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diTORiAl 

Este número de RELEITURA 
traz para seus leitores um tema 
da maior significação: a Litera
tura e outras artes. 

Assistimos hoje, no campo 
das artes , a uma migração 
constante de características 
de uma para outra. Os limites 
que começaram a se desfazer 
no Romant ismo hoje estão 
cada vez mais indefinidos. E, 
do diálogo entre suas várias 
formas, tão freqüente sempre 
através da intertextualidade, 
passou-se à incorporação de 
recursos, tornando comum a 
colaboração entre música, 
pintura, teatro, cinema, foto
grafia e literatura. 

Os "suportes" também se 
modificam, abr indo novas 
possibilidades de criação e 
fruição. 

Com a literatura infantil não 
ocorre outra co isa . Ela há 
muito soma sistematicamente 
artes plásticas e a arte da 
palavra. Hoje, ela congrega 
outras tendências. 

É isso que os leitores vão 
poder conferir nos artigos que 
compõem este número. 

Boa leitu ra! 

Maria Antonieta 
Antunes Cunha 
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Um elemento importante que preenche cotidia
namente uma sociedade tão complexa como a nossa, 
na qual convivem, lado a lado, o poder avassalador 
dos avanços tecnológicos e o caos das tragédias 
sociais, é a informação. Informação que chega em 
avalanches cotidianas através de variados veículos 
de comunicação , tais como o jornal, o rádio , a 
televisão, a internet, a revista, o panfleto, o out-door 

etc. Podemos afirmar que, neste 
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último ano do milênio, no qual 
comemoramos 500 anos da 
chegada dos portugueses ao 
Brasil, há um tipo de leitura que 
constitui os novos tempos: é a 
grande leitura dos elementos da 
mídia, da publicidade, da pro-
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paganda e dos objetos de 
consumo social, tais como 
embalagens, marcas, rótulos 
etc. ~-, 

~ifiii·~~. ~~~~ 
Se pensarmos nos pr imór

dios da constituição da leitura, 
nas escrituras - rituais, nos 
hieróglifos e na grande leitura 
da atualidade, é possível consi
derar que o grupo - leitor é 

Ilustração de Cláudio Martins para o livro O 
encantador de pirilampos. SORRENTI , Neusa. 

Belo Horizonte: Compor, 1999, p.8. 
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constituído por todos os ci
dadãos, alfabetizados ou não. Aqui, uma pergunta se 
faz imprescindível : o analfabeto é um leitor? 

E nós diríamos que, neste nosso mundo plural, o 
analfabeto se constitui num leitor decodificador de 
símbolos e imagens, pois lê, com bastante tran
qüilidade, os símbolos e imagens que perpassam os 
espaços midiáticos e publicitários Assim, um cidadão 
iletrado lerá, certamente, uma garrafa de Coca-Cola. 

Como leitura dos cidadãos alfabetizados, destaca
se a leitura fácil, ou seja, o leitor neófito que procura 
os veículos de informação adequados à sua pressa, à 
sua inquietude e à modernidade, priorizando leituras 
em que as iconografias se encontrem em excesso. 
No universo desse tipo de leitor, o livro se constitui 
num objeto monótono e desgastante, sem nenhuma 
significância. 

Presenciamos um momento de grande desva
lorização do objeto livro e uma grande polêmica se 
instaurou neste fim de século: o destino do livro está 
em discussão, como fora anteriormente discutido o 
destino do cinema, por ocasião do surgimento dos 
vídeos-cassetes. 

Há quem diga que o livro não se integra mais às 
profundas transformações da nossa sociedade, outros 



o acusam de obsoleto, volumoso e pesado registro 
de informações. Todavia, existem os que acreditam 
no valor do livro e dizem que ele vem se adaptando 
às mudanças, transformando-se em livros mais 
interativos, com tipografias e dimensões variadas. 

Em meio ao conflito entre os que preconizam a morte 
do livro e os que consideram o livro como um 
instrumento fundamental , exorcisando assim a leitura 
fácil, se encontra o cerne daquele que é, realmente, o 
verdadeiro problema: a morte do leitor Leitor que tem 
atravessado os portões da escola sem ler e tem 
chegado às universidades tendo lido apenas os 
resumos dos livros do vestibular. Leitor que tem se 
tornado um receptador estático de informações, não 
sendo interpretante e nem produtor de leituras. 

- Onde se encontraria o problema, afinal? 
- O surgimento desse novo tipo de leitor seria uma 

mudança natural da nossa sociedade? 
Essas são perguntas que pairam sob nossas 

cabeças e são difíceis de ser respondidas. 
Entretanto , é possível acreditar que , enquanto 

educadores e formadores de leituras e leitores que 
somos, podemos, ainda, reverter esse quadro. 

Pensamos que, se a leitura for melhor trabalhada 
dentro das escolas, criando-se um ambiente adequado 
a cada estág io da vida do aluno-leitor, nutrido de 
motivação e curiosidade, há salvação. 

A literatura infantil torna-se , deste modo, impres
cindível. Os professores dos primeiros anos da escola 
fundamenta l devem trabalhar diariamente com a 
literatura pois esta se constitui em material indis
pensável, que aflora .a criatividade infantil e desperta 
as veias artísticas da criança. 

Nessa faixa etária, os livros de literatura devem ser 
oferecidos às crianças, através de uma espécie de 
caleidoscópio de sentimentos e emoções que 
favoreçam a proliferação do gosto pela literatura, 
enquanto forma de lazer e diversão. 

Se os momentos de interação das crianças com a 
literatura se transformarem em momentos de vida 
alegremente vivida, a revolução tecnológica não 
constituirá uma ameaça à morte do leitor. A televisão, 
com o seu tempo cronometrado e suas informações 
medidas e ditadas pelo IBOPE e o computador, com 
suas home-pages elaboradas aleatoriamente por 
qualquer indivíduo e com seus conteúdos frac
cionados, não oferecem ao leitor linearidade e nem 
tão pouco o recolhimento singular que o livro pode 
oferecer. 

Acreditamos que por mais que os avanços 
tecnológicos tragam a leitura para os hardwares e 
softwares, o livro, enquanto material palpável, jamais 
deixará de existir. Com a rapidez do mundo moderno 
e a loucura com que as informações são despejadas 
e consumidas numa velocidade espantosa, desa
parecendo em segundos, a leitura de um bom livro 
passa a ser não só um momento de relaxamento e 
lazer, como também um momento de posicionamento 
crítico diante do mundo moderno. 

Além disso há uma profunda relação de afetividade 
entre o material - impresso - livro e o leitor: relação de 
afetividade que chega a ter elementos de sen
sualidade, isto porque o verdadeiro leitor gosta de 
manter uma estreita relação com o seu livro , 
abraçando-o, acariciando-o, lendo assentado, deitado 
ou recostado, preenchendo as noites vazias , as 
madrugadas de insônia e as manhãs felizes e tristes. 
Leitor que chega a sentir prazer ao interagir com o 
seu livro, em dispor dele como e quando lhe aprouver. 

Caros professores, é nossa responsabilidade formar 
o leitor do terceiro milênio, um leitor interativo e produtor 
de leituras. Um leitor que perceba finalmente que ler é 
descobrir e desvendar o mundo, mas é, antes de tudo, 
descobrir-se e desvendar-se. 

o Diléa Helena de Oliveira Pires é formada em Letras. 
Pós-graduada em Língua Portuguesa, com 

especialização em Leitura e Produção de Textos. 
Professora da Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte-MG, há mais de 20 anos. Participa de grupos 
de pesquisa de literatura infantil e juvenil e da 

Capacitação de Professores da 17ª Superintendência 
Regional de Ensino do Estado de Minas Gerais. 

É autora do livro A caminho do letramento. 



4 L~ITUl?Ã l)f) TIXTV 
LIT~l?Ál?IV ~V ~~~l~V 

TiC~ICV ~ 
T~C~VLÚt71CV 
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Esta reflexão encenará um destino da produção de 
subjetividade, hoje, no ritmo das máquinas, quando a 
tecnociência busca substituir a força criadora da vida. 
A leitura do texto literário traz, para esse contexto 
deslocado, a necessidade de se pensar a respeito das 
qualidades sensíveis que as estéticas, as literaturas e 
as artes, em geral , sustentam na representação do 
mundo, em meio ao objetivismo racionalista reinante. 

Escolh i algo que nasce, como a li te ratu ra, do 
sentimento na "práxis" subjetiva: o mito do Édipo. Isso 
cons istirá numa forma de fazer falar, através da 
dimensão trágica do sujeito cri stalizada na cultura 
ocidental, aqui lo que se esvai junto com a complexa 
tecnologia de comunicação, que é o aspecto subjetivo 
capaz de revolucionar e desmontar os art ifíc ios 
teóricos e os simulacros. 

O mito de Édipo será, aqui, o cri stal que permitirá 
ver, vislumbrar pelo menos, o que está reservado para 
o texto literário no ensino técnico e tecnológico. 

Os édipos contemporâneos deparam-se com um 
enigma: o da convivência humana com uma nova 
natureza, artific ial, inumana, que lança a sociedade 
num meio ambiente técnico, científico e tecnológico. 

A fatalidade da obsolescência será o risco da 
devoração pela esfinge, guardiã do enigma no país 
do conhecimento. A incertitude e a imprec isão dos 
diferentes referenc iais perceptivos, estéticos, políticos, 
filosóficos, éticos, cul turais complexificam as relações 
da humanidade com o real, que se apresenta com 
fraturas superexpostas, conf igu rando um espaço 
crítico 1

. 

A difusão e a produção de imagens e informações 
produzem efeitos radicais sobre essa espacialidade, 
deslocando a organização do mundo para o fenômeno 
da imediatez, da velocidade e do tempo, obrigando 
as linguagens a um permanente refazimento. Lyotard 
refere-se a esse problema considerando que, na 
superexposição ao ritmo do tempo vertiginoso, o 
pensamento e a escrita, mesmo que não se deixem 
subordinar à telegrafia, estão isolados e postos num 
"ghetto"2, num lugar reservado aos exc luídos da 
dominância social onde desenvolveriam sua própria 
resistência e de onde também articu lari am ne
gociações com as polít icas e com a arquitetura 
superurbana gerada pelo aparato técnico de ponta, 
ou de última geração. 

A imagem do "ghetto", que se projeta sobre os 
aglomerados urbanos das megalópoles européias e 
norte-americanas , estabelece-se nas esferas das 
produções sígnicas como focos de sobrevivência à 
experiência da velocidade no mundo atual. Por 
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extensão cap ita lista e por 
pressões internacionais, as 
metrópoles latino-america
nas, através de processos de 
sucção econômica, são en
golidas por essa reorgani
zação sócio-política da rea
lidade pública, coletiva, em 
que até as matérias tomadas 
classicamente por "espiri
tuais" (as artes, as lingua
gens, o pensamento, a es
crita), privadas de fronteiras 
objetivas, participam da tra
ma da imagem digital , do 
espaço e do tempo tecno
lógicos. Estes varrem todas 
as noções tradicionais de 
primeiro , segundo, terceiro 
mundo, de distância , de 
rupturas entre cidade/campo, 
centro/periferia . Instauram
se, nessa arqu itetura super
urbana, protocolos de acesso 
eletrônicos (internet, fax , 
interfones etc.), interceptares 
ou pórticos magnéticos. 

Refletindo sobre o texto 
destes tempos pós-moder-
nos, encontramos nele, à semelhança das cidades 
supe rexpostas, protocolos de leitura que dão 
emergência às representações novas que a cultura 
técnica tece a partir da interface homem/máquina3 . 

Nessa sintaxe humano-maquínica, aparece mais um 
paradoxo: os novos protocolos audiovisuais levam ao 
desaparecimento do sujeito ativo, transformador, para 
dar lugar ao homem sentado, lançado numa brutal 
inércia domiciliária, dispendendo um mínimo de 
energia , num ponto de paragem4 , mergulhado na 
angústia . Em cenário de suposta tragicidade, a 
experiência humana das artes e da literatura 
apresenta-se na forma de uma espécie de hybris 
fi losófica que intervém para devolver o irreversível à 
sociedade: a sua natureza humana. Põe-na diante do 
enigma de seu destino maquínico. E tal irrever
sibi lidade é que dá o cunho trágico e desmedido à 
experiência artística, pois: 

Tudo o que até então se jogava no ordenamento 
dos acessos do espaço real da cidade ou do 
campo, jogar-se-á amanhã apenas na organização 
do controle da condutibilidade das imagens e da 
informação em tempo real 5. 

O telecomando substitui a concepção da pdagogia, 
enquanto condução , nos domínios do ensino à 
distânc ia. Hoje é a máquina que dialoga com o 
indivíduo, o sujeito, o cidadão, o artista. A câmera virou 
o nosso terceiro olho. Implacável e devassadora, esta 
"tornou-se nosso melhor inspetor" , disse o Presidente 
Kennedy, pouco antes de ser assassinado em uma 
rua de Dallas .. . 6 . O endoscópio e o scanner dão 

visibilidade aos fenôme-nos 
mais microscópicos. Sem 
falar no impacto televisual, na 
teleconferência (v. programa 
de Noam Chomsky), na tele
negociação. Isso promove 
tanto o desvio da linguagem 
com interlocutores face a 
face, quanto o anonimato da 
relação telecomandada. 7 

Afeta, na instituição de ensino, 
as disciplinas de expressão, 
as formas de representação e 
de informação, as quais são 
veiculadas dentro de valores 
paradigmáticos anacrônicos, 
diante dessa construção téc
nica e de uma ordem social 
que separa o sensível do 
insensível, o visível do invi
sível, traduzindo a crise das 
referências, inclusive éticas e 
estéticas. 

Na ordem das linguagens, 
do pensamento e da escrita, 
as novas tecnologias aba
laram as denominadas 
GRANDES NARRATIVASª: o 
discurso religioso da tradição, 

o discurso redentorista do marxismo, as utopias que 
se propunham a salvar o homem do caos. Cedem 
vez às MICRO-NARRATIVAS autônomas produzidas 
por grupos étnicos, sexuais, culturais (mulheres, 
negros, gays, c ienti stas , "tecnologicistas" etc.) , 
evidenciando que houve a perda de ideais comuns, 
reduzindo-se à conquista de direito dessas minorias 
políticas. 

A narrativa sabe que está imposs ibilitada de 
representar, dizer, descrever ou inscrever um real que 
a História oficial insiste em resguardar dentro de 
princípios naturalistas e objetiv istas herdados do 
renascimento europeu. Esta impossibilidade deve-se 
à constitu ição de espaços heterogêneos "em que as 
partes, as frações , novamente , tornam-se es
senciais ... "9 . Recobre tal c ri se da representação a 
passagem da estética da aparição de uma imagem 
estável para a estética da aparição de uma imagem 
instável 1º da cinemática do cinema e da televisão. O 
que se tem é transmutação das representações quase 
ao nível de delírio provocado por processos ele
trônicos. Além da tela pública do cinema, na arquitetura 
vídeoeletrônica das cidades, convive-se com a tela 
da TV, do computador. A avalanche de imagens obriga 
à constante mudança de sentidos. Modifica as 
paisagens urbanas que se tornam mundo de apa
rências e efeitos eletrônicos. Paisagens que se revelam 
tão fantasmáticas (na acepção grega de 'phantasma', 
'fantas ia') como aquelas que são construídas nas 
cidades cenográficas . A rede eletrônica e informática 
que se estende sobre elas não abriga a maioria 
silenciosa: aqueles considerados deficientes (surdos-



mudos, cegos, os sem-terra, analfabetos, pobres, os 
que não sabem lidar com esse aparato). Esta maioria 
acena para a possibilidade de não eficácia desse novo 
meio artificial humano, para o mau uso das riquezas 
que as sociedades tecnologizadas oferecem em 
grande escala, numa verdadeira rede de manobras 
de consciência e de sujeitos. De fora dessa teia 
eletrônica multidões são tragadas pela turbulência, da 
inédita tele-existência. A desfiguração do humano leva 
à crise de identidade nacional, crise da cidadania, a 
crises e crises superpostas num também inédito 
desequilíbrio ecológico que envolve máquinas e seres 
vivos. 

Quando, mesmo nos espaços íntimos como o quarto 
de dormir, o mobiliário eletrônico domina, o que resta, 
além do esquema cinematográfico "luz, câmera, 
ação!" que penetra os domicílios, as casas, como um 
evento cotidiano? O que resta a populações inteiras 
que vivem em cidades em que se concentram 
diferentes modos de organização de espaço e tempo? 
Qual o trajeto que se deve percorrer da representação 
humanista, clássica do homem, à da supremacia 
urbana da eletrônica, do audiovisual , da informática e 
do domínio da inteligência do artifício? 

O roteiro para a descoberta de novos caminhos, 
seja para os países pós-industrializados, seja para os 
que sofrem pauperização crescente como o nosso, 
mas todos dependentes das telecomunicações é o 
da aliança entre as ciências, as artes e as técnicas. 
Sem a entrada nessa aliança, escolas e universidades 
parecerão um mercado tradicional em confronto com 
os hipermercados, ou shopping centers, verdadeiras 
"fábricas de montagem" ao vivo e diárias 11

, que 
representam uma cadeia de disciplinas programáticas 
preparadoras de formas futuras de socialização 
controlada, nos dizeres de Baudrillard (trabalho, 
tempos livres, alimentação, higiene , transporte , 
"média", cultura, habitat e tráfego) 12

. Lugares de 
produção de micromodelos comportamentais para o 
consumo. Não é à toa que hoje grandes eventos 
científicos são aglomerados em "work-shops" Nos 
shoppings, nascem saberes próprios destes tempos 
vertiginosos que enchem e esvaziam num átimo as 
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prateleiras dos modelos culturais, os quais perdem, a 
todo momento, sentidos. 

Em cenário onde tudo se processa eletronicamente, 
como poderá resistir a produção criadora na forma de 
auto-fazer humano, de uma autopo iese li gada à 
liberdade?13 Retrucaria Einstein : 

É necessário ter espírito muito forte para poder 
resistir à tentação das explicações superficiais. 14 

O império tecnológico revela também seus limites. 
Eles emergem da interação "com o pensamento ativo, 
quer seja ele artístico ou científico, quando é colocado 
em contato com um sentimento social global. .. "15 . 

Fissurando as lógicas e as tecnológicas, a produção 
criadora das artes e da literatura ofereceriam infra
lógicas das quais "se servem com espírito e felic idade" 
artistas e todos aqueles que "exploram a passagem 
entre a percepção, a crença e o conhecimento". Isso 
propicia o reencontro com a natureza poética dos 
fazeres e saberes humanos. Mostra os "furos" dos 
paradigmas científicos e promove os "fadings" 
eletrônicos, aguça a debilidade tecnológica. 

E ler teria, aí, nesse espaço crítico, a expressão de 
um ato do espírito criador individual. Um ato que o 
"ser solitário pratica dentro do labirinto que a aliança 
entre artes, ciências e tecnologia" pode construir na 
urdidura da sua prática cotidiana, principalmente 
quando "este cotidiano é de pobreza e tecnologias e 
seus produtos exibem-se como objeto de luxo". 

A leitura não instrumentalizada do texto literário, no 
ensino técnico e tecnológico, impõe-se como um 
afrontamento, mesmo no regime de aliança, da 
subjetividade ao mundo técnico, apontando para os 
valores de grandeza imprecisos que são, segundo 
Moles, as conotações ling_üísticas, os dados fugidios 
dos retratos bizarros, as anamorfoses ou perspectivas 
curiosas, as criações artísticas e literárias em ~eral, 
que remetem a uma METODOLOGIA DO ESPIRITO 
CRIADOR dentro de um universo de valores inte
lectuais. 

O papel da leitura do texto literário no ensino técnico 
e tecnológico seria o de propiciar o olhar crítico para 



a sociedade tecnologizada, em função de intervir sobre 
o mundo social e material, questionando os suportes 
ideológicos de suas paisagens superurbanizadas e 
telecomandadas. 

A arte e a literatura apareceram hoje nesse ambiente 
"telepatológico" de tecnologias aparentemente 
generosas e fáceis, mas, no fundo, impermeáveis à 
grande massa de leigos (Virílio), como um "objeto 
escandaloso", "surrealista". Funcionariam elas sem 
utilizar a ressonância da mídia? A pouca penetração 
social dessas formas criadoras não proviria de uma 
espécie de autocracia que as torna tão inacessíveis 
quanto as técnicas? Não se sentiria, no texto literário, 
a encarnação do poder que se encontra na ação 
religiosa do Vaticano enquanto "cidade-mundo", nesta 
idade científica e tecnológica da sociedade con
temporânea? Algo parecido com uma charge 
francesaque vi na Revista L'Express, nº 2272, na qual 
o Papa João Paulo li manipula a câmera de TV e 
vocifera para um "fiel" humilhado: A mídia, sou eu.! 
Compreendeste? (Les médias, c'est moi! T'as 
compris?). O poder religioso ou sagrado que o texto 
literário possa evocar por sua inacessibilidade traduz 
um acento caricatural de uma ilocução elitista. 
Introduzida na cultura massificada, a literatura perde 
força na competição com outras linguagens. 

Antecipando a necessidade da aliança e si
multaneamente do afrontamento respeitoso da arte e 
da literatura ao mundo tecnológico, Ítalo Calvino 
concebeu como qualidades essenciais da matéria 
literária do texto/objeto do próximo milênio a 
VISIBILIDADE e a RAPIDEZ numa concepção dialética 
com seus opostos, plasmando um MODO DE LEITURA 
que envolve a capacidade do texto literário em 
alcançar uma VELOCIDADE LINGÜÍSTICA ECO
NÔMICA no espírito do leitor, na prática da circulação 
da leitura. A outra qualidade diz respeito à experiência 
de olhar um mundo evanescente que o alto grau de 
mutabilidade tecnológica produz. Experiência que dá 
uma nova natureza à realidade que se compõe numa 
superfície granulada de imagens, à maneira de uma 
paisagem desértica de areia onde grãos reúnem-se 
em um aparente todo visível. Na literatura para o 
próximo milênio, o texto por esta produzido contribuiria 
com a sua porção de grãos que identificam o universo 
particular de natureza poética: as letras, o alfabeto, 
as palavras da língua. Teríamos, assim, resgatada a 
cultura escrita na dimensão histórica da cultura de 
imagem, virtual e simulada. 

Calvino formula, com base na visibilidade, um 
PROJETO de uma pedagogia da IMAGINAÇÃO, 
pessoal e intransferível. Uma pedagogia que atravessa 
a palavra para suscitar a sua potencialidade de 
imagem visual, como se a palavra tosse uma máquina 
eletrônica de imagens acionada sob os olhos do leitor. 

Com referência ao valor literário da rapidez, o autor 
demonstra a sua preocupação com a concisão e a 
síntese que se inscrevem na perspectiva "telegráfica" 
do futuro. Enuncia: 

Nos tempos cada vez mais congestionados que 
nos esperam, a necessidade de literatura deverá 
focalizar-se na máxima concentração da pessoa e 
do pensamento. 

A alavanca da produção literária e de novas 
técnicas de leitura será a velocidade, que determina 
o desenrolar da própria realidade e a transforma em 
seqüências. 

Em Calvino, encontramos uma via de relacionar, na 
leitura do texto literário, a tradição e o futuro, a rapidez 
a que se assiste no mundo e a duração subjetiva do 
próprio ato de ler. Aqui , nos reportaremos a uma 
reportagem intitulada "Software: a próxima fronteira", 
em que o repórter remete a projetos japoneses 
pedagógicos que empregam avanços técnicos ao 
processamento de texto em japonês. A complexidade 
da escrita ideográfica é representada por três tipos 
de caracteres: kanji, que nasceu na China, de onde 
se irradiou para diversos países asiáticos; kana 
(katakana), surgido no Japão, no século nono, usado 
para escrever palavras estrangeiras; e o hiragana, 
utilizado especialmente para escrever poemas e 
romances. As três formas de escrita aparecem ao 
mesmo tempo nas publicações japonesas A intenção 
é processar o texto pelo computador com a língua 
japonesa moderna, aliando-se a tradição da escrita 
ideográfica ao futuro das telecomunicações. A violenta 
automação por que tem passado o país não apagou a 
concepção criadora que o povo japonês tem sobre a 
escrita feita ali. Esta significa, para eles, na perspectiva 
da filosofia do Zen Budismo, mais que o registro de 
idéias ou informações, uma FORMA DE ARTE E UM 
EXERCÍCIO ESPIRITUAL. De modo similar, ocorre a 
permanência da literatura no ocidente. Apreendida na 
especificidade de sua linguagem, é parte indissociável 
das atividades humanas no que estas refletem de 
interatividade. 



A lição japonesa pode ser acrescentada a nosso 
esboço de pensamento acerca da leitura do texto 
literário no ensino técnico e tecnológico, juntamente 
com as lições calvinianas das qualidades de 
visibilidade e rapidez dentro de um projeto pedagógico 
recuperador do sensível, da imaginação, da con
centração poética e literária. Aparece nisso algo a mais 
que excede às ciências, às tecnologias, no espaço 
crítico das cidades de fraturas político-ideológicas, 
sociais, subjetivas, culturais etc., superexpostas: a 
reconquista da atividade criadora e da autonomia 
individual. As transformações sociais revelam que os 
mundos são produzidos (também pelas técnicas) por 
sujeitos ativos , funcionando como laboratórios de 
autores e leitores. Laboratórios de sensações mentais 
e imaginárias, de imagens e valores . 

A fim de proceder ao processo de leitura do texto 
literário, redefine-se a própria natureza de seu fazer, 
incluindo-a no tempo da imagem e da velocidade, 
admitindo-se outros suportes e outras linguagens. 
Nesse aspecto, ensinar literatura, ou promover a leitura 
do texto literário, no ambiente tecnológico, equivale a 
lançar mãos dos recursos audiovisuais à disposição, 
para auxi liar a tarefa do professor. Exemplo disso é a 
utilização do videoarte que alterou o estado da arte, 
gerando a poesia visual , ainda não estudada pelas 
escolas, mesmo pelas universidades, nos seus cursos 
de Letras; dos vídeos documentários e criativos sobre 
as produções artísticas e literárias de curta duração 
(a Fundação Banco ltaú fornece material para subsidiar 
a circulação de vídeos culturais) ; dos programas-aula 
de computador com assuntos literários. Ignorando tais 
recursos, o ensino não estaria acompanhando a 
evolução técn ica e tecnológica que a instituição 
especial izada para isso fomenta. 

Desta forma, liga-se a máquina literária a outras 
máquinas, redimensionando-se o seu papel semiótico 

pela intervenção do sujeito humano de espírito criador, 
que o anima e o faz capaz de uma autopoiese que o 
distingue dos simu lacros maquínicos que ele mesmo 
produz. Na produção de signos que o homem 
engendra, o livro, que tem sido a única fonte da 
escolaridade da tradição e da clássica , conforme 
Deleuze e Guattari , funciona como uma máquina, uma 
"pequena máquina". 

A lei da leitura literária , no ensino técnico, 
tecnológico, ou de Letras, articula-se exclusivamente 
a essa máquina matricial , ao LIVRO-RAIZ, imagem 
quase divina, superior, do mundo, desligado do 
encadeamento biológico , po lít ico , econôm ico, 
tecnológico etc. Desl igado das cadeias semióticas em 
que se insere, o livro, no ensino tradicional , torna-se 
um domínio monárquico dentro do qual os leitores 
vassalos se postam num só gestual: o da genuflexão: 
"A língua se estabiliza em torno de uma paróquia, de 
um bispado, de uma capital". 

O ensino do texto literário, aqui e alhures, 
circunscrito ao livro, arrisca-se à devoração do 
obsoleto, do anacrônico. Desconhece, como afirmam 
os autores de Mil platôs, que a linguagem consiste 
num "concurso de dialetos, patoás, gírias, de línguas 
especiais", ou seja, numa realidade essencialmente 
heterogênea. O texto literário pertence a esse campo 
de multiplicidade, reservando o lugar para a reflexão, 
para a educação e sensibi lidade literária. 

Hoje , no Brasil, o mundo das letras começa 
timidamente a admitir o caldo cultural de muitas fontes, 
além das clássicas. O novo conceito de tribo e de 
coletividade desenham-se na selva da informação 
científica abrindo novos mapas de leitura e escrita. A 
poética interroga a ciência e a tecnologia, nas escolas 
técnicas e na vida. 
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O que seria da vida se não existisse a interlocução. 
Permitam-me separar a palavra e verificá-la no 
dicionário. 

Inter: Posição intermediária. 
Locução: Modo espec ial de falar; linguagem; 
maneira de dizer, dição, dicção. Reunião de pala
vras equivalentes a uma só. 
Interlocução: Conversação entre duas ou mais 
pessoas. Interrupção do discurso pela fala de novos 
interlocutores. 

O grande valor da interlocução está exatamente 
nesta posição intermediária onde, através de sua obra, 
o escritor pode expressar aquilo que o psicanal ista 
delimita como o ato de criação. Uma vez criada, a 
obra não mais pertence ao criador, para ele a obra 
pronta está morta. Entretanto, jaz ali como causa de 
trabalho, de horror, de admiração para outros, ou seja, 
como um objeto que vai provocar , quiçá, uma 
interlocução com outras modalidades do saber. Esse 
é o seu grande valor. 

Foi exatamente assim que O tambor bateu em 
meus ouvidos, como um objeto que me causou desejo 
de interlocutar, ou seja, um discurso é interrompido e 
através da fala de outros interlocutores um novo 
discurso surge, possibilitando a transmissão. 

Eu não tenho nada pra dizer. Meu tambor o diz. 
Poderíamos nos perguntar como pode um tambor 
dizer? E como a batida de um tambor de uma criança 
e mesmo dele adulto tem muito a dizer? É isso o que 
nos mostra Günter Grass, Prêmio Nobel de 
Literatura de 1999, através desta preciosidade 
chamada O tambor. Nele o autor deu-nos, com 
profundidade poética e, ao mesmo tempo, com uma 
meticulosa dose de conhecimentos de segredos da 
intimidade dos humanos, um romance cuja batida das 
baquetas poderá ser escutada por cada leitor com 
uma sonoridade específica, apontando bem mais do 
que o universo fantasmático de seu personagem 
principal . Uma obra de arte, o primeiro romance da 
Trilogia de Dantzig , um clássico da li teratura 
psicanalítica, ouso nomeá-lo assim. 

O tambor aponta uma saída possível ao impossível 
da segregação a que cada sujeito se encontra 
submetido, particularmente nas sociedades totalitárias. 
Ao bater em seu tamborzinho, o personagem de Grass 
enunciava uma outra batida, que fazia barreira não 
apenas à segregação política, econômica e social. Era 
uma batida de tambor, uma batida de sujeito-tambor, 
ainda que não assujeitado por seu desejo. 



Era uma batida de tambor que, em sua repeticão 
insistente, batia para não ouvir aquilo que do outro 
fazia barulho nele. Mas ao mesmo tempo é com sua 
batida que o pequeno Oskar podia falar, provocando 
em cada um dos demais personagens do livro um agir, 
evocando nos outros um encontro com aqui lo que se 
tem de mais secreto e horrível, mais vergonhoso de 
cada ser. 

Não foi em vão que O tambor provocou sérias 
controvérsias entre os críticos de época que o definiam 
como "um livro feito de obscenidades, blasfêmias 
contra a relig ião e principalmente um "insuportável 
desrespeito à pátria". Mesmo na Alemanha, país onde 
o autor fixou residência no pós
guerra, a obra foi exaltada por 
alguns, mas atacada veemente
mente por outros. 

Havia um constrangimento e 
um horror pelo fato do persona
gem principal evocar descrições 
cruas e contundentes de sexo. E 
isto é o marcante na obra de 
Grass: o homem é, por natureza, 
um ser sexuado e tem que se 
haver com isso desde sua origem. 
O sexo se ap resen ta em O 
tambor como aqui lo que faz um 
grande buraco no personagem e 
que ele tampa com o seu tambor
zinho, quando este responde 
sempre com a mesma batida. 

ainda que minha orelhas fossem pequenas, meio 
amassadas e coladas, mas nem por isso menos 
graciosas, o fato é que conservaram todas e cada 
uma daquelas palavras, tão importantes hoje para 
mim, porque constituíram minhas prime iras 
impressões. Ainda mais: tudo o que eu captava 
sofria a seu tempo o crivo de meu discernimento, 
e, depois de haver refletido minuciosamente sobre 
o que escutara, decidia fazer certas coisas, e de 
modo nenhum, realizar outras tantas. 
- É macho - disse aquele Sr. Matzerath, que se 
presumia meu pai. - Quando crescer vai tomar 
conta do nosso negócio. Agora sabemos enfim para 
quem nos matamos de trabalhar. 

- Já sabia que ia ser um menino, 
mesmo tendo dito alguma vez 
que podia ser uma menina. Disse 
mamãe que pensava menos no 
negócio que no enxoval do bebê. 
- .. . Quando o pequeno Oskar 
completar três anos, vai ganhar 
um tambor de brinquedo. 
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As palavras de sua mãe pe
netraram nele, Oskar, como dever 
de gozo, instauraram nele uma 
verdade absoluta. Até porque foi 
ali que ele ficou , nesse lugar 
al ienado e petrificado no desejo 
materno. Ele parou em seus 3 
anos de idade. Continuou a bater 
tambor intermitentemente, como 
se aquela inscrição, aquela marca 
o mantivesse alienado na certeza 
da verdade materna. Sexo não é sexualidade, sexo 

não é genitalidade, sexo não é 
orgão genital, sexo é uma ins
crição. lnscricão fa ltosa a que 
cada ser humano é submetido. 
Dessa forma podemos dizer que 
enquanto humanos somos assu-

....... ih 
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A batida no tambor é um re
curso que encontrou para evocar 
e, ao mesmo tempo, abafar esse 
ponto de inscrição a que cha-
mamos real do sexo. Ora, é 

jeitados ao campo do outro e, por isso, temos o acesso 
ao desejo, o que nos confere, por natureza, o atributo 
de sermos infinitamente submetidos ao Outro da 
linguagem. 

É por isso que Grass pode dizer, de uma outra 
maneira, de sua guerra, pode dizer metaforicamente 
de sua guerra, de uma Alemanha cortada entre duas, 
de uma Alemanha coberta de minas fumegantes e 
torturada vergonhosamente por acusações de outros 
povos. 

E Oskar diz com seu tambor que está alienado ao 
campo materno e que dali não ousa sair. O que é da 
ordem do sexo penetrou nele sem que houvesse 
espaço para o Pai marcá-lo. 

Vejamos as palavras de Oskar relativas ao momento 
de seu nascimento: 

No momento em que nasci, contemplando 
imperturbavelmente minha imagem refletida nas 
águas maternas, adotei uma atitude extremamente 
crítica em relação às primeiras expressões que 
emanavam de meus pais debaixo da luz das 
lâmpadas. Meu ouvido era acuradamente alerta. E 

necessário evocar o sexo e 
mediatizá-lo enquanto sexualidade para que, em seus 
desígnios significantes, possam fazer um contorno, 
uma borda em torno do furo que o outro fez nele. 

Acatar ao desejo todo de sua mãe, suportar a batida 
de tambor que ela desejava para ele é o mesmo que 
dizer que aqui lo que é da ordem do sexo penetrou em 
Oskar sem que houvesse espaço para trafegar 
livremente na cadeia de significante, sem que o real 
do sexo pudesse ser experimentado com uma certa 
distância que permitisse a Oskar desejar. Ao mesmo 
tempo, abafar a tentativa da batida de seu pai em seus 
ouvidos é o mesmo que dizer que a palavra do pai foi 
ouvida mas não foi referendada, não portou uma 
função ordenadora. Sua palavra e mesmo seu lugar 
foram desvalorizados. Sequer o reconhecia como pai. 

Certo é que há um horror ao sexo que o acompanha 
desde o nascimento até a morte. Esse horror tem 
diversos nomes, nomes que o tambor o ajuda com 
suas batidas a recordar. Entretanto, quando o horror 
não é elaborado psiquicamente, ele insiste cada vez 
com maior força, provocando mais e mais horror. É o 
que vemos a seguir do relato de Oskar, já internado 
em um hospital psquiátrico: 



·~ 
Todas as possibilidades que hoje em dia se 
oferecem a um homem de trinta anos merecem ser 
examinadas. Examinadas com que, senão com o 
meu tambor? Vou, portanto, executar com meu 
tambor de lata essa pequena canção que vai se 
tornando cada vez mais viva e angustiosa para mim. 
Vou chamar a Bruxa Negra e consultá-la para poder 
anunciar amanhã cedo ao meu enfermeiro Bruno o 
tipo de existência que Oskar, aos trinta anos, pensa 
levar no futuro, à sombra de seu medo infantil que 
vai se tornando cada vez mais negro para ele. 
Porque o que antigamente me assustava nas 
escadas, o que, na adega, quando ia apanhar o 
carvão fazia buh e me fazia rir tinha estado sempre 
presente: falando com os dedos, tossindo através 
do buraco da fechadura, suspirando na estufa, 
rangendo com a porta, saindo em nuvens pelas 
chaminés.. Não perguntem a Oskar quem ela é. 
Já não lhe restam palavras. Porque o que outrora 
se sentava nas minhas costas e beijou minha 

• •• • • • • • 

corcunda está agora, agora e para sempre, diante 
de mim e vem se aproximando: 

Negra, a Bruxa Negra sempre esteve atrás de mim. 
Agora também está me encarando de frente, negra. 
Vira pelo avesso a capa e a palavra, negra. 
Me paga com dinheiro negro, negra. 
Enquanto as crianças cantam e deixam de cantar: 
A Bruxa Negra está aí? Sim, sim, sim. 

Grass util iza-se de seu personagem para falar, 
através das batidas de seu tambor branco e vermelho, 
da guerra, da segregação humana, da alienação do 
homem, mas principalmente do horror da guerra 
interna, do horror de estar alienado para sempre ao 
desejo de um Outro e, principalmente, do horror a isso 
que chamamos o real do sexo, o impossível de ser 
todo simbolizado. Isso faz com que a Bruxa Negra se 
aproxime cada vez mais. 

• 

O Maria Cristina Martins Moura é 
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• • • • • • • • • • 
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1.1 

1) Abertura 

Na narrativa O diabo na noite de natal, de 
Osman Lins, encontram-se situações e personagens 
que vivem na memória dos tempos, da história, da 
literatura, da lenda, do folclore , da televisão, dos 
quadrinhos, das feiras etc. E aí está a singularidade 
dessa narrativa: ela redescobre real idades estáticas, 
cristalizadas pela memória cultural e dá-lhes nova vida, 
inserindo-as no universo infanti l, através da sua 
modificação ou adaptação. 

A modificação ou adaptação tem um sentido: 
questionar "verdades feitas", valores cristalizados com 
o tempo. E Osman Lins o faz a partir do questionamento 
das personagens que ele inverte, reverte e subverte 
através da intertextualidade. 

O próprio autor anuncia a intertextualidade logo na 
abertura: •· 

Veremos, aqui, uma porção de personagens, quase 
todas conhecidas. Vocês devem tê-las encontrado 
no cinema ou em outros livros. (LINS: 1977, 11) 

Sua narrativa é um ponto de encontro de vários 
textos, tomados como motivos referenciais do texto 
que ele produz. Em outras palavras, sua narrativa é 
um entrecruzar-se de influências a partir das quais ele 
tece a sua rede de sentidos. 

~) ()§man Lin§ e () diab() 
na n()ite de natal 

O diabo na noite de natal é uma narrativa que 
reflete uma visão da literatura como um fenômeno 
coletivo e desindividualizador. 

Maria do Carmo Lanna Figueiredo observa que a 
perspectiva de Osman Lins sobre a literatura 

dilui o foco da voz autoral, colocando-a como uma 
entre as muitas que se pronunciam no fazer 
literário. 1 

Ainda sobre essa perspectiva de Osman Lins, a 
autora afirma que a enunciação 

deixa-se impregnar por outras tantas linguagens, 
ficcionais ou não-ficcionais , que geram a obra, 
realçando o caráter movediço e flutuante do seu 
significado. 2 
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O leitor ajuda a configurar o espaço ficcional através 
de uma leitura ativa e criadora, multiplicando e 
enriquecendo o significado do texto com a sua 
participação. 

Essa perspectiva literária permeia O diabo na 
noite de natal. Escritura diversificada no que se 
refere aos motivos referenciais que o autor utiliza em 
sua produção, nela convivem , juntos, a indústria 
cultural, a lenda, o folclore, o conto de fadas, a literatura 
universal etc. Nesse aspecto, a proposta do autor é a 
da criação de um contexto literário que transcende os 
limites das estratificações que a sociedade elabora e 
a cultura sedimenta, no qual o imaginário processa e 
garante a construção de uma literatura que se 
comunica com outras artes. 

Insere-se, pois , a narrativa na perspectiva que 
Walter Benjamin3 aponta, para o trabalho do escritor, 
de descompartimentalizar sua produção, na medida 
em que a literatura pode ser pensada como a 
participação de muitos, vista como o centro de um 
grande processo de "fusão de formas". Sem dúvida, 
o autor assume esse posicionamento e age de maneira 
a coletivizar o texto literário. Em favor desta postura 
está o aproveitamento que ele faz da indústria cultural, 
através do qual manifesta sua oposição à "rotina dos 
enlatados", estabelecendo com eles um diálogo, 
contrário ao monólogo que eles propõem 

A criação de O diabo na noite de natal é 
conduzida por um ponto de vista que vai introduzir a 
visão do autor sobre cada um dos textos ao qual ele 
se refere. A execução coletiva dos textos aponta para 
a única possibilidade de leitura que se pode fazer 
deles: mesmo sendo diferentes, eles suportam uma 
mesma leitura maniqueísta e, portanto, monológica. E 
é contra essa leitura que o autor se coloca ao reuni
los num contexto literário único, contrariando os 
discursos dos textos através da subversão que opera 
nas personagens. 

Ao elaborar sua escritura a partir de outros textos, 
o autor executa a sua individualidade nos espaços 
que esses outros textos ocupam. Desse modo, 
promove um deslocamento: esses textos perdem seus 
espaços de referência - sejam eles regionais ou 
universais - e passam a ocupar um único espaço, o 
da literatura, no qual se reconhece o valor literário que 
eles possuem. E enquanto possu idores de valor 
literário , eles não devem ser perpetuados iso
ladamente, pelo monologismo que encerram, mas 
devem comunicar-se uns com os outros, ainda que 
para se comunicarem percam o estatuto de verdade 
que veiculam. 

O tema central da obra é o natal. Ao abordar, em 
sua narrativa, um tema universal , Osman Lins apossa
se do discurso repet ido, do conhecimento com
partilhado, da tradição e, de maneira dialética, repete
º· originalmente redescobrindo e reinventando. A 
redescoberta e a reinvenção acontecem , prin
cipalmente, pela modificação do comportamento das 
personagens dos textos que ele condensa em sua 
narrativa. O autor faz, então, uma leitura da tradição 
conservando-a pela modificação. 
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Os textos que ele mescla no episódio narrativo são 
apresentados de maneira diversa pela tradição, mas 
interagem na história que ele cria, produzindo um efeito 
ficcional através do qual ele propõe a seus leitores a 
outra face de personagens criados com o propósito 
de instaurar e sedimentar valores que serão dirigidos 
às pessoas - nesse caso, às crianças - através de 
uma elaborada articu lação e de uma leitura pessoal 
desses personagens e desses valores. 

Tradição e ruptura formam, assim, os vetores pelos 
quais se orienta a criação de O diabo na noite de 
natal . 

Na aventura criadora de Osman Lins, o mundo real 
e o da fantasia não são delimitados. Eles habitam um 
espaço comum: o da comicidade, que ele transmite 
~o seu discurso literário com um espírito humorístico. 
E que o que importa, verdadeiramente, é criar algo, 
participar. Mais do que valores estabe lecidos, O 
diabo na noite de natal propõe o 'estímulo à 
consciência crítica de seus leitores, a fim de que eles 
tenham capacidade de partic ipar ativamente de seu 
universo social. 

A intertextualidade é o elemento fundamental para 
expressar esse entrecruzar-se de influências que é a 
escritura de Osman Lins. Fluente, coloquial, objetivo, 
sem retórica ou rodeios, e impregnado de humor, o 
discurso é construído a partir de alguns fatores que 
se conjugam na criação e produção do sentido: a 
oralidade, que determina o padrão narrativo; a 
retomada da contral iteratura; a util ização de outros 
textos que ele mescla no episódio narrativo e o espírito 
lúdico, em que se evidencia a sua construção 
parodística e carnavalesca. 

J) Mímesis e ur-alidade 

Na literatura infantil é comum os textos resgatarem 
a oralidade na escrita. 

Em estudo sobre o tema em questão, Maria José 
Palo e Maria Rosa D. Ol iveira esclarecem-nos o que 
seja um padrão narrativo fundado na oralidade. 

Das observações feitas pelas autoras refe ridas, 
pode-se concluir que o ato da fala, sendo anterior à 
escrita, possui um estrato mimético, pois aquele que 
fala tenta mostrar, de forma imediata ao interlocutor, o 
objeto de sua fala, através de vários canais simul
tâneos: palavra, entoação (ritmo), expressão corporal. 
O estrato mimético proporciona a troca di reta de 
experiências entre os inter locutores. Por isso, o 
discurso cria uma cena múltip la (verbal e não-verbal) 
na qual tudo está no modo como se diz, e na tensão 
dialética entre o dito e o não-dito. 

Pouco sistemático, o discurso oral permite-se a 
redundância, 

os desvios das normas lingüísticas, a informalidade 
das expressões popu lares - gírias e trocadilhos , o 
paralelismo das estruturas sintáticas e a construção 
de enunciados sem ordem hierárquica4 

afetando, inclusive, a linearidade. Além disso, "a 
marcação rítmica, o tom e a modu lação da voz 
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enunciam junto à palavra sim
bólica a não-palavra icônica". 5 

A incorporaÇão da oralidade 
ao código escrito provoca a 
simultaneidade da narrativa e da 
escrita. Narra-se no mesmo tom 
e compasso com que se 
escreve, 

de tal forma que não haja 
distância entre quem narra, o 
que narra e quem lê.6 

No caso de O diabo na 
noite de natal verifica-se uma 
sintonia entre o emissor, a men
sagem e o receptor, que vão 
interagir simultaneamente, num 
intercâmbio de informações e 
experiências. 

O próprio narrador (emissor) 
inaugura esse intercâmbio de 
informações e experiências .Ó. p 
abolindo, desde o início, a dis- V ior?CÍr-;:\ 
tância que separa a ele (emissor) 
e à narrativa (mensagem) do leitor (receptor). E ele o 
faz através da inscrição da oralidade na escrita. A obra 
opera no sentido de comunicar-se diretamente com o 
leitor, através de um repertório simples. No espaço 
narrativo, ouve-se a voz do narrador, que fala pelas 
personagens em diálogos ora diretos, ora indiretos e, 
às vezes, diretamente com o leitor, mantendo com ele 
um diálogo que os aproxima. Complementando esse 
quadro, a cadência rítmica, o encadeamento por frases 
de estruturação simples, as modulações exclamativas 
e interrogativas, a integração na mensagem - pelo uso 
constante das 1ª e 2ª pessoas do plural - são utilizados 
de maneira a evidenciar a escritura da fala. 

Vocês , se não são gaúchos , não haverão de 
entender essa linguagem. Nem eu. Precisaria de 
ver, no dicionário, o que quer dizer tordilhos , 
restingas, etc. Mas não tenho tempo de fazê-lo 
agora, pois está na porta um sujeito que vocês 
conhecem e talvez admirem: o Super-Homem. 
(LINS 1977, 14) 

Outro recurso é o uso recorrente da sonoridade e 
seus efeitos, resgatados pe la frase narrativa, 
alimentada permanentemente pelo ritmo e pela 
repetição. 

- Epa, minha gente - gritou, quando já havia dado 
vinte pulos. 
- Hoje tem espetáculo? 
Todos, em coro, menos o Capitão Gancho: 

- Tem, sim Senhor! 
- A esta hora da noite? 
- Tem, sim Senhor! (UNS: 1977, 16) 

No nível lexical, a inscrição do oral no texto escrito 
acontece através do uso de termos ou de expressões 
coloquiais em registros clássicos da oralidade, ainda 
que a sintaxe permaneça vinculada ao código escrito. 

lti 

r 
pir 

O discurso é articulado com o 
narrador utilizando formas da 
oralidade - interjeições, repe
tições de certas expressões, 
comparações com termos co
muns ao universo infantil - e 
diálogos diretos e indiretos. 

--

- Alegra todo mundo que che
gou o Mangaba, temido pelas 
criancas e amado pelas mu
lheres de todos os continentes! 
Luta com arma branca, desafia 
a vida e não teme a própria 
morte. Mangaba, o transviado! 
Mangaba, o invencível' Man
gaba, o corajoso! Mangaba, o 
Fffffofo! Viva Mangaba! (LINS 
1977, 16) 

O narrador, freqüentemente, 
se dirige diretamente ao leitor, 
mantendo com ele um diálogo 
constante. A mensagem vei
culada, neste caso, é uma infor
mação que o narrador passa ao 

leitor, com uma intimidade que os aproxima. 

O Pastoril , do qual elas fazem parte , é um 
brinquedo, um folguedo popular, muito conhecido 
no Norte do nosso país e comum na época do Natal. 
Compõe-se de dois cordões: o encarnado e o azul . 
Usam as pastorinhas a cor do seu cordão. Dançam, 
e cantam, batendo pandeiros , canções que 
ninguém sabem mais quem compôs . Essas 
canções ou loas são simples ; algumas muito 
bonitas. (LINS 1977, 11) 

4) ~v hvr1zvnte da 
wntrallteratura 

Um outro fator determinante da oralidade é a 
retomada que Osman Lins faz do que Bernard Mouralis 
classifica como contraliteraturas, e que se liga 
diretamente ao que manifesta o popular. 

Este autor faz uma distinção sociológica entre os 
dois setores da produção literária: o falado e o escrito. 
Para ele 

. .. há um público, um aparelha·de produção, um 
modo de transmissão, um lugar concedido na 
escala de valores morais e estéticos que são 
específicos da paraliteratura, e outros específicos 
da literatura letrada. ( ... ) Nesta perspectiva, a 
paraliteratura pode definir-se como uma produção 
de massa à qual é atribuída uma posição inferior. 7 

Estudando a natureza da relação que se pode 
estabelecer entre estes dois setores, Bernard Mouralis 
acentua o desenvolvimento da contraliteratura como 
um processo de evolução que vai da percepcão à 
manifestação da diferença e, em seguida, da 
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manifestação à afirmação e reivindicação desta última. 
Este processo vai criar uma ameaça para o dog
matismo e o etnocentrismo literários, na medida em 
que vai remeter ao oposto do status quo. 

As observações deste autor estendem sobre
maneira o campo das contraliteraturas, incluindo nelas 
a literatura oral (que ele entende por mitos e narrativas 
mitológicas, provérbios, adivinhas, contos, cantigas , 
histórias humorísticas e facécias, lengalengas, 
narrativas inspiradas, pregões de comerciantes etc.), 
a literatura de cordel , o melodrama e o romance 
popular, as "formas contemporâneas", em que se 
incluem o romance policial , a ficção científica, a banda 
desenhada e a fotonovela, títulos de jornais, catálogos, 
graftiti , literaturas de países coloniais etc. 

Amplo e diversificado, o campo das contral iteraturas 
abrange tanto obras escritas , cuja natureza é a do 
domínio da "literatura letrada", quanto o "conjunto dos 
textos e dos signos que são produzidos e transmitidos 
fora das estruturas da cultura letrada''. 8 

Daí que a divisão do campo literário em dois setores 
distintos se justifique pelo estatuto que a sociedade 
atribui às obras 

Umas têm um estatuto majoritário por conferirem 
um poder àquele que as conhece (ou passa por 
conhecê-las); outras têm um estatuto minoritário 
porque aquele que as conhece não beneficia delas 
qualquer poder particular.9 

A cultura literária, portanto, se constitui como um 
código "que permite a cada um distinguir e fazer-se 
distinguir . "10 

O diabo na noite de natal se apresenta como 
uma reflexão sobre a literatura infanti l a partir da 
utilização de formas já consagradas e sacralizadas 
que, ao longo dos tempos, da história, vêm lhe servindo 
de fontes e influências, e que se situam no campo da 
contraliteratura. 

Com isso , Osman Lins faz uma incursão no 
problema do texto dominante. Embora o estudo da 
história da literatura infantil ressalte uma variação de 
conceito no espaço e no tempo , em razão da 
intimidade de sua natureza com a pedagogia, é fato 
concreto que, em sua base, estará sempre a literatura 
oral "que a antecede historicamente e a fundamenta 
tematicamente"n Isto eqüivale a dizer que um dos 
fundamentos básicos da literatura infantil é a 
contraliteratura. 

Sendo assim, e considerando a fronteira que separa 
literatura e contraliteratura, a questão que Osman Lins 
coloca é a .do imperialismo cultural. Isto devido à 
relação técnico-pedagógica da literatura infanti l, 
através da qual a maior ia dos livros de ficção 
destinados à criança veiculam modelos aos leitores, 
de maneira exemplar, com a intenção de que os 
mesmos sejam reproduzidos . Estes livros propagam, 
na verdade, um discurso de dominação que expressa 
valores e conceitos fundados sobre uma rea lidade 
social que admite para a criança um papel de receptor 
passivo do produto cultural para ela elaborado pelo 
adulto. 

Nesse sentido, Osman Lins assume uma dupla 
postura de resistência. Ao nível da escritura, O diabo 
na noite de natal se caracteriza por negar qualquer 
discurso dirigido à criança que se caracterize pela 
normatividade. Rompendo com o discurso dominante, 
o autor faz uma oposição global à ideologia dos textos 
que retoma, tornando inoperantes os seus sentidos 
originais. 

Ao nível do contexto literário no qual se insere, O 
diabo na noite de natal se apresenta como um 
discurso acerca da criança, construído através das 
recolhas de textos que são amplamente divulgados 
para ela, paralelo ao qual se desenvolve um discurso 
sobre a criança cuja característica essencial é 
justamente ter sido elaborado fora da estrutura modelar 
da literatura infanti l. Nesse sentido, a escritura de 
Osman Lins é a manifestação de uma diferença. 

De modo breve e apenas com o objetivo de melhor 
situar minha análise , passo a uma caracterização das 
formas inseridas na narrativa objeto deste estudo. 
Começarei pelas formas da literatura oral, passando 
depois para as formas que Bernard Mouralis classifica 
como "contemporâneas''. 

4-.1) "-' literatura vral 

A designação literatura oral se refere aos contos, 
lendas, manifestações folclóricas, provérbios, literatura 
de cordel , cantigas e outros, que tomam parte na 
construção de O diabo na noite de natal. 

4..1.1) () C()nt() de fadas 

O diabo na noite de natal retoma três contos 
de fadas - Chapeuzinho Vermelho, Peter Pane 
A Gata Borralheira ou Cinderela - através de 
alguns de seus personagens: Chapeuzinho Vermelho, 
A Gata Borralheira e o Capitão Gancho. A escolha 
destas personagens obedece à leitura maniqueísta 
que elas comportam. Transpostas para outro "am
biente literário", diferente do seu ambiente de origem, 
no entanto, a função que elas exercem já não as 
compromete com a representação do "bem" e do 
"mal", propiciando à criança uma identificação no nível 
puramente do gosto ou da simpatia. 

Deslocadas de seu "ambiente literário", estas 
personagens vão se defrontar com situações que não 
se resolvem por meios sobrenaturais, mas pelo meio 
que parece ser próprio à criança: a astúcia. E se aqui 
tudo se resolve pela astúcia, os limites entre "bem" e 
"mal", "certo" e "errado" serão mais frágeis, menos 
rígidos. Por vezes, a astúcia será colocada a serviço 
das forças do bem, contrariamente à rotina dos 
enlatados. E os próprios conceitos de "bem" e "mal" 
sofrerão mudança de sentido, passando a entender
se pelo primeiro "mais astuto" e pelo segundo "menos 
astuto''. Desfaz-se, assim, o discurso maniqueísta, 
monológ ico, dominante, que esta forma tradicional de 
li teratura ajuda a perpetuar. 
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Com relação ao conto de fadas, 
O diabo na noite de natal 
propõe um movimento que vai da 
magia, do sobrenatural, para a 
realidade concreta e natural da 
criança , ainda que nela se evi
dencie o "faz-de-conta". É que, 
para a criança, 

as coisas existem, ou não , na 
medida em que sua imaginação, 
aberta à clar idade poética do 
conhecimento, as aceita como 
reais ou inexistentes. 12 

4.1.~) A lenda 

Narração localizada, individua
lizada, com personagens que são 
indivíduos determinados cujos atos 
têm fundamento aparentemente 
histórico e qualidade heróica, a 
lenda explica um hábito coletivo, 

-~ ' -o 
o 
o 
o 

uma superstição, com um traço religioso que lhe é 
constante. 

Para Jesualdo, a lenda nasce 

da propensão do espírito humano para explicar o 
maravilhoso, aquilo que não compreende, do seu 
assombro diante dos fatos naturais que des
conhece". 13 

Vê-se portanto que, na lenda, o maravilhoso e o 
imaginário prevalecem sobre o histórico e o real. 

O diabo na noite de natal retoma a lenda 
através de um "lendário" personagem gaúcho:· o 
Negrinho do Pastoreio. 

A inserção do Negrinho do Pastoreio no texto 
promove um duplo movimento: desregionaliza a lenda, 
trazendo-a para um contexto literário mais geral ; e 
desloca-a de sua destinação social para a realidade 
da criança. 

De acordo com Luiz da Câmara Cascudo, o 
provérbio tem valor moral, de advertência, em breves 
palavras. É a sabedoria popular, o "conselho" dos 
antigos. 

O provérbio é uma formulação genérica que 
pretende conservar e transmitir uma sabedoria. Para 
que seja mais eficiente, procura-se que a formu lação 
seja curta, incisiva e fácil de fixar. Para isso, utiliza-se 
a imagem sugestiva, o ritmo e, por vezes, a rima. 

Quem utiliza o provérbio no texto é Mangaba, o que 
afirma, por um lado, a característica popular desta 
personagem e, por outro lado, o caráter moralista do 
provérbio, que põe em prática o lema do castigat 
ridendo mores (rindo, corrige os costumes), realizando 
o princípio de que a graça e o riso provocados pelo 

/ 
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cômico baseado no ridículo e na 
caricatura exercem ação puri
ficadora, educativa e purgadora 
de vícios e defeitos. 

- Chorar , não adianta. Olhe, 
vamos pensar num meio de cair 
fora desse negócio. A situação 
é esta: temos que escolher entre 
o Canhoto e o Dragão. Se ficar, 
o bicho come. Se correr, o bicho 
pega. E, se não decidirmos até 
a meia-noite, eles nos repartirão 
sem dó nem compaixão. Uma 
metade vai para o Draga e a 
outra metade para o caldeirão. 
A questão é saber: como é que 
vamos sair desta? (LINS: 1977, 
27) 

4.1.4) A ciranda 

Ligada ao folclore, a ciranda é 
uma dança infantil, de roda, muito 

comum no Brasil e vinda de Portugal. 
A dança é acompanhada pela música que dá nome 

a este jogo infantil em que, ao mesmo tempo que se 
movimenta, a criança brinca com as palavras levada 
pela melodia, pela rima, pelo ritmo, numa atividade 
totalmente lúdica em que as palavras valem por si 
próprias. 

A ciranda é uma espécie de rima para brincar e 
aprender. 

4.1.ti) () Pa§(()l'"i I 

Luís da Câmara Cascudo, em seu Dicionário do 
Folclore Brasileiro, define o pastoril (ou as 
pastorinhas) como sendo um canto, louvação, loa, 
entoada diante do presépio na noite do Natal, enquanto 
se aguarda a missa da meia-noite. Já em estado de 
franca decadência no país, o pastoril é ainda cantado 
em Estados do Norte. Os pastoris são cordões feitos 
em geral aos sábados, do Natal até as vésperas do 
carnaval. Aliás, como observa o autor, a inclusão do 
nome "cordão" no pastoril denuncia a influência 
poderosa da dança e da música profanas, car
navalescas. Os cordões têm a denominação de azul 
e encarnado, cores votivas de Nossa Senhora e Nosso 
Senhor. O pastoril conserva, em algumas cidades, o 
caráter de mocidade real, figurando 11ele mocinhos e 
meninos. Os personagens são, de cada cordão , 
mestra e contramestra. As figuras principais são: 
Diana, Anjo ou Belo Anjo, Cigana, o Velho, o Zegal , 
Estrela do Norte, Cruzeiro do Sul, além de outros que 
aparecem ocasionalmente por influênc ia local ou 
reminiscência avivada. 

A utilização das pastorinhas em O diabo na noite 
de natal corresponde a esta reminiscência avivada 
referida por Luís da Câmara Cascudo. 
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Misto de sagrado e profano, dada a influência da 
dança e música carnavalesca, o pastoril é a própria 
representação do texto de Osman Lins, que chama 
outros textos para atuarem como personagens na 
criação de uma festa concelebrada. 

4..1.fl) () demuniu luar-adu 
Conto popular, também na classificação de Câmara 

Cascudo, em que aceitando um desafio, topando uma 
aposta ou firmando um contrato, o Diabo é um logrado 
inevitável. A derrota do demônio na novelística é quase 
universal, afirma o autor. E acrescenta: 

Nos contos populares brasileiros, portugueses, 
espanhóis, africanos, árabes, não conheço uma 
vitória do Demônio , em matéria de aposta, 
aceitando desafio ou firmando contrato. 14 

4..1.7) () Am ar-elinhu 
Como o próprio Osman Lins anuncia no texto, o 

Amarelinho é 

uma personagem da qual muito falam as histórias 
em versos, que se vendem em folhetos , nas feiras, 
em vários Estados do Brasil. (LINS: 1977, 12) 

É ele o representante dos "vencidos pelo an
cilóstomo, hipoêmios comum no li toral e regiões 
palúdicas , anteriores às reações sanitaristas" 15 , 

amplamente divulgado pela literatura de cordel. Esta 
se caracteriza por remeter à cultura popular, e pelo 
seu conteúdo manifesto, muitas vezes, 

desenvolver-se no mesmo sentido da cultura 
letrada, na medida em que ela retoma fre
qüentemente os valores morais e religiosos 
veiculados pelas classes dominantes 16 . 

Por outro lado, esta literatura se constitui, pelos 
jogos de linguagem com que é construída, como 
verdadeiro contra-discurso. 

É na perspectiva do contra-discurso que o 
Amarelinho parece ter sido criado. Neste caso, ele era 
contrário ao discurso das campanhas publicitárias 
veiculadas através de um outro personagem, o Jeca 
Tatu . Estas campanhas contribuíam para que o Estado 
divulgasse seus programas ideológicos de indus
trialização e urbanização, nos anos trinta e cinqüenta, 
fase em que a República vivia a preocupação 
positivista do "Ordem e Progresso", com a super
valorização do trabalhador urbano, sadio, em oposição 
ao trabalhador rural , em geral doente do "amarelão". 

O Amarelinho cantado e versificado pelo cordel se 
caracteriza pela traquinagem, pela esperteza, pela 
astúcia do "menino" do interior que, apesar de órfão, 
marcado pelas vicissitudes da vida, não se deixa 
soçobrar nela.17 
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4..~) ••r=ur-ma§ 
cuntempur-ânea§~~ 

Para Bernard Mouralis, as formas contemporâneas 
(romance policial, ficção científica, fotonovela e banda 
desenhada) se assemelham às obras de cordel ou ao 
melodrama e o romance popular no que se refere à 
função que desempenham junto ao público. O seu 
desenvolvimento e o seu sucesso se devem às 
vantagens da conjunção dos meios mais modernos 
de difusão com a renovação dos meios de expressão 
ao nível da narrativa. Estas formas contemporâneas 
se constituem, para o público, como um outro sistema 
de referências, uma outra cultura, 

que osci la, por um lado, entre o mito, np. medida 
em que , ao nível da re lação autor-leitor, ela 
preenche incontestavelmente uma função fan
tasmática de que temos necessidade e, por outro, 
a ideologia, na medida em que, ao nível da relação 
produção-consumo, ela surge como a expressão 
de uma determinada concepção do mundo 
estritamente dependente das estruturas de todas 
as ordens - política, social, militar - sobre as quais 
este hoje se assenta. 18 

A banda desenhada aparece em O diabo na 
noite de natal através do Superman que, no texto, 
faz uma referência aos vários super-heróis que 
proliferaram entre nós a part ir dos anos 30/40, 
importados e impostos como "alimento cu ltural", na 
expressão de Nelly Novaes Coelho, através da 
indústria cultural. 

A inversão que Osman Lins opera no Superman 
provoca uma inversão na ordem que ele representa, 
que é a da aprovação dos símbolos que representam 
tradicionalmente o bem; do idealismo social con
servador da classe média norte americana, que se 
baseia no trabalho diligente para alcançar os objetivos 
almejados; enfim, a ordem de um mundo em que os 
heróis da indústria cultural lutam contra um submundo 
mau e inflexível, a fim de proteger o capitalismo, obter 
grandes lucros e assumir suas responsabi lidades 
sociais de tratar caritativamente os necessitados . 

As histórias em quadrinhos reduzem a tensão 
mediante o riso. Porém, por mais simples e este
reotipado que seja, o humor das histórias em 
quadrinhos parece produzir uma espécie de diver
timento sisudo. Estudando as histórias em quadrinhos 
em leitores adultos, no contexto norte americano, Leo 
Bogart observa que 

parte da razão disso pode ser que o riso é um 
assunto social e as histórias em quadrinhos são 
lidas por indivíduos. 19 

Atitude individual, portanto, a leitura das histórias 
em quadrinhos possibilita ao seu leitor a identificação 
com as personagens fictícias, conferindo-lhes certo 
grau de realidade independente. 
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Trazendo a história em quadrinho para sua escritura, 
Osman Lins propõe uma coletivização que elimina esta 
atitude individual de identificação. O riso, então, torna
se um ato coletivo, neste caso subversivo, através do 
qual se elucida a desarmonia existente entre a nossa 
conjuntura política, econômica e social e aquela que 
deu origem aos super-heróis que são estranhos à 
nossa realidade, e que propiciam uma alienação em 
relação à nossa própria nação e aos problemas que 
lhe são particulares. 

li) ()utr-()s text()s~ ()Utr-as 
imaaens 

Enquanto Lúcia ia guardar o cofre, entrou, sem que 
ninguém lhe desse atenção, de chapéu coco, 
fraque , e bigodinho, um tipo que eu já vi, não sei 
se no cinema ou em algum filme da televisão. Trazia 
pela mão um garoto louro, com um imenso balão 
vermelho. No meio da sala, soltou a mão do menino, 
tirou o chapéu e começou a distribuir cumprimentos 
a que ninguém respondia. Experimentou alguns 
doces , não gostou. Então, tirou do bolso uma 
grande banana e, observado pelo menino do balão, 
começou a comê-la. (LINS 1977, 19) 

É assim que Osman Lins introduz em sua escritura 
a presença de Carlitos. Além de registrar a expansão 
da imagem no mundo contemporâneo, O Garoto 
lembra o progresso tecnológico provocado pela 
Revolução Industrial e seu reflexo sobre a arte. 

A presença de Carlitos registra o caráter mer
cantilista que passou a caracterizar a produção 
artística a partir do desenvolvimento tecnológico 
proporcionado pela Revolução Industrial. 

Este desenvolvimento tecnológico provocou 
alterações na maneira do homem se relacionar com a 
arte. Ela deixou de ser o resultado exclusivo do trabalho 
das "mãos do artista", para tornar-se resultado de todo 
um conjunto de procedimentos químicos e mecânicos, 
cujo objetivo era a distribuição em série, permitindo 
fazer, em pouco tempo, inúmeras cópias idênticas de 
um único produto. 

O resultado foi o artista perder o contato com o 
receptor de sua obra, não podendo prever, portanto, 
o público que o via nem as reações que provocaria. O 
cinema, aparecendo como uma máquina de contar 
estórias para enormes platéias, veio a se constituir 
como um espaço de representação da realidade a 
serviço das castas que tinham condições de fomentá
lo. 

Esta modalidade de arte puramente visual adquiriu 
uma característica ideológica marcante que passou a 
dar o tom de informação de determinados valores a 
serem divulgados. 

Isto porque o cinema é fruto da burguesia 
ascendente dos países europeus e dos Estados 

1<) 

Unidos, depois da Revolução Industrial. O cinema 
serve, portanto, à imposição do domínio burguês sobre 
o mundo ocidental, o Terceiro Mundo colonizado, 
facilitando seu processo de dominação, a acumulação 
de capital, a criação de um universo cultural à imagem 
da burguesia, que expressa o seu triunfo e o impõe às 
sociedades, num processo de dominação cultural, 
ideológica e estética. 

Estes aspectos do cinema se aplicam também ao 
livro infantil. Neste cenário, a criança torna-se uma 
fonte fecunda de destinação de valores sociais, 
enquanto ser educável que deve armazenar toda uma 
gama de informações disponíveis e transmissíveis via 
literatura. Vale a pena lembrar Fulvia Rosemberg , sobre 
o caráter mercantilista do livro: 

Seja qual for a postura assumida, o fato básico é 
que o livro se apresenta como um produto cuja 
feitura é guiada por objetivos que parecem ser 
exteriores à criança: é o livro enquanto objeto , 
enquanto literatura, enquanto imagem, enquanto 
significado social. 20 

li.~) Menin()s iesus e 
pequen()s Pr-íncipes 

Menino Jesus ou Pequeno Príncipe? É a dúvida que 
se coloca quando se percebe a entrada em cena de 
uma personagem destemida, capaz de enfrentar o 
Dragão e o Diabo, forte o suficiente para derrubar até 

Ilustração de Montez Magno para o livro O diabo na noite de 
Natal. UNS, Osman. São Paulo: Pioneira, 1977, p.18. 



mesmo o Super-Homem e, ao mesmo tempo, com uma 
aparência de fragi lidade que é reforçada pela 
designação "Criança" com que é chamada. 

Independentemente de referir-se à Bíblia ou a 
Antoine de Saint-Éxupêry, importa, em O diabo na 
noite de natal , a referência à universalização de 
uma criança, metáfora de todas as outras crianças 
grandes e pequenas, vale dizer, adultos e crianças. 
Note-se como claros índices o universal ismo alegórico 
assumido pelas designações maiúsculas de "Criança" 
e "Menino'', bem como de "Senhora" e "Mulher". 

A mãe, a Mulher linda de longo vestido azul de 
algodão, bem pode ser a Virgem Maria, mãe de todos: 

Lúcia, dirigindo-se pela primeira vez à mulher, 
perguntou se o menino era seu filho . 
- Sim. 
- A senhora tem outros? 
- Não. Ele é meu filho único. Embora, de certo 
modo, todos sejam meus filhos - respondeu a 
mulher, com um sorriso que foi como se o luar 
aparecesse de repente numa sala escura. (LINS: 
1977, 30) 

Mas, a Criança, Menino Jesus, Pequeno Príncipe 
ou os dois, somente aponta para o objetivo de ressaltar 
a pureza e a força interior do homem , indepen
dentemente da idade e de credo, relig ião, seita, enfim, 
de uma ideologia que lhe dite um comportamento 
moral a ser seguido. 

O que O diabo na noite de natal manifesta com 
a presença e a vitória da Criança sobre o Diabo não é 
a crença cristã de que o bem vence o mal. Contrária a 
essa leitura maniqueísta é a possibilidade do texto 
func ionar como uma un idade migratória de sentido, 
podendo, portanto, permitir uma leitura múltipla. Perde
se, assim, a referência ideológica pela instauração da 
dúvida, da incerteza advinda da revelação sobre a 
identidade da Criança sendo feita por um palhaço, 
Mangaba, ele próprio um dissimulador da real idade: 

... Foi então que o palhaço Mangaba, caindo em 
si , observou: 
- Querem saber de uma coisa? Eu desconfio que 
esse cara ... era Deus. (LINS: 1977, 43) 

A incerteza transparece na dúvida com relação à 
própria origem da personagem: 

- Cada um de vocês - lembrou Lúcia - veio de 
uma lenda, de uma fita de cinema, das páginas de 
um livro. E eles? ... (LINS: 1977, 45) 

Sem a definição da origem, o que é proposital, torna
se impróprio o estabelecimento de uma leitura voltada 
para um sentido moral , final. O que fica ressaltado é a 
impossibilidade de fixar significantes e significados, 
tornando o sentido provisório e, portanto, el iminando 
a apresentação de uma verdade absoluta. 

IJeleltura 14 - Mal"Ç(l. ~ 

ti.J) Lúcia~ a b()neca 
falante 

.. para as crianças um livro é todo um mundo. 

Monteiro Lobato 

O nome da boneca falante de Osman Lins não é 
fruto de uma escolha feita a esmo, mas da inten
cional idade. 

O nome "Lúcia" é uma referência a Monteiro Lobato 
em Lúcia ou a menina do narizinho arrebitado, 
fragmentos publicados na Revista do Brasil (São 
Paulo), em 1920. A publicação seguinte foi A menina 
do narizinho arrebitado que, de acordo com Nel ly 
Novaes Coelho21, embora tenha sido lançado como 
segundo livro de leitura para as séries escolares, abriu 
as portas para a criatividade na literatura infantil , em 
oposição ao rac ional ismo tradic ional predominante até 
então e em favor de uma literatura infantil que se 
baseasse numa consciência nacional. 

Ainda de acordo com esta autora, preocupado com 
o que fosse sensível à criança, Monteiro Lobato criou 
uma forma de realismo que lhe é peculiar e no qual 
prevalece o maravi lhoso, onde a imaginação supre 
as deficiências do mundo. Esse realismo orig inal, que 
tem o non-sense como uma constante, reflete a nítida 
consciência de Monteiro Lobato do valor da magia na 
literatura infanti l de ficção. 

Considerado um divisor de águas na literatura 
infantil brasi leira, Monteiro Lobato lança as suas bases 
a partir da publ icação de A menina do narizinho 
arrebitado que, apesar de aparecer como segundo 
livro de leitura para uso d!lS Escolas Primárias, 
apresenta um conteúdo que não é didático, mas 
amplamente lúd ico. Na visão de Leonardo Arroyo, 
essas bases eram 

o apelo à imaginação em harmonia com o complexo 
ecológico nacional; a movimentação dos diálogos, 
a utilização ampla da imaginação, o enredo, a 
linguagem visual e concreta, a graça na expressão 
- toda uma soma de valores temáticos que 
renovava inteiramente o concei to de literatura 
infantil no Brasil, ainda preso a certos cânones 
pedagógicos decorrentes da enorme fase da 
literatura escolar. 22 

A referência de Osman Lins a Monteiro Lobato se 
justifica pela criação que ele faz de uma literatura 
infantil que busca aproximar-se, para tentar expressá
la, da forma como a criança percebe a realidade. E 
esta forma de perceber e expressar a realidade, na 
criança, é marcada pela imaginação, através da qual 
ela cria e recria o mundo. Vale a pena lembrar Walter 
Benjamin quando ele afirma que 



nada é mais próprio da criança que combinar 
imparcialmente em suas construções as subs
tâncias mais heterogêneas - pedras, plastilina, 
madeira, papel. Por outro lado, ninguém é mais 
sóbrio em relação aos materiais que a criança: um 
simples fragmento de madeira, uma pinha ou uma 
pedra reúnem na solidez e na simplicidade de sua 
matéria toda uma plenitude das figuras mais 
diversas. 23 

Em O diabo na noite de natal , Osman Lins 
exercita esta capacidade que a criança tem de 
combinar imparcialmente substâncias heterogêneas 
em suas construções, utilizando-se das bases da 
literatura infantil lançadas por Monteiro Lobato. 

Nesse sentido, a proposta do autor é a criação de 
uma literatura participativa, que estimule a criação e a 
recriação. As substâncias que ele combina são as 
personagens que Lúcia convida para participar de sua 
festa. São elas provenientes de várias formas de 
representação artística , de vários espaços de 
realização da arte. Reunidas, combinadas na escritura, 
trazidas de seus espaços, elas passam a interagir, dão 
forma e suportam a escritura. O conto, a lenda, o 
folclore, o cinema, os quadrinhos, a literatura universal 
deixam de constituir-se como realizações artísticas 
estanques para participarem de um vir-a-ser que nada 
mais é do que um jogo, uma brincadeira, uma festa 
da linguagem colocada no máximo de sua potência 
imaginativa. Repetindo, porque re-contando, o texto 
representa re-criando e evidenciando que a ima
ginação é instrumento de criação, e que o sonho é um 
outro caminho por onde o real se movimenta. 

f)) Vr-incíPi() d() j()f!()~ 
Pr-incíPi() d() pr-aze.-

f).1) §()b () §if!n() d() hum().-

Sabe-se que o riso é uma forma de subverter 
padrões. Henri Bergson24 define-o como conseqüência 
de uma desarmonia para a qual concorre algo de 
ligeiramente atentatório à vida social. A repercussão 
do cômico é sem fim, diz Bergson, porque gostamos 
de rir e todos os pretextos nos servem. 

Na narrativa de Osman Lins, a subversão provocada 
pelo riso vai ser evidenciada através do humor, que 
se manifesta, principalmente, através das perso
nagens. 

Em estudo sobre a ironia, Lélia Parreira Duarte 
observa que ela pode realizar-se através da retórica, 
que confere ao sujeito uma sensação de poder através 
de jogos de engano, e do humor, que desmistifica as 
manobras da retórica. O humor estabelece o 
dialogismo, pois propicia mudanças 

a partir de denúncias dos artifícios com que se 
constroem as "verdades " justificadoras das 
diferenças.25 
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Peculiar ao humor é o chamar a atenção do receptor 

para uma possível manifestação da linguagem, cuja 
característica principal é a impossibilidade de fixar 
significantes e significados, o que torna provisório 
o estabelecimento de qualquer sentido26 . 

O humor é um dos fios a partir dos quais é tecida a 
rede de sentidos que é O diabo na noite de natal. 
Ele evidencia uma atitude intelectual do autor, que 
produz o seu texto com uma postura reflexiva e 
consciente em relação à literatura infantil. Esta atitude 
revela um distanciamento crítico do material que ele 
utiliza: os textos que parodia. 

Mesclando vários textos em seu discurso, Osman 
Lins executa o método socrático de "destruir qualquer 
opinião isolada por colocá-la em contato com um 
contexto mais amplo ou estranho"27 que, neste caso, 
é a literatura infantil em suas diversas manifestações 
e o contexto social no qual ela se insere. Osman Lins 

~ .. -~,. .... , . . .... . 
Ilustração de Montez Magno para o lrvro O diabo na noite de 

' Natal. UNS, Osman. São Paulo: Pioneira, 1977, p.37. 

questiona esse contexto de maneira flexível, cons
ciente e atento ao real. 

Sua ação, neste sentido, desestabiliza os discursos 
veiculados pelos textos e negaa possibilidade de que 
eles apresentem verdades absolutas, porque revela o 
caráter duplo, o engano do monologismo que eles 
encerram. O texto realiza, assim, a tese de Schlegel, 
discutida por Lélia Parreira Duarte, de que 

a ironia é abertura que pode conduzir a um novo 
tipo de discurso baseado antes no caos , na 
espontaneidade e na emancipação, através de uma 
contínua transcendência do eu de procedimentos 
materiais. 28 

O diabo na noite de natal não visa a um 
significado, mas forma um ciclo de sentidos , uma 



cadeia significante que desafia a unidade e estabelece 
a diversidade. Assim é que o sério e a brincadeira, o 
sonho e a realidade, o real e o aparente, se situam no 
mesmo contexto. A decisão soore o destino poderá, 
então, ser feita através de uma luta que não, todavia, 
a grande luta pela sobrevivência, mas a luta do saco 
de papel. E o reconhecimento do vencedor que "pode 
tudo" por ter vencido o demônio, poderá partir de um 
palhaço, Mangaba, um ilusionista, um jogador, ele 
próprio instaurador da ambivalência que gera o riso 
e, portanto, coloca em dúvida o real: 

... Foi então que o palhaço Mangaba, caindo em 
si, observou: 
- Querem saber de uma coisa? Eu desconfio que 
esse cara ... era Deus. 
- Seria? 
- Se era? t E esse encontro dele - meia-noite, sabem 
qual? Ele vai agora estar presente em todas as 
Missas do Galo e vai estar, como aqui, em todo 
lugar onde houver um coração amedrontado. Onde 
houver alguém precisando de auxílio e de 
esperanças. Não tenho a menor dúvida. Aquele 
garoto ... era Deus menino. (LINS: 1977, 45) 

Por outro lado, se este instaurador de ambivalência 
pode gerar dúvidas, ele também pode desvelar 
segredos, denunciando "verdades" que, escondidas, 
justificam diferenças na atribuição de poder: 

A esta pergunta, o diabo ficou meio sem jeito: 
- Eu ... Bem. eu ... eu ... Eu sei, por que sei de tudo. 
- Você sabe porque estava olhando pela fechadura 
- acusou o Palhaço. (LINS: 1977, 32) 

Mangaba, então, não só instaura como também 
representa, ele próprio, a ambivalênc ia, quebrando a 
estrutura monológica do discurso. 

O texto de Osman Lins se enquadra numa 
concepção de arte como idéia, tanto é que o autor se 
mostra por trás de suas personagens, apresentando 
a consciência de ser o seu primeiro leitor. Com isto, 
fica desfeita a ilusão de "realidade" do narrado, 
colocada que é em dúvida a "verdade" daquilo que 
se narra. Essa peculiaridade do texto pode ser 
observada na caracterização das personagens, fe ita 
através de suas próprias falas, que alegoricamente 
as representam: 

O Super-Homem: 
- Cheguei um pouco cedo, não é? O.K. Mas não é 
para menos. Vim num disco-voador! O.K. E quem 
é que vem mais? Gosto de ir para as festas sabendo 
com quem vou defrontar-me. Porque às vezes vêm 
uns espiões do espaço e eu preciso estar atento. 
(LINS: 1977, 15) 

O Amarelinho: 
- Pode entrar, Amarel inho. Como vai você? 
- Vou que nem capim. Só cresce quando chove; 

e, quando cresce, o boi come. 
Em seguida, olhando espantado para o Capitão 
Gancho: 
- Olha a mão desse homem, minha gentel É a 
melhor que eu já vi , pra se armar uma rede. (LINS: 
1977, 14) 

Mangaba, o palhaço: 
- Alegra todo mundo, que chegou o Mangaba, 
temido pelos homens, querido pelas crianças e 
amado pelas mulheres de todos os continentes! 
Luta com arma branca. desafia a vida e não teme 
a própria morte. Mangaba, o transviado ! Mangaba, 
o invencível ! Mangaba, o corajoso' Mangaba, o 
Fffffofot Viva Mangaba! (LI NS: 1977, 16) 

O Diabo: 
- Pois é - continuou o penetra. - A história não foi 
bem contada, mas eu sou o tal que chegou junto 
do homem e aconselhei: "Se queres ser fel iz, 
assassina teu pai". Então, o pobre desgraçado 
disse: "Não". Aí eu fui e fale i novamente para ele: 
"Queres ser feliz? Rouba tua irmã". E o infeliz, 
aquela besta, respondeu-me novamente : "Não" 
Então, eu insisti: "Se queres ser fel iz, dá uma sova 
na tua mãe" Vem o idiota e me responde: "Nunca". 
Foi então que eu, que conheço as propriedades 
terapêuticas, propedêuticas e hermenêuticas da tal 
das cachac inhas, disse para ele: "Bebe". Então, 
ele caiu no laço e, pensando comprar barato e 
fe l icidade, bebeu. Pois foi a con ta. Bebeu, 
assassinou o pai, roubou a irmã e espancou a mãe. 
E depois ainda se suicidou e está ocupando o 
apartamento número 938.717, lote 846, quadra Z, 
que fica no Inferno para lá. Estão vendo? Estão 
vendo com quem fala? Eu devia ou não devia ter 
sido convidado? (LINS 1977, 23) 

Esta atitude pressupõe o estabelecimento de um 
outro diálogo além do que existe entre os textos : o 
diálogo entre autor e leitor, o primeiro comunicando
se sem se com unica r, mas d irig indo-se a um 
determinado meio socia l que tem condi ções de 
entendê-lo. A percepção do dizer do autor se faz, 
então, através da leitura das entrelinhas, que vão 
provocar e dinamizar a leitu ra crítica. 

Carregado de humor, O diabo na noite de natal 
se constitui como forma dialética de produção de 
sentido que coloca em questão a unidade, instala a 
diversidade e relativiza as certezas, abrindo caminho 
para o dialogismo. 

f).~) '°'uau~ pr-azer- e 
escr-itur-a 

Na literatura, este humor instaura a paród ia, 
essencialmente dialógica por operar com, no mínimo, 
duas vozes ou matrizes textuais simultaneamente: uma 
que é objeto da ação de inversão paródica e outra 
que real iza a inversão. Uma não anula a outra. Elas 
ocupam simu ltaneamente o mesmo espaço discursivo 
sem, no entanto, se fundirem. 

Em O diabo na noite de natal várias matrizes 
textuais dialogam entre si, promovendo a inversão, a 
subversão e a reversão de modelos institucional izados. 

Essa subversão dá-se na re lação entre dois tons 
de discurso: o do narrador e o das personagens, em 
passagens como estas: 

O Super-Homem, cada vez mais assustado, 
aconselhou: 
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- É melhor tratar ç:om mais calma. Precisamos de 
calma. Calma. 
Ao que Mangaba se opôs, gritando com sua voz 
de palhaço: 
- Calma coisa nenhuma! Você é o Super-Homem? 
- 0.K. 
- Você é Super-Homem nada. Você é o Super-Mole. 
Fora com ele' Rua com o Cão do Segundo Livro! 
( ... ) 
- Quanto a mim, infelizmente, não posso mais 
demorar - protestou o Super-Homem com voz fina. 
- Tenho que ir ao meu encontro. 
Foi nesse instante que se evaporou também a 
coragem do Capitão Gancho: 
- Eu também ... Eu também tenho que aproveitar o 
vento. Vocês que ficam, até logo. ( ... ) 
Segundos depois, o Super-Homem voltava cor
rendo, aos berros: 
- Socorro' Aí está um bicho que não tem mais 
tamanho' Nossa! O.K. Nunca vi um bicho mais 
horroroso do que aquele. Em planeta algum! 
Capitão Gancho, em.bora menos apavorado, 
reapareceu atrás do Super-Homem: 
- Não pude sair, por São Jorge. Aí fora está cheio 
de diabos de todos os formatos De piloto a 
grumete. Que quer dizer isso? 
Todos queriam espiar e voltavam esfregando os 
olhos, como se não pudessem crer no que viam. 
Rodeavam o diabo, queriam saber que história era 
aquela. 
- Explico - respondeu ele fingindo-se elegante e 
delicado. - Com muito prazer. O que vocês viram, 
significa: ninguém aqui tem por onde escolher. 
Quem sair, será devorado pelo Dragão, ou irá, com 
os meus dignos auxiliares, para as profundezas do 
inferno, para séculos seculorum amém. (ele 
pensava que sabia latim.) 
- Amém - responderam todos, já pensando que 
aquilo era uma reza. (LINS: 1977, 23-24) 

A grande subversão é operada no Diabo. O tom 
humorístico dado aos diálogos entre os personagens 
e presente nas falas do narrador vai descentralizando 
a figura diabólica, esvaziando e invertendo o sentido 
maligno com que ela se apresenta. A onipotência do 
mal opõe-se a astúcia do bem, contrariamente à rotina 
dos enlatados que coloca-a ao lado do mal. Aqui , os 
conflitos entre o bem e o mal se resolvem única e 
exclusivamente por via da astúcia, que se manifesta 
em situações discursivas tais como o desafio que 
Mangaba faz ao Diabo, o crescimento da rosa azul 
que se alimenta dos juramentos quebrados, e o desafio 
de luta aceito pelo Menino. 

O riso , que a princípio é apenas esboçado, faz-se 
sonoro no auge tragicômico do desespero do diabo: 

Apanhou outro saco, encheu-o também de ar, e o 
combate começou. A torcida era enorme. E não 
podia ser de outro modo, uma vez que do resultado · 
da luta dependia a sorte de todos. Houve um 
momento em que o diabo ia acertando em cheio o 
rosto do Menino. Mas este baixou-se e o saco 
passou zunindo pelos seus cabelos. Então, num 
movimento rápido , ele estourou o saco no ombro 
do inimigo . Era a vitória . Encorajados, todos 
apanharam, também, sacos de papel e começaram 
a estourá-los no demônio, que gritava:'Maldição' 

Socorro' Socorro' ' Calmamente, Carlitos esperou 
que ele passasse por perto e acertou-lhe um 
pastelão na cara, como nas comédias de outros 
tempos, já antigos. Foi o um do diabo, que saiu 
gritando, aos pulos, sob uma vaia tremenda. (LINS: 
1977, 44) 

Ao promover a inversão, subversão e reversão dos 
modelos, pela instauração da paródia, o texto de 
Osman Lins manifesta a tradição e a sua transgressão. 
Tal atitude corresponde à carnavalização29 , ou à lógica 
do sonho, que permite a instalação do jogo na escrita, 
ou seja, a escritura e, através dela, a violação das 
normas, a subversão das estruturas comumente 
aceitas, a suspensão dos interditos. 

A transitoriedade e o livre contato entre as 
personagens, característica do tempo e do espaço 
carnavalescos, transparecem no texto naturalizados 
pela festa de natal. E aqui se manifesta a ambigüidade 
em que se vive o real: o natal e o carnaval são 
simultâneos. É a coexistência dos contrários, o Diabo 
se fazendo explicitamente presente numa festa cristã, 
objetivando a ambivalência própria do real. 

O carnaval é transgressor, crítico, libertário. Ele 
festeja o tempo destruidor-renovador, celebra o devir, 
ao invés de consagrar o permanente. 

A celebração do devir é instaurada por Lúcia, a 
boneca falante que convida as outras personagens 
para a sua festa trazendo, assim, os outros textos para 
a escritura de Osman Lins. E o devir está na pluralidade 
decorrente das várias vozes, dos vários discursos que 
serão assimilados à própria escritura para aí serem 
relativizados, contestados, num diálogo que evidencia 
a intertextualidade operante onde o novo texto 
constitui-se como redistribuição, recriação, circulação 
de linguagens. 

A festa de Lúcia é a festa da linguagem colocada 
no máximo de sua potência imaginativa, carnavalizada, 
cosmogônica por não reconhecer a identidade fora 
da relação com o todo "que existe apenas em e pela 
relação". 30 

Carnavalizados, os textos que interagem em O 
diabo na noite de natal vão revelar o seu 
equívoco, o seu caráter duplo, através do qual se 
poderá perceber a sua outra face. 

Assim é que o Superman mastiga chicletes, come 
pastilhas de vitaminas A, B, C, D, Y, Z, etc., tem medo 
de cobra e do Diabo, anda de braços abertos por 
causa dos músculos, afina a voz quando está com 
medo, toma pílulas contra asma e é chamado de "o 
valentão das histórias em quadrinhos" e "Super-Mole" 
pelas outras personagens. O diabo é moderno e 
vacinado contra cruzes, assina o ponto em sua 
repartição às doze badaladas, sabe de tudo porque 
fica "olhando pelo buraco da fechadura", mora em um 
apartamento no "infa", e pode, inclusive, se fazer de 
conselheiro 

Menina, preste bem atenção às palavras dos mais 
velhos. Há muitas coisas no mundo de que nenhum 
homem é capaz. (LINS: 1977, 34) 

ou dar lição de moral: 



Ilustração de Montez Magno para o livro O diabo na noite de 
Natal. UNS, Osman. São Paulo: Pioneira, 1977, p.45. 

- Estou aqui para dar uma lição de moral. 
(Imaginem, o diabo dando lição de moral) . Não fui 
convi dado, não é ? Pois vão todos sofrer as 
conseqüências. (LINS: 1977, 24) 

O Lobo Mal é descrito como "um vira-lata de última 
classe , um piolhento, um viveiro de pulgas" pelo 
Capitão Gancho que, por sua vez, a despeito de toda 
a sua bravura vilã, tem medo de cobras e do diabo. 

Nesta festa concelebrada, os textos perdem suas 
identidades, suas individualidades, porque 

No carnaval , o sujeito é aniquilado: aí se efetua a 
estrutura do autor enquanto anonimato que cria e 
se vê criar, enquanto eu e enquanto outro, enquanto 
homem e enquanto máscara.3 ' 

Assumindo a carnavalização, O diabo na noite 
de nat.al libera o sonho pela instauração do.reino da 
fantas ia, das aventuras destruindo a concepção 
unitária do texto que se descobre outro pelo confronto 
com os outros textos a partir dos quais se constitui. 

Osman Lins assimila o riso ambivalente do carnaval. 
Reproduzindo os discursos da ideologia vigente, ele 
os desconstrói , rindo-se deles e fazendo rir. Incorpora, 
assim , com liberdade de invenção e imaginação, 
polêmicas atuais, sublinhando humoristicamente seus 
movimentos contraditórios. 
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A cena do carnaval , predominando no texto, 
transforma-se ern vida, em sonho, em jogo, espaço 
em que, pensando com Kristeva, a linguagem escapa 
à linearidade e manifesta os interditos (a repre
sentação, o monológico) e sua transgressão (o sonho, 
o dialógico) . 

A carnavalização dialógica, aproximando con
trastes, tornando familiar o próximo e o distante, funde 
as múltiplas vozes das várias mensagens no ato de 
narrar e ler. Leitura e escrita fundem-se, então, 
sustentando solidariamente o gesto de escritura, cujo 
caráter intertextual leva à constatação de que a 
originalidade da escritura produz-se a partir dos outros 
textos que ele parodia. 

7) ~§cr-itura e alter-idade 

O diabo na noite de natal apresenta, como 
característica principal o ser um jogo de espelhos que, 
ao mesmo tempo que emerge com outro texto, se deixa 
contaminar por outros, permitindo uma leitura de 
significados múltiplos. 

Essa leitura possível decorre do estilhaçamento 
temático provocado pela mistura de vários discursos. 

Rompida a unidade do texto e a de sua leitura, a 
tessitura do discurso passa a compor-se do inter
relacionamento dos outros textos que lhe são 
anteriores ou contemporâneos, não importando 
distinguir aquilo que lhe seria específico e original. 

Como campo de trocas, de intercomunicação de 
discursos, a escritura realiza uma apropriação e 
promove uma reelaboração da forma e do sentido que, 
no entanto, não visa ao estabelecimento de um sentido 
final. A questão que se coloca é a da possibilidade de 
um texto poder dialogar com outros textos. 

O diabo na noite de natal é uma produção 
textual que ocorre, segundo Kristeva, de modo 
paragramático (abertura do código e pluralização dos 
sentidos). Estabelece, assim, uma rede de sentidos, 
que se espraia para além de cada texto que parodia, 
recobrindo todo o conjunto dos enunciados em 
permanente produção de novos sentidos. 

No seu significado e no seu significante, O diabo 
na noite de natal é a perfeita realização do que diz 
Kristeva, na esteira de Bakhtin, sobre todo texto ser 
"absorção e transformação de uma multiplicidade de 
outros textos. " 

Tal processo de produção demonstra que a criação 
é, na verdade, recriação, apropriação que se marca 
pela diferença em relação aos textos que se utiliza 
como modelos. Desarticulando os modelos, ques
tionando-os, O diabo na noite de natal promove 
um diálogo entre vários textos , intencionalmente 
deformando-os e, consequentemente, instaurando 
novos sentidos, por via dos quais a voz ideológica e o 
discurso monológico vão ser desconstruídos. Garante
se, assim, uma situação de comunicação entre textos 
na qual a diferença se apresenta como emergência 
da alteridade. 
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fátima rafé 

Ao contarmos uma história para alguém estamos, 
na verdade, contando vida, falando de gente , 
narrando emoções. Por isso nos ouvem. 

Independente de técnica, de teatralização, de 
efeitos vocais ou de expressões corporais que 
possamos usar, só nos darão ouvidos se uti li zarmos 
a alma como porta-voz. 

Não, não desfaço da importância dos recursos e 
técnicas de leitura que ajudam a narrar vivamente 
um texto. Pelo contrário, toda e qualquer elaboração, 
sendo ela real izada criteriosamente, é bem vinda e 
só tem a acrescentar. Desde que, aliada a ela , 
utilizarmos a emoção. Mas se isso não ocorrer, por 
mais técnica que a leitura possa ser, ela não fará 
sonhar. 

Partindo da afirmação de que utilizamos a "con
tação" de história para promover incentivo à leitura, 
podemos então dizer que sonhar, imaginar, sentir são 
elementos essenciais nesse processo. 

O que cada leitor espera ao abrir um livro é 
encontrar vida. Ele quer conhecer aspectos que não 
fazem parte do seu quotidiano ou do seu universo 
de conhe-cimento. Quer vivenciar emoções tão 
diferentes das dele e ao mesmo tempo tão dentro 
dele. Ele quer sofrer, amar, sentir medo, odiar. Depois 
de tudo isso, ele. poderá refletir criticamente sobre o 
que presenciou. Ou poderá apenas se afogar nele 
mesmo durante horas. Inundado por tantas vidas. 

Na criança isso se torna ainda mais intenso, pois 
ela está ávida por conhecer. 

Mas então, se estamos contando vida, por que 
tantos distinguem a maneira de contar histórias para 
crianças da forma empregada para adultos? 

Todos os sentimentos humanos podem ser 
decodificados por todos, basta ser humano. Falamos 
de algo que é comum a todos, independente de faixa 
etária, nível social ou cultural. A complexidade de 
uma emoção ou situação é refletida nos olhos de 
quem a vê. Cada um apreenderá de uma história o 
que necessita dela ou o que conseguir enxergar nela, 
de acordo com o seu momento de vida. 

No entanto , freqüentemente, vemos mediadores 
de leitura "diminuíndo" a emoção do que contam, 
"protegendo" seus ouvintes-crianças. Muitas vezes 
vemos modificações até mesmo em personagens 
tradicionais de histórias infantis. Já presenciei 
mediadores transformarem o Lobo Mau em um 
carneiro inofensivo. Ou diminuir os sofrimentos de 
Cinderela, tornando sua madrasta e irmãs menos 
cruéis. Com isso querem "proteger" suas crianças. 
"- Eles são tão pequenos!" , dizem. Mas acabam 
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~;.;, sonegando emoção Quando Cinderela 
(;::]. é salva pelo príncipe, a carga 
~ emocional sentida pela criança será 
'\_j \~- muito inferior àquela que ela vivenciaria 

1 " se a heroína tivesse sofrido anterior-
mente. 

• ::,; É também muito comum leitores e -°'' • 
~ /o~ contadores perpetuarem uma forma de 
~- contar histórias onde tudo se "explica". 
V;ç Tudo é muito claro, muito esmiuçado. 

....... ;....:t.
s--:;; s , d , eja atraves a propria palavra ou da 

utilização de um gestual redundante . 
· • Mas, se essas pessoas lerem o 
• ~.~- mesmo conto para adultos utilizarão 

. outra linguagem. Porque os adultos têm 
capacidade de "entender" o que dizem. 

Segundo o Dr. Carl G. Jung, existem quatro formas 
através das quais a consciência se orienta em relação 
a uma experiência. Quais sejam: percepção sensorial, 
pensamento, sentimento e intuição. (JUNG, Carl G. 
O homem e seus símbolos, 1964, p.67). 

Concluímos, então, que possuímos outros canais 
de apreensão do mundo que não estão ligados ao 
pensamento racional. 

Ao colocarmos uma criança ou adulto diante de 
uma obra de Picasso ou de Salvador Da li, por 
exemplo, não esperamos que eles "entendam" o que 
vêem. O mesmo ocorre com uma sinfonia de Mozart 
ou de Chopin. Esperamos que eles "apreendam" 
aquela obra de arte de acordo com sua própria 
sensibilidade Porque a arte utiliza uma linguagem 
específica. 

Literatura é arte. Por que tratamos essa arte de 
forma diferenciada? 

As fichas de perguntas sobre o conteúdo do texto, 
que, por vezes, vêm anexadas aos livros infantis, 
podem minimizar uma emoção profunda 

O impacto emocional r;ausado por um texto literário 
pode ser até destruído se o tornarmos consciente 
precocemente, através da verbalização. As emoções 
vivenciadas a partir de um livro, de uma peça teatral 
ou de qualquer outra manifestação artística muitas 
vezes necessita de um tempo de reflexão, de 
sedimentação, para só depois poder ser exteriorizada. 

O ensino convencional trabalha no sentido de 
desenvolver o raciocínio lógico, seqüencial , verbal e 
detalhista. O que, segundo estudiosos, está ligado 
ao desenvolvimento do hemisfér io esquerdo do 
cérebro. 

No entanto, o indivíduo necessita, para obter uma 
lei tura global do mundo, de um desenvolvimento 
integral , onde as habilidades ligadas ao hemisfério 
direito do cérebro, como a intuição, a emoção, a não-
1 inearidade, a não verbalização, sejam igualmente 
desenvolvidas. 
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O pensamento crítico que possibilita ao indivíduo 
exercer sua c idadania plename nte decorre do 
desenvolvimento desses elementos conjuntamente. 

A literatura pode ser uma grande aliada na procura 
de promover o desenvolvimento desses fatores, pois 
trabalha com analogias, metáforas e paradoxos que 
estimulam a criatividade e imaginação. 

"A criança é um ser onde a imaginação predomina 
em absoluto. Nos livros ela quer que lhe demos 
cartolas, coisas mais altas do que podem entender. 
Isso a lisonjeia terrivelmente. Mas se o tempo inteiro a 
tratarmos puerilmente ela nos manda às favas." 
(Monteiro Lobato) 

Se trabalharmos mediando a le itura, ou seja, 
servindo de veículo de transmissão, devemos nos 
preocupar não só com a escolha do . texto literário 
mas também com a linguagem que será empregada . 
Se utilizarmos uma linguagem destituída de 
significados e emoções podemos chegar a esvaziar 
o conteúdo de um texto. Estaremos , então, 
contrariando nossos próprios objetivos de incentivo 
à leitura. Seria, nesse caso, mais proveitoso para o 
ouvinte ler diretamente o livro do que sofrer uma 
mediação inadequada. 

No entanto, diversos re latos nos mostram como 
pessoas foram importantes para outras no processo 
de descoberta da leitura. Pessoas essas apaixonadas 
pela leitura e que, exatamente por isso, levaram 
outras ao mesmo sentimento. Alguns desses relatos 
falam de pais sentados às cabeceiras de seus filhos 
contando histórias. Se tinham técnica? Não. Nenhum 
deles sequer pensou nisso. O que eles tinham era 
paixão. Amavam contar a seus filhos aquelas histórias 
de fadas, de bruxas, de gigantes e de anões. 

Em outros relatos, vemos pais ou professores que 
não liam histórias para seus.filhos e alunos mas que 
narravam para eles a sensação que eles próprios 
sentiam ao ler esse ou aquele livro. E isso já era o 
suficiente para levar seus fi lhos e alunos à leitura. 

O ouvinte de uma história executa uma leitura 
global do que lhe está sendo dito . Ele lê a expressão 
facial, a entonação da voz, a postura do corpo, o 
código gestual, mesmo que o mediador não tenha 
utilizado conscientemente nenhum desses 
movimentos. A transmissão e captação de 
sentimentos e códigos co let ivos se processa 
independente de nossa vontade. E, nesse processo, 
o ouvinte, acima de tudo, absorve a emoção de quem 
está contando a história. 

Muitos educadores reconhecem a "contação" de 
história como um instrumento eficaz e uti lizam-no. O 
que é, sem dúvida, positivo e louvável. 

Porém, a divulgação de diversas técnicas de leitura 
e teatralização de um texto acabou por privi leg iar a 
técnica em detrimento da emoção. Muitas vezes, 
trabalha-se uma leitura a partir de entonações, 
inflexões, ilustrações, esquecendo completamente 
a emoção. A técnica deve auxiliar o mediador a 
transmitir a emoção do texto através de entonações, 
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inflexões e ilustrações. Mas ela não pode ser o ponto 
de partida. Pois se a emoção não existir a leitura 
estará vazia. Tecnicamente rica , mas muito pouco 
interessante. Se o mediador não for apaixonado pelo 
texto que lê , jamais conseguirá que alguém se 

apaixone pela leitura. 
Busquemos, pois, todo e qualquer conhecimento 

técnico que possa acrescentar algo. Mas, uti lizemos 
essas técnicas de forma criteriosa. Pois elas devem 
ser um recurso e não um fim. Façamos cursos, 
aprofundemos nosso conhecimento, mas nunca nos 

esqueçamos a nossa paixão pela leitura e como ela é importante para promover incentivo. Sem ela nem 
sequer nos dão ouvidos. Com ela, sonhamos e faz.emas sonhar. 

BETIELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. São Paulo Paz e Terra, 1980. 

FRANZ, Marie Louise von. Individuação nos contos de fadas. São Paulo: Pauli nas, 1984. 

JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. 

WECHSLER, Solange Múglia. Criatividade: descobrindo e encorajando. Campinas: Editorial Psy, 1993. 

. o Fátima Café é 
Contadora de histórias e Atriz. 
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Gostar de brincar com a escrita é um bom ponto de 
partida para quem acredita ser possível transformar 
estórias em fatos verdadeiros . Ou a história fatual em 
coisa de ficção . Isso, para Neusa Sorrenti, acontece 
todo dia, mal um girassol vira seu rosto para o leste. 
Sua poesia é energia. Bate em palavras cheias de 
recordações . E tudo fica muito animado, mesmo 
quando a autora tem de transformar lembranças 
desastrosas em coisas interessantes. Nesse contexto, 
surgem estórias contadas em versos, enquanto a lua 
passeia no céu . De borboleta encantada, de bruxa, 
fada ou morcego, ninguém sabe falar melhor. Mas 
existem pedaços tristes , difíceis de resolver, a não ser 
pela estrada do sonho em que uma menina magrela 
se imagina um passarinho, voando entre palmeiras de 
talhe esbelto como um manequim. 

As primeiras estórias começam quando Neusa 
Sorrenti é convidada para trabalhar com auxiliares de 
biblioteca. A proposta da produção de um livro abre 
caminho até André Carvalho, na época atuando na 
Editora do Brasil. O casamento da viúva marca o 
início de uma trajetória fe liz, com textos muito breves, 
para crianças da pré-escola. 

Depois aparecem dois li vros da Ed itora Lê 
Marcado para bater e O gatinho que cantava . 
Marcado para bater se estrutura na linha do 
realismo cotidiano e fala sobre a violência, a partir do 
momento em que o pai incita a criança a não levar 
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desaforo para casa. Esse 
é um tema recorrente na 
sociedade machista em 
que se vive. Na obra , 
tudo se mistura: casos 
presenciados na infân
cia , fatos vividos pelos 
próprios filhos, leitura em 
torno do assunto, o que 
se vê na televisão, enfim, 
todas as "escutanças", 
como diria Sylvia Orthof. 
O te xto agradou em 
cheio aos meninos do 
Projeto Miguil im, crian-

ças de rua recolhidas no Instituto Ag ronômico em Belo 
Horizonte. Esses leitores, para quem a violência faz 
parte do cotid iano, encontraram, talvez, nesta obra, a 
própria história. 

Marcado para bater foi também escolhido o 
Livro do Ano da 1ª série no Balão Vermelho, escola de 
ensino fundamental , onde os estudantes lêem com 
prazer e têm uma visão crítica a respeito da literatura. 

A personagem ao longo da narrativa canaliza o ato 
de bater para significados positivos , lembrando que a 
viabilização construtiva da agressividade é sempre 
possível. 

O gatinho que cantava é 
ilustrado por Denise Rochael , 
numa releitura criativa em que 
aranhas se penduram em fios 
finos de guache e aves azu is 
esvoaçam para fora dos limites 
textuais Nos poemas cai água 
de chuva e o vento canta macio. 
Há meninas na janela brincando 
de bail ari na. As bruxinhas de 
olhos pretos fazem poções misteriosas com flores do 
jardim. O carro do palhaço rebimboca parafusetas e 
agüenta petelecos. São poemas que fluem e refluem, 
passando pelos riachos, criando paisagens de véus. 
A serra do sobe e desce segue a lin ha do 
concretismo: o estrato ótico dos versos acompanha o 
sentido do texto (sobe e desce, desce e sobe) . O leitor 
perguntará: quem é o gatinho que canta? E o sapinho 
vingador? Macaco põe mão em cumbuca? As 
respostas estão no livro ou nos olhos de quem lê. 
Nesse baile à fantas ia, não se perde a poesia. 

Neusa Sorrenti veio de ltaguara, inte rior de Minas. 
Lá , conc luiu a quarta série ginasial, que hoje 
corresponde à oitava série. Aos quatorze anos, veio 
para Belo Horizonte , morar com a tia, pois havia 
ganhado uma bolsa no Colégio Pio XI I. Chegou a Belo 
Horizonte com a sua malinha, meia dúzia de vestidos 
franzidos e se deparou com uma realidade difícil. A 
casa era muito formosa, 24 cômodos , piano, cinco 
salas. Coisas de cristal. Objetos de mármore. Por isso 
a autora , um "bichinho do mato", tinha medo de 



quebrar o ambiente, até terminar o Normal. Voltou para 
ltaguara, como professora primária, aos dezessete 
anos. Os alunos da dependência tinham quase a sua 
idade, mas era um trabalho rico, dois anos com a 4ª 
série e dois com a 1ª série. Então, a escritora voltou 
para BH, a fim de fazer um curso para professores da 
pré-escola. Enquanto cursava Letras na PUC-MG, 
resolveu fazer o PREMEM - uma licenciatura de curta 
duração da UFMG. Mais tarde, ainda se graduou em 
Biblioteconomia e Documentação pela UFMG. 
Especializou-se em Literatura Infantil e Juvenil , fazendo 
o PREPES na PUC-MG, onde também fez o mestrado 
em Literaturas de Língua Portuguesa. A morte da mãe 
ocorreu cinco dias após a defesa de tese, em 1998. 

Esse acontecimento funesto 
desencadeou o processo de 
escritura d'O Encantador de 
pirilampos. Nesse texto, os 
parágrafos parecem se atro
pelar, caracterizando um estilo 
pós-moderno. A lógica da fala 
da personagem central, uma 
velha, desvencilha-se da éoe

rência interna, presente nos escritores tradicionais. 
Isso impacta o leitor, levando-o a uma atitude de 
travessia semiótica. Os signos deslizam sobre os 
significantes, variando em performances de teatro, de 
trovas rimadas (em prosa), numa intensificação de 
linguagens, tempos e infratempos, espaços diver
sificados, sem abandonar o lirismo típico de Neusa 
Sorrenti. 

"A velha contando casos tirava a casca das horas" 
(O encantador de pirilampos, p.14). 

A história é "um barco ao sabor das águas, até que 
a luz surja na luz da manhã e a gente também possa 
ser um outro tecelão fiando uma história nova" (Idem, 
p.15) 

O encantador de pirilampos, obra premiada 
no Concurso dos 30 anos da FNLIJ, já está 
editado pela Compor. A ilustração apresenta um traço 
significativo, versátil, fazendo com que o tema infantil 
evoque uma funda solidão. 

Então, na vida afetiva, acontece de repente o amor. 
Em 197 4, a autora se casa e, após quatro anos, nasce 
a filha Ana Cecília, hoje com 20 anos. Treze anos de 
começo, meio e fim do casamento. Eis a mulher agora 
sozinha, indo trabalhar na Biblioteca Pública, que 
pertencia à Secretaria de Estado da Educação. Numa 
vivência bem moderna, em que o autor se diversifica 
em múltiplos campos da cultura, fazia Biblioteconomia 
na Federal. Neusa Sorrenti se aposenta poste
riormente, no cargo de bibliotecária. Semelhante aos 
contos de fadas , continua em busca do príncipe 
encantado. Surgiram dois ou três, mas não tinham 
cavalo branco nem moravam num castelo. A princesa 
do século XX namora no estilo atual, morando em seu 
próprio reino e escrevendo histórias cada vez mais 
encantadas. 

Lua cheia de poesia, da Editora do Brasil, é um 
texto breve, onde a autora investe mais uma vez no 
universo poético que a fascina, embora se considere 
mais prosadora do que poeta. 

Rememorando a adoles
cência, aparece um jornal
zin ho em ltaguara na dé
cada de 70. Nele, Neusa 
Sorrenti escreve poemas 
que seriam mais tarde atua
lizados (década de 90) e 
publicados em livro. 

Jl 

Nas escolas, os meninos criam muitas fantasias em 
torno das obras e dos escritores. Os alunos do 
Arnaldinum fizeram um coral e dramatizaram o lirismo 
d'O gatinho que cantava. 

Depois foi lançado o livro Magrela, idéia de André 
Carvalho, que trabalha na Editora Armazém de Idéias. 
Sempre inovador, ele quis fazer uma coleção chamada 

"Diferenças", cujo símbolo seria 
uma mão com cinco dedos, 
evocando a idéia de que as 
pessoas não são iguais. Essa 
coleção é composta de 5 ou 6 
livros, focalizando a criança que 
é alvo de zombaria na escola, por 
ser magra ou gorda demais, por 
ser estrábica, por ter orelhas de 
abano. Foram convidados vários 
autores e cada um enfocou um 
problema Neusa Sorrenti , ela 
mesma magrela quando adoles
cente, tratou o tema de forma 
carinhosa, identificando-se com 
a personagem. Era sempre a 
última da fila e nos parquinhos 
não havia horários para ela. 
Como a magrela do livro , 
também só brincava com os 
meninos, alguns deles de origem 
famosa, como o Marco Antônio, 

sobrinho de Guimarães Rosa. A personagem aprende 
a conviver com o seu tipo físico, sob o olhar amoroso 
do pai, que lhe transmite confiança e alegria. 

Neusa Sorrenti relaciona a literatura com a arte 
musical, tocando violão com a plangência dos versos 
de seus livros. Desse prazer ·pela música nasce O 
menino Leo e o poeta Noel, da coleção Arte e 
Vida. Como convém à maturação dos textos, o livro 
ficou guardado na gaveta por muito tempo. É uma 
estória de desemprego do pai de uma criança que é 
obrigada a morar com o avô numa casa muito simples. 
A idéia inicial era escrever sobre Vinícius de Moraes 
mas Noel Rosa inseriu-se ná obra por questão d~ 
merecimento. Isso foi em 1991 . A autora decidiu por 
colocar o samba de Noel ao alcance da classe média 
e alta. Apaixonada pelo compositor, desde criança, 
Neusa pesquisou livros antigos, enciclopédias da 
música popular brasileira, artigos de jornal. O nome 
da personagem infantil ainda não havia surgido, mas 
um dia, na Secretaria de Estado da Educação, onde a 
escritora trabalhava na Divisão de Informação e Arte, 
apareceu um rapaz de óculos, carregando uma pasta. 
Chamava-se Leo Cunha, grande escritor de histórias 
infantis. Em sua homenagem, nomeou-se a perso
nagem central do livro. O menino Leo e o poeta 



Noel é um convite para que as crianças entrem em 
contato com as raízes da MPB. O livro foi levado ao 
teatro por ocasião dos 60 anos da morte do com
positor, com atores, bailarinos e bonecos feitos por 
um bonequeiro argentino. 

Era uma vez eu é um livro diferente, que trabalha 
com a intertextualidade . Casimiro de Abreu é 
parafraseado em verso e prosa. A partir da paráfrase 
do poema "Meus oito anos", uma história se constrói 
dentro da outra. O livro se subdivide em mini-capítulos 
iniciados por mini-poemas , seguidos da história 
referente ao poema. A ilustração não é util izada. São 
fotografias de ltaguara: a torre da igreja, a praça, a 
casa antiga do Senhor Pedro Silva, vizinho da autora. 

O mito da infância feliz é questionado durante toda 
a trama, percebendo-se nas entrelinhas a carência 
afetiva da personagem, problemas relacionados com 
a inveja dos colegas e o modo de trajar das pessoas. 
Lembranças ficcionalizadas, isto é o Era uma vez 
eu, uma narrativa em primeira pessoa, em que a figura 
da autora se cola na figura da narradora-personagem. 

Era uma vez eu foi um dos 15 livros brasileiros 
indicados para a seleção de Livros para Jovens 
(Books for Young People), do Brazilian Book Magazine, 

Ah, que saudade que eu tenho 
do laranja regateiro 
que tinha o doce de abóbora 
que eu ficava namorando, 
quando voltava da escola, 
na venda do Zé Carneiro. 
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vol.15, 1998, publicado pelo Ministério da Cu ltura/ 
Fundação Biblioteca Nacional/FNLIJ, para a Feira de 
Bolonha. 

Mexer uma panela ou escrever um texto são 
variações do mesmo tema. Os temperos da poesia 
surgem da cu linária. Com freqüênc ia, a criatividade 
na cozinha faz surgir uma idéia. Então, ela passa para 
uma caderneta suas receitas literárias. São pontos de 
partida de futuras histórias. Para a autora, o começo é 
o mais difícil . A primeira frase se repete mais de vinte 
vezes, mas quando surge um fio, é só puxar do novelo. 
Neusa escreve com lápis de desenho, pois o grafi te, 
muito fraco para ela, é difícil de ser enxergado. Depois 
de rab iscado um resumo, parte para uma pesquisa 
que enriquece os conteúdos. No Era uma vez eu, a 
menina apreciava lírios, mas, no Dicionário de 
Símbolos, o girassol parecia mais coerente com a 
sua personalidade. Remetia à vontade de crescer, de 
procurar o br ilho, a melhora da vida, o gosto de 
estudar, o desejo de ir para a c idade grande procurar 
algum sol. 

A escrita noturna não parece confiável, por ser 
titubeante, então Neusa retoma o texto de manhã, 
quando os sonhos ainda espreguiçam na cabeça. 

Depois vem a fase do computador e o tempo da 
reescritura. 

A Coleção Histórias de parar o trânsito foi 
idealizada para servir como ponto de partida no 
trabalho voltado para a educação para o trânsito. 

Em linguagem literá ri a, os con tos apresentam 
personagens que se identificam com o leitor. El as 
vivem, no dia-a-d ia, algumas situações li gadas à 
necessidade do conhecimento de certas leis do 
trânsito e de comportamentos fundamentais para um 
relacionamento baseado na segurança e cortesia no 
ambiente de circulação. 

Cada livro tem vida própria, embora faça parte do 
projeto o desejo de que o leitor conheça todos os 
aspectos abordados nas histórias da Coleção. 

A história Raio de bicicleta pretende chamar a 
atenção do leitor para a questão do bom uso da 
bicicleta, os cuidados com os freios e com o respeito 
aos locais permitidos para se transitar. 

A história Os donos do pedaço abre espaço para 
reflexões sobre maneiras corretas de se brincar de 
modo seguro, apontando os perigos que as crianças 
correm ao brincar de soltar pipa, de andar de patins 
ou de jogar futebol - em plena rua - e sem os cuidados 
necessários. 

A história Adeus, jardineira aborda a questão 
do transporte escolar, seja ele fei to por um ônibus 
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especial ou pelo veículo dos próprios pais. A situação 
envolve aspectos importantes como os cuidados 
dentro do carro e, principalmente, os cuidados ao 
descer e atravessar a rua - motivo de preocupação 
para pais e educadores. 

A história Ases do volante focaliza diversos tipos 
de comportamentos inadequados do motorista no 
trânsito, gerados pela irresponsabilidade e pela falta 
de cortesia , que podem causar transtornos e, 
sobretudo, sérios acidentes. 

A história Dois sonhos em Rio Calmo é 
ambientada numa cidade que se defronta com o 
progresso, com o grande movimento de veículos e 
pedestres, tornando-se tumultuada, pois não está 
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preparada para suportar tal fluxo. O jeito então é 
descobrir um modo de resolver o problema: recorrer à 
Prefeitura e solicitar os serviços do Departamento de 
Engenharia de Tráfego. 

A história O pé sujo da Serra Verde tem, como 
pano de fundo, as discussões que envolvem os 
problemas ambientais, sobretudo aqueles relacio
nados ao trânsito, tais como a poluição sonora e a 
poluição do ar atmosférico - assuntos que fazem parte 
do cotidiano de cada um, decorrentes da respon
sabilidade pelo planeta e pela manutenção da vida 
que todos nós - crianças, jovens e adultos - devemos 
ter. 

A história Na poeira e no asfalto aborda 
questões relacionadas à maneira de dirigir em estradas 
e vias pavimentadas. Para tanto, o texto procura 
dialogar com o leitor no sentido de mostrar, de maneira 
lúdica e coloquial, a importância da prática defensiva, 
que evita ou reduz a possibilidade de acidentes de 
trânsito. 

A história Antes a pé que mal motorizado 
focaliza o pedestre, em especial. Para que não ocorra 
acidente, é necessário que tanto o motorista quanto o 
pedestre conheçam seus direitos e deveres. No 
entanto, quase todas as pessoas atropeladas são 
aquelas que não sabem dirigir, principalmente as 
crianças. Mas, por meio desta história, será fácil 
conhecer o assunto. 

Neusa Sorrenti gosta de poesia, conto e novela. Lê 
Rubem Fonseca, Machado de Assis, Mário Quintana 
Desse último, já leu praticamente tudo. 

Atualmente degusta Ítalo Calvino, na obra Por que 
ler os clássicos. 

Na entresafra das pesquisas, lê A gula, da Ediouro, 
coletânea de vários escritores sobre os Sete Pecados 
Capitais. 

. O conto da ilha desconhecida, de Saramago, 
foi lido cinco vezes, com anotações em todas as 
margens. 

Também gosta de ler letras de música, desde 
seresta até Legião Urbana. 

Na gaveta, Neusa Sorrenti guarda um livro: O 
chorinho do riacho e outros poemas para 
cantar. Literatura também é melodia, repleta de 
cadência e ritmo. 



Enfim, Um pardal na cozinha vai deixando uma saudade 
nessa autora-menina que levanta vôos inesperados e se junta numa 
sinfonia ao Sabiá consolador. 
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Muito tempo. Levei muito tempo para aprender a serventia 
das coisas. 
Como todo mundo, nasci sem saber de nada e fui catando 
aprendizado e ciência pelo caminho que me trouxe até aqui. 
Hoje, até que já sei a utilidade da pedra, do lápis, da chuva e 
do trem. Mas houve tempo em que tudo era mistério, 
despertava curiosidade ou medo. 

As respostas que me eram dadas nem sempre diziam tudo e 
desconfiei que retardavam meu conhecimento do mundo. 
Que a pedra era pra fazer alicerce da casa, me disseram. 
Mas ninguém me disse que a pedra também seNia de pouso 
pra calango ao sol ou pra lesma deixar rastro espelhado. Por 
conta própria aprendi outros usos para pedra, de acordo com 
cada tamanho e tipo: brilhante e colorida era pra brilhar em 

anel; seixo rolado era pra jogar belisco; cascalho era tapete de botar na rua; pedra 
grande era pra quebrar até virar pedrinha pequena. 

Via a chuva caindo e me disseram que a chuva seNia pra plantar. 
Mas nunca vi ninguém plantando na chuva. Nem milho, nem feijão, nem flor, nem 
nada. 
No meu entendimento, chuva ficou sendo pra amolecer o chão de jogar finquinho. 
Pra apagar poeira de ventania e rastejo de cobra. Pra lavar rua e levar barquinho de 
enxurrada. E, - claro! -, pra tomar banho de chuva. 

Trem, quando vi, quis saber a utilidade. 
É pra levar gente e carga, me disseram. 
Da música que ele fazia, ninguém falou . E foi na 
música do trem que eu preguei meu ouvido, fechei 
os olhos e fiz minha primeira viagem. Foi como eu 
descobri que trem seNe pra viajar. 
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Com o tempo, as respostas que me davam, além de 
incompletas, foram ficando vazias de importância. Descobrir 
por conta própria o uso de cada coisa foi ficando muito mais 
interessante que ganhar uma resposta já prontinha e 
embrulhada pra presente. 
Assim, logo depois que descobri que o lápis servia para riscar 
caminhos e papel para colecionar idéias, comecei a fazer 
anotações sobre a serventia das coisas. Ou melhor: para a 
serventia que eu imaginava que as coisas deveriam ter. 

Era assim: primeiro, eu escrevia o nome da coisa. Depois, eu 
passava um tempão observando a coisa escolhida, pra ver o 
uso que as pessoas ou as outras coisas faziam dela. Em seguida, 
anotava, logo abaixo do nome da coisa, duas ou três utilidades 
possíveis. 
Dias, semanas, meses e até anos depois eu ia conferir, pra ver 
se tinha acertado a serventia de cada qual. E (não é para me 
gabar, não) descobri que eu não errava uma! 

"LUA: 
Companheira e babá das estrelas pequenas. 
Queijo pra noite comer aos pedacinhos. Mas, quando acaba, 
ela tem de colocar outro novinho no lugar. 
Serve pra riscar de brilho a lagoa. 

RELÓGIO: 
Caixa de guardar tempo perdido. 
Casa pra passarinho que perdeu o vôo. 

CAVALO: 
Aparador de grama. 

GAUNHA: 
Serve pra botar ovo. 

OVO: 
Serve pra botar pinto. 

Serve também pra colorir miolo de pão. 
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BOCA: 
Gaveta de guardar língua e dentes. 

UVRO: 
Gaveta de guardar palavras e histórias. 

NOifE: 
Esconderijo. 

CA5A: 
Pra sustentar telhado. 
Serve pra ter janela, de onde se pode ver quintais. 

RUA: 
Pra atravessar de mão dada. 

E5fRADA: 
Pra encurtar saudade. 

RIO: 
Estrada pra peixe e água. 
Usado também pra fazer boiar canoa. 

GELO: 
Vidro de derreter pra esfriar refresco. 

CÉU: 
Varal de pendurar nuvem. 
Estrada de urubu e passarinho. 
Telhado do mundo. Mas é cheio de goteiras, porque, quando chove, 
molha tudo aqui embaixo." 
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Coisas assim, que eu escrevia num caderno. 
E o caderno também era coisa, que eu soube que servia para repouso das palavras, 
muito antes de entrar pra escola. 
Nem tudo, porém, eu fiquei sabendo o uso. Certas coisas, nem perguntando, nem 
ficando sabendo o que era, eu podia atinar pra que servia. 

Girafa, por exemplo. Nunca soube pra que servia um bicho com um pescoço 
tão comprido. Cachorro, burro, boi, galinha sempre servia pra alguma coisa. 
Mas girafa? ... 
Cheguei a pensar que ela era usada pra se trocar estrela queimada e 
lâmpada de poste. Mas isto foi antes de eu conhecer sonho e escada. 

Poste era outra coisa que me parecia sem sentido, sem uso prático: por que colocar a 
luz lá no alto, se seria muito mais emocionante a gente carregar a luz acesa na palma 
da mão? 

Outras coisas existiam, eu sabia que existiam, as pessoas falavam que 
existiam, mas eu nunca via: paz, foguete espacial, estômago, silêncio, futuro, 
submarino, ar, trevo de quatro folhas, justiça, micróbio, esperança, 
pensamento. 
Não vendo, não podia adivinhar seus usos. 
Era como eu pensava que tudo devia ser: se uma coisa existia, tinha que ter 
utilidade. 

Eu estava enganado. 
Hoje, sei que não é bem assim e até coleciono coisas inúteis como parafusos sem 
rosca, janelas fechadas e angústias. 
Mas, de uma coisa, estou certo: naquele tempo, enquanto ainda brincava de descobrir 
a serventia das coisas, eu era feliz. 
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Toda obra literária sonha, para seu próprio sucesso 
artístico e de mercado, com sua pervivência. No século 
XIX , essa pervivência ganhou forma em óperas. 
Ernani, de Victor Hugo, é Ernani , de Giuseppi Verdi 
(1844); A dama das Camélias, de Alexandre Dumas 
Filho , é La traviatta, também de Verdi (1853); 
Carmen, de Prosper Mérimée, é Carmen, de George 
Bizet (1875); Werther, de Jules Massenet (1892), 
inspira-se em Wolfgang Von Goethe, entre várias outras 
que poderiam ser citadas. Da ópera, muitas dessas 
obras se transportam para o cinema e aí outra 
mudança semiológica ocorre na forma de repre
sentação. O gênero operístico nasce em 1607, em 
Nápolis, com Claudio Monteverdi, simultaneamente ao 
gênero romanesco moderno. Portanto, não é de se 
estranhar a sobrevivência da escrita ficcional em 
peças teatrais musicadas, com elementos próprios 
como árias, recitativos, coro, orquestra e bailado - este 
último característico da ópera francesa - e que esse 
fenômeno se torne corriqueiro durante o século XIX, 
quando romance e drama musical atingem alto estágio 
de popularidade O advento do cinema - 1895, com 
os irmãos Lumiêre , na França - e sua sofisticação 
tecnológica no decorrer do século XX trivializam os 
empréstimos de temas, ~nredos, motivos, fábulas, da 
literatura para a tela . E nessa esteira que a obra 
Carmen (1845) torna-se, trinta anos depois, a famosa 
ópera de George Bizet, e contemporaneamente ganha 
várias versões cinematográficas , entre elas as dos 
diretores Vidor, Godar, Saura e Otto Preminger 

Para criar o casamento ideal entre livro e filme, o 
roteirista não precisa prender-se às minúcias do texto 
escrito, pois a torça narrativa fílmica não decorre 
necessariamente das técnicas narrativas literárias que, 
na maioria das vezes, apresentam-se prolixas e 
infrutíferas na tela. Por isso, inevitavelmente, a fita 
distancia-se do livro para criar uma transrepre
sentaçãa1 cinematográfica e não uma tradução literal 
da obra em foco. 

Entretanto, maior complexidade ocorre no processo 
que encadeia literatura, ópera ou musical, teatro e 
filme. Neste ensaio, o filme Carmen, do espanhol 
Carlos Saura, 1995, será o eixo catalisador das 
discussões que se pretendem sobre os gêneros 
masculino/feminino, como produtos tecnológicos, e 
sobre a semiose que os configura e divulga na arte 
saureana. Por contingência, essas discussões se 
estenderão a cada um dos veículos representacionais 
em que se encontram: livro, ópera e teatro. A arte de 
Saura ganha singularidade sobre as demais re
presentações de Carmen por justapor uma história -



a do filme - à outra - a da peça que se ensaia dentro 
do filme - sob inspiração direta do livro e ainda sob 
fundo musical da ópera. Portanto, uma quádrupla 
representação, ou melhor, uma semiose abissal da 
construção técnica dos gêneros masculino/feminino 
concretizada em Carmen. Nessa pluralidade de 
representações nós , espectadores de Saura e 
conhecedores de Bizet e Mérimée, nos abismamos, 
levados pela exímia urdidura da ambigüidade, que se 
instaura na primeira fala de Antônio, ao ecoar as 
palavras de D. José. Essa ambigüidade permanece 
até o desfecho trágico do filme, sendo por vezes difícil 
saber que representação é do teatro, que re
presentação é do cinema. Onde D. José, onde 
Antonio? Por que Antônio e Paco, personagens, são 
respectivamente Antôn io Gades e Paco de Lucia, 
figuras reais e famosas nas artes espanholas 
contemporâneas? 

De início, a montagem de Saura induz o espectador 
a um olhar estereoscópico, já que traz a lembrança 
da visão realista do escritor francês do século passado, 
a exegese musical da obra como a entendeu Bizet e o 
ponto de vista pós-moderno do próprio di retor 
espanhol. A fusão desses olhares revela-se como 
processo que busca resultados estético-ideológicos. 
Há de se considerar que esses resultados dependem 
não só do cronotopo da narrativa, isto é, da relação 
tempo-espaço no qual as personagens transitam, 
como também do leitor-espectador dos textos, e do 
autor, leitor do mundo, que lidam com estratég ias 
interpretativas adquiridas historicamente e deter
minadas pela construção cultural na qual se insere a 
tecnologia do gênero como processo e produto do 
ato representativo. O que se decifra com esse olhar 
estereoscópico é um código de leitura, um evento 
complexo de relações que funciona como a sinédoque 
de um todo histórico-cultural maior representada por 
Carmen, ícone paradigmático da cultura falocêntrica 
em que os gêneros se determinam não pela evidência 
biológica dos sexos, mas pela representação que se 
faz deles nas relações sociais instituídas pela tradição 
ocidental, que sempre precede o indivíduo que nela 
está inserido. 

Na literatura do ocidente, sabe-se que, desde 
Homero, predomina a organização social falocêntrica 
e, conseqüentemente , modos de representação 
multiplicadores dessa estrutura. Embora a proliferação 
dos escritos femininos, após 1960, tenha acarretado 
mudanças nas práticas culturais, os princípios 
epistemológicos que se aplicam à tecnologia dos 
gêneros como pertences de uma classe ou grupo 
continuam, na maioria das vezes, conservadores. Isso 
significa que tanto leitor quanto escritor permanecem 
prisioneiros e perpetuadores de uma tradição do 
patriarcado que, na contemporaneidade, ainda é 
produtiva para o sistema sócio-político-econômico. O 
filme de Carlos Saura, mesmo na sua condição de 
artefato cultural pós-moderno, parece não fugir desse 
arquétipo. Ele transrepresenta um mitema de Lilith, ou 
seja, o da figura feminina, protótipo da transgressão à 
ordem hierárquica da hegemonia masculina que a 
tecnologia dos gêneros permite e promove. 
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A transrepresentação acontece a partir da montagem 
metafílmica - a performance teatral dentro do fi lme, 
ambos equivalentes do romance Carmen - ou, nas 
palavras de T.S. Ell iot, de um "objective correlative"2 

especificamente do primeiro modelo, o livro, porém 
em diálogo com o segundo, a ópera. O resultado é 
um trabalho intr icado, no qual a narrativa fíl mica 
focaliza dois pontos de vista centrais : o operístico, 
patenteado no canto, na dança e na música, e outro 
mimético, já que transrepresenta, por meio de recursos 
técnicos de montagem eisensteiniana, o mesmo agon 
e a mesma hybris contidos na obra original do escritor 
francês, embora d iferenciados pelos ve ículos 
representacionais que, por sua vez, pagam tributo a 
uma temporalidade histórica mobilizadora de 
significados. 

A representação mimética saureana promete 
recuperar o "espírito" do romance de Mér imée, 
transrepresentando-o em expansão, ou seja, para além 
dele mesmo, à medida que o uso de uma linguagem 
específica, a cinematográfica, permite ao diretor 
experimentar o outro e experimentar-se a si mesmo, 
usando tal especificidade não como me io de 
comunicação e informação sobre um referente dado, 
Carmen, mas como espaço de metamorfose e 
reatualização, tornadas possíveis justamente por via 
do imaginário imposto à mente do receptor pela 
linguagem sígnica coadjuvante na criação do sistema 
sexo-gênero. Outras experimentações se multiplicam 
em cadeia a partir dessa primeira, criando uma rede 
de significância : Antônio Gades, co reógrafo, 
desdobra-se no protagon ista Antôn io, também 
coreógrafo. Torna-se, portanto, espelho de si mesmo. 
O processo se repete com Paco. Assim se instala e se 
define também Carmen, não como referencial feminino 
passível de mate rialização, mas como idéia 
desmaterializada, isto é, como signo institutivo de uma 
feminilidade construída pela fantasia masculina. Desse 
modo, ao tentar recuperar a Carmen de 1830, quando 
da escolha da primeira bailarina para o musical - Fala 
de Antônio a Paco: "Hay algunas que no estan mal, 
pero no para hacer la Carmen"3 . Saura ultrapassa 
Carmen por meio da forma e da estrutura de sua obra. 
Por sua vez, a música de Bizet é recriada por Paco de 
Lucia, que lhe modifica o ritmo para conferir a ela o 
tom marcial cond izente com a atmosfera estético
psicológ ica da representação desejada. Já o 
protagonista do filme deixa de ser o jovem fi dalgo 
inexperto, enfeitiçado pela mulher cigana e bruxa, para 
transformar-se no dançarino-coreógrafo-diretor-ator 
experiente, monolítico na busca da heroína idealizada. 
Mas ele não é só isso. É também o narrador de 
Mérimée dentro do filme. Dele é a voz da memória 
que anuncia a imagem da Carmen: 

Carmen era de una belleza estranha y selvage. Sus 
labios algo carnosos pero bién perfilados dejavan 
ver unos dientes más blancos que las almendras 
desprovidas de su piei. Sus cabel los eran negros, 
largos, brillantes y como la ala de un cuervo tenían 
reflejos azulados. Sus ojos tenían una expresión 
voluptuosa y oca ai mismo tiempo. Lo que no he 
encontrado en ninguna otra expression humana 
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e que ecoa a voz de D. José, em quem habita a cigana
bruxa: 

Levanté los ojos y la vi. Era un viernes y que no la 
olvidaré jamás.AI principio no me gustó y volvi a mi 
trabajo, pero ella, seguiendo la costumbre de las 
mujeres y de los gatos que no vienen cuando se 
les llama y vienen cuando no seles llama, se detubo 
ante mi y me dirijo la palabra. 

Esse momento e essas palavras traduzem o instante 
em que Carmen se apossa de seu diretor e usurpa
lhe o direito de domínio que o gênero masculino e sua 
posição de comando lhe confeririam por imposição 
cultural . 

Ao concentrar em Antônio tantos papéis, o diretor 
fornece à platéia os índices do poder masculino 
maximizado. Personagem engendrado como todo 
poderoso, a criatura de Saura torna-se o criador do 
feminino das duas Carmens , uma vez que , ao 
encontrar, por via do olhar , a cigana dentro da 
bailarina, tenta esculpir uma a partir da imagem que 
faz da outra . E crê-se dono dessa escultura, na 
verdade artefato arcaizado, pois vindo de escavações 
em remotos sítios arqueológicos do imaginário 
masculino. Mas o filme, avançado e moderno na forma 
e na estrutura, parece permanecer tradicional e mesmo 
reacionário na instância ideológica, pois a Carmen 
cigana eclode na Carmen bailarina à revelia de seu 
escultor. Na verdade , o moderno da obra cine
matográfica corre por conta da ambigüidade instau
rada em momentos-chave, em que se perde a noção 
das fronteiras entre fi lme e peça teatral, assim como 
entre Antônio e D. José, bailarina e cigana, montagem 
de Saura, montagem de Bizet e montagem de 
Mérimée, como anteriormente aludido. As imagens, 

·representações de sent imentos e pensamentos, 
esquivam-se dos referentes , que se perdem , ou 
melhor, se embaralham, uma vez que não há um, mas 
vários, que, sendo referentes, são também referência, 
como é o caso da imagem lilitiana de Carmen. É caso 
ainda de embaralhamento o expandir dos signos de 
guerra e de conquista na caracterização fílmica da 
dança flamenca, muitas vezes focalizados em close, 
que se dá pela força rítmica marcial do sapateado e 
das bengalas, substitutos de tambores e espadas, 
índices também de sedução. Acresce-se a esse jogo 
o olhar fulminante de Carmen para Cristina, de Carmen 
para a mulher charuteira, ambas suas rivais e a mesma 
na disputa pelo espaço, pelo amor e, sobretudo, pelo 
poder, tudo simbolizado em Antônio. 

A filosofia pós-moderna afirma que o poder tem 
determinado a verdade ao longo da história, e essa 
crença confi rma-se na construção do feminino que o 
fi lme reproduz. O conteúdo reacionário reafirma-se 
ainda no desejo do diretor da peça e provavelmente 
no do espectador do filme de que a cigana - signo de 
bruxaria, poderes desconhecidos e perdição - atue 
como receptáculo e mediadora dos afetos e desvarios 
do homem. No filme, as figuras femininas Cristina e 
Carmen estariam, a priori, menos associadas com a 
ação, a decisão, as idéias - redes semióticas de 
significados mais precisos, mais denotados, se isso é 
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possível dizer - delas se esperando que compreendam 
e suavizem as reações passionais e iradas que 
acompaf")ham ou não os apelos e exigências mas
culinas. E essa a resposta de Cristina aos apelos de 
Antonio, como se nota no seguinte diálogo: 

CRISTINA: No se que le has encontrado en esa, 
hay 40 mejores que ella! 
ANTONIO: Vamos adejar las cosas claras, Cristina. 
Tu eres la que mejor baila, pero no vás hacer la 
Carmem. Necesito de una mujer diferente y más 
joven, está claro? 
CRISTINA: !? 
ANTÔNIO: Elia vale para lo que quiero, tiene algo, 
no sé. 
CRISTINA: Si , si , es joven . 
ANTONIO: No te dás cuenta de que siempre he 
contado contigo para todo? Que te necesito 
comigo? Te voy a pedir un favor personal, que 
ayudes esta Carmem, que trabaje con ella, que le 
ensefies. 
CRISTINA: Bueno, haré lo que pueda. 

A personagem Cristina, como se espera de seu 
gênero mais associado à semiose das emoções, 
geralmente de significados mais difusos e conotados, 
deixa-se manipular e se curva aos desejos e interesses 
dele. No entanto, a falha trágica feminina, tanto em 
Saura quanto em Bizet e Mérimée, remonta pro
positadamente ao mito da mulher maquiavélica 
metonimizada em Carmen. Maquiavelismo que se 
revela, sobretudo e desde o início, no olhar pluri
ssígn ico , ao tornar-se alternadamente sedutor , 
desdenhoso, irônico, desafiador, arrogante, amoroso, 
às vezes ingênuo e, finalmente, olhar de rejeição. "Ojos 
de gitana, ojo de lobo. Diz el refran espanhol" (Close 
nos olhos amendoados de Carmen quando, tendo 
entrado em cena, é vista por Antônio que, nesse 
momento, rememora Mérimée). 

Por outro lado, naquilo que se considera como 
ultrapassagem da escrita pelo filme , esta última 
representação extrai do livro um modo de ser, uma 
forma particular de permanência , ou melhor, de 
pervivência, para além de um possível embaçamento 
do original. Como um Pigmaleão deste fim de século 
e escultor de talentos, Antônio cinzela e talha, burila e 
imprime no material "rústico" selecionado aquelas 
características que transformariam tal material em 
intérprete - simulacro perfeito de Carmen. Então 
Antônio , personagem de Saura, em quem se con
densam tantos outros, inclasive o dele mesmo -
Antônio Gades, o mais famoso bailarino e coreógrafo 
de dança flamenca da atualidade espanhola -
apresenta-se, na cadeia semiótica da tecnologia do 
gênero, como o construtor de um ícone cujo perfil ele 
conhece bem, não só por sugestão de Mérimée, como 
por imaginário e desejo próprios que enfim se 
confundem com o desejo e o imaginário coletivos. Por 
não ter conseguido sufocar o signo Carmen , em 
ebulição dentro do ícone, o criador acaba destruindo 
sua criatura, seguindo a esteira da história dos gêneros 
como determinados sócio-culturalmente: a insurreição 
da mulher contra os desígnios do homem determina
lhe o destino. 



Ao exceder os limites das convenções formais dos 
filmes comuns, a narrativa idiossincrática do enredo 
saureano eleva a produção à categoria de obra-prima. 
Enquanto a história de Mérimée é contada numa 
representação lingüística de perspectiva realista por 
dois narradores de primeira pessoa e se desenrola na 
primeira metade do século XIX, na reg ião da Andaluzia, 
a de Saura, representada em forma dramática, na 
década de noventa do século XX, sustenta uma 
perspect iva pós-moderna em que se subst itu i a 
Carmen "original " - que já é uma figuração - por uma 
imagem dela, um simulacro em lugar do objeto, mesmo 
porque o artificial moderno é efeito de muito mais 
técnica e, por isso, se dá mais como espetáculo. E 
mais. A obra fílmica deixa posto que entre o espectador 
e o mundo há meios tecnológicos de comunicação, 
de simulação. O inter-relacionamento das narrativas 
propicia um jogo de poder e sedução, em que o 
suposto real - o filme - e o óbvio fictício - a peça -
manipulam a resposta do leitor-espectador, que se vê 
emocionalmente envolvido pela trama e pelas formas 
representacionais que as contêm. 

O foco temático da sedução e do poder feminino 
dela decorrente , central nas diversas transre 
presentações de Carmen , constitui também inda
gação filosófica, eco da teoria de Jean Baudrillard , 
desenvolvida em seu livro De la séducion, publicado 
em 1979. Essa teoria retoma os escritos platônicos que 
colocam a sedução como artifício em detrimento do 
real , como pecado que busca subverter a ordem 
divina. O crítico francês interpreta-a ainda como ritual 
associado ao feminino, não necessariamente à mulher, 
e diferente da sexualidade que, segundo Freud, é 
masculina e de estrutura centrada no falo. Mas a 
natureza do poder sedutor não é biológica, pois a 
sedução debilita a dualidade masculino/femin ino Ela 
está para o universo simbólico assim como a 
sexual idade está para o universo rea l. Em seu 
rac iocín io inst igante , Baudrillard defende a su
perioridade do artificial - sedução - sobre o real -
natural - afirmando que o sujeito sedutor acaba sempre 
por ser seduzido. A sedução transita na categoria da 
aparência e do signo que , por sua vez , se torna 
superior ao objeto significado.4 

Em Carmen, a sedução se representa sobretudo 
pela linguagem óptica, que se faz suporte do signo 
lingüístico. Através do olhar, Antonio descobre a atriz 
que ele buscava, e dentro dela a cigana, e dentro 
dessa a dissimulada, e dentro dela a devoradora, numa 
cadeia de olhares que tem a função de descodificar 
referentes não ditos. Olhares já apontados como 
sendo de valor ambíguo, a exemplo daquele com que 
Antônio - ou D. José? - sustenta a bai larina ao fim do 
ensaio da dança em que a cigana deve "devorar" seu 
par. Aquele olhar significante expõe duplo significado: 
o do suposto sucesso do escultor da imagem Carmen 
e o do desejo pigmaleônico por essa imagem. Desejo 
esse que se concretiza ao final de outra cena, a da 
dança da Farruca, ritual de virilidade e espaço-tempo 
de encontro consigo mesmo, que Antônio encena a 
pedido de Carmem, como declaração de amor, 
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CRISTINA: Nunca la bailaste por amor? No vás 
encontrar mejor momento que este. Baila para mi! 
ANTONIO: Ahora? 
CRISTINA: Si, baila para mi, Antônio! 

e na qual ela interfere para atiçar sedutoramente a 
paixão dele como um ícone de postura provocadora e 
como signo de desafio: "Venga, comame, comame ... 
ahora ", diz Carmen, devoradora e provocativa. Na 
somatória dessas duas cenas revela-se, mais uma vez, 
o caráter da construção dos gêneros, pois vê-se um 
sujeito mascul ino empenhado em incuti r na sua 
escu ltura uma determinada forma do objeto feminino, 
já legit imada pe la tradição liliti ana mil enar, re
presentada em incontáveis f igurações literári as 
(sintomática e significativamente, no primeiro dos dois 
episódios, o coreógrafo ensina à bailarina que ela deve 
ser, e como ela deve ser, mais feminina). Construção 
que, para Antônio, revela-se como logro. O amálgama 
das Carmens curiosamente já fora insinuado na cena 
em que ele entrega à bailarina o livro de Mérimée. Veja
se o diálogo. 

CARMEM: Tengo que leer? 
ANTÔN IO: No és obligatorio, pero te puede servir. 

A não obrigatoriedade da leitura insinua que a 
composição do personagem Carmen pe la atriz 
independe do conhecimento da Carmen do livro, já 
que uma traz a outra dentro de si. 

Como mais um elemento composicional do jogo 
de sedução, a dança flamenca, de origem cigana, de 
caráter essenc ialmente ritual ísti co e, no f ilme, 
intencionalmente bél ico, fundamen ta-se numa 
expressão corporal de alt ivez e ar rogânc ia, e 
principalmente no olhar com que bailarinos sustentam 
seus pares e a platéia. Componente fundador do filme 
e da peça dentro dele, a dança congrega a sedução 
na obra, em seus signos corporais de avanços e 
recuos, ofertas e negaceios, em que o olhar torna-se 
a supe rfíc ie especu lar de refe renc iali dade da 
aceitação ou da recusa. Coadjuvante do signo óptico, . 
a pintura exagerada no rosto da Carmen bailarina em 
algumas cenas tem a função de acentuar a obliqüidade 
do olhar devorador da cigana, ao mesmo tempo que 
o ato de retirar essa máscara ritual ística em frente ao 
espelho e a Anton io também indicia a existênc ia 
inelutável da cigana dentro da bai larina. A máscara 
de maquiagem, nesse caso, assume senti do du
plamente enfático: revelar e revelar de novo o "espírito" 
de Carmen. Força-se o corpo a significar com signos 
de dissimulações encadeadas. Mais uma peça é 
acrescida ao jogo da sedução. 

Assim, em momentos decisivos e colocando em 
prática uma atitude recorrente da pós-modernidade, 
qual seja a de desconstruir os gêneros artísticos ou 
pelo menos diluir suas fronteiras, Saura funde fi lme, 
teatro e livro. Como já foi exposto, Antônio, protagonista 
do filme, e D. José, protagonista da peça e do livro, 
são ora a mesma pessoa, ora pessoas distintas. O 
fenômeno se repete com Carmen bai larina e Carmen 
cigana. Esses instantes decisivos de manipulação da 
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narrativa dramática compõem um jogo capaz de 
direcionar a resposta da platéia, enquanto em sintonia 
com o mundo ficcional. É justamente na interação do 
espectador com os momentos cruciais do filme e do 
teatro em simultaneidade, quando as duas histórias 
se superpõem, que se instalam a moldura temática 
da sedução e a técnica narrativa pela qual ela se 
configura para representar o phainomenon Carmen. 
Ela é uma mulher engendrada nessas obras como 
sendo jovem, muito bela, pernas ágeis, corpo esguio, 
cigana, bruxa, errante, atrevida, insubordinada, que 
prefere deixar cumprir-se um destino previsto, do que 
se deixar subjugar pelo homem. "Eu te sigo na morte, 
sim, mas não viverei mais contigo. ( ... ) Queres me 
matar, estou vendo. Está escrito, mas não me farás 
ceder." 5 

Essa Carmen construída pela fantasia de Mérimée 
faz parte de uma tradição mítico-literária que resiste 
desde que , na mitologia, a grande deusa foi 
destronada: na religião judaica ela passou a resumir
se a sinais esparsos; no Egito, seu culto assumiu status 
<;Je mera resistência a Javé; na velha Europa, na África, 
Asia e América restaram apenas rastros de sua 
existência há trinta ou quarenta mil anos a C 6 . Uma 
representação lilitiana por meio de signos visuais e 
lingüísticos, que agem há milênios no imaginário social 
como moldura (frame) destinada a canalizar com
portamentos, tanto o masculino - no sentido de recusar 
e mesmo repudiar essa mulher insurreta, capaz de 
levar o homem à loucura e à ruína - como o feminino, 
no sentido de exemplar funesto, já que, nessa tradição, 
a mulher é castigada preferencialmente com a morte 
por causa de sua rebeldia. Reproduz-se nas artes , 
mais uma vez, a palavra mítica ordenadora, e nesse 
papel manifesta-se o poder coercitivo dos sistemas 
representacionais em geral 7 , nos quais as criações 
culturais de masculino e feminino como objetos de 
natureza oposta mas complementar acham-se, sem 
dúvida, interligados à política, à economia e ao domínio 
em cada sociedade. Manifesta-se ainda o efeito dos 
arranjos de gênero que se reproduzem séculos afora: 
razão para o homem , emoção para a mulher; 
topicalidade sexual para o homem, indefinição e 
artificialismo para a mulher e assim por diante. 
Corolár io desses aspectos do fem inino é que a 
sedução lhe pertence especialmente , por constituir
se como aparência, como superficialidade e como 
jogo. 

Vários fatores interferem na criação do artefato 
artístico de Saura para conferir-lhe especificidades 
próprias , não só as do veículo de representação 

escolhido, como as sócio-culturais e ideológicas que 
o tempo histórico impõe ao diretor. Ao colocar o 
romance realista francês em contexto contemporâneo, 
Saura produz um filme 'que mostra diferenças dentro 
da igualdade. Utilizando-se das cenas de simetria 
metafílmica, isto é, entre o filme e o teatro dentro dele 
como por exemplo aquela em que o diretor : 
personificando D.José , é rejeitado e assassina 
Carmen, Saura sublinha as instâncias comuns do 
processo de sedução e rejeição, do desenvolvimento 
da trama e do desfecho trágico das histórias, ao passo 
que contrasta a experiência da Carmen de 1994 e a 
da Carmen de 1830 por meio, sobretudo, de signos 
sonoros, visuais e lingüísticos, uma vez que é ópera
teatro-filme, uma vez que é livro. Outra diferença é 
que o mundo de Mérimée e o de Bizet, recortados 
para a tela, vêm emoldurados por uma perspectiva 
pós-moderna e sustentados pela verossimilhança da 
narrativa fílmica, que se concentra no drama pessoal 
de Antônio, em seu fascínio pela bailarina, misto de 
construção e idealização do coreógrafo e do diretor. 

Essas diferenças convergem para um ponto comum 
que é o impacto causado pela arte cênica no receptor, 
centro da narrativa, desejoso de refugiar-se no mundo 
ficcional. Ao findar essa ilusão confortável para o 
espectador, instala-se uma outra percepção da obra 
artística na qual se distinguem criador/criatura, vida/ 
arte , realidade/fantasia. Explorando os d iversos 
veículos de representação aqui mencionados - a 
escrita, o filme, a ópera e o teatro, Saura desperta a 
platéia para lembrá-la das diferenças e semelhanças 
entre o seu mundo e o de seus inspiradores, e mostrar
lhe, ainda, que entre o masculino e o feminino há a 
intermediação das forças culturais. 

Se o tempo histórico provocou mudanças estéticas 
visíveis, não foi suficientemente eficaz para promover 
uma quantidade significativa de alterações ideológicas 
necessárias. Em seu ensaio A room of one's own, 
Virginia Woolf, há meio século, denunciava a tradição 
patriarcal , ao descrever a experiência de ter sido 
barrada à entrada de uma biblioteca famosa por causa 
de seu sexo. De volta à casa, raciocina: "how 
unpleasant it is to be locked out; and 1 thought how it 
is worse perhaps to be locked in ... " 

Mérimée, Bizet, Saura, em suas carmens, se nos 
revelam como perpetuadores de determinados 
sistemas sociais de representação psicológica, literária 
e cu ltural, sistemas esses gu11rdiães das chaves da 
construção tecnológica dos gêneros. E todos ainda 
permanecemos presos , locked in - locked out, na 
angústia contínua do falocentrismo .atávico 
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denlse wemock 

A sujeita parecia ter nascido cozida na preguiça. Uma crosta de impáfia 
lubrificava seu rosto quadrado de nariz-batata. Era mesmo uma figura, 
geometricamente desproporcional, sobrando pernas e pescoço, faltando tronco e 
voz. 

Boca larga, perdulária de batom, sussurrava ordens e despautérios, muito 
baixiiinho, sibilo de cobra nos plurais. (A danada seguia as recomendações do 
terapeuta, falando fino para não se estressar.) E neurotizava a gente, pobres coitados 
funcionários da chefe, desprovidos de psicanálise. 

Dizendo Chefe, cantava de galo: a pronúncia vinha AltA, quase estridente, 
repercutindo o status. Outros vocábulos achavam preferência em seus botes: 

- Essa discussão passa pelo viés da globalização contemporânea ... na costura de 
frases, apelando para que os substantivos dessem o tom. 

- Em reunião de cúpula, decidimos que você não está apto para o curso de 

reciclagem ... costumava justificar, usando redundâncias nos termos e no despotismo. 

Eu também não era flor que se cheirasse. Abusava do perfume e dos saltos, 
enfrentando o inodoro 1 metro e 80 da cascavel. Engolia os sapos, jogando os cabelos 
para trás. Ela se dava por satisfeita, ajeitando as mechas. 

Ela mandava em voz baixa; eu acatava, vociferando OK's! 
Eu dissertava um trabalho, ela encontrava defeitinhos ... 
Ela impunha demandas, eu discordava das causas, ela exigia motivos, eu 

enfeitava razões, ela aceitava um terço e metade dos problemas ficava resolvida. Eu 
cantava vitória e ela aplaudia a derrota. 



O resto da agência dividia-se entre o amor e a guerra. 
Marylin (do morro), pretona sumpimpa, dessa o santo batia com o meu! 

Nos entrincheirávamos no almoxarifado, desculpa buscar um Bombril, a trocar 
informações secretas sobre a inimiga. 

- Mas hoje eu arrepiei a periquita, viu. 
- Conta, danadinha. O quê? O quê? 
- Al Capone veio de mini-saia pro serviço. 

M . ' s/. ? - entira. ... eno. 

Depois da faxineira, os combatentes não eram muitos: uns limitavam-se a . 
reclamações na surdina. Glaura, gente boa, caiu como um corvo, aproveitando os 
piores ângulos para fotografar Al Capone de míni, pelos menos umas 3.000 vezes -
tiragem do jomalzinho interno da casa. 

Cada qual com sua arma dava sempre uni jeitinho de perturbar. O ambiente? 
Carregado com a presença da chefe! Oxalá fôssemos gatos, veríamos hologramas 
da energia que contaminava o ar, como partiúnculas de língua podre. 

Não havia incenso que chegasse. 
Cliente que entrava passava por minuciosos exames, quase uma anamnese, 

constando de sua ficha, do signo ao esporte preferido. Até aí, tenho que tirar o 
chapéu, pois tais dados eram realmente um tesouro: vendi pacote de semana inteira 
a Barretos porque o cara se amarrava em cavalos. Bem verdade ele ter nos procurado 
para dar à filhota uma excursão à Disney ... Fazer o quê? Em tempo de vaca magra, 
porco se esbalda na lama. 
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Louraça belzebu, para piorar. A chefe não tinha pudores quando comprava 
tintas. Do tempo em que o espelho de casa padecia de imagens grotescas, continuava 
mantendo o hábito de pintar seu próprio cabelo, parodiando Miró: regularmente, 
experimentava novos tons e marcas, definindo cores compactas, retas, puras, do 
dourado selvagem ao yellow bird. 

A Casa da Cabeleireira, no centro da cidade, vendia baratíssimo! Shampoos 
para colorir, banho de brilho, toucas e escovetas eram suas prioridades orçamentárias. 
Que bom chegar à agência com cara mudada! As outras morreriam de inveja, homem 
gosta de mulher imprevisível. A clientela perceberia a dinâmica e o glamour da 
empresa ... 
(E por isso ela chocava (os cabelos)!) 
Nosotras fazíamos uma fezinha: 

- Blondie da Payot, menina, é o último lançamento! 
- Eu aposto no Golden Forest - Phitoervas. 
- Eu vou na água oxigenada. 
- Pelo amor de Deus, Marylin, a coisa tem dinheiro! 
- Ah, é? Lembra do papel crepom na Copa do Mundo?! 

O bolão correndo solto e Marylin ganhava disparado no dia seguinte. 
Pois a água oxigenada deixou a chefe com a macaca. Nesse dia que a tal 

de Juliana apareceu na agência. Extravagante! Movia-se lenta, mas fragmentada de 
gestos curtos e seqüentes, abrindo-se em braços e beiços para desenhar as palavras. 
Seus parágrafos não aconteciam, tamanha fartura de idéias emendadas. Meio hiponga, 
meio Feira Livre. Um tanto macrobiótica, e farofeira demais. Nem alta nem baixa, 
nem magra nem gorda, bolsinha de tricô, saia indiana, desceu as escadas, subindo 
nas tamancas: 

- Dá licença, eu vim pessoalmente saber o número do meu 
PTA, estou ligando há 4 dias (mímica com a mão) e. até agora não 
obtive a informação porque não retornaram meus telefonemas. Em 
uma era de competição, onde está a qualidade total deste recinto? 
Em plena virada do século vinte! ... 

- Oi, tudo Bem? Eu sou chefe do Setor Internacional e, com certeza, poderei ajudá
/a. Vamos nos sentar? Marylin, por favor, traga dois cafezinhos, sim? 
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- Olha/ a senhora deveria administrar melhor seus funcionários/ 
tem 4 dias (idem) que estou tentando saber o número do meu PTA. 
Bolar uns programas de treinamento/ umas sessões de biodança/ 
quem sabe seu problema é falta de foi-chi? Eu embarco depois de 
amanhã/ está uma correria/ mil pro vidências/ como é mesmo seu 
nome? Vê se agiliza isso/ por favor. .. Tem sentido eu me deslocar do 
meu canto e vir cobrar de vocês um serviço tão simples? Empresa 
abstrusa! 

- Calma, querida, agora mesmo vamos ... 

- Minha senhora/ tenho pânico de quem me chama de 
querida! Vim exigir um tratamento profissional, seu eu fosse homem 
estaria me chamando assim? Em plena virada do século vinte ... Isso 
é um absurdo/ sonegar um número de PTAI Ainda por cima/ fico 
exposta numa situação dessas ... Ineficiência/ pouco caso e/ agora/ 
esse machismo desagradável. .. 

-AAAlto LÁÁ! Respeito, menina! Você não está falando com qualquer 
uma não, respeito! Nossa agência que é altamente gabaritada para este tipo de 
clientela (mímica do queixo). 

Estamos no mercado há mais tempo do que você deve fumar maconha. 
Vai pro Woodstock, minha filha? Acabou no ano que sua mãe teve o primeiro 
orgasmo! 

Há quatro (dedos) dias que o número do seu PTA está disponível. 
Há quatro dias que tentamos entrar em contato com você e a mesma 

"Have you erver seen the rain" da secretária eletrônica inicia: 

- Shalom ... Cara, você e o BIP sabem o que fazer. .. Ligo breve ..... . 
"comlng down a sunny day. .. " 

Cristo Redentor! A primeira da turma que ouviu espalhou a gravação 
pela agência. Da~ comprovei com meus próprios ouvidos: 

- "/ wanna know, have you ever seen ffle raln. .. Shalom ... " 
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Chega e nem cumprimenta; a gente oferece até café. Pode levar, Marylin. 
Leva, leva que a garota deve curtir um chá. De ervas. 

A agência tem uma reputação a zelar, garota. Todo mundo aqui trabalha 
8 horas, sem o luxo de escutar Joan Baez o dia inteiro. Cada pessoa com sua 
função específica e eu coordenando todas as atividades do Setor. A Glaura fala 7 
línguas, temos publicitários, médicos e bacharéis em Turismo no nosso quadro. 
A pobre fala 7 línguas e ainda teve que escutar 'shalom '. 

Minha filha, você está viajando com bolsa do seu curso de Filosofia, 
que que é isso?! Mais respeito! Para seu governo, estamos muito bem treinados 
sobre como lidar com o público mas, péra lá, e o limite do convívio social? 

Você vai pro exterior, menina. Tem que ter fleugma, educação, 
comportamento, linha. Se vestir melhorzinho, essa sua personagem paz e amor 
cuspindo guerra e ódio não usa mais. 

Hoje o sutiã é peça básica, fundamental ... Cabelo tem que ter cor, 
personalidade ... 

Lá fora é diferente ... 
Brasileiro nunca tem vez e o país ainda manda você? Vai gritar com o 

pessoal da alfândega, dá showzinho nos Estados Unidos, dá, dá. Imaginem quanto 
lixo essa mulher vai atirar na rua. Tem que ser fina, hello, how are you ?, 
cumprimentar as pessoas quando entra num lugar. 

Detesto gente que não dá 'bom dia a cachorro'. E que não olha nos 
olhos quando a gente fala. Detesto! 

Aí, não disse? Parou de encarar, né? Acho preferível, já que ficou sem 
argumento, isso mesmo, reflete bem sobre o acontecido, as calúnias, chamar os 
funcionários de incompetentes e a mim, de desqualificada ... 

Qualidade Total! Qualidade Total! Quem é você para saber de 5 S? 
Marcelo D 2 é o Padre Rossi perto de você. 

O FBI fareja longe, hein? e ... QUERIDA ... nem Escobar te empregava. 
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( ... ) 
1 minuto de silêncio-megatons estourou a sala. 
Ninguém se movia. 

( ... ) 
Saiu stair way to heaven, mas Juliana antes escancarou-se: 

-Na/rum Muriáfica! Dragão de Komodo! 

No dia seguinte a chefe não veio trabalhar. Em polvorosa conjecturamos 
mil possibilidades mas, estranhamente, não pintou um clima de bolão. 

Longe de desfechos-pollyanna, nossa birra e pavor permaneciam; para o 
bem da verdade, junto a uma certa angústiazinha, pois a arrogância da tal Juliana 
emputeceu todo mundo. O diretor então ... 

Esse tomou água com açúcar porque o viés da globalização contemporânea 
da agência não passava por ali. Segundo a Lei de Murphy, todos os diretores acabam 
sabendo! Cedo ou tarde. 

Mais cedo do que prevíamos, ele presenciou desde o primeiro orgasmo da 
mãe de Juliana até o komodo do dragão. Ao final, resfolegava tanto o diretor que 
Marylin, finalmente, desvirou estátua e trocou os cafezinhos pela agüinha doce. 

11 

Nada adiantava. Pairavam - Nafrum Muriáfica! Dragão de 
K omodo! até agora retumbando. Quebramos a cabeça, mas os inúmeros 
dicionários da agência deixavam de listar significados ou referências. Coisa boa 
não era, olha só que xingamento ... 

Valia apelar para o boy, novo de firma e malandro de palco: 
- Corre na livraria e pesquisa a fundo estes dois termos, Walmirzinho, 

entendeu? Anote todas as palavras, vírgulas, rodapés e N.R. 's. 
- Se não encontrar, vá à biblioteca. Leve dois vales-transporte e nem pense 

esquecer a etmologia. 
- ? 
- Origem das palavras, Walmirzinho. 
- Vem com foto, xerox, o diabo a quatro. Tome mais dois vales. 



til 

No dia seguinte a este, ela apareceu. Horário de sempre, impáfia idem, 
nariz lubrificado. 

Gastou uns 1 O minutos entre bom dia para todos, passar o cartão de ponto, 
cafezinho na cozinha, violeta regadinha, computador ligado, Glaura, busca as 
tachinhas pra mim? 

Cantarolava músicas da infância, enquanto abria os elásticos da pastinha, 
separando com cuidado três folhas de papel vergê bege. 

Uma a cada toque, calculava as tachinhas por canto de folha, em ângulo 
da circunferência com o L do papel. Tachinhas golden night, no bege vergê, 
apertavam-se em perfeito acabamento de dourado e palha. 

- Ela só quer, só pensa em namorar. A mãe leva o doutor à filha 
adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. 

Firmava os quatro cantos, alisava as letras, elegendo o passo para a segunda 
obra. Folha ao lado de folha, geometricamente proporcional. Espacinhos idênticos 
entre elas como violino e voz na mesma nota. 

Novamente a brincadeira da estátua ela jogava conosco, entorpecidos 
daqueles minutos que o tempo espiou, quietos sob poesia que o louco improvisa. 

- Eu corro, sem saber pra onde, nem quando vou parar ... 

Ouvíamos a música baixinha, sonoplastia daquela cena rara. Fôssemos 
gatos, procuraríamos abrigo noutra sala, tamanha pedrada em nossos telhados de 
vidro. Vê-la defronte ao quadro de avisos, pendurando sua dor com detalhes de 
tortura, secou nossos lábios. 



A pesquisa foi incisiva, enumerando antigos complexos de noites mal 
dormidas. Sua solidão estampada em manchete para leitores sequiosos de explicações. 

As primeiras folhas traziam cópias exatas dos dois termos, com menção 
das fontes. A terceira, além, trancava em quatro margens seus próprios comentários 
infames. 

Clínica de Homeopatia Gal/o 
Dr. Henrique Gal/o 

CRM-3996 

NATRUM MURIÁTICO 
Sal (substância) - Relativo ao indivíduo que quer resolver tudo e 

está "presa" a alguma coisa, inclusive fisicamente. Se é consolada, piora. 
Rancor excessivo. Na homeopatia, a droga que se usa para curar é a sua 
própria doença. Como veneno de cobra, diluído, em doses mínimas, visando 
obter o antídoto. Pessoa dependente - paixão doentia - atira-se de frente na 
situação de mágoa. Prefere se fechar do mundo a enfrentar fatos e sentimentos. · 
Exposta, pode sofrer de explosão paranóide. 

Na oportunidade, convém ressaltar que tal 
descrição é composta de várias experiências com 
pacientes e uma certa bibliografia. 

Atendendo à solicitação de V.Sa., 
Subscrevo-me. 
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"Monstro fabuloso, geralmente concebido 
como um grande lagarto ou cobra, 
lançando fogo pela boca ... 
A palavra derivou-se do grego drakon, 
conceitualmente usado em relação a 
qualquer serpente ... 
O dragão simboliza o mal. .. 
Nos escritos sagraqos hebreus, era a 
origem dos pecados mortais." 
(Barsa, volume 6) 

"O Dragão de Komodo é o gigante entre os sáurios vivos! 
Mais que seus 3 metros de comprimento são as formas maciças de seu corpo robusto, os 
membros vigorosos com patas providas de garras e a cauda forte. 
A cor cinza-escuro e as granulações da pele acentuam a aparência assutadora. 
Seu habitat é qualquer lugar que ofereça refúgio e proteção. 
As estimativas quanto ao número de dragões são muito imprecisas. Oscilam entre 2000 a 
5000 indivíduos, levando-se em conta a existência de cerca de 400 fêmeas, em toda a área de 
distribuição. 
O que reduz as possibilidades de reprodução da espécie. 
Reproduzir em cativiero é difícil: mas já foi detectado um caso bem-sucedido em Jacarta." 

OS BICHOS, vol. 2, pág. 322. 

Glaura foi promovida à coordenação do Setor Internacional e tudo transcorria 
na paz de Deus. 

Durante muito tempo procuramos saber notícias da chefe. O diretor foi afastado 
por motivos médicos e, como ninguém tinha o costume de tomar cervejinha com ela, só 
mesmo sua ficha no departamento pessoal. 

Ligamos algumas vezes e logo depois a telefônica repetia que aquele número 
havia mudado. 

Comentamos nossa culpa em vários botecos. Fica estranho ajuntar pequenas 
culpas de anos de agência, num crescendo de tirania. Para alguém retrucar adiante que 
culpas diárias são as mais dolosas. 

E a dor é diferente em cada corpo, sentíamos. Daí pra frente, o fato ia embora e 
se hospedava a dor de um dia haver sofrido. 

Basta estar gato. 
Marylin apostava que a chefe e o diretor, de um golpe, fugiram pras Bahamas. 

O Denise Werneck é Publicitária, Pmdutora Cultural e 
Consultora de Editoração e Marketing da Biblioteca 

Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Este conto 
recebeu Menção Honrosa no VI Concurso 
Josué Guimarães, Passo Fundo/RS, 1999. 



Ilustração de A. Archipowa_para Contos de 
Grimm, v.2. São Paulo: Atica, 1994, p.38. 
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Um poema que ressoa musicalmente, num tom 
talvez monótono, dormente, repetitivo e encantatório, 
que se faz ecoar na memória, invadindo os lugares do 
sonho, dos contos maravilhosos, pois maravilhosos 
são os caminhos do desejo: 

Essa pavana é para uma defunta 
infanta, bem-amada, ungida e santa, 
e que foi encerrada num profundo 
sepulcro recoberto pelos ramos 

qe salgueiros silvestres para nunca 
ser retirada desse leito estranho 
em que repousa ouvindo essa pavana 
recomeçada sempre sem descanso, 

sem consolo, através dos desenganos, 
dos reveses e obstáculos da vida, 
das ventanias que se insurgem contra 

a chama inapagada, a eterna chama 
que anima esta defunta infanta ungida 
e bem-amada e para sempre santa.' 

Este soneto de Jorge de Lima parece 
repetir uma fantas ia que habita a lite
ratura, uma fantas ia talvez infanti l, que 
permanece viva e pulsante, nos textos 

literários em geral, persistindo no inconsciente, 
marcando os ritmos da vida, no compasso reincidente, 
insistente do desejo que não abandona o sujeito que, 
entretanto, pensa tê-lo abandonado. 

No soneto de Jorge de Lima, a imagem feminina 
associa-se à pavana da música de Ravel, Pavane 
pour une infante défunte, em que os temas da 
dança e da morte se enlaçam e criam um inesperado 
efeito de voz e silêncio, a música se integrando ao 
soneto, formando uma linha melódica única, repetida 
sempre, como inscrição vida na morte, da morte na 
vida dessa defunta infanta, colocada numa posição 
limiar, fronteiriça, entre os dois tempos e condições 
paradoxais . Música ininterrupta afirmação e potência 
de vida, unidade harmônica realizada no fluxo vital da 
sucessão de acordes. 

Eterno-retorno, enquanto impossibil idade absoluta, 
negação cabal da morte biológica, entre-lugar de um 
ilusório amor fusional, fonte que reflete a face do jovem 
Narciso apaixonado, por si mesmo, na imagem de um 
outro que é ele mesmo que, entretanto, não o sabe, 
não o sabe. 

Ambígua, a defunta infanta flutua do sepulcro para 
os salgueiros silvestres, do leito para o sepulcro/berço 
em que descansa, lugar de vida e morte, encerrada, 
mas animada, "repousa ouvindo", intermitência do 
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desejo, ritmo da pulsão. Como reflexo narcísico, talvez 
seja ela o reflexo para sempre gravado do rosto 
materno, na sua beleza solene e hierática, inteiridade 
absoluta , para sempre perdida e para sempre 
buscada. 

A defunta infanta é também divinização da memória, 
a estratificação das vivências passadas, arcaicas, 
petrificadas, numa figura ao mesmo tempo estática e 
móvel , artifício criado pela música com suas pausas 
rítmicas . A memória, como potência do espirita é 
reserva do passado e, como poesia, o mito e a música, 
máquina de suprimir o tempo percebido conio 
fugacidade, brevidade e perda de algo irrecuperável. 
Infância e morte, permanência e perda, origem e fim, 
fonte de imortalidade, é Lethe, limiar da morte, mas 
destino do desejo que faz mover Eros e Thanatos. 

Bela adormecida entre belas adormecidas brancas 
de neve, congeladas num espaço-tempo de sonho, 
bela adormecida à espera do príncipe e o calor de 
seu beijo e de seu amor, nessas imagens reiterativas 
e suas variantes concretiza-se a sexualidade feminina 
e seus mistérios, em sua latência e seu despertar. 

Para nela se chegar há que se vencerem os 
espinhos que rondam seu castelo de sono e sonho 
mas há também que se esperar o momento certo d~ 
que sabe um príncipe de muitos saberes e singular 
delicadeza. Porque assim se sonha o amor dos 
homens e mulheres tornados "Um" na fusão perfeita 
de seu amor. Um dia, era uma vez ... 

Assim, num para sempre congelado, "flash" fixo na 
memória do sonho, no sonho da memória que sonha 
para tornar possível o impossível objeto de desejo, 
permanece o encantamento que só termina para se 
tornar realidade: 

E então, como havia chegado ao fim o encan
tamento, a princesa despertou e, olhando-o com 
ternura e bastante ousadia, já que o via pela 
primeira vez, disse-lhe: "É você, meu príncipe? Você 
me fez esperar muito". O príncipe, encantado com 
essas palavras, e mais ainda com a maneira como 
tinham sido ditas, não sabia como mostrar a ela 
sua alegria e sua gratidão. Jurou-lhe que a amava 
mais que a si mesmo, com palavras mal ali
nhavadas, o que as tornou ainda mais apreciadas: 
era pouca a eloqüência mas muito o amor. Ele se 
sentia mais intimidado do que ela, o que não é de 
admirar: ela tinha tido bastante tempo para pensar 
no que iria dizer-lhe, pois tudo indica (embora a 

história não mencione o fato) que a boa fada lhe 
tenha proporcionado durante seu prolongado sono 
o prazer de sonhos agradáveis. 2 

O sonho permanece nos leitores, esmaecendo as 
fronteiras entre os mundos infantil e adulto, fazendo 
se repetirem as vozes musicais que contam histórias 
que criam incontáveis sonhos, em diversas versões. 
Assim, a imagem estratificada da jovem mulher que 
dorme um sono-sonho infindável fascina de modo 
perene a imaginação dos amantes do amor, rea
par~cendo em romances, em contos, em poemas. 

Alvares de Azevedo foi mestre nesses amores 
cheios de temores e por isso mesmo cuidou de manter 
a amada num distante sono semelhante à morte em 
vida: 

Em frente do meu leito, em negro quadro, 
A minha amante dorme. É uma estampa 
De bela adormecida.3 

Ou 

Não acordes tão cedo! Enquanto dormes 
Eu posso dar-te beijos em segredo ... 
Mas, quando nos teus olhos raia a vida, 
Não ouso fitar-te .. . eu tenho medo! 4 

Por sua vez, Manuel Bandeira fa la na pureza de 
uma mulher angelical, morta na infância: 

Jacqueline 

Jacqueline morreu menina. 
Jacquelil'.le morta era mais bonita do que os anjos. 
Os anjos! ... Bem sei que os não há em parte 
alguma. 
Há é mulheres extraord inariamente belas que 
morrem meninas. 
Houve tempo em que olhei para os teus retratos de 
menina como olho agora para a pequena imagem 
de Jacqueline morta. 
Eras tão bonita! 
Eras tão bonita que merecias ter morrido na idade 
de Jacqueline. 

- Pura como Jacqueline. 5 

Sonhos, temores , amores nascem na infância , 
permanecem nos sonhos, nos contos e na história 
maravilhosa por excelência: a vida que deles faz 
poesia. 

1 - LIMA, Jorge de. Livro dos sonetos. ln : _ Poesias completas. Rio de Janeiro: Aguilar/MEC, 1974, 
p.200. 

2- PERRAULT, Charles. Contos de Perrault . Trad. Regina Régis Junqueira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1986, 
p.105. 

3 - AZEVEDO, Álvares de. Poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1957, p.51 . 
4 - Ibidem, p .90. 
5- BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967, p.280. 

O Ruth Silviano Brandão é Professora de Literatura na UFMG e escritora. 
Autora, dentre outros, de Mulher ao pé da letra, Literatura e psicanálise, 

Para sempre amada (romance) e Breve vida no branco (poesia). 
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A partir do pensamento de Martin Heidegger (1889-
1976), refletiremos sobre a relação música-histo
ricidade, no âmbito específico do que a literatura 
musicológica denomina por Movimento de 
Performance Histórica . Trabalharemos com a 
hipótese de que, ao buscarmos a historicidade da 
música, ampliamos as possibilidades de percepção 
desse objeto, indo além dos limites do Estético para 
alcançar o Ontológico. 

Até o final do Séc. XVII I, a atividade musical do 
ocidente esteve orientada para a cotidian ialidade. 
Praticava-se tanto na Europa quanto na América 
Colonial uma música que visava atender às demandas 
de ordem social, fossem elas políticas, religiosas ou 
de lazer, a fim de promover a comunicação entre 
interioridade e exterioridade humanas. O ambiente 
sócio-ideológico que estabeleceria os pressupostos 
para o reconhecimento de uma arte autônoma era 
ainda incipiente. 

Se desejamos prosseguir na contextualização que 
iniciamos , é preciso, de imediato, refletir uma 
primeira vez sobre o que consideramos arte 
autônoma. Para que algo seja autônomo, ele o será 
em relação a alguma coisa . No caso da arte , a 
autonomia se estabelecerá em relação aos conceitos 
derivados dos complexos de significação impostos 
pela historicidade. Acontecendo isto, pelo menos 
supostamente, estará a arte livre para relacionar-se 
diretamente com os nossos sentidos. 

Dizemos supostamente porque colocamos em 
dúvida a possibilidade do ser-autônomo em plenitude. 
Se o ser-arte do objeto arte impõe uma relação de 
percepção, a autonomia desta relação só se dará no 
momento em que os participantes daquela relação 
forem autônomos - objeto e sujeito que percebe. Em 
outras palavras, não bastou a autonomização do objeto 
em relação aos conceitos da historicidade para o 
acontecimento de uma arte autônoma, já que a 
qualidade de ser relacionado a( ... ) é inerente ao ser
arte. Foi preciso, historicamente, ocorrer a autono
mização do sujeito. 

J()sé eduard() wst.a sltva 

A autonomização do sujeito se deu concomitante à 
subjetivação do pensamento. Este movimento está 
explicitado na filosofia de lmmanuel Kant (1724-1804). 
Referimo-nos à inversão da posição do pensamento 
humano em relação ao mundo, pela qual o homem 
des-exterioriza os fundamentos de sua existência e 
submete exterioridade e interioridade à razão. E é a 
partir dessa trajetória de inflexão do pensamento que 
o sujeito passa a se compreender enquanto cons
tituinte dos complexos de significação e reconhece o 
caráter de autonomia do objeto arte. Portanto, 
entendemos a autonomia da arte no contexto da 
subjetivação do pensamento, contexto esse que se 
consolida cronolog icamente no Séc. XIX. É o tempo 
do homem subjetivado, romântico ... histórico, que 
desenvolve uma atividade musical que visa expressar 
a subjetividade. 

Pode parecer paradoxal que o desejo de expressar 
subjetividade tenha aproximado fazer musical e 
história. Mas, se por um lado o advento da historização 
humana foi um instrumento de consolidação da 
identidade coletiva, por outro ele permitiu o diálogo 
do Eu subjetivado com a totalidade à qual ele se via 
associado, delimitando um espaço para o Eu. Dessa 
forma, prol iferaram no Séc. XIX as experiências de se 
pesqu isar e interpretar música do passado, as quais, 
no Séc. XVII I, ocorriam apenas esporadicamente. 

A musicologia oficializa a apresentação pública da 
Paixão Segundo São Mateus de Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), re g ida por Fel ix 
Mendelssonh (1809-1847) em 1829, como o marco 
inicial do Movimento de Performance Histórica (ou 
música de época). É óbvio que a narrativa desse fato 
serve a fins didáticos e, por si só, não explicita a 
pluralidade de significações que o mesmo pode 
apresentar. Paralelamente a ele, devemos ressaltar a 
explosão do mercado editorial de partituras antigas 
como sintoma de uma multiplicacão do fazer música 
histórica. 

Mas até que ponto o fazer música histórica trouxe à 
luz o ser-histórico? Pensemos novamente na qualidade 
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de autônomo da relação estética. No século XIX, o 
histórico foi incorporado ao objeto música como 
adjetivo, e não como predicado. Um adjetivo de uma 
temporalidade que devia ajustar-se à outra. Não houve, 
por parte da maioria daqueles músicos, a preocupação 
de reviver o ser-obra das peças que eles interpre
tavam, mas, antes, preocupavam-se em demonstrar 
a relacionabilidade daquelas peças às concepções 
que imperavam então, fortalecendo-as. A concepção 
sonora da interpretação de Mendelssonh, quando da 
execução da Paixão Segundo São Mateus, 
certamente não foi a mesma de Bach. · 

Músicos tais como o belga François Joseph Fétis e 
Arnold Dolmetsch (1858-1940), pioneiros na busca de 
uma sonoridade de época, amiúde foram taxados de 
excêntricos e exóticos, uma vez que a sua atitude 
transcendia a orientação fragmentadora e clas
sificatória, constante na ciência moderna. De alguma 
forma eles dialogavam com a essência ambígua da 
arte - ser estético e histórico ao mesmo tempo. 
Paulatinamente, no decorrer do Séc. XX , tal busca 
tornou-se objeto de muitos outros músicos. Não cabe 
neste artigo inventariarmos todos, pois correríamos o 
risco da total imprecisão. Contentamo-nos com os 
nomes de Alfred Deller, Gustav Leonhardt, Nikolaus 
Harnancourt, Trevor Pinnock e Onsen Vasquez -
referências obrigatórias para quem deseja aprofundar
se nesse tema. Para nós é crucial, no entanto, acentuar 
a diferença entre o executar uma música do passado, 
que nos chega através dos procedimentos da Ciência 
Histórica Tradicional, e buscar as sonoridades do 
passado - fator primordial para a caracterização do 
Movimento de Performance Histórica. 

A sonoridade é produto de potencialidades do ser 
do homem que se concretizam pelas ativ idades 
técnicas e especulativas - atividades estas deter
minantes da historicidade - campo de significação das 
manifestações humanas. Logo, a sonoridade é uma 
das representações da historicidade. Quando, por 
exemplo, tocamos um alaúde e neste tocar fazemos 
respeitar orientações de interpretação de época, não 
estamos ressuscitando o passado, mas dialogando 
com a historicidade. Dialogar com a historicidade é 
colocar-se dis-posto ao ser dela. E o tempo dele, do 
ser, é historial. 

Este conceito - historial - é uma porta de entrada 
para o pensamento heideggeriano. Por ele com
preendemos a coexistência das três dimensões da 
temporalidade do ser: passado, presente e futuro. É 
no tempo historial, segundo Heidegger, que o ser se 
des-vela e cumpre o seu destino de ser ser. Se 
percebemos o desvelamento do ser na obra de arte, 
somos conduzidos pelo Estético ao Ontológico. 
Devemos nos demorar mais nessa idéia. 

No texto A Origem da Obra de Arte , Heidegger 
principia por investigar a dupla essencialidade dos 
objetos, isto é, o fato de serem eles, ao mesmo tempo, 
coisa e obra. Estrategicamente, o fi lósofo pergunta
se sobre a coiseidade da coisa, apostando no fato de 
que a existência de um ente , denominado ser 
instrumento, situado entre o ser coisa e o ser obra, 
nos impede de atingir a essencialidade da própria 
coisa. Em outras palavras - quando diante de um 

objeto, atingimos imediatamente o significado de seu 
ser instrumento, ou seja, de sua instrumentalidade, e 
não aquilo que ele, o objeto, é em si. 

Por outro lado, Heidegger anota uma distinção 
fundamental entre os objetos não-artísticos e os 
objetos artísticos. Nos primeiros , os materiais que lhes 
dão o caráter de coisa são absorvidos pelos 
complexos de significação, o que não ocorre 
completamente com os segundos. Temos , por 
exemplo, que quando observamos uma ponte de ferro, 
atentamos ao seu significado imediato de ser ponte 
em sua instrumenta/idade para, depois, se necessário, 
refletirmos sobre a matéria da qual ela é feita. 
Entretanto, ao ouvirmos uma música, nos atemos 
imediata e simultaneamente aos significados inerentes 
ao fato dela, da música, ser coisa feita de som e 
silêncio - e ser obra. Decorre, pois, uma primeira 
qualidade da arte: a arte possui o poder de revelar 
que as cois~s não se esgotam em sua instru 
mentalidade. E por isso que Heidegger compreende 
na arte um dos espaços possíveis de manifestação 
da verdade do ser, demolindo a idéia presente no 
senso comum e em grande parte da filosofia tradicional 
de que a arte pertença à esfera do ficcional e do falso. 

Ainda de acordo com Heidegger, a concepção 
aristotélico-tomista que define coisa como matéria
informada fundamenta erroneamente todos os termos 
estéticos porque nela está subentendida a idéia de 
que a forma informa a matéria conforme um servir 
inerente à coisa configurada. Isto é, por ser deter
minada a servir (ser em instrumenta/idade) é que a 
matéria será informada de uma ou de outra maneira. 
Ao par matéria-forma, Heidegger contrapõe o par terra
mundo, que evidencia o caráter de linguagem (a 
morada do ser no entendimento do filósofo) autônoma 
do objeto arte. Repare-se que, através do pensamento 
heideggeriano, redimensionamos a discussão da 
autonomia da arte - isto é fundamental. Quando, uma 
primeira vez, investimos neste tema, nós o fizemos sob 
uma perspectiva histórica, não historial - sendo que 
por tal perspectiva não nos foi possível perceber o 
mecanismo pelo qual arte e estilo não se confundem, 
isto é, o mecanismo que nos propicia dissociar o ser
arte do ser-significação. Voltemos, então, ao par terra
mundo. 

Por mundo entendemos o campo de significados 
das manifestações humanas - historicidade. Ele é o 
lado luz da verdade, que deseja colocar o ente arte a 
descoberto. Terra é a physis; a natureza em seu 
sentido primeiro onde se presentifica a intuição original 
do ser. É o lado obscuro, que, ao retrair-se (velar-se) 
determina o combate com o mundo. Heidegger 
introduz a noção de combate entre terra e mundo para 
demarcar o campo em que se estabelece a autonomia 
da obra - o repousar-se dela em si mesma. Este é 
ponto. O repousar-se em si mesma como produto do 
movimento de velamento e des-velamento do ser - do 
ser entificado em significação, por um lado, do ser 
como intuição original de si mesmo, por outro. Um 
precisa do outro para acontecer como ser. O repousar
se em si mesma é o outro, pelo qual aprendemos a 
reconhecer a mesmidade do mesmo e, conse
qüentemente, o ser como identidade. 



E o sujeito? Ao recorrer à noção pré-socrática de 
Alétheia - verdade enquanto des-velamento, 
Heidegger o faz na perspectiva de fazer retornar à 
história do pensamento ocidental o ser que fora 
esquecido no processo de entificação dessa história 
- esquecido no ato de fundação da filosofia que o 
objetificara na forma do ente, é também na posterior 
subjetivação do pensamento que instituíra como 
critério para a verdade a adequação dela à razão -
Adaequatio rei et intelectus. Não desejava Heidegger 
desconstruir a subjetivação, mas apenas chamar 
nossa atenção para algo que já estava presente em 
Kant: a dimensão transcendental da subjetividade, isto 
é, o estar dis-posto para conhecer o ser. 

Destarte, Heidegger não minimiza a presença do 
sujeito na obra de arte, pois sabe que ele, na condição 
de produtor do ser-criado, ou na condição de 
contemplador comparece com a dimensão trans
cendental de sua subjetividade - no Dasein - que é 
a abertura à compreensão do ser pelo homem. Por 
isso, artista e contemplador não são meros reféns da 
relação sentidos-coisa, mas, por outro lado, estão 
mergulhados na esfera do ontológico, dando teste
munho do acontecimento da verdade. 

O acontecimento da verdade na arte provém do 
combate permanente entre terra e mundo, que explicita 
a forma {die gestalt) da arte, entendida como força 
criadora - poiesis. O produto dessa força é o ser-obra 
que ultrapassa o limite do ser-criado, ligado dire
tamente ao artista e à historicidade. Logo, é a arte 
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origem da obra, do artista e do contemplador. O 
acontecimento da verdade na arte participa da história 
dos encobrimentos e descobrimentos do ser do ente. 
Do ser que na antigüidade nos fora revelado como 
idéia e composto matéria-forma, para na Idade Média 
ser ente criador e ente criatura e, finalmente , na 
modernidade acontecer como sujeito e consciência 
de si. 

Devemos agora reconstituir o que refletimos. O 
movimento de Performance Histórica inicia-se 
esporadicamente como desejo de se executar música 
do passado. A partir do momento em que prepondera 
o pensamento subjetivado, ele passa a ser com
preendido como um instrumento de mergulho na 
subjetividade, uma vez que participava, pelo menos 
conceitualmente , do fazer Ciência Histórica . No 
entanto, a própria ambigüidade do objeto música -
ser estético e ser histórico ao mesrno tempo, o 
descompatibiliza com a orientação da ciência moderna 
- fragmentar para classificar. Assim, a busca pelo 
histórico é substituída pela busca da historicidade. E 
ao deparar com a historicidade, estão os músicos 
diante do combate que ela, a historicidade, trava com 
a terra - sua matéria de objetificação. E tal combate 
recoloca o ser- compreendido na forma {die gestalt) 
da obra. Portanto, tem o movimento de performance 
histórica em sua essência uma intenção ontologizante, 
que é atingida pela mais pura forma do estar estético 
- a intuição. 

AUGUSTIN, Kristina. Um olhar sobre a música antiga - 50 anos de História no Brasi l. São Paulo: 
Imprensa da Fé, 1999. 

HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. 

HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Tradução e notas de Erni ldo Stein. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991 . 

__ . A origem da obra de arte. Tradução, apresentação e Notas de Maria José R. Campos. 

__ .A tese de Kant sobre o Ser. Tradução de Erni ldo Stein. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1991 . 

KERMAN, Joseph. Musicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

O José Eduardo Costa Silva é Alaudista 
e Pesquisador do Collegium Musicum de 

Minas. Professor de História da Música da 
Escola de Música da UEMG. 
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Ilustração de 
Bruna Viana de 
Freitas para o livro 
As bruxarias de 
Brunilda, de autoria de Bruna Viana de Freitas 
e Lina Mintz Dias, criado na Oficina Ler-0-
Lero: escrevendo e ilustrando livros. 
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ellana tabvr-da e 
t.er-ezlnha tabvr-da mvr-elr-a 

Uma coisa que nos chamou a atenção na Oficina 
Ler·O·Lero: escrevendo e ilustrando livros 
realizada na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Bel~ 
Horizonte, entre os dias 24 e 28 de janeiro/2000, com 
crianças em fase de aquisição da língua escrita -
aquelas que contam entre 7 e 11 anos de idade - é a 
forma como a imagem e a letra se articulam nos textos 
que elas criaram. Observamos que um texto somente 
era considerado pronto para ganhar a forma de livro 

após a ilustração da história narrada, 
ou do poema criado, e algumas vezes 
a ilustração até precedia a história ou 
o poema. A impressão que nos ficou 
enquanto espectadoras do trabalho 
de criação feito pelas crianças é a de 
uma anterioridade da imagem. A 
imagem, então, precederia a repre-
sentação que as crianças faziam 
daquilo que imaginavam, fosse atra
vés da grafia ou do desenho. A nossa 
observação pode não ser novidade 
para muitas pessoas, estudiosos da 
imagem, da criança, da escrita etc. 
Mas o que nos interessa , como 
pesquisadoras, é entender de que 
maneira crianças nessa fase trans
formam letra e imagem num único ato 
de enunciação. 

Vygotsky tece considerações que 
nos interessam particularmente sobre o desenvol
vimento da linguagem escrita. Para o psicólogo russo, 
a linguagem escrita é um processo unificado. Ele se 
inicia com os gestos, os signos visuais iniciais da 
escrita. Em seguida, evolui para os rabiscos, que 
constituem um suplemento à representação gestual. 
Dos rabiscos, esse processo caminha em direção ao 
brinquedo, no qual a utilização de objetos atende à 
possibilidade de executar gestos representativos . 
Finalmente, se desenvolve em direção ao desenho, 
no qual a criança explora seus conhec imentos, 
expressando conceitos que comunicam aspectos 
essenciais deles, por conterem um certo grau de 
abstração . Segundo Vygotsky , nessa altura , a 
linguagem falada já alcançou grande progresso e já 
se tornou habitual na criança, modelando a sua vida 
interior e submetendo a criança a suas leis. E assim 
será até o ponto da descoberta de que ela pode 
desenhar não somente objetos, mas também a fala. 
Aí a linguagem escrita adquire o caráter de simbolismo 
direto, passando a ser percebida da mesma maneira 
que a linguagem falada. 1 
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Ilustração de Gabriel Soares Queiroz para o livro O 
pescador, o cacto e a flor, de sua autoria, criado na 
Oficina Ler-0-Lero: escrevendo e ilustrando livros. 

Reiteramos que nosso interesse recai sobre 
produções textuais de crianças que contam entre 7 e 
11 anos de idade, ou seja, aquelas que, supostamente, 
já percorreram todas as etapas descritas por Vygotsky. 
Assim, supostamente elas já utilizam a escrita em sua 
característica de simbolismo direto. Ou seja, a criança 
nessa fase já seria capaz de utilizar a escrita para 
representar o conhecimento de mundo que ela tem. 

No entanto, percebemos que, pelo menos até os 
11 anos, a escrita ainda não dá conta de representar , 
em sua total idade, a "imagem matricial " que gera a 
situação a ser enunciada, bem como as imagens 

seqüenciais que dela se origir)am. Daí a necessidade 
do desenho, que assume o lugar de uma grafia outra 
que se deve unir à letra no momento de efetuar-se a 
enunciação. 

Buscando ainda apoio em Vygotsky, vemos que na 
fase inicial do desenho a criança tenta representar o 
objeto a partir do conhecimento que tem dele, e não a 
partir da sua visão imediata, qualquer que seja o seu 
ângulo de visão. Ao desenhar uma pessoa de perfil, 
por exemplo, ela poderá traçar, na altura do rosto, os 
dois olhos. Isso faz com que o desenho, em sua fase 
inicial, tenda antes à comunicação de um saber do 
que a uma representação realista de objetos. 

Uma representação realista de objetos por via do 
desenho implica no domínio da perspectiva. Por via 
da escrita ela pressupõe um certo rigor descritivo 
aliado a uma certa habi lidade narrativa. Ambas as 
operações compreendem o domínio de estruturas mais 
profundas de conhecimento, as quais a criança, 
naturalmente, ainda não alcançou - até porque trata
se do domínio de codificações culturais complexas. 

Parece-nos, portanto, importante atentar para o jogo 
de remetimentos que a sua escrita estabelece entre 
letra e imagem - esta suprindo a pouca descritividade 
daquela, e aquela tentando apreender os objetos em 
sua concretude, a despeito da opacidade do signo 
lingüístico. A escrita das crianças pareceu-nos, pois, 
resultar desse encontro feliz entre letra e imagem, 
unidos de forma a dar visibilidade à sua percepção 
do mundo, ao seu saber. 

Se, para a criança, ler livros feitos por adultos é um 
modo de aprender sobre a vida e o universo social e 
psicológico no qual ela deverá inserir-se, ler livros 
artesanais feitos por crianças foi para nós, adultas, 
uma outra oportunidade de aprender o modo como as 
crianças percebem o mundo, e, mais do que isso, 
como as crianças sistematizam essa percepção em 
uma escrita singu lar. 

1 - VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos su
periores. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

O Eliana Taborda é Arte-Educadora e 
Consultora de Arte-Educação da Biblioteca 
Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 

o Terezinha Taborda Moreira é Mestre em Literaturas 
de Língua Portuguesa (PUC/MG), Especialista em 

Literatura Infantil e Juvenil, Professora de Teoria da 
Literatura e Literatura Infantil e Juvenil na PUC-MG, 

Doutoranda em Literatura Comparada na UFMG e 
Consultora de Pesquisa da Biblioteca Pública Infantil 

e Juvenil de Belo Horizonte 
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O traço em prosa, a cor em verso, a liberdade do espaço. Humberto habita um universo 
permeado de tons e entretons: ele é vento, é terra, é água, é fogo. 

Humberto Guimarães traça uma amizade profunda entre desenho e cor, espaço e olhar. Seu 
fazer artístico é rico, próprio de quem tem alma de criança. Seu olhar atento, seguro, alegre e 
cu idadoso debruça-se sobre o mundo com inventividade e talento. 

Mineiro, de Sabará, Humberto Guimarães é formado em Artes Plásticas pela Guignard. Os 
prêmios que conquistou ao longo de sua carreira revelam a importante trajetória do artista: ganhou 
o Prêmio de Aquisição (desenho), do Salão Global de lnverno/1975 (BH/MG) , do MAM 
de São Paulo em 80, do Panorama da Arte Atual Brasileira, do Salão de Governador Valadares/ 
MG em 85, da Arte Mineira em Juiz de Fora/MG em 86, do18º e 19º Salão Nacional da Prefeitura 
(BH/MG). Em 1994, ganhou a Bolsa Pollock·Krasner Foundation, de New York-NY, entre 
outros . 

Como ilustrador, Humberto partic ipou da 3rd Exhibition em Berlim, na Alemanha, ganhou o 
Prêmio "Revelação" da APCA·SP em 1979, participou da Bienal Internacional de 
Bratislava em 85. Em 87 participou da Primeira Muestra de Ilustradores Latino 
Americanos em Caracas , Venezuela e ganhou Menção Honrosa do Catálogo 
Internacional de Munique/Alemanha. Na França participou da 2!! Bienale 
lnternationale des llustrateurs de Livres 
d'infants, em 1990. Participou. ainda, da Primeira Bienal 
de Ilustradores Brasileiros de Literatura Infantil 
e Juvenil no Parque do lbirapuera, em São Paulo e, em 95 , 
da Mostra Nacional de Ilustradores da Casa de 
Cultura, em Ribeirão Preto/SP. 

Ilustrou, entre outros, Chuva e Chuvisco, de Ronaldo 
Simões Coelho (Lê). De Paulinho Pedra Azul, para a editora 
Lê, ilustrou Uma fada nos meus olhos e Soltando os 
bichos. É autor de A palavra, história sem texto, Bisgüis, 
texto e ilustração, considerado altamente recomendável pela 
FNLIJ/RJ e foi incluído no Cantinho da Leitura, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. 

RELEITURA comemora esse encontro feliz entre Literatura 
e Arte através da belíssima capa de Humberto Guimarães. 

O Elisa Heilbuth Verçoza é formada em Letras pela 
PUC/MG e em Filosofia pela UFMG. Publicitária, 

trabalha atualmente com Editoração Eletrônica. É 
Consultora de Editoração e Marketing da Biblioteca 

Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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Cartas 
Parabenizamos a Secretaria Municipal de Cultura 
e a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte pela publicação de RELEITURA, uma 
revista de valor literário , voltada para a 
disseminaçao da boa leitura entre as crianças e 
jovens. 

Marilene Ferraz - Biblioteca do Professor/ 
Centro de Referência do Professor/Secretaria de 
Estado da Educação - Minas Gerais. 

RELE/TURA é simplesmente linda, pertinente, de 
alto nível, programação visual esplendorosa. 

Stela Maris - Escritora - (Brasília/DF). 

A Revista ficou maravilhosa. Não tenho como 
agradecer tamanha generosidade. 

Roseana Murray - Escritora - (Rio de Janeiro/RJ). 

Lendo RELEITURA. surpreendi-me com a 
qualidade dessa revista e as abordagens 
apresentadas no mundo da cultura infanto
juvenil. Esse material literário irá contribuir para 
as atividades que exercito na área de incentivo 
à leitura e de formação de leitores, as quais 
desenvolvo como membro da Equipe Central da 
Secretaria Municipal de Educação de Natal, 
promovendo capacitação e prestando 
assessoramento técnico-pedagógico aos 
profissionais que atuam nas Bibliotecas 
Escolares da rede de ensino deste município. 

Aspásia Ramalho Amorim - (Natal/RN). 

Estou com a RELEITURA ng 13 em mãos, lendo 
com o maior carinho, vibrando com o aspecto 
gráfico, com a bela capa do Nelson Cruz, com a 
qualidade de depoimentos e artigos críticos. 
Nota 10 em tudo! 

Elias José - Escritor (Guaxupé/MG). 

RELEITURA é um veículo de informação 
fundamental para o desenvolvimento do 
PROLER. 

Maria Regina Maneschy Sampaio -
Diretoria de Bibliotecas Públicas (Belém/PA). 

Tomei conhecimento da Revista RELEITURA, 
destinada a profissionais que trabalham com 
literatura, leitura e alfabetização. Muito gostaria 
de receber um exemplar, porquanto trabalho na 
área da Biblioteca da Penitenciária onde sou 
recluso e procuro aprimorar os serviços aqui 
prestados. 

Eduardo Isaac Manzino Israel -
(Junqueirópolis/SP). 

Tenho recebido, com regularidade que muito me 
satisfaz, a Revista RELEITURA, cujos textos têm 
contribufdo com as discussões no 
encaminhamento da disciplina Literatura lnfanto
Juvenil do curso de Letras na Universidade do 
Estado de Mato Grosso. 

Olga Maria C.M. Araújo - Professora 
(Cáceres/MT). 

Recebemos e agradecemos: Contexto e 
Educação , revista da Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande so Sul. O menino que quase 
virou robô sex, livro de Cristiane Neder 
(São Paulo/SP). 

lnformartivo do Grupo de Caminhadas Pé no 
Chão. Se você curte espeleologia, tracking, 
escalada, acampamento, etc, entre em contato com 
a turma do Pé e fique por dentro do calendário de 
eventos/2000: cursos de sobrevivência, excursões, 
festas , entre outros programas legais. Informações: 

* Diretoria Administrativa: Vivianne (351.4458) 
* Diretoria de Comunicação: Angelina (281 .0344) 
* Diretoria Financeira : Silvane (417 .6477) 

penochão@emai l.com 
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