia Bojunga. Livro: um encontro 
marcado com Lygia Bojunga Nunes. p. 54) 

O mergulho na liberdade 
criadora, no entanto, parece não 
obscurecer a preocupação da 
forma, a qualidade literária. Tem 
uma forte predileção pelo diálogo. 
Diz que é uma herança dos 
tempos em que escrevia para o 
rádio , a televisão e o teatro. Não 
se trata de estratégia: sai natu-

~:ªec;.ec~i::~~ ralmente e a mantém vinculada ao 
com Lygia trabalho de escritura anterior, a 

Bojunga Nunes, 
de Lygia Bojunga que esteve ligada durante anos. 

Nunes. Rio de Lygia se diz vagarosa não só 
Janeiro: Agir, 

1988. para escrever como em tudo na 
vida. Seus livros surgem devagar. 

A autora desenha letras no papel. Escreve à mão, 
ignorando a era dos computadores. Faz tudo no seu 
ritmo, que é lento. Os personagens chegam, metem
se em sua casa sem pedir permissão, entram em 
sua vida sem mu ita parcimônia. Então ela se 
pergunta: Quem é esse personagem? Que se passa 
com ele? 

Cada livro é, para ela, uma aventura nova, uma 
experiência diferente. As histórias aparecem de 
maneira surpreendente, vindas em grande parte do 
inconsciente. Uma coisa vai puxado outra até que 
se forma o novelo da trama. 

Viagem e mar. Perguntaríamos junto com Adauto 
Novaes: por que tanta paixão? Parece-nos que, em 
Lyg ia, refletem o movimento de afirmação da 
liberdade. A própria natureza da criação. Arre
batamento e objeto da arte que encerra em si o 
poder de mover, mudar. Sem as pai xões não 
ocorreriam os casos de amor que viriam a constituir 
o projeto literário da autora. 

É a intensidade passional de Lygia que lhe dá 
uma certa volubi lidade ao mesmo tempo descon-
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certante e fértil. Motivo de vibração afetiva e de 
permanente deslocamento. Assim na vida como na 
obra. Ela nunca fica apática. Corre sempre na 
direção de suas emoções . O teatro, o rádio, a 
televisão. 

"E aí aconteceu uma vida em comum toda feita 
de afinidade: a literatura e eu. Foi tão bom a gente 
se encontrar que eu nunca mais pensei nessa 
história de separar. 
Uma verdadeira prática da paixão". 

O gosto pelas viagens levou-a a percorrer as 
regiões do Brasil, as três Américas, o Caribe, a 
Europa, a Escandinávia, o Oriente Próximo, a União 
Soviética. 

Em 1964, ela passa a namorar as montanhas. 
Muda-se para um vale no Estado do Rio. Lá, funda, 
com seu marido, um inglês ótimo que o acaso fez 
bater naqueles verdes, uma pequena escola rural 
chamada TOCA, que os dois mantiveram pelo 
espaço de cinco anos. Foi uma aprendizagem da 
natureza . Mais uma expressão do seu ser 
apaixonado: o amor da Mãe-Terra, liberadora de 
energias ecológicas. 

Em 1982, a autora recebeu o Prêmio Hans 
Christian Andersen de literatura infanto· 
juvenil, pelo conjunto de sua obra. Sendo a 
primeira brasileira contemplada, teve a curiosidade 
internacional voltada para ela. Disso decorreu a 
tradução de seus livros para o francês , alemão, 
espanhol, inglês, sueco, norueguês, holandês, 
dinamarquês, finlandês, islandês, tcheco e catalão. 

O Brasil também conferiu-lhe muitos prêmios. Em 
1985, recebe os prêmios Moliere e Mambembe 
de teatro. Era a coroação de seu projeto cênico com 
a peça O pintor. Dentro de suas obras, a mulher 
Lygia passeia. Ignora-se para onde vai. Essa 
transitoriedade está no seu teatro e na sua literatura 
ambos, aventuras interiores. ' 

A autora tem uma posição ética muito definida: 

"Na natureza é assim, um 
bicho mata o outro pra 
poder matar a fome . É 
duro. mas se ele não mata 
ele morre de fome. Só a 
gente é que mata sem 
precisar matar". 

Homemveffiusn~ureza. 

Ética versus estética. Rela
ções que alimentam seu 
comportamento autoral. O 
seu discurso literário ou 

l.'!G \J30Tl1 l,\ 

TCHAU 

1 ~- -·1 
Capa de Tchau, de 

Lygia Bojunga Nunes. Rio 
de Janeiro: Agir, 1989. 
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Capa de A bolsa 
amarela, de Lygia Bojunga 

Nunes. Rio de Janeiro: 
Agir, 1980. 

teatral não fica indiferente 
a essas questões. São 
elas objeto de inquieta
ção nas composições 
para criança ou para ado
lescente. É o que faz pôr 
em crise o discurso realis
ta em sua escritura. 

De suas publicações 
mais recentes , o livro 
Feito à mão é a realização 
de um velho sonho. Um 
empreendimento artesa
nal que a autora abraçou 
desde a confecção do 
papel até a impressão 

das letras. Uma resistência à maquinização dos 
tempos modernos, uma volta ao fazer antigo, à 
gênese do processo criativo , que transforma a 
matéria-prima em livro com cheiro de arroz de pilão, 
doce caseiro ou cigarro de palha. 

Lygia divide seu tempo entre Londres e o Brasil. 
Em Londres, ela diz, tudo é mais para dentro: o 
clima, a cidade, o ar convidam a uma vida de 
interiorização. Londres tem tudo, mas ela precisa 
voltar sempre ao Brasil, pois é operária de sua 
língua, idioma que considera fascinante. A distância 

()13~Á§ I)~ 

a ajuda a aprofundar a 
sua brasil idade na me
dida em que amplia 
seu conceito de cida
dania. 

.).) 

Lygia, no palco, en
trega seus últimos per
sonagens ao público. 
Cristina e Lucas fazem 
a cena. A autora os 
encarna até o momento 
em que os chama e 
eles já não lhe respon
dem. Cristina e Lucas 
passam a ocupar o 

Capa de Angélica, de Lygia 
espaço das bibliote- BojungaNunes.RiodeJaneiro: 
cas, das livrarias, das Agir, 1990. 

salas de leitura. Saem da vida da autora para a dos 
leitores. 

Sozinha, Lygia Bojunga Nunes nos interpela com 
as mesmas palavras de Clarice, em A paixão 
segundoGH: 

"É uma metamorfose em que eu perco tudo o 
que eu tinha, e o que eu tinha era - só tenho o 
que eu sou. E agora o que eu sou? Sou: estar de 
pé diante de um susto: Sou: o que vi". (p. 67) 

L~t31Á 13().JU~t3Á ~U~~§ 

(Agir) 
Angélica 
A bolsa amarela 
A casa da madrinha 
Corda bamba 
Tchau 
Nós três 
LIVRO: um encontro com Lygia Bojunga Nunes 
Nós três (teatro) 
O pintor 
Fazendo Ana Paz 
Paisagem 
O abraço 
Seis vezes Lucas 

(José Olympio) 
Os colegas 
O sofá estampado 
O meu amigo pintor 

(Casa Lygia Bojunga) 
Feito à mão 



12eleltura 11 - ()utubrn. 100S 

Vl?tMl()S l?~Cl]JIU()S 
V~LA AUT()l?A 

1971 - Prêmio INL (texto e ilustração)-Os colegas. 
1973 - Prêmio Jabuti (categoria infantil) - Os colegas. 
1974- Lista de Honra (IBBY) -Os colegas. 
1975 - O melhor para criança (FNLIJ) -Angélica. 
1976 - O melhor para criança (FNLIJ) -A bolsa amarela. 
1978 - O melhor para o jovem (FNLIJ) -A casa da madrinha. 
1978- Lista de Honra (IBBY)-A bolsa amarela. 
1978 - Inclusão de A bolsa amarela na obra Modern Realistic Stories for Children and 

Young People- lnternational Bibliography (16th Congress of IBBY). 
1978 - Inclusão de A bolsa amarela na obra Printed for Children - World Chi ldren's Books 

Exhibition - Munique. 
1979 -Altamente recomendável para o jovem (FNLIJ) - Corda bamba. 
1980- O melhor para o jovem (FNLIJ) e Prêmio APCA-0 sofá estampado. 
1980 -Altamente recomendável para tradução nos países-membros da Organização Nacional para o 

Livro Infantil e Juvenil, por sua obra. 
1982- Prêmio Hans Christian Andersen (IBBY), por sua obra. 
1982 - Prêmio Bienal Banco Noroeste de Literatura Infantil e Juvenil para o autor -O sofá estampado. 
1984- Inclusão de A bolsa amarela na publicação Children's Books from Asia, Africa and 

Latin America ( 19th Congress of 1 BBY). 
1985 - Prêmio Literário Flautista de Hamelim - A casa da madrinha. 
1985 - Seleção para teatro de marionetes/Kalmar, Suécia -A casa da madrinha. 
1985 - O melhor para o jovem (FNLIJ) -Tchau. 
1986 - Prêmio Mambembe de Teatro- O meu amigo pintor. 
1993 - Prêmio Jabuti - Fazendo Ana Paz. 
1993 - Prêmio White Ravens - Fazendo Ana Paz. 
1995 - Prêmio Mambembe de Teatro -A casa da madrinha. 
1995 - Prêmio Coca-Cola de Teatro Jovem -A casa da madrinha. 

OBS: O Selo de Ouro, instituído pela FNLIJ, como o melhor para criança ou para jovem, fo i conferido 
a cada um de seus livros. 

O Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
é especialista em literatura infantil e 

juvenil e consultora de Pesquisa na BPIJBH. 
É também professora de inglês do 

Open Road English Course. 

O llza Matias de Sousa é doutora em 
Literatura Comparada. Escritora com 

menções honrosas em literatura infantil e 
na categoria de poesia. Trabalhou como 
consultora literária na BPIJBH. Ensaísta, 
com publicações em revistas nacionais e 

em jornais locais. 
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Nesta história, havia a menina. Ela estava -ficava sempre -
antenada com o vídeo-game. No sozinho apartamento, a televisão 
mostrava. Caras. Umbigos. Bonecas. Agora, tão engraçados, 
amanhã em repetição. 

Vídeo-tape. O tempo não passa? Passa. A garota ali, 
sentada, lendo o mundo e a Conchichina. 
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' Toda manhã, ia à escola. A noite, fazia deveres. Dormindo, 
se ligava no bicho. Querendo. Querendo tanto. Uma onça pintada 
a néon, um impossível papagaio. O pai vinha com o Mortal 
Combate, brinquedo predileto. Na verdade, seu único amigo. 

No mais, uns apertamentos. 
- Coma a comida na mesa. 
- Desligue um dos aparelhos. 
A vontade de ter uma vaca, nessas horas, quantas vezes. 

Era fera na dança do tchan. 
Tudo estaria completo, se não fosse outra propaganda. O 

galã de olhos felinos, vendendo aquários e peixes. 
- Entramos no ar com todo o equipamento: bombas, 

alcalinizantes, pedras e plantas azuis. Compre o mágico na Acqua 
Marinae e concorra a milhões em prêmios. 

Depois do quê, um cemitério. O cardume, um volume de 
vírus, se se pode chamar "cardume" a uns cinqüenta douradinhos, 
trazidos pela vovó. 

- Não parecem dar tanto trabalho. 
A mãe aceitara os fatos: uma luz acesa de noite, a energia 

puxada em bolhas. Amava a sua menina, faria qualquer sacrifício, 
embora o horror dos peixes, o desespero do íctio. 

- Nenhum desejo a mais. Você me faça o favor. 
Galinhava umas idéias. 
A tevê ligada no show, palhaços e trapalhadas. Ao invés de 

um rinoceronte, lhe davam dinheiro pras fichas. Uma tarde no 
fliperama. O que nunca chegava ao fim, num jogo contra ela 

/ . 
proprza. 

De novo pensava em algo. Certo tigre de Bengala, exibido 
por um repórter. Com a avó, era fácil tentar. Veio um hamster 
pequeno, embrulhado agarrado na fêmea. 
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- Se virarem o casal vinte, ponho tudo no saco de lixo. 
O pai ficara cismando. 
- Minha menina é uma coisa. 
Fim do último capítulo. Início de outra novela, desta vez 

uma poodle branca, comprada pelo 101. Um animal - triste 
menininha - logo logo uma desgraçada 'que não deixa o prédio 
dormir'. 

- Cruz credo, que sujeirada, a área vira um chiqueiro. 
Jornais, vasilhas, comidas, uma sarna é o que ela é. 

A menina então assistindo, não achando isto ou aquilo. 
Sentia um calor no corpo, bem abaixo da cintura. Eram pernas 
da Maddona. Like a virgin. Mortal combate. 

Por um instante - eternamente - o coração disparava. 
Nenhuma vontade marinha, florestal. Só um anti-aerismo: 

molotov no 101; incendiar o edifício; matar a tiros de laser os 
latidos da vizinhança. Explodir, num cuspe à distância, os canais 
da televisão. 

O Maria da Graça Rios 
é professora, especialista em 

literatura e consultora de pesquisa 
da Biblioteca Pública Infantil e 

Juvenil de Belo Horizonte. 



() 12~Tl2ÁT() 
V~ UM VUVL(): 

C()~§ll)~l2ÁÇÜ~§ §()1312~ 
() §l~l§Tl2() 

ana maria fabrlnv fava(t) 

lleleltura 11 - ()utubrn. 100S 

Freud inicia a abordagem do Sinistro - Das 
Unheimliche - de 1919, dizendo ser esse tema 
negligenciado na literatura da estética. Isso porque 
os tratados sobre estética abordam apenas o 
sentimento do belo, do harmonioso, do sublime. 
Buscando, por conseguinte, o veio dos sentimentos 
sublimes e prazerosos, é que Freud vai nos falar 
sobre o Sinistro - como aquilo que desperta em nós 
sentimentos de estranheza e que provocam medo 
e horror. Curiosamente, o texto de Freud provocou
me um sentimento de estranheza, e foi por este 
motivo que me lancei neste estudo. 

De forma brilhante, Freud recorre a recursos 
lingüísticos para mostrar que algum significado se 
ligou à palavra Sinistro ( Unheimlich) no decorrer 
de sua história lingüística, da mesma forma que nos 
apresenta o significado que vem se juntar às 
experiências sentidas como estranhas. 

A palavra alemã Unheimlich é o contrário de 
heimlich (doméstico) - o oposto do que é familiar; 
portanto, estranho. No entanto, nem tudo que é novo 
ou não conhecido é assustador; "alguma coisa tem 
que se acrescentar para tornar o "não-familiar" em 
Sinistro. Algo mais além existe na equação Sinistro 
= não familiar1

. 

Voltar-nos-emos para o estudo lingüístico 
abordado por Freud em sua pesquisa do vocábulo. 
A evolução de seu significado descreve uma série 
de emoções que vão do agradável ao desagradável, 
numa mudança radical de enfoque. Essa trans
formação surge de um mesmo denominador comum: 
o efeito de estranheza que atinge as coisas 
conhecidas e familiares , tornando-as motivo de 
ansiedade. Um primeiro sentido de heimlich diz do 
que pertence à casa, familiar, doméstico, amistoso, 
confortável, tranqüilo, alegre. Um segundo sentido 
se liga ao primeiro, sendo decorrente dele. Por ser 
algo pertencente à casa ou à família e, portanto, 
privado, heimlich também significa o que está 
oculto da vista, escondido, sonegado aos 
outros, secreto. Este último sentido é o mesmo 
utilizado para seu antônimo Unheimlich - mis· 
terioso, sobrenatural, que desperta terror 
por ser algo que deveria ter permanecido 
oculto, secreto, mas que veio à luz. 
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Assim, heimlich vem a ser Unheimlich no seu 
segundo sentido. O vocábulo traz um significado 
que se desenvolve na direção da ambivalência, até 
que finalmente coincide com seu oposto. Perce
bemos aqui , que o negativo un veio se juntar ao 
que era amistoso, familiar , amigável, tornando-o 
misterioso, sobrenatural, que desperta terror. Freud 
nos diz que o Sinistro é aquilo que uma vez foi 
familiar, "o prefixo 'un' é sinal 
do recalque2" e da angústia 
que se desprendeu. Se o que 
foi recalcado e estava oculto 
assumir formas de expressão, 
dará a sensação de algo es
tranho e assustador. O que era 
agradável deixa de sê-lo, 
convertendo-se no seu oposto. 
Aqui passa a ser indiferente a 
questão de saber se o que é 
sinistro era, em si , original
mente assustador ou não . 
Interessa-nos saber que 

"esse sinistro não é nada 
novo ou alheio, porém algo 
que é familiar e há muito 
estabelecido na mente, e 
somente se alienou dessa 
através do processo de re
calque"3 

No seu retorno, a qualidade 
de estranheza advém do fato 
de que são vivências não 
simbolizadas , não fantasiadas e datam de um 
estágio muito primitivo de funcionamento mental, há 
muito superado, e que aparecem de forma crua e 
sem disfarces 

Para exemplificar tais sensações, Freud busca 
inevitavelmente Hoffman, escritor alemão que se 
dedicava ao gênero fantástico, no qual o incon
trolável , o intrigante, o demoníaco e o sublime eram 
incentivo de mil elucubrações para o autor. A partir 
da literatura, Freud articu la uma série de conceitos 
e temas sobre a angústi a, as superstições, os 
desdobramentos da personalidade, o narcisismo, 
o recalque, a compu lsão, a repetição, o supereu e 
tantas outras noções em que se fazem presente toda 
sorte de sensações estranhas. 

Decidi-me por desenvolver o tema do duplo, 
como manifestação do sinistro , por entendê-lo como 
essencial para a compreensão da formação do 
sujeito e obviamente também por considerá-lo 
intrigante. E acho que, para todos nós, os desdo
bramentos da personalidade, as distorções da 

identidade - estas divisões do eu - costumam ser 
descritas como manifestações patológicas, fazendo 
parte da sintomatologia psicótica. 

No âmbito da normalidade ou mesmo da neurose, 
o retorno inesperado de uma identidade ou imagem 
de si mesmo, à percepção de um socius, mesmo 
que instantânea, provoca repulsa, devido a isso ser 
um resíduo de uma reação arcaica perante a 

aparição do duplo - de um 
outro que traz, ao mesmo 
tempo, a marca da seme
lhança e da diferença. 

O alter (outro) eu remete
nos ao problema da consoli
dação do eu e da identi
ficação que, por sua vez, 
remete ao narcisismo. Nesse 
sentido , a função da mãe 
enquanto o Outro, é uma 
referência essencial para a 
constituição da criança. 
Oferece a possibilidade de 
identificação, em que a cri
ança captura os emblemas 
da outra pessoa, transfor
mando-se de forma indife
renciada, a imagem e seme-
1 hança desse outro. Mais 
tarde, um momento de discri-
minação, de clivagem entre o 
eu e o objeto se estabelecerá, 
e o sujeito terá que meta
bolizar em si mesmo certos 

atributos que estão no outro, que lhe são alheios. O 
eu aparece então como uma estrutura alterou alheia, 
como uma instância de alteridade instalada no 
próprio sujeito . A criança reconhece o que é próprio 
e não-próprio em si , pelo desdobramento do eu. A 
vivência de unidade narcísica, agradável e 
prazerosa , acaba sendo angustiante, com o 
aparecimento do objeto fora dC? eu, incontrolável. O 
fora e o dentro, o antes e o depois, o familiar e o 
estranho são estabelecidos. No fenômeno do duplo, 
o que era para ficar encoberto se mostra como uma 
reaparição indesejada. Aquilo que por ser familiar 
e íntimo estava confinado, é reativado e percebido 
como alheio, estranho. O efeito concomitante é a 
sensação sin istra e persecutória que então se 
produz. 

Buscando o mesmo recurso que Freud, apanho 
da literatura o exemplo clássico do fenômeno do 
duplo ou alter - eu. Trata-se de O retrato de 
Dorian Gray, de Oscar Wilde. No romance , em 
vários momentos , nos encontramos d iante de 



sentimentos de horror diante do duplo, ou mesmo 
de angústia diante da onipotência das idéias e de 
estranheza pelo gênero fantástico da ficção. Além 
do mais, nos deparamos com um enredo que traz 
uma verdadeira exaltação à beleza e ao sublime, 
mas também a sua contrapartida - o horror, o 
demoníaco. 

O enredo gira em torno de Dorian Gray, um rapaz 
jovem, 

"maravilhosamente belo, com seus lábios rubros, 
finamente traçados, seus olhos francos e azuis 
e sua cabeleira crespa e loura"* 

que revelava todo o condor da juventude e pureza 
da adolescência. Possuidor de um rosto angelical, 
confiante e inocente, mobilizava em todos verda
deira adoração e fascínio por sua pessoa e ao que 
representava: um ideal de beleza e perfeição 
incomuns, que lhe conferia um lugar privilegiado na 
sociedade. Era um homem de muitas posses, 
herdadas do avô materno. Freqüentava a alta 
sociedade, sendo constantemente requisitado para 
reuniões e jantares . O pintor Basílio Hallward, 
enamorado do rapaz , foi um dos que viram em 
Dorian um ideal de beleza e pureza tão inco
mensurável , que este passou a influenciar sua vida 
e sua arte. Ao pintar o retrato de Dorian, em tamanho 
natural, deparou-se com sua maior criação, tamanha 
a beleza e perfeição de sua obra. Sentia extremo 
prazer com a presença de Dorian , e era dominado 
por sua personalidade. 

Lorde Henry Wotton , amigo pessoal dos dois, era 
alto, gracioso, e fascinante na sua eloqüência. 
Homem experiente, influenciava sobremaneira a 
personalidade de Dorian, revelando-lhe o mistério 
da vida e advertindo-o sobre a fugacidade de sua 
beleza e juventude. Em seu discurso, estavam 
sempre presentes uma apologia à juventude, à 
beleza, à satisfação e à expressão máxima dos 
desejos e emoções, mesmo os mais vis. Foi a partir 
dessa relação com Lorde Henry que Dorian se viu 
completamente perturbado, despertando por uma 
série de emoções ainda desconhecidas. 

Embora a natureza desses três personagens e 
suas relações entre si fulgurassem como um 
interessante motivo para estudo psicanalítico, eu me 
deterei nos fatos, emoções e vivências que Dorian 
Gray nos traz, especialmente no que diz respeito 
ao fenômeno do duplo. 

Dorian experimenta, diante da visão de sua 
imagem pintada no retrato, algo da dimensão da 
vivência da criança diante do espelho, no momento 
fecundo da cristalização do eu, na fixação máxima 
da forma especular. É a forma alienante de 
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integração narcísica, em vista da descoordenação 
motora e desintegração corporal ainda sentidas pela 
criança. Nessa primeira identificação com ele 
próprio , a al ienação oferece à criança a chance de 
poder se enxergar por inteiro. Esse momento é 
fecundo, mas fugidio, pois também lhe oferece a 
chance de se ver como outro; "a figura que reflete 
aparece invertida, impondo a diferença, forçando a 
alteridade"(4 l. A própria imagem vira estranho, 
trazendo a angústia de algo funesto, apavorante, 
de mau presságio e, por isso, persecutória, já que, 
na identificação, o eu incorpora os aspectos 
negativos do outro. 

Ao ser comunicado sobre o término do retrato, 
Dorian 

"passou displicentemente por diante do retrato 
e depois voltou-se para ele. Ao vê-lo recuou e, 
por um momento , as suas faces se enru
besceram de prazer. Uma centelha de alegria 
brilhou nos seus olhos, como se tivesse se 
reconhecido pela primeira vez. Permaneceu 
imóvel por algum tempo, maravilhado ... A 
sensação da sua própria beleza surgiu no seu 
íntimo como uma revelação. Até então, nunca 
tivera plena consciência dela" . 

Esse momento de júbilo narcísico é fugaz e logo 
seguido por uma extrema angústia, quando Dorian 
obtém a consciência de que um dia perderia a graça 
de seu rosto, tornando-se enrugado e disforme. 

"Pensando nisso, aguda sensação de dor 
traspassou-lhe o corpo como uma faca, fazendo 
estremecer, uma por uma, as delicadas fibras 
do seu ser". 

Um arrepio familiar diante da própria imagem é o 
que vive . Esse momento dialético impõe a Dorian a 
diferença e provoca os desdobramentos do eu como 
defesa, para desmentir a infalibi lidade da morte. 
Dorian , então, percebe a desigualdade entre sua 
própria imagem pintada no retrato e vislumbra a 
perspectiva de não mais se reconhecer nela quando 
diz: 

"Como é triste! Tornar-me-ei velho, horrível, 
espantoso. Mas este retrato permanecerá 
sempre jovem. Não seria nunca mais velho do 
que neste dia de junho .. . " 

A quebra da unidade narcísica deixa um terror 
profundo em Dorian. A perda da convicção irreal 
da imortalidade de sua alma abre-lhe uma fenda 
insuportável. Como compensação da carência, a 
dupl icação do eu é uma tentativa ilusória de 
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preencher-lhe o vazio. Pela via do excesso, a 
quantidade mudaria a qualidade: é uma proteção 
perante a ameaça de aniquilamento. Dorian, então, 
diante de tal realidade, busca potencializar uma 
sob revida fictícia, não obstante o inevitável, 
expressando seu desejo mais louco: que o retrato 
passasse a trazer as marcas do envelhecimento, 
enquanto ele permanecesse sempre jovem. Daria 
tudo por isso, até sua própria alma. 

O desejo de Dorian se realiza, e a imagem pintada 
passa a exibir não só as marcas de envelhecimento, 
mas também os traços de crueldade de sua 
personalidade, o peso de suas paixões e pecados 
e, como nos diz Oscar Wilde , a corrupção e a 
vergonha de sua alma. Apesar da vida desregrada 
que passa a levar com seu apetite insaciável, sua 
delicada face se mantém primorosa, conservando 
todo o encanto da adolescência. 

A confirmação real da satisfação de seu louco 
desejo pela visão da deformação de sua imagem 
no retrato, a princípio, soou para Dorian como algo 
estranho. 

"Teria sido atendido o seu desejo? Tais coisas 
eram possíveis! Só de pensar nelas parecia-lhe 
monstruoso". 

A sensação de algo sinistro, estranho, monstruoso, 
aqui se faz revelar pela confirmação da onipotência 
de suas idéias e pensamentos. Algo da vivência 
infantil que retorna, evidenciando a perenidade de 
crenças que se supunham ultrapassadas pelo juízo 
racional. Mais tarde , os sentimentos de Dorian 
perante sua imagem pintada e transformada pelos 
traços de crueldade e perversidade assumem 
tamanha proporção que passa a olhá-la com 
nauseante horror. 

Num primeiro momento, a duplicação do eu é uma 
medida de segurança contra a destruição, mas logo 
deve ser metabolizada e integrada a auto-obser
vação - o supereu. Esta agência, oposta ao eu, trata
º como se fosse um objeto e critica-o, pois incorpora 
o cerne de tudo o que não pode ser aceito; incorpora 
os traços negativos expulsos, transformando-se na 
consciência moral. No caso de Dorian , essa 
consciência é depositada no retrato de sua imagem, 
onde são projetados maciçamente os aspectos 
negativos do eu, revelando-se-lhe como algo 
funesto , persecutório. 

"O retrato seria para ele o emblema visível da 
sua consciência. Iria agora degenerar numa 
coisa monstruosa e repugnante, que teria que 
esconder num recanto fechado". 

O retrato então é escondido, coberto por um pano 
mortuário e trancado em um quarto distante, na parte 
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mais alta da casa, curiosamente seu quarto de jogos 
e estudos de criança. 

Por um momento, Dorian pensou em rezar para 
que desaparecesse a terrível afinidade que existia 
entre ele e o retrato; no entanto, refaz seu 
pensamento, chegando à conclusão de que não 
poderia impedi-lo. Passa então a não se importar 
com o destino da imagem pintada na tela. 

Algumas vezes, subia furtivamente as escadas 
e.m direção ao aposento fechado e, lá, expe~ 
r1mentava uma viva sensação de prazer ao 
enamorar-se de sua própria beleza refletida num 
espelho nas mãos, enquanto examinava a degra
dação de sua imagem pintada no retrato. Todavia, 
sentia temor e, em sua vida, utilizava-se de recursos 
para se esquecer do medo do terrível retrato ao 
mesmo tempo que não suportava a idéia de f'icar 
muito tempo longe dele. 

Necessário nos primórdios da constituição do eu 
mais tarde, o duplo se converte num mensageir~ 
da morte, pc;iis sua manifestação prenuncia o ocaso 
do sujeito. E exatamente tal sensação que Dorian 
sofre na disputa fatal que se trava entre ele próprio 
e sua imagem. Em proporções cada vez maiores, a 
identidade cede lugar à diferença. Dorian sente-se 
soçobrar e já não mais experimenta prazer em rever 
sua imagem no retrato. Pressente a morte em vida 
de seu eu e, nessa dialética, chega à conclusão de 
que a única saída seria destruir o retrato, destruir 
sua própria consciência. 

"Mataria aquela monstruosa alma visível para 
recuperar o sossego". 

Dorian, então, apanha uma faca e enterra-a no 
retrato. Com um grito horrendo de agonia, cai morto, 
estendido ao solo com uma faca cravada no 
coração. Mostrava-se velho, cheio de rugas e 
repugnante, enquanto seu retrato pendurado na 
parede irradiava toda a pujança de sua rara 
juventude e beleza. 

Dorian não consegue elaborar o fantasma do 
duplo e constituir-se como sujeito . Sobrevem-lhe a 
morte pela angústia da unidade ameaçada e pela 
impossibilidade de suportar o gozo de seus desejos 
insaciáveis. Sua exaltação narcísica impôs capri
chos que foram espelhados no retrato, estragando
lhe o prazer. Dorian vê-se abolido, absorvido e 
condenado por sua imagem, numa perspectiva de 
fusão narcísica onde sujeito e objeto coincidem. 
Fusão em que se denota uma dependência absoluta 
do objeto (do Outro), e que ameaça pela alteridade 
e pela sensação de inércia e morte psíquica. Acuado 
nas suas trincheiras, Dorian não tem mais à sua 
disposição senão o desmoronamento do eu e sua 
morte. 
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"Memória 
Neste invento contra a morte / que é a memória 
/ você fica comigo / fica sempre / e quando eu 
não mais lembrar / é o sinal / de que você foi 
embora ./ Afinal, morrer não é assim como se 
pensa / enquanto se pensa / 
morrer é se perder de sua história." 

Glória Leal 

Mamãe nasceu no Rio, no Hospital dos 
Estrangeiros, em 3 de setembro de 1932, filha de 
um casal de judeus austríacos que tinham deixado 
Viena entre as duas guerras, em busca de paz e 
trabalho. Seu pai, Vovô Geraldo (Gerhard Orthof) 
era de uma família de artistas, ele próprio pintor. 
Seu tio materno foi o músico Arnold Schõenberg, e 
a mãe Malvine era casada com um letrista de 
operetas vienenses. Esta avó, Vovó Malva, como 
Mamãe dizia, influenciou muito a adolescente Sylvia, 
com sua irreverência e liberdade. A mãe de Mamãe, 
Vovó Trude (Gertrud Alice Goldberg, depois Orthof), 
foi pintora e ceramista. Era de uma família burguesa 
e rica de Viena, que perdeu tudo na guerra e veio 
para o Brasil, fugindo do nazismo. Sua mãe, a Vovó 
Clara de Mamãe, tocava piano e cantava ... e chorava 
a perda da sua terra natal. 

Mamãe teve uma infância difícil. Aprendeu a falar 
primeiro alemão e falava português com sotaque e 
errado até a idade escolar. Era filha única, numa 
família de imigrantes pobres que recebia seus avós 
e tios, chegados da Áustria em guerra. Além de tudo, 
quando tinha sete anos, seus pais se separaram, 
numa época em que isto era muito incomum. Meu 
avô se casou e a sua segunda esposa tinha uma 
filha da idade de Mamãe. Esta ficou vivendo com 
Vovó Trude. Não falavam para a menina Sylvia, que 
ela era judia, por temer o preconceito; não falavam 
alemão na rua para não serem confundidos com 
nazistas, num Brasil então em guerra, lutando com 
os aliados. Na escola, as meninas faziam Primeira 
Comunhão e Mamãe também quis ... e fez, sendo 
batizada por uma família não religiosa. 

Adolescente, conheceu o Teatro do Estudante, 
de Paschoal Carlos Magno, e aos quinze anos foi a 
Julieta de Shakespeare. Tio Paschoal, como nós o 



Detalhe de Se a memória não 
me falha, de Sylvia Orthof. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1987. 

chamávamos, foi uma figura paterna para Mamãe. 
Para nós era um avô louco e divertido, que telefonava 
sempre com um apelido diferente, geralmente 
impublicável. Quando crianças, saíamos do Planalto 
Central, em Brasília, onde moramos, para fazer as 
visitas montanhosas aos avós: Vovô Geraldo, pai 
de Mamãe, em Petrópolis, Vovó Trude, mãe de 
Mamãe, em Teresópolis, Vovó Adalgisa, mãe de 
Papai, em Petrópolis, e Paschoal, em Santa Tereza. 

Aos 18 anos foi estudar teatro em Paris, onde 
estreitou os laços com a única irmã de Vovó Trude, 
a famosa Tia Hedy, que havia fugido para a França 
durante a guerra. Tia Hedy, depois da morte de vovó, 
ficou sendo a mãe de Mamãe, e hoje ainda vive em 
Paris, aos 95 anos, e me falou ontem, por te lefone, 
que estaria agora reunida a nós, em pensamento. 
Seu filho Harry, hoje vivendo em Milão, foi o irmão 
que a Mamãe não teve. Um primo que a ajudou muito 
pela vida afora, inclusive nos últimos tempos de 
doença. 

Um ano depois voltou ao Brasil e trabalhou como 
atriz no Teatro Brasileiro de Comédias, em 
São Paulo, (o TBC), e no Rio, com os grandes nomes 
do teatro e da TV, como Cacilda Becker, Walmor 
Chagas, Ziembienky, Sérgio Britto, Cleyde Yáconis, 
Sérgio Cardoso e muitos mais. 

Aos 25 anos, falava com Cacilda, no camarim, 
que estava cansada daquela vida de teatro de noite, 
ensaio de madrugada, dormir de manhã, televisão 
(ao vivo - sem videoteipe) à tarde. Queria casar e 
ter filhos. Papai, Sávio Pereira Lima, estava na 
platéia. Era um médico amigo de artistas, e Cacilda 
os apresentou. Pouco depois, Mamãe deixou o teatro 
e, apaixonada, acompanhou meu pai para uma 

l:>eleltura 11 - ()utub rn. lOOS 

aldeia de pescadores, Marobá, hoje Nova Viçosa, 
no sul da Bahia, onde viveu seus primeiros anos de 
casada, e eu, meu primeiro ano de vida. 

Papai tinha 40 anos, tinha ficado vi úvo mu ito 
jovem, com um filho pequeno; havia se casado, tido 
outro filho e se separado. Com esta vida atri bulada, 
desgostoso com seu destino, se refug iou em Nova 
Viçosa, onde trabalhava como médico de uma 
empresa madeireira, único médico da região. 

Mamãe enfrentou as dificuldades imagináveis e 
se casou somente na Igreja Católica, com aquele 
médico viúvo e desquitado (mas para a Igreja só 
viúvo), com dois filhos, meus irmãos Pau lo César e 
Leonardo, o Kiko. Quem os casou foi um fre i que na 
época arrebanhava as ovelhas negras do teatro, 
amigo dos artistas, hoje o Bispo Pri maz do Bras il , 
Dom Lucas Neves, amigo de muito tempo. 

Dois anos depois fomos morar em Petrópoli s, 
onde nasceu meu irmão Geraldo. Lá conheceu os 
amigos Pola e Tato Gostkorzewicz e Zi lah e Luís 
Tranin, amigos da vida inteira. 

Em 1959, Juscelino anunciava a construção de 
Brasí lia e a mudança da cap ital. O espír ito 
aventureiro de Papai fez com que nos mudássemos 
para lá, no início de 60, onde vivemos a vida dos 
candangos pioneiros da nova Capital. Ali nasceu 
meu irmão Pedro. Papai era médico ped iatra da 
Câmara dos Deputados, foi secretário de Saúde do 
Distrito Federal e nossa vida se estabilizou, dentro 
do que era possível para uma família estável. Mamãe 
tinha 32 anos, três filhos, dois enteados, um mari do 
respeitado profissionalmente e uma enorme 
insatisfação profissional . 

Começou a usar sua criatividade na TV Brasíl ia 
com um programa infantil de fantoches, o Teatro 
do Candanguinho. Contava histórias infantis na 
Rádio MEC, era júri do concurso de Miss Brasíl ia e 
desenhava fantasias para o cabeleireiro Augusto, 
nos bailes carnavalescos, onde ele ganhava todos 
os prêmios da categoria "originalidade". Foi 
professora na UNB, sem nunca ter sido universitária. 
Criou um grupo de teatro amador com operários, 
no SES/, onde encenou Morte e Vida Severina 
de João Cabral de Melo Neto, numa montagem com 
atores operários que entusiasmou Paulo Autran, que 
viajava com a mesma peça numa turnê nacional. 

Passamos nossa infância neste ambiente de 
teatro, ensaios, cenários e figurinos invadindo a 
casa, junto com companhias de teatro em turnê e 
jovens artistas de Brasília. Seguiam Mamãe, numa 
tentativa de compensar o deserto cultural e os 
tempos de ditadura. Dentre estes, alguns se 
tornaram famosos: Ney Pereira, hoje o cantor Ney 
Matogrosso; Claudio Gaya, ator e dançarino que 
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memórias zoológicas, de Sylvia 
Orthof. Rio de Janeiro: Salamandra, 1983. 

mais tarde foi um dos Dzi Croquetes; Vicente 
Pereira, autor de teatro e TV, que iniciou o chamado 
teatro besteiro!; Ana Miranda, hoje conhecida 
escritora e sua irmã Marlui Miranda, cantora e 
compositora e muitos outros, menes famosos mas 
não esquecidos. Dormíamos na sala ouvirido jovens 
ensaiando Fernando Pessoa, Florbela Çspanca, 
Camões e o fantasminha Pluft de Maria Clara 
Machado, e "caminhando e cantando e seguindo 
as canções" ... Para nós, muitas vezes era difícil 
chegar numa casa vazia e desorganizada, entender 
aquela mãe com uma criatividade inesgotável, uma 
artista que se refugiava na fantasia do teatro para 
escapar da dura realidade de uma família numerosa 
e fora do padrão, na capital de um país em regime 
militar. Temos lembranças cheias de risos e 
lágrimas, de um tempo difícil, com amigos de nossos 
pais presos ou exilados, com nosso telefone 
censurado e o carro da polícia na esquina, 
aterrorizando e vigiando. 

Nas férias, íamos para o Festival de Inverno de 
Ouro Preto, onde Mamãe dava cursos de teatro ou 
para o Festival de Arcozêlo, com Paschoal Carlos 
Magno e suas inacreditáveis irmãs italianas, tia 
Aurora, tia Orlanda e a terceira? Se a memória 
não me falha ... Era divertido, mas não era fácil. 
Conciliar o inconciliável ... 

Ser filho de Sylvia Orthof era mais divertido para 
quem via de fora. De dentro, tivemos tempos difíceis. 
A liberdade cerceada, a censura dificultavam o 
trabalho de Mamãe. A pressão aumentava e, em 
1966, aos 34 anos, ela fugiu para Paris, com Vovó 
Trude, Geraldo e eu, para os braços de Tia Hedy. 

Mamãe "deu um tempo", como se diz hoje em dia. 
Pedro, com 2 anos, e Papai ficaram em Brasília. 
Paulo se casou com Nena. Kiko morava no Rio com 
sua mãe Marita. Geraldo e eu fomos para um colégio 
interno na França e aprendemos a rezar em francês, 
"Je vous salue, Marie, mere de Oieu ... " e a pedir a 
reunião da nossa família e a volta ao Srasil. 

Depois de 4 meses, Papai foi nos buscar. 
Voltamos à vida familiar em Brasília. Prosperamos 
junto com a "corrente pra frente, Brasil", mudamos 
para uma casa no Lago, mas o cerceamento da 
liberdade, o cerco militar, a censura e a tortura não 
deixavam nossa família ser feliz. Meu irmão Geraldo 
estava brincando com o filho de Márcio Moreira 
Alves, quando chegou o AI 5 e o fechamento do 
Congresso, e foi devolvido às pressas no caminho 
para o exílio. 

Mais tempos duros vieram. Papai descobriu que 
estava com câncer e resolveu devolver Mamãe e 
os filhos ao velho Orthof. Mudamos em 1971 para 
Petrópolis . Nossa casa em Brasília foi vendida e o 
dinheiro, perdido, aplicado na Bolsa, que ruiu 
naquele ano. Retomamos ao convívio familiar com 
as famílias Orthof e Pereira Lima, e os velhos amigos 
de Petrópolis. Por pouco tempo, pois alguns meses 
depois Tato perdia sua mulher e as duas noras num 
trágico acidente de automóvel. Mais alguns meses 
e nós voltávamos a Brasília para tentar atender às 
necessidades da doença de Papai. Mamãe ficou 
viúva aos 40 anos. Voltamos a Petrópolis e então os 
dois amigos viúvos, Mamãe e Tato, se encontraram 
e se casaram. 

Começou aí a segunda etapa da vida de Mamãe. 
Recém casada com Tato, voltou ao Rio e retomou 
sua vida profissional. 

Escreveu e dirigiu no MAM (Museu de Arte 
Moderna) do Rio , a premiada peça infantil A 
Viagem do Barquinho, em que toda a família 
trabalhava. Do teatro passou à literatura infantil e 
começou a sua carreira de sucesso como escritora. 
O casamento fez com que Tato, aposentado como 
arquiteto, e também artista, retomasse a pintura e o 
desenho, passando a ilustrador da maioria dos livros 
de Mamãe. Alguns foram ilustrados por ela própria, 
outros por meu irmão Gê e outros por vários 
desenhistas. 

Enquanto isso, nós, adolescentes, tentávamos 
nos adaptar a tantas mudanças. Dois anos depois, 
numa noite do início de 75, quando estava a família 
reunida jantando em casa, com os pais de Mamãe 
separados há 35 anos, mas sempre amigos e 
jantando juntos, Vovó Trude enfartou e morreu. Mais 
um duro golpe para Mamãe, que não tinha mais a 
intermediária pacifista para ajudá-la na sua 
conflituada relação com Vovô Geraldo. 



Pouco depois, eu me casava com Joaquim, e 
Geraldo e Cecília começavam a namorar. Mamãe 
tinha a vida cada vez mais voltada para a literatura, 
sendo reconhecida cõmo escritora. Pedro cresceu, 
Mamãe e Tato mudaram para Petrópolis e produzi
ram mais de cem livros. 

Em alguns momentos, foi difícil ser filha da 
escritora famosa. A Bienal do Livro coincidia com 
os nossos aniversários, meus filhos nasceram 
enquanto Mamãe descobria o prazer de fazer o que 
gostava, de ter sucesso. Mamãe escrevia livros e 
fazia dedicatórias aos netos Mariana, Francisco e 
Nina. 

A artista Sylvia Orthof nos roubava a mãe e avó e 
colocava nossos nomes em seus personagens. 
Vieram os tempos da família separada. Geraldo e 
Cecília, com a filha Nina, ficaram longos anos 
fazendo mestrados e doutorados em Arte e Música, 
em Nova Iorque. Pedro foi morar em Barcelona, 
experimentando a vida. 

Depois, o retorno. Os filhos voltaram ao Brasil. 
Nasceu a quarta neta, Olívia. Começamos a nos 
reencontrar, aceitando nossas diferenças. Aos 60 
anos, Mamãe perdeu seu pai, ele com 90. Foi um 
tempo duríssimo para ela, filha única, lidar com o 
pai difícil, doente, exigente e sem família, após 4 
casamentos. 

Tivemos, nós, os filhos, de ser irmãos da Mamãe. 
Ela lamentava muito não ter irmãos, e neste último 
ano e meio, agradeci à Mamãe não só o fato de ter 
me dado irmãos, mas principalmente estes irmãos. 
Todos estiveram próximos e isso tornou menos difícil 
a dor da situação. Fomos valentes e corajosos e 
não a abandonamos, como ela não abandonou seus 
pais. Mamãe morreu com seus três filhos em volta, 
o genro, as noras, os netos, o marido. 

Mais madura, pude olhar para ela e ver a vida 
rica que construiu . Fomos criados num modelo de 
coragem, dignidade, solidariedade e respeito pela 
vida, e cada um a seu modo tem feito bom uso deste 
exemplo. 

Mamãe teve uma vida plena e rica, e neste 
inevitável inventário, é bom ver que ela fez a sua 
parte, o seu melhor possível. Foi casada por 15 anos 
com Papai e por 24 com Tato. Desempanhou o 
melhor que pôde o papel de madrasta dos dois filhos 
de cada marido. Foi sincera e tentou superar as 
dificuldades. Teve nós três, seus filhos, seus quatro 
netos e mais todos os outros emprestados, filhos 
dos enteados, do genro, da nora. Foi generosa. 
Criou, trabalhou, usou seu potencial, não desper
diçou seu talento, foi coerente com sua ideologia 
de liberdade e de paz. 
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Agora, no início do ano passado, quando 
descobrimos o câncer que a levou, imaginávamos 
que teria poucos meses de vida. Ainda viveu um 
ano e meio, e nesse tempo escreveu vários livros, 
enfrentando a quimioterapia, os exames, duas 
cirurgias e três internações hospitalares. Foi pena 
ter ido agora, com tanto ainda por fazer. 

Mamãe sempre foi mística. Voltou a pedir ajuda 
à religião, que nunca esteve ausente de sua vida. 
Seus livros estão repletos de símbolos religiosos, 
judaicos e católicos. Quando começou a pesquisar 
a cultura brasileira e afr icana, os orixás do 
candomblé também participaram de sua literatura, 
numa mistura alegre e solidária de um Deus único e 
generoso. Quando vejo os quadros do pintor Marc 
Chagall, penso que era assim a religião de Mamãe: 
alegre, fraterna e generosa. 

Foi um tempo de convívio intenso e doloroso. 
Passamos a conviver com intimidade com ela e Tato, 
que aos 85 anos se mostrou um companheiro de 
verdade, para a alegria e a dor. Mamãe, que 
esperava cuidar de Tato, foi cuidada por ele. Mais 
uma vez a vida se mostrou imprevisível. 

Detalhe de Os bichos que tive: 
memórias zoológicas, de Sylvia Orthof. Rio 
de Janeiro: Salamandra, 1983. 
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Até quase o final, Mamãe negou a presença da 
metástase que a levaria. Há poucas semanas, 
quando me perguntou se eu achava que morrer doía 
eu respondi que às vezes viver doía mais. Ela, então, 
começou a falar e escrever sobre a morte. 

Foi só no fim que a doença se mostrou pesada 
demais. O carinho e a humanidade da equipe de 
oncologia do Dr. Mauro Sérgio Vieira de Melo 
amenizaram-na a dor. Mamãe teve pessoas 
especiais que a ajudaram: Dr. Ribamar, as auxiliares 
de enfermagem Geralda e Cida, a secretária 
Adriana, a anja-da-guarda Sandra, que agora 
continua ajudando Tato e ainda o Carlinhos, misto 
de amigo e motorista. 

Além disso, os amigos que não poderia citar sem 
cometer injustiças. 

De todos , e de cada um, guardaremos uma 
mistura de ciúmes e carinho. 

De Fernando Pessoa, 
poeta querido de Mamãe: 
"Valeu a pena? Tudo vale a pena 
se a alma não é pequena". 

Nos últimos dias não pude deixar de pensar como 
o nascimento e a morte são parecidos. A espera, a 
ansiedade, o convívio familiar mais íntimo, nossos 
corações e mentes voltados para um único tema. 
No fim, a morte de Mamãe foi como um parto às 
avessas: seus filhos ao redor da cama, o genro, as 
noras, os netos, o marido, os enteados, todos 
próximos, diminuindo a sua dor, ajudando-a a morrer 
como ela nos ajudou a viver. No nascimento e na 
morte, cada um é insubstituível no seu papel. Foi 
um parto às avessas e, sendo assim, hoje este 
encontro pode ser visto como um batizado. Para 
ela, ser guardada em nossa memória, e para nós, 
seus filhos, foi o batismo de fogo da maturidade. 
Ficamos com a herança de não só acreditar na 
Justiça, na Paz, na Solidariedade, mas de trabalhar 
por elas. 

Ao padre Djalma, companheiro de trabalho e de 
ideologia, obrigada por celebrar esse ato. 

Sylvia Orthof Gostkorzewicz 
03-09-1932 
24-07-1997 

Detalhe de Fantasma de camarim 
(doideiras com Apolônia Pinto}, de Sylvia 
Orthof. Belo Horizonte: Formato, 1995. 
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E assim ... Era uma vez ... 
Quando dei por mim, estava lendo Camões, 

Fernando Pessoa, José de Alencar, Machado de 
Assis, Carlos Drummond de Andrade. 

Em que tempo e por quais caminhos esses seres 
entraram na minha vida? Pouco a pouco a lem
brança, a princíp io nebulosa, ilumina-se . E é 
buscando lá longe, no emaranhado das minhas 
lembranças, que minha emoção desenha, diante 
dos meus olhos, a imagem da minha professora, 
Drª Neusa. Pequena, quase franzina, cabelos curtos 
que muito combinavam com sua doce energia, 
andar decidido e a tranqüilidade de quem sempre 
sabe onde quer chegar. O brilho no olhar atento, a 
fala mansa, na mão o gesto lembrando a mãe. Foi 
essa mão-gesto-mãe que me conduziu, enquanto a 
mansidão da fala me levava para o outro lado do 
espelho. Eu era Alice; do outro lado, encontrei 
Pollyana. 

Não sei precisar, no tempo, quando ouvi pela 
primeira vez aquele "Bom dia, meninas", naquela 
sala de aula de um colégio só para moças. Mas é 
justamente essa imprecisão que resguarda a magia 
do momento. E o que desperta o gosto pela leitura, 
senão a fantasia a que ela nos remete? 

Sábia, minha professora começa pelo "Era uma 
vez ... ". Sua sensibilidade soprava-lhe que éramos 
pré-adolescentes com um pé na infância e, no fundo, 
ávidas por viver ainda, tanto quanto possível, os 
encantos próprios da etapa que se ia. E assim, pela 
porta aberta por aquele "Era uma vez. .. ", Pollyana e 
todo o alucinante mundo dos personagens literários 
foram entrando na minha vida. 

Olho pequena para aquela mulher que crescia a 
cada palavra e penso, admirada: "Quanto ela deve 
saber! " Encantada, acompanho-a, enquanto diz 
daquela menina que tem uma forma diferente de 
encarar as dificuldades da vida, conseguindo, 
mesmo nas adversidades, encontrar motivos para 
ser fel iz. 

Magicamente, Pollyana traz para aquela sala as 
imagens de um país e de uma cultura para nós 
desconhecidos. No nosso país tropical , cidade do 
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inter ior, brincávamos de amarelinha , pegador 
(pique), queimada, crianças soltas pelas ruas. 
Comíamos bananas quando sentíamos fome durante 
as brincadeiras, e atravessávamos o rio para ir ao 
quintal do vizinho. Mas, talvez por isso mesmo, por 
ter a sensibi lidade aguçada pelo contato tão natural 
com a vida, é que aquela menina distante falou tão 
fundo em minha alma adolescente, com sua 
coragem para enfrentar a rigidez do inverno e da 
família, e com sua alegria em partilhar determinados 
alimentos que se escasseavam conforme as 
estações. 

No ponto em que Pollyana 
descobria os encantos de ter 
sido alojada no sótão da casa 
da tia rica, porque dali poderia 
apreciar uma paisagem des
lumbrante, Drª Neusa interrom
peu a narrativa. Minha profes
sora tinha alcançado seu ob
jetivo: todas iríamos correndo 
buscar o livro para conhecer as 
surpresas que aquela história 
ainda reservava para nós. A 
leitura do texto era a única 
maneira de penetrar naquele 
mundo encantado e desconhe
cido. O que eu ainda não po
deria imaginar, é que naquele 
momento estavam-me sendo 
abertas as portas de um des
lumbramento sem fim ... 

Eleanor 
H. Porter 

uma fome longe de ser física. Hoje, tendo vivas 
essas lembranças, sei que nenhum creme jamais 
terá aquele sabor que nunca experimentei, e que 
nunca mais vou tremer de frio numa tarde morna de 
verão. Naqueles momentos mágicos, o mundo real, 
ao meu redor, tinha deixado de existir. 

Foi a partir de Pollyana que entendi o que a 
leitura poderia fazer na minha vida. Mudei mesmo 
minha maneira de ler. Até então, só lia para a 
professora pequenos trechos em voz alta, na hora 
da "argüição", sempre com medo de errar. Descobri 

que poderia ler para mim, pelo 
meu gosto, pelo meu prazer, 
pelas minhas descobertas, para 
aprender, para sonhar, para 
voar. 

O meu pensamento, mais que 
nunca, ultrapassava os limites 
do tempo e do espaço e pene
trava no mundo das persona
gens mais diversas. Passava, 
com desenvoltura, do Rio de 
Janeiro de Machado de Assis à 
floresta de José de Alencar; do 
cortiço de Aluísio de Azevedo 
aos salões de Anna Karenina; 
das loucuras de Dom Quixote à 
tragédia de Madame Bovary. 

Depois da aula , corro à 
papelaria São Paulo. Loja gran
de; na prateleira, muitos livros. 
Avidamente peço Pollyana e 
recebo um livro novinho, sem 

Capa de Pollyanna, de Eleanor 

Fui introduzida na leitura e 
adquiri identidade de leitor a 
partir do momento em que minha 
imaginação criadora foi aguça
da, permitindo-me viver o texto. 
Para construir uma identidade 
própria, o leitor precisa, em 
princípio, de um Outro que seja 

H. Porter. São Paulo: Cia. Ed. Nacio
nal, s/d. 

marcas. Não me recordo de como era a capa, mas 
a cor me parece azul. Na lembrança, azul é uma 
cor tão doce ... 

Levo-o embrulhado em papel manilha rosa, e 
chegando em casa vou para o meu quarto. Deitada 
em minha cama, que ficava debaixo da janela, podia 
ver o sol refletindo-se na imensa jabuticabeira. Era 
por uma dessas tardes mornas de cidade do interior, 
quando o tempo não passa. Vou lendo o livro 
devagar, encantada. Meu pequeno mundo vai-se 
distendendo à medida que descubro tantas coisas 
antes ignoradas! ... De'paro com outro mundo , 
distante da minha realidade , mas muito perto da 
minha fantasia. O sol na jabuticabeira não me 
impede de sentir frio quando leio sobre o inverno 
rigoroso. O desejo que sinto de saborear aquele 
creme conseguido com tanta dificu ldade vem de 

objeto de identificação, para que 
este sirva de condutor no processo de afirmação e 
consolidação de sua identidade. Seja o professor, 
os pais ou alguém próximo, que tenha por incum
bência despertar o gosto pela leitura no aprendiz, 
deverá ter em mente que a conscientização dos 
benefícios da leitura só poderá ser desenvolvida 
conforme a experiência vivenciada pelo leitor. Para 
que isso ocorra, o condutor deverá ele mesmo 
transmitir seu próprio prazer, testemunhando seus 
ganhos na fala, no olhar, nos gestos, transmitindo 
seus conhecimentos não apenas por raciocínios 
lógicos, mas pelas vias da sensibilidade e da 
experimentação. E, sobretudo, pela via do desejo, 
o que promoverá no outro algum movimento em 
relação ao seu próprio desejo, mobilizando-o nesse 
movimento de identificação com aquele que ali está 
para transmitir. Forma-se , posteriormente, sua 
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própria identidade com o texto literário. Dizer apenas 
que ler é bom e, teoricamente, discorrer sobre a 
importância da leitura e o prazer que proporciona, 
soará para quem escuta como uma grande mentira, 
como aliás acontece com todo conceito não 
avalizado pela experiência de quem o emite. 

É importante frisar que só nos identificamos com 
quem supomos ter o saber e que nos traga algo 
que realmente tenha e que nós não temos, mas 
desejamos. É por meio da falta que somos 
mobilizados a desejar algo mais. E o que fez aquela 
professora senão criar em mim, pela primeira 
narrativa, um desejo de experimentar além do meu 
mundo, levando-me a buscar, além do enunciado, 
a enunciação das entrelinhas? Conduziu-me a uma 
espécie de amarração com o inconsciente, onde se 
vislumbra a possibilidade de perceber os não-ditos 
da história, que transforma o leitor em co-autor do 
texto literário . 

Faz algum tempo, quis relerPollyana. Ainda não 
o fiz, temendo quebrar a magia que só existe na 
recordação. Ele teve o seu momento na minha vida, 
foi a energia propulsara que me levou a descobrir 
os livros e a me encantar com eles. Não posso me 
permitir colocá-lo no lugar comum a todos os outros 
livros, submetendo-o ao julgamento de outro olhar 
que não seja aquele primeiro, puro, encantado, 
atônito. Quero conservar a gratidão pelo que vivi 
naqueles momentos de frio ao sol de verão, e pela 
figura doce que, com seu "Era uma vez ... " permite 
que essas lembranças , num movimento quase 
proustiano, reavivam toda a ternura que sinto por 
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aquela etapa da minha vida. Drª Neusa despertou 
em mim o prazer da leitura quando deixou o gosto 
do creme na minha boca. 

Para muitos, Po llyana seria sinônimo de uma 
alienação representada pela fuga dos problemas, 
numa visão simplista de que em tudo existe motivo 
para ser feliz. 

Compreendo Pollyana de outra maneira. Quando 
a menina diz à governante mal-humorada (que, 
como a maioria das pessoas, também não gostava 
da segunda-feira) que deveria se sentir feliz porque 
só daí a sete dias seria segunda-feira novamente, 
enxergo uma inteligente dose de bom-humor, já que 
a vida, na verdade, é muito mais ampla que um dia 
da semana. 

Em outras situações semelhantes, a personagem 
nos passa o sentimento de que, concretamente, 
podemos tirar proveito das dificuldades e aprender 
muito com as situações corriqueiras, do dia-a-dia. 
E adquirir conhecimentos para usá-los nas mais 
diversas e surpreendentes situações da vida é, 
certamente, o maior dos ganhos. Entretanto, sei que 
essas compreensões me vieram porque as intuí 
naquele primeiro olhar que direc ionou o meu, que 
me introduziu no mundo da magia literária e que 
abriu, amplamente, a janela do meu quartinho no 
sótão para uma paisagem deslumbrante. 

Concluímos que tudo depende desse primeiro 
olhar que nos conduz, pois gostar de ler pressupõe 
toda uma simbologia mitológica que nos leve à 
compreensão do prazer. Para gostar de ler, é 
preciso compreender, e, sobretudo, amar Pollyana. 

O Maria do Carmo Mangelli 
Ferreira Araújo é psicóloga 

e psicanalista. Presidente do 
GREP - Grupo de Estudos 

Psicanalíticos - BH/MG. 
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D CONCURSO NACIONAL DE UTERATURA CIDADE DE aao HORIZONTE E 
CONCURSO NACIONAL DE UTERJ.\fU{{A INFANTIL JOAO-DE-aARRO 

VERSÃO 1997 

til ----

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte realizou , recentemente , a versão referente ao ano de 1997 dos 
Concursos Nacionais de Literatura Cidade de Belo Horizonte e João-de-Barro. Promovido 
pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, o 
Concurso Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte premiou as categorias de poesia, 
ensaio e romance. Já o Concurso Nacional de Literatura Infantil João-de-Barro contemplou a 
literatura infantil. Obedecendo ao critério de rodízio, a próxima versão do Cidade de Belo Horizonte 
estará premiando as categorias de poesia, conto e dramaturgia, enquanto o João-de-Barro aceitará 
inscrições de obras de literatura juvenil. O período de inscrições deve in ic iar-se no final deste segundo 
semestre. 

Criado em 1947, por ocasião do cinqüentenário da cidade , o Cidade de Belo Horizonte vem 
revelando a produção de escritores como, por exemplo, Carlos Herculano Lopes, Antonio Barreto e Luis 
Giffoni, entre outros. 

Em 1974, saía o decreto instituindo o João-de-Barro, o qual, ao longo dos anos, premiou autores 
como Rita Espeschit, Stella Maris, Mônica Versiani, Leo Cunha e Maria da Graça Rios. Uma peculiaridade 
deste prêmio é a formação de dois júris distintos - um adulto, composto por 3 especialistas em literatura 
infanta-juvenil e outro, integrado por 1 O alunos da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. 

O objetivo maior dos concursos tem sido incentivar a criação literária entre brasi leiros natos ou 
naturalizados, com uma produção inédita em língua portuguesa. Cada candidato pôde inscrever quantos 
títulos desejou, com pseudônimos diferentes para cada texto. 

Registramos o número de inscrições de interessados provenientes de quase todos os estados brasileiros, 
montante que superou as expectativas quando comparado aos anos anteriores: Cidade de Belo 
Horizonte: 781 inscrições (total nas 3 categorias) e João-de-Barro, 639 inscrições. 

Para tornar ainda mais atraentes os concursos no período em que comemoramos o centenário de 
fundação de BH , os prêmios para esta versão foram orçados em R$15.000,00 (quinze mil reais) 
para cada primeiro lugar de cada categoria, dos dois concursos. 

Os resultados foram divulgados para a imprensa em coletiva no dia 27 de abril e a premiação aconteceu 
dois dias depois, no Teatro Francisco Nunes. Os presentes tiveram a oportunidade de assistir, ao término 
da solenidade, ao espetáculo Quadrante, de Paulo Autran . 

A seguir, a lista dos vencedores e classificados em cada categoria: 

ROMANCE 

1!! lugar: 
• ELVIRA VIGNA- RIO DE JANEIRO/RJ 

OBRA: ÀS SEIS EM PONTO 

CLASSIFICADOS: 

e FERNANDO BONASSI - Osasco/SP 
OBRA: O CÉU & O FUNDO DO MAR 

e MANOEL CARLOS KARAM - Curitiba/PR 
OBRAS: ENCRENCA e PESCOÇO LADEADO POR PARAFUSOS 



e CUNHA DE LEIRADELLA - Belo Horizonte/MG 
OBRA: CONCERTO A QUATRO MÃOS E DUAS MENTES 

ENSAIO 

1!! lugar: 
e HELOISA MARIA MURGEL STARLING - BH/MG 
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OBRA: GRANDE SERTÃO: BRASIL; TEORIA POLÍTICA, HISTÓRIA E FICÇÃO EM "GRANDE SERTÃO: 
VEREDAS" 

CLASSIFICADOS: 

• JOÃO CEZAR DE CASTRO ROCHA - RIO DE JANEIRO/RJ 
OBRA: LITERATURA E CORDIALIDADE. O PÚBLICO E O PRIVADO NA CULTURA BRASILEIRA 

e FERNANDO BENEDITO JR. - IPATINGA/MG 
OBRA: A VELHA CAUSA - HISTÓRIAS DO PROLETARIADO EM MINAS GERAIS (1889 - 1937) 

e CARLOS ANTÔNIO LEITE BRANDÃO - BELO HORIZONTE/MG 
OBRA: QUID TUM? O COMBATE DA ARTE EM LEON BATIISTA ALBERTI 

e FERNANDO FÁBIO FIORESE FURTADO - JUIZ DE FORA/MG 
OBRA: A LITERATURA E O FIM DO REAL 

POESIA 

1!! lugar: 
• EDIMILSON DE ALMEIDA PEREIRA - JUIZ DE FORA/MG 

OBRA: VELUDO AZUL 

Menção Honrosa 

e JOSÉ HUMBERTO DA SILVA HENRIQUES- UBERABA/MG 
OBRA: OLHOS DE LOUÇA SEM POLIR 

CLASSIFICADOS: 

e WILMAR DONIZETE SILVA- BELO HORIZONTE/MG 
OBRA: ARRANJOS DE PÁSSAROS E FLORES 

e 1ACYR ANDERSON FREITAS-JUIZ DE FORA/MG 
OBRAS: LITÍGIO DE TREVAS e PEQUENO DIÁRIO DA PALAVRA 

• FRANCISCO MACIEL - RIO DE JANEIRO/RJ 
OBRA: POEMAS DE ALOÍSIO CESÁRIO 

• DARLAN DE MATOS CUNHA- BELO HORIZONTE/MG 
OBRA: COAR DE AMANHOS 

e ALBERTO PUCHEU - RIO DE JANEIRO/RJ 
OBRA: TRAZIDOS POR ARRANJOS 

• CAIO MÁRIO RIBEIRO DE MEIRA - RIO DE JANEIRO/RJ 
OBRA: CORPO SOLO 

e CLAUDIO ALEXANDRE DE BARROS TEIXEIRA - SÃO PAULO/SP 
OBRA: YUMÊ 

JOÃO-DE-BARRO 

1 º lugar do Júri Adulto: 

• ROSA AMANDA STRAUSZ - RIO DE JANEIRO/RJ 
OBRA: UÓLACE & JOÃO VICTOR 
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1 º lugar do Júri Infantil: 

e JOSÉ MARCELO RODRIGUES FREIRE - BH/MG 
OBRA: O MENINO INVISÍVEL 

CLASSIFICADOS: 

e JOSÉ CARLOS BARBOSA DE ARAGÃO- IPATINGA/MG 
OBRA: GIRAFA NÃO SERVE PRA NADA 

e ANA SELVA CASTELO BRANCO ALBINATI - BH/MG 
OBRAS: O SILÊNCO DA ÁGUA e O INCR'ivEL DICIONÁRIO DE GODIN 

e HUGO AFONSO DE ALMEIDA SOUZA - SÃO PAULO/SP 
OBRA: A TOCA 

• FLÁVIO MARTINS CARNEIRO- RIO DE JANEIRO/RJ 
OBRA: ESTA NOITE TEM SEGREDO 

D PUB CYBER ZtNE 
Órgão de divulgação do meio alternativo, infiltrado 

no jornal O Povo, de Fortaleza. 
Caixa Postal 52869 - 60151-970- Fortaleza/CE 
De responsabilidade de Thais & Weaver 
E-mails: jaragao@baydenet.com .br 
www.geocities.com/SunsetStrip i/Lounge/2175 

D PONTO OE RHERÊNctA 
Local para tratar das questões próprias da 

adolescência, a partir do desenvolvimento de 
trabalhos com jovens, pais, profissionais de 
educação e áreas afins. Coordenação das 
psicólogas Ana Maria Etrusco, Margarete Miranda 
e Yeda Garcia. 

R. Raul Pompéia, 264 - São Pedro - 30330-080 -
BH/MH - (031) 227.7884 

D BPtJBH BRtlHA EM W98 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte recebeu o prêmio de 2º lugar no Concurso 

"Os Melhores Programas de Incentivo à 
Leitura junto a Crianças e Jovens de todo 
o Brasil", promovido pela Fundação Biblioteca 
Nacional/Proler-FNLIJ, do Rio de Janeiro. 

D UVRO OE CABECElRA 
A partir da análise de obras, indicamos, 

mensalmente, uma relação de livros do nosso acervo 
e algumas resenhas para sua leitura e lazer. O folder 
é distribuído gratuitamente no balcão da Biblioteca 
ou pode ser solicitado pelo telefone 277.8580. 

D ERA UMA VH NO OOMtNGO 
Este projeto consta de apresentações periódicas, 

de diversos contadores de histórias, sempre aos 
domingos, agradando o público em geral. Em abril, 
mês de sua estréia, os contadores homenageram 
os 50 anos de morte de Monteiro Lobato. Local: 
BPIJBH - R. Carangola, 288 - Térreo - Santo Antônio 
BH/MG, das 10:00 às 11:45. Entrada Franca. 

D OftctNAS OE EDUCAÇAO AMBtENTAl 

EDUCAÇÂO 
AMBIENTAL 

As oficinas são gratuitas e acontecem toda terça
feira, das 8h30m às 11h30m, e toda quinta, das 14h 
às 17 horas. 

Local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente -
Av. Afonso Pena, 4000/6º andar. Inscrições pelos 
telefones (031) 277-5199 ou 277-5198. 
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Escrever sobre a Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de Belo Horizonte requer, de quem o faz, 
habilidade com as palavras, leveza d'alma e alegria 
no coração. 

Fazer a leitura crítica da BPIJBH tem lá as suas 
exigências. Imparcialidade, conhecimento dos 
objetivos e propósitos, olhar atento ... 

Fevereiro trouxe-a de presente, misturando-a aos 
efeitos e feitos do carnaval. Quem a tudo presenciou 
notou, em seu rosto, os traços de campeã. Seu 
enredo? A cultura da criança e do adolescente. 

Chamaram-na carinhosamente BPIJBH. E, em 
meio a muito alarido, tingiram-na com um belo 
colorido. 

Dela, muito se desejava: principalmente ser um 
espaço no qual crianças e jovens pudessem se 
expressar. 

Nasceram com ela a arte de incentivar a leitura 
junto a esse público especial e de fomentar a 
pesquisa literária específica. 

Para que tudo se fizesse verdade, o diálogo com 
seus usuários exigia ser cuidadosamente esti
mulado. Criatividade e liberdade foram as palavras 
de ordem. 

Uma das in iciativas mais fe lizes, de nome 
Calendário Cultural, deu início à conversa. Todos 
os meses, seus freqüentadores vêm sendo agra
ciados com uma oferta de cursos, oficinas, 
exposições, concursos, sessões de filmes, horas do 
conto, lançamentos de livros e revistas ... eventos 
inspirados nas manifestações artísticas e de cunho 
popular. 

A regularidade da programação ganhou, ao longo 
dos sete anos da BPIJBH, um significado muito 
importante. Tornou-se um dos seus projetos de 
sustentação. O elo criado com o público, a 
constância e a qualidade concederam-lhe credi
bilidade. Fato que, em políticas públicas, vale ouro. 

Tais atividades cu lturais vêm evidenciando uma 
característica experimental, demonstrando serem 
resultados de criteriosos processos de pesquisas. 
Todo o envolvimento com o leitor tem estado sob 
permanente aval iação. Dependendo das reações 
observadas, novas estratégias são postas em 



12eleltura 11 - ()utubrn. lOOS 

prática. Neste sentido, a BPIJBH se propaga e 
referenda projetos expressivos. 

Pode-se afirmar que o exercício ao democrático 
acesso à informação e à construção de novos 
núcleos de trabalho são fatos neste espaço público. 
É sutil e natural a sua apropriação. Nota-se, cada 
vez mais crescente, a participação dos usuários em 
seu dia-a-dia. 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte sempre será um projeto que prima pela 
simplicidade como, também, pela ousadia. Nas 
atividades de extensão, busca disseminar a cultura 
e consolidar sua presença em hospitais, praças e 
na sucursal, Biblioteca Comunitária Santa Rita de 
Cássia, no Morro do Papagaio. 

Através do Calendário Cultural, pode-se afirmar 
que tem-se contemplado um dos objetivos especí
ficos da BPIJBH: 

"Colocar à disposição de crianças e jovens 
atividades culturais que os tornem melhores leitores 
do mundo e melhores comunicadores de suas 
próprias idéias e vivências" (CUNHA, 1991 ). 

Outro projeto de relevância é o editorial. O 
resultado é a publicação das revistas RELEITURA e 
LER-0-LERO, distribuídas para todo o Brasil e 
exterior. 

Por todo este trabalho e pela receptividade e afeto 
destinados às questões da criança e do adoles
cente, com ênfase para a leitura, esta Biblioteca 
recebeu o honroso 22 lugar no Concurso "Os 
Melhores Porgramas de Incentivo à leitura 
junto a crianças e jovens de todo o Brasil" 
- Fundação Biblioteca Nacional/Proler/FNLIJ. 

Uma razão a mais para acreditar que viver a 
BPIJBH é preciso. 

O Maria do Carmo Costa e Silva é 
especialista em administração municipal e 
bibliotecária-chefe do Serviço de Extensão 

Cultural e Editoração da BPIJBH. 
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Quando analisamos mais detalhadamente alguns 
aspectos dos conteúdos escolares, chegamos à 
conclusão de que a didática do professor em muito 
se distancia daquilo que se coloca como objeto de 
conhecimento . Os aspectos específicos de de
terminado elemento cultural e o conhecimento prévio 
dos alunos a respeito desse objeto nada têm de 
coerente com a metodologia aplicada em sala de 
aula. 

É inegável que a tarefa de pensar uma prática no 
ambiente escolar requer conexões mais variadas e 
o professor , na maioria das vezes, não está 
preparado para refletir sobre o seu fazer didático. 
Conseqüentemente, não consegue avançar. 

Repensar a didática em suas variadas nuances, 
atualmente, se torna essencial , uma vez que são 
numerosos os estudos sobre os vários objetos de 
conhecimento. Porém, carecemos ainda de análises 
específicas da parte da didática, enquanto 
facilitadora do diálogo entre sujeito e conhecimento. 

Mediar o elemento psicológico e a prática 
educativa significa utilizar esses instrumentos para 
indagação, análise e reflexão na abordagem dos 
problemas da educação. 

Ao se falar da competência leitora, podemos 
reconhecer facilmente a distância existente entre o 
que é realmente a compreensão da leitura e as 
práticas adotadas em sala de aula. Tais processos 
estão embasados em conhecimentos ultrapassados, 
no que se refere à aprendizagem da leitura. 

Segundo Venezky ( 1984 ), a leitura procede da 
atividade de recitação , declamação, pronúnc ia 
correta, isto é, das capacidades presentes no uso 
da linguagem oral. É clara para nós, hoje, uma visão 
mais interativa, que aponta a leitura como processo 
mediante o qual se compreende a linguagem escrita. 
Consideramos a escrita a partir do texto, sua forma 
e conteúdo. Por outro lado, importa-nos o leitor, suas 
expectativas e conhec imentos prévios. A sig
nificação que um texto possui para seu leitor não é 
necessariamente o sentido que o autor quis lhe 
imprimir, mas uma construção envolvendo o texto, 
os conhecimentos prévios de quem o aborda e seus 
objetivos. Os textos também são diferentes e nos 
trazem inúmeras possibilidades e limitações para a 
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interpretação da informação escrita. É muito diverso 
o conteúdo de um texto literário, comparado a um 
relatório de pesquisa. As intenções do leitor são 
igualmente diferentes. 

Por isso, para ler precisamos utilizar com 
competência nossas habilidades de decodificação 
e, ao mesmo tempo, remeter ao texto nossos 
objetivos, idéias e experiências. Precisamos nos 
colocar em processo de previsão e inferência 
contínuas, o que nos possibilita encontrar evidências 
ou rejeitar previsões. Ler é estar em estado 
permanentemente dialético. 

De um modo geral, todas as informações 
apresentadas no texto são importantes. Caso 
contrário, seria de se supor que o escritor as teria 
omitido. Mas o leitor é quem seleciona os aspectos 
mais importantes para os objetivos que pretende 
alcançar. 

Isso só é possível se ele tem a possibilidade de 
parar, pensar, recapitular, relacionar as informações 
com os conhecimentos, formular, perguntar e 
classificar as idéias essenciais. 

Hoje em dia, a leitura não é compreendida de 
forma adequada nas escolhas metodológicas 
escolares. Coloca-se simplesmente como aquisição 
e ensino do código e se restringe às habilidades de 
decodificação. 

No entanto, ela aparece como objetivo prioritário 
da educação fundamental, pois, numa sociedade 
letrada, colocam-se em vantagem as pessoas 
possuidoras dessa competência. 

Podemos destacar a leitura na escola em dois 
níveis: objeto de conhecimento e meio para a 
realização de aprendizagens. No primeiro nível, seu 
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tratamento deve ser específico. Estabelece-se o 
domínio das habilidades de decodificação, ativa
se o conhecimento prévio, prevêem-se os objetivos 
de leitura, buscam-se inferências, resume-se , 
autoquestiona-se, sintetiza-se, etc. No segundo 
nível, os alunos têm acesso a novos conteúdos de 
aprendizagem nas diversas áreas do currículo 
escolar. Portanto, devemos ter como parâmetro o 
equilíbrio entre estes dois eixos para que o trabalho 
possa ser efetivo. 

César Coll nos traz o conceito de "aprendizagem 
significativa", o que corresponde a construir uma 
representação própria dos objetos de conhecimento 
e atribuir significado aos conteúdos. Isto implica em 
construção subjetiva daquilo que existe obje
tivamente, relacionamento entre os diversos saberes 
e inferências sobre um determinado aspecto. 

Concluindo, para que haja aprendizagem 
significativa na leitura, deve haver compreensão. 
Quando compreende o que lê, o leitor se aproxima 
do mundo de significados impressos no texto pelo 
autor e pode construir opiniões e ampliar pers
pectivas. Pensar na formação do leitor não é uma 
questão específica de determinadas séries, mas 
envolve toda a instituição escolar. 

Constitui para nós um desafio dar sentido à leitura 
e analisar mais profundamente os seus aspectos 
didáticos. Só assim podemos dar-lhe a importância 
e a profundidade que merece. Sob esse prisma, 
estabelecem-se espaços tanto do ponto de vista do 
professor, quanto do aluno. Conseguimos, a partir 
destes requisitos, ter em mãos este instrumento tão 
essencial na nossa sociedade. 

COLL & EDWARDS. Ensino, aprendizagem e discurso na sala de aula. São Paulo: Artmed, s/d. 
FERREIRO & PALÁCIO. Novas perspectivas sobre os processos de leitura e escrita. São Paulo: Ática, 
s/d. 
FERREIRO & TEBEROSKY. Psicogênese da língua escrita. São Paulo: Artmed, s/d. 
INOSTROZA & JOLIBERT. Aprender a formar crianças leitoras e produtores de textos. São Paulo: 
Artmed, s/d. 
KAUFMAN & COLS. Alfabetização de crianças. São Paulo: Artmed, 1998. 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. São Paulo: Artmed, s/d. 

O Fernanda Araújo Pôrto Miranda 
é psicóloga, professora do 3º 

período da Escola Balão Vermelho. 
Formadora do Magistério e do 
Centro de Pesquisa do Balão. 
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Para Eugênio Fontes, leitor de Bandeira. 

Dentre os poetas modernistas, Manuel Bandeira 
foi um dos que mais radicalmente levou a termo a 
proposta de utilizar o cotidiano como matéria da 
tessitura poética. São notáveis (e inúmeros) os 
poemas em que Bandeira lançou mão de cenas e 
imagens do dia-a-dia para compor seus versos. Os 
bares, os bondes e os transeuntes, todos capturados 
pelo olhar sensível do poeta e transformados em 
textos de rara (e muitas vezes cruel) beleza. 

A utilização do cotidiano como substrato do fazer 
poético alia-se à predileção de Bandeira pela 
temática existencial. Ao fazer das contingências que 
cercam o existir a marca inconfundível de sua 
poética, o poeta elegeu a morte como uma de suas 
mais caras preocupações. 

Assim, recortei do corpus poético bandeiriano 
dois poemas em que cenas cotidianas e a temática 
da morte aparecem amalgamados. Refiro-me ao 
Poema tirado de uma notícia de jornal e 
Momento num café. Neles estão presentes a 
ironia, a concisão de linguagem e a aproximação à 
prosa, aspectos que também caracterizam a obra 
de Bandeira. 

O Poema tirado de uma notícia de jornal 
foi publicado em 1930, no livro Libertinagem. Já 
no título percebe-se a intenção do poeta de 
relacionar seu texto com um fato do dia-a-dia. São 
esses fatos que alimentam os jornais. Além disso, 
ao enunciar que o poema teve como inspiração um 
fato noticiado no jornal , Bandeira enuncia também 
que se apropriou da linguagem e do modelo das 
reportagens jornalísticas. A utilização de tal temática 
dá suporte à postura do poeta em relação ao modo 
como a morte é tratada pelos meios de comuni
cação. 

A construção textual do poema representa (ou 
encena) um /eadjornalístico . O lead, como se sabe, 
é o primeiro parágrafo das reportagens definidas 
como informativas . Essas expõem o fato sem 
comentá-lo. No lead são apontados, de maneira 
sintética e objetiva, o ocorrido e os elementos que o 
compõem (o que, quem, como, quando e onde). 
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"João Gostoso era carregador de feira livre e 
morava no morro da Babilônia num barracão sem 
número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e 
morreu afogado." 

O longo verso inicial - que beira a prosa e o 
coloquial ismo - indica o protagonista do poema; um 
certo João, do qual só se sabe o apelido. A ausência 
de "João-Ninguém", expressão utilizada para 
designar os despossuídos, os excluídos. 

O verso inicial também aponta a subocupação 
de João e sua moradia . O nome do morro , 
propositalmente citado , bifurca-se em duas 
direções. Em uma das direções, vê-se a intenção 
de contrastar o nome do morro com a falta de 
sobrenome de João. Na outra direção o objetivo é 
acentuar a miserabilidade da personagem. Nesse 
sentido, convém lembrar que Babilônia foi uma das 
mais ricas e belas cidades da Antigüidade, famosa 
por seus jardins suspensos. O irônico nome do 
morro e a ausência de numeração do barraco 
salientam, uma vez mais, a pobreza, o anonimato 
de João. 

No verso seguinte, aponta-se o cenário da última 
noite do carregador. Além de chamar atenção para 
o bar, enquanto palco público de dramas anônimos, 
o poeta, ao declarar o nome do bar, continua 
encetando o motivo que dá corpo ao poema: a 
condição social e existencial da personagem. O 
vazio de significado do nome do bar (uma data que 
não representa nada) associa-se ao vazio de sentido 
da existência de João Gostoso. 

As ações do carregador , expostas logo em 
seguida, mostram que cada uma delas é conse
qüência da anterior. Assim, supõe-se que João 
cantou e dançou em decorrência de sua embria
guez. Este estado será responsável pelo desfecho 
enigmático do poema. O verbo escolhido pelo poeta 
(atirar), confere à morte da personagem um caráter 
ambíguo. Não se sabe se João atirou-se na lagoa 
de pura alegria e morreu acidentalmente ou, se 
encorajado pelo álcool, teve o propósito mesmo de 
matar-se. De qualquer modo, fica patente o desejo 
da personagem de romper com a mesquinhez do 
cotidiano. Seja pela etilização, que embota os 
sentidos mas aguça os sentimentos; seja pela 
própria recusa de viver. 

No último verso tem-se também conhecimento do 
local onde morreu a personagem. E, novamente, vê-

se esboçado o jogo contrastivo encetado por 
Bandeira entre o nome e a ausência dele. Note-se 
que, ironicamente, a lagoa (cujo nome é o de uma 
figura pública de relevo) serve de leito mortuário a 
um homem sem nenhuma relevância social. 

A dubiedade do gesto de João tem dupla função 
na construção textual. A primeira função tem a ver 
com a própria forma do poema, construído como 
um lead, o poeta busca mostrar que tal dubiedade 
é utilizada pelos jornais apenas como um modo de 
prender a atenção do leitor e que, de fato, para os 
meios de comunicação a morte dos joãos gostosos 
não passam de mero número nas estatísticas 
policiais. A outra função diz respeito ao propósito 
de Bandeira de apropriar-se dos fatos cotidianos 
para refletir sobre a condição humana e suas 
mazelas. No poema em foco, a reflexão faz-se em 
torno da morte como instrumento de libertação dos 
indivíduos. 

Essa é também a reflexão proposta por 
Momento num café, publicado em Estrela da 
Manhã, de 1936. Se o poema anterior dialoga com 
o formato jornalístico, o poema agora comentado 
mantém um diálogo com a cinematografia. Bandeira 
compôs seu texto à maneira de um take cine
matográfico, cujo /eitmotivé um enterro 

"Quando o enterro passou 
Os homens que se achavam no café 
Tiraram o chapéu maquinalmente 
Saudavam o morto distraídos 
Estavam todos voltados para a vida 
Absortos na vida 
Confiantes na vida 

Um no entanto se descobriu num gesto largo e 
demorado 
Olhando o esquife longamente 
Este sabia que a ida é uma agitação feroz e sem 
finalidade 
Que a vida é traição 
E saudava a matéria que passava 
Liberta para sempre de alma extinta." 

A "câmara" (voz narrativa do poema) capta, ao 
mesmo tempo, a rua e o café. Cria-se um jogo de 
oposição entre os espaços e as imagens inscritas 
nesses espaços. Na rua, aponta-se explicitamente 
para o vazio, representado pelo morto. O café, ao 
contrário, metaforiza o refúgio, o abrigo e a vida, 
simbolizada pelos homens que ali estão. 

Os homens cumprem (de modo teatral), o rito 
fúnebre convencionado socialmente. A artifi
cialidade do gesto é indicada nas palavras 



"maquinalmente" e "distraídos''. Os versos seguintes 
reforçam essa idéia e demonstram que os homens 
no café estão, de fato, voltados para si mesmos. A 
morte parece-lhes algo corriqueiro e sem im
portância. 

A câmara em travelling pelo café, contudo, detém
se em um dos homens. Fecha-se em e/ase, 
flagrando-o num olhar demorado para o caixão. Seu 
gesto diferencia-o dos demais e denuncia sua 
atitude diante da morte. O contraponto, uma vez 
mais, se verifica no texto. No caso , entre a 
indiferença de todos e a postura reflexiva de um 
indivíduo. A atitude deste se revela como uma 
compreensão do significado da morte. Revela-se 
como uma aceitação do fim da existência. Pode-se 
notar, ainda, que o gesto maquinal do grupo oculta 
também a atitude de quem prefere não pensar no 
fim. A confiança na vida é uma máscara na qual se 
amparam para esconder o temor da morte. 

No terceiro verso da segunda estrofe o poeta 
caracteriza a vida como uma agitação feroz, sem 
finalidade e traiçoeira. Em outras palavras: Bandeira 
reflete sobre a vida como um embate, um duelo inútil, 
ao qual o ser humano se entrega intensamente, 
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mesmo sabendo que sairá derrotado. A vida é uma 
luta vã e sem sentido, contra um in imigo invisível , 
que arma permanentes emboscadas. O adjetivo 
"traição", além disso, reforça a morte como a única 
certeza humana. Algo que não engana nunca. 

Nos versos finais, Bandeira opera uma interes
sante inversão de valores. Note-se que é o corpo 
que está livre da alma e não o contrário. O poeta 
ratifica, desse modo, a vida como moldura da morte. 
E, por outro lado, coloca em pauta a morte como 
libertação. Uma vez lançado fora o sopro vivificente 
(a alma), o corpo se torna isento dos sofrimentos 
inerentes ao ser/estar no mundo. 

Bandeira, ao encenar na construção textual um 
lead de jornal e um take fílmico, perpetra o diálogo 
entre sistemas semióticos diferentes. Tal proce
dimento (re)afirma o lugar do poeta na vanguarda 
modernista e confere contemporaneidade à sua 
poética. Através da forma, o poeta busca realçar o 
conteúdo dos poemas. Ou seja: Bandeira tenta 
caracterizar a existência como um lead ou um take 
- algo como um flash. E na rapidez e fugacidade 
dos flashes é captado e sintetizado o real palpável. 

MOISÉS, Massaud. A criação poética. São Paulo: Melhoramentos/EDUSP, 1977. 
O melhor da poesia brasileira: Manuel Bandeira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

O Antonia Cristina de Alencar Pires tem 
artigos publicados em revistas especializadas 

sobre literatura e é autora do livro 
À margem do espelho, em parceria 

com Eugênio Fontes. 
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"A leitura como alimento. Pensei e dei uma olhada na geladeira. Catei aqui, catei ali . Montei 
uma folia com cenoura, beterraba, couve-flor , morango, tomate, pimentão, salsinha, 
beringela, etc , etc, etc e tirei , de tudo isso, umas cópias coloridas, com um senhor muito 
disposto, por certo. 

Assim nasceram Dona Couve-flor & seus dois filhos, Sr. Matine Don Salsicha 
com seu cachorro, que acabaram por dançar o bumba-meu-boi , junto com as letras, 
em uma festança que parece estar muito animada! Desejo a todos uma boa leitura!" 

Anna Gõbel 

O trabalho de Anna Gõbel tem mesmo gosto de salada de frutas com chantilly, café 
quentinho com queijo de Minas, apfelstrudel da casa da vó. Nasceu em Valencia, Alemanha 
e, desde então, vem provocando água na boca com suas cores, seus projetos e o jeito 
manso de decifrar papéis. Formada pela Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón, de Buenos Aires, Anna segue reto, projetando os ares da cultura mundial, 
dançando entre desenhos, pinturas, serigrafia, cerâmica e teatro. Seu currículo abriga 
inúmeras exposições coletivas e individuais, cursos, oficinas e ilustrações de livros de 
autores argentinos e brasileiros. Sua atividade editorial inclui ainda o título de Altamente 
recomendável , conferido pela FNLIJ, em 1996, para Fantasma de camarim 
(Formato) e Cartão Postal, da mesma editora, no ano seguinte. 

Recentemente, foi responsável pela instalação A praça, num dos espaços de 
intervenções e festanças do FIT - 4ª edição do Festival Internacional de Teatro - Palco e 
Rua de Belo Horizonte. Ali , podíamos nos sentar para um bate-papo animado, sorvendo 
as delícias dos espetáculos e da ambientação. 

A capa da RELEITURA 11 traz, de bandeja, essa fome de ousar com texturas, técnica 
e tempero: uma entrada dos deuses, anunciando o prato principal. 

A mesa é farta, digna de comer com olhos e regalo. Aos gourmets-leitores, sirvam-se 
de boas doses de Anna Gõbel , nas melhores livrarias e bibliotecas do país. Se quiserem 
repetir algum artigo desta revista, bom apetite! 

Denise Werneck 



ve1el1ura 11 - ()utubm. 100S 

Cartas 
._ Recebi a edição nº 1 do Boletim Puxa-Prosa. 
Parabenizo a equipe pelo trabalho desenvolvido, 
desejando sucesso em suas atividades. 

João Carlos de Souza Gonçalves - Grupo Arte e 
Movimento de Teatro (ltabira/MG) 

._ Gostaríamos de apresentar nossas 
congratulações pelo reconhecimento da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil , 
relativo ao excelente trabalho desenvolvido por 
essa Biblioteca, através do Concurso "Os 
Melhores Programas de Incentivo à 
Leitura junto a crianças e jovens de todo 
o Brasil". Não podemos deixar de ressaltar 
nosso orgulho, principalmente por se tratar de 
uma Biblioteca Mineira. Com nossos votos de 
sucesso permanente no empreendimento, 
subscrevemo-nos. 

Carlos Rafael da Fonseca Cestaro - Diretor da 
Bibl ioteca Municipal Murilo Mendes 
(Juiz de Fora/MG) 

• Paraben izamos a Biblioteca Pública pelo 
Prêmio recebido referente ao Programa de 
Incentivo à Leitura. 

Clássica/Ática - Distribuidores 
(Belo Horizonte/MG) 

•Prezada Maria do Carmo, 

Antes de tudo, parabéns1 Estive na entrega dos 
prêmios aos Melhores Programas de 
Incentivo à Leitura na Biblioteca Nacional. 
Projetos como o da Biblioteca Pública de Belo 
Horizonte, infelizmente, ainda são raros em nosso 
vasto país. Sou autor e viajo pelo Brasil afora, 
dando cursos e palestras através do Proler e da 
Casa da Leitura. ( ... ) Qualquer coisa, conte 
comigo. ( ... ) Um grande abraço. 

Rogério Andrade Barbosa (Rio de Janeiro/RJ) 

R: O mérito desta premiação é de todos nós. 
Agradecemos as manifestações de apreço por nosso 

trabalho, certos de um contato permanente e da 
possibilidade de realizar projetos futuros. Recebam 
todos, também, um grande abraço! 

• Foi com grande satisfação que vimos a 
reportagem do trabalho da Biblioteca. Queremos 
compartilhar com toda a equipe nossa 
admiração. ( ... ) Gostaríamos de agendar uma 
visita com nossos alunos à Biblioteca e conhecer 
a estrutura. 

Jaime Reis - FundaB (Belo Horizonte/MG) 

R: Será um prazer enorme recebê-los aqui na 
BPIJBH. Informamos que, devido a uma 
significativa demanda, as visitas devem ser 
agendadas antecipadamente com Belkiss (no 
primeiro dia útil do mês anterior), pessoalmente 
ou pelo telefone (031) 277.85 80. 

" . .,;. f'I. \ 
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Escola Infantil Descobrir (Belo Horizonte/MG) 



l:leleltura 11 - ()utubrn. lOOS 

Expediente 

Editoração e Marketing 
Denise Werneck 

Elisa Heilbuth 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 
AnnaGõbel 

Editoração Eletrônica 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Projeto Gráfico e Ilustrações 
Denise Werneck 

Colaboram neste número 
Articulistas 

Ana Lúcia Brandão (Trad.) 
Ana Maria Fabrino Favato 

Antonia Cristina de Alencar Pires 
Belkiss Regina Dei Rio 

Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
Cláudia Orthof Pereira Lima 

Fernanda Araújo Pôrto Miranda 
l lza Matias de Sousa 
Maria da Graça Rios 

Maria do Carmo Costa e Silva 
Maria do Carmo Mangelli Ferreira Araújo 

Margarita Slavova 
Rogéria de Carvalho Castro Sampaio 

Ruth Silviano Brandão 
O conteúdo dos artigos publicados é de 

responsabilidade exclusiva de seus autores. 
RELEITUR~ 11 é uma publicação literária da 

BIBLIOTECA PUBLICA 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 
Fernando Rocha Brant 

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 
Vânia Terezinha Neiva Abrantes 

Atividades de Arte-Educação 
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 

Atividades de Referência 
Belkiss Regina Dei Rio 

Auxiliares de Serviço 
Terezinha de Mello 

Vilma Nonato dos Santos Pereira 
Vigilância 

José dos Reis Pereira 
Biblioteca Comunitária Santa Rita de 

Cássia - Sucursal da BPIJBH 
Júlia Maria Pires Gabrieli 
Fátima Maria da Rocha 
Vilma Ferreira da Silva 

Estagiários 
Aldrin Gustavo Martins 
Carla Reis do Carmo 

Fabiana de Souza Santos 
Glaucilene de Souza Xavier 
José Francisco de Oliveira 

Kátia Melo de Barros 
Roberta Marques Goulart 
Thaís Nogueira Almeida 

Projeto Profissão Futuro 
Eduardo Pinheiro dos Santos 
Lucilene Aparecida de Souza 



l)eleltura 11 - ()utubm. 1008 

~~ÚLTIMA PÁGINA~~ 
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 
Lygia Bojunga Nunes - linguagem (re)velada na página e no palco. 

RELEITURA 12 
Contadores de Histórias - Era uma vez ... para sempre! 





RELEITURA é uma revista 
especializada em literatura e na 
divulgação de idéias que 
promovam a leitura, cultura e 
lazer. Esta publicação, entre 
outros projetos da BPIJBH, 
contribuiu para a obtenção do 
2º lugar no li Concurso "Os 
Melhores Programas de 
Incentivo à Leitura junto a 
Crianças e Jovens de todo o 
Brasil" - Fundação Biblioteca 
Nacional/PROLER. 
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