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Fiel a seu objetivo de pesquisar 
e divulgar a produção cultural para 
crianças e jovens, desde seu primeiro 
número (O zero, sobre a ilustração de 
livros para crianças) , e ao programa 
de sua criadora, a Biblioteca Pública 
Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, 
fundada em 1991, esta Releitura propõe 
uma reflexão sobre os consagrados 
Cervantes, Andersen e Guimarães Rosa, 
ao mesmo tempo que aborda o que há 
de mais contemporâneo na vida dos 
jovens: o rap e o grafite. 

Afinal, como a Biblioteca, a Revista 
empreende a busca constante de ajudar 
seus leitores - sobretudo educadores 
- a perceberem da maneira mais aberta 
e verdadeira o mundo da criança e 
do adolescente, na sua relação com 
a cultura e as artes, especialmente a 
literatura. 

Da mesma forma, a reflexão não é 
de um grupo fechado de articulistas: 
poetas, pesquisadores, publicitários 
juntam-se aos educadores -
bibliotecários e professores - da Casa 
para testemunharem que a diversidade 
de olhares é o melhor caminho para a 
compreensão das artes e do mundo, a 
melhor base para a construção da plena 
cidadania e da nossa humanidade. 

Parabéns aos colaboradores da 
Releitura, parabéns à BPIJBH, que chega 
aos 15 anos tendo enfrentado e vencido 
turbulências e, portanto, mais madura 
para levar adiante suas convicções e 
seus serviços a Belo Horizonte. 

Maria Antonieta Antunes Cunha 
Presidente 

Fundação Municipal de Cultura 



Literatura infantil: 
um caso de sedução 

• 

Pressenti muito cedo meu destino com as palavras. 
Bem-estar. Sensação que me acompanha pela vida, 
quando estou com um livro nas mãos. Gosto apren
dido. Sem pressa. Sem colocar muita intenção. atural
mente nascido ao estímulo de histórias ouvidas. 

Meu primeiro livro? Não me recordo do título. 
Talvez um conto ele fadas que era mais comum na 
minha infância. Quem sabe um presente de aniversário' 

Mas houve o tempo em que, de mansinho, o 
texto literário foi se aproximando de mim, em gotas, 
acariciando meu espírito. As metáforas me apris io
nando e eu, sem entendê-las tanto, seguia decorando 
versos, gostando ele ouvir o encontro elas rimas ... 
Sentimental. Foi ass im que conheci poetas: Olavo 
Bilac, Casimiro ele Abreu, Gonçalves Dias, Cecília 
Meireles, Zalina Rolim, Henriqueta Lisboa, autores 
selecionados para os livros didáticos, certamente 
atendendo a uma orientação pedagógica. 

Literatura infantil brasileira' Havia Monteiro 
Lobato, o gigante, o início de tudo, inaugurando 
uma literatura verdadei rame nte para crianças . 
Literatura \'iva, comprometida com o conhecimento, 
com a liberdade de pensamento e ele expressão, 
além ele encantadora. Verdadeiramente uma obra 
para releituras. As imagens que eu construía, a partir 
cio texto ele Lobato , me extasiavam porque 
tornavam meu pensamento colorido, porque me 
estimula,·am a fantasiar o belo, o pitoresco, o 

=. <? intrigante, o engraçado, o perigoso, o absurdo, o 
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maria do carmo 
costa e silva 

Bibliotecária da Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de Belo Horizonte, entre 1991 e 2004. 
Atualmente, bibliotecária do Centro de Cultura 
Belo Horizonte. 

Em casa, havia poucos livros. Para crianças, 
nenhum. Porém, havia muita leitura. O movimento 
ele ler, a cerimônia com os jornais e o segredo com 
o livro. Havia muita música, preparando meu coração 
e meus ouvidos para a poesia . Tudo observado, 
sentido e internalizaclo para sempre. 

Na escola, nas aulas ele biblioteca, lia Perrault, 
Grimm, Andersen, La Fontaine. Na adolescência, 
experimentei Veríssimo ele Clarissa, Laura Ingalls 
Wilcler, Mark Twain, Júlio Verne, Malba Tahan, 
seguidos de José de Alencar, Machado ele Assis, 



Joaquim Manoel ele Macedo, Oscar Wilde, 
Graci liano Ramos, José Lins cio Rego, Visconde de 
Taunay e uma constelação ele autores. Lia trope
çando nas palavras, engasgando com as idéias, 
seduzida pelas tramas. 

Hoje, ele volta ao cenário ela literatura infantil, 
me assombra toda essa diversidade ele textos, para 
não dizer da concepção artística e do tratamento 
gráfico dado aos livros. Palavra, imagem, cor e om. 
Assim nos é apresentada a literatura infantil 
contemporânea. É lírica. É lúdica. Concede mais 
prazer que ensinamentos. É provocante. É sedutora. 
A criança e seu univ rso são sujeitos. É experimental. 
É ousada. Apresenta-se, ora sob a forma ele 
narrativa, ora sob a forma de um poema ou de 
uma prosa poética, ou de um jogo, ou de uma canção. 

A literatura infantil quebra barreiras do isola
mento e avança ao encontro do adulto que se 
encanta e se identifica com ela. Seja pelo prazer 
estético proporcionado, seja pelo reencontro com 
a criança adormecida. 

Se anteriormente prevalecia o propósito da 
criança ser moldada pelos ensinamentos contidos 
nas histórias, hoje o livro é, sobretudo, fonte de 
prazer, objeto de brincar. E por ser o livro, também, 
um brinquedo, é muito natural que ele seja objeto 
de eles jo da criança. 

Com a produção editorial contemporânea, a 
criança é convidada a realizar leituras múltiplas e 
intertextuais. Palavra e imagem transcendendo suas 
funções, interagindo em significados e transgredindo 
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velhas fórmulas . Uma literatura historicamente 
sintonizada com seu tempo. 

Na narrativa, os contos de fadas permanecem 
numa roupagem adaptada, conservando suas caracte
rísticas essenciais, possibilitando à criança viver o 
bem e o mal. Fascinada pelas fadas e pelas bruxas, 
pode viver as situações de perdas e a reelaboração 
psíquica destas, além da esperança de um final 
feliz. Aí, temos Perrault, Grimm, Andersen na voz 
de Tatiana Belink, Elza Fiúza, Ana Maria Machado, 
João de Barro, Ruth Rocha ... e inspirando autores 
como Mary Shuravel, Edson G. Garcia, Daniela 
Bertochi, Sylvia Orthof, Sônia Junqueira, Marilda 
Castanha, Ana Raquel, Audrey e Don Wood, Maria 
Heloísa Penteado, José Maviael ... 

Enquanto os contos de fada contribuem na 
preparação psíquica das crianças para a vida, as 
narrativas realistas também o fazem porque tratam 
de temas relacionados a questões pessoais possíveis 
de acontecer a qualquer um de nós. Nesta categoria, 
se destacam autores como Lino de Albergaria, Anna 
Flora, Terezinha Alvarenga, Ilka Bunhilde, Jorge 
Fernando dos Santos, Cora Rónai, Wander Piroli, 
Ruth Rocha, Marta Pannunzio, Cristina Agostinho, 
Paula Saldanha, Vivina de Assis Viana ... Autores 
delicados, hábeis com as situações e com as palavras. 

Dentre as narrativas, uma delas me chama muita 
atenção: o texto imagético. Constitui-se, para mim, 
de um desafio a ausência explícita da palavra e a 
presença das muitas possibilidades· ele leitura, d 
interpretação e diálogo. Talvez, por ter-me habituado 
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a imaginar princesas e seus suntuosos vestidos, 
príncipes e seus beijos salvadores, sapos e seus 
segredos, um Sítio elo Picapau Amarelo ultra
coloriclo e extraoclinariamente sedutor, um 
toc...toc. .. ligeirinho da canção elos tamanquinhos, 
como ser bailarina, tão pequenina ... Talvez, por 
isto, o desafio quando leio as seqüências de cenas 
tão intrigantes no livro Ida e Volta de Juarez Machado, 
ou especialmente engraçadas como no livro 
Esconde - Esconde de Eva Furnari, ou, ainda, 
denunciantes como as descritas em Cena de Rua 
de Ângela Lago. Fico pensando como este texto é 
democrático e inclusivo , assim como o Livro 
Comestível ele Emília. 

Dos poemas e dos poetas ... Páginas líricas, 
páginas lúdicas. De verso em verso, poesia pura, 
jogo ao tilintar das rimas. Para quem vem de Cecília, 
de Vinícius, ele Bandeira e ele Drummond, ele William 
Blake e de Erza Pound, ele Florbela Espanca , ele 
Pablo Nerucla, ele João Cabral de Melo Neto, de ... 
haveria de ser muito feliz, na escrita para crianças, 
o encontro com Mário Quintana, Manoel de Barros, 
Sérgio Caparelli, Elias José, Roseana Murray , 
Antônio Barreto, Ronalcl Claver, Wânia Amarante, 
Elza Beatriz, novamente Cecília Meireles, Vinícius 
ele Moraes, Manuel Bandeira, Carlos Drummoncl 
de Andrade, Bartolomeu Campos Queirós ... poesia 
para saber ele cor(ração) como disse o poeta. 

Para gostar de ler, para gostar de rir: assim predito 
para a literatura infantil. Autores contemporâneos 
primam pela irreverência, pela afinação com a 
dosagem ele humor. o teatro, na poesia, na fantasia, 
na aventura, no folclore, no quadrinho, aí estão a 
graça, o riso espontâneo e a vontade ele seguir 
lendo. Foi, então, uma experiência muito gostosa 
conhecer Sylvia Orthof, Leo Cunha, Ricardo Azevedo, 
Ziralclo, Ruth Rocha, Maria Clara Machado, Joel 
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Rufino dos Santos, Quino, Pedro Bandeira, Max 
Velthuijs, Ana Maria Machado, Sônia Junqueira, Ângelo 
Machado, Ronaldo Simões Coelho, Maria ela Graça 
Rios, Maria Heloísa Penteado, Fernanda Lopes ele 
Almeida, Eva Furnari, Lílian Sypriano, Ângela Leite 
ele Souza, Lígia Bojunga, Luís Camargo ... 

Dos livros para crianças, outro aspecto muito 
me impressiona. Trata-se ela qualidade dos projetos 
gráficos e ela ilustração. Fabuloso conhecer autores/ 
ilustradores, pois os temos interpretando a palavra, 
criando diálogos entre linguagens. Protagonistas 
ele seus livros, grandes nomes se encontram neste 
elenco de artistas. Nomes revelados pelo talento, 
pela pesquisa, pela experimentação, pela ousadia 
no campo da técnica e da tecnologia: Ângela Lago, 
Marilda Castanha, Marcelo Xavier, Nelson Cruz, 
Mário Vale, Ciça Fitppaldi , Roger Mello, Paulo 
Bernardo Vaz, Graça Lima , Maria José Boaventura, 
Ana Raquel , Regina Coeli Rennó, Cláudio Martins, 
Helena Alexandrina, Rogério Borges, Semíramis 
Paterno, Mary e Eliardo França, Ziraldo, Liliana e 
Michele Iacocca, Monique Félix .. . 

Para finalizar, digo que optei por uma escrita 
mais intuitiva, tendo como primeira referência o 
texto literário. Percorri a estantes ela biblioteca e 
os livros foram me tirando para ler, como se eu 
estivesse num grande baile de um final feliz .Nesta 
brincadeira, concedi-me o prazer de ler pela 
emoção, pelo encantamento, pela graça e pelo 
instigante cios enredos . Fu i experimentando, 
cautelosamente, um novo olhar sobre os livros, 
colocando atenção no estilo ele cada autor, na sua 
habilidade com as palavras/ imagens, no que estava 
escrito nas entrelinhas, fazendo associaçõ s com 
as primeiras leituras da minha vida, percorrendo, 
desta maneira, o caminho mais longo a ser conquistado. 
Aquele que vai do cérebro até o coração. 
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O rap é arte popular pós-moderna que desafia 
não só as convenções estéticas do Modernismo 
como estilo artístico como ideologia, mas também 
a doutrina filosófica ela modernidade e ela diferen
ciação entre as esferas culturais' 

Shusterman 

Pa1te do movimento Hip Hop, o rap (rhythim 
and poetry) configura-se como a expressão musical
verbal das comunidades periféricas cios grande 
centros urbanos. Esse movimento a rtístico é 
composto também pela arte - grafite, manifestação 
es tética que revela o dinamismo cio próprio 
universo urbano , e pela dança - break. Tai 
manifestações culturais revelam a expressão gestual, 
marcada na palavras que dão nome ao movimento 
Hip Hop, numa tradução literal: movimentar os 
quadris (to hip) e saltar (to hop)2. 

o Brasil , o Hip Hop teve início em São Paulo 
- local onde foi assimilado como um estilo de vida 
por milhares de jovens ela periferia. Originário cios 
guetos ele ova York, em especial das comunidades 
negras do Bronx, aqu i adquiriu características 
particulare , destacando-se a relevância por 
questões econômico-sociais (desemprego, baixa 
escolaridade, violência) e não unicamente raciais. 

Essa reinterpretação, segundo Herchmann, 
ocorreu porque 

os manos brasileiros se apropriaram ele partes ele 
uma cultura Hip Hop, difundida globalmente, 
reelaborando seu conteúdo para adaptá-lo a um 
contexto locaJ3. 

Tal assimilação se evidencia nas próprias letras 
ele rap, como no fragmento: 

Periferia Zona Sul é meu exemplo 
É meu local coisa e ta l mas eu entendo 
Que o bicho pega e pega em qualquer lugar 
Vacilo fico pequeno pode acreditar 
Quantos já foram tantos que nem me lembro mais 
Pai preso filho solto plano eficaz 
Nos separaram ele tudo nos dividiram aos poucos 
a ponto ele matarmos uns aos outros. 
A solução ele toda treta vai bem mais além 
Eu tô ligado pela rua foi que me eduquei 
Não quero mal ao meu mano serei seu aliado 
Aprendi a definir quem quero elo meu lado 
Eu presto atenção e tenho a noção elo que sou 
aonde estou pra onde vou sou 
Um int grante ele uma banca ele respeito 
Hébano Núbio sempre pretos 

o rap em 
Belo 

Horizonte: 
uma 

performance 
da 

periferia 
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eliana correia fogaça oiko 

marlene maria parreiras 

\ 

Pesquisadoras do Grupo de Pesquisas lnterdisci
p li n ares em Literatura, Artes , Psicologia , 
Educação e Sociedade (GPl-LAPES) da PUC 
Minas Betim. 
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E aí sangue bom lembra ele mim? 
Vai. 

Xis - 2092, a Lei ela Rua , Racionais MC 

Em Belo Horizonte, a cultura Hip Hop chegou 
à cidade em meados dos anos 80, através do break. 
Tal qual São Paulo, a dança firmou-se na cidade 
com filmes como Break Dance, o qual era assistido 
repetidas vezes pelos jovens, para a assimilação 
dos passos. Em seguida, os aprendizes se reuniam 
em espaços públicos para mostrar o que já haviam 
aprendido. Os passos conhecidos através da tela 
eram repetidos de modo inverso; os jovens 
dançavam espelhado, isto é, os movimentos da 
coreografia se desenvolviam no sentido inverso ao 
observado no filme. Essa característica era peculiar 
ao movimento na cidade. 

essa época ainda não se fazia distinção de 
estilos - os jovens apenas se divertiam, tudo era 
"curtição". Somente a partir dos anos 90 a separação 
entre o movimento Hip Hop e o funk ficou 
evidente. Enquanto no funk houve o predomínio 
do ritmo mais dançante, para o Hip Hop, em 
particular o rap, o que prevaleceria seria a ideologia 
de denúncia social, acentuada nas próprias letras. 

Vejo na prisão, vários irmãos 
Não falta atitude 
Nosso coração, desejam que as coisas mudem 
Mas o sistema tá errado 
Todo mundo tá ligado 
Que o jogo tá armado 
RAP é o som do favelado 
E não vai desistir 
E não vai desistir. 

RZO - Role 0/a Vila - Racionais MC 

Atualmente, a preocupação com a ideologia de 
denúncia social ainda prevalece nos grupos 
mineiros . Isso e evidencia na opinião de membros 
de grupos locais: 

O acesso do Hip Hop a muitos veículos está condi
cionado à sua descaracterização e isso é muito 
preocupante. O Hip Hop nasceu ela necessidade 
de se mobilizar os negros das periferias; ele 
dialoga com essas pessoas e é a voz delas. 
Também colocar o Hip Hop na mídia global é a 
oportunidade elos oportunistas venderem algum 
produto para a maior parte ela população brasileira 
(os jovens negros) , é a chance de efetivar a 
dominação obre e tas mentes. ~ão queremos nos 
vender, o Hip Hop não precisa disso. 

Representante elo grupo 0/egras Ativas 

O fato de a divulgação dos eventos e, 
principalmente, da ideologia do movimento não 
circular na mídia brasileira, fez com que as 
mensagens fossem reconhecidas apenas por 
aqueles que vivem a realidade descrita nas músicas. 
As rádios comunitárias, então, passaram a ser o 
veículo de suas vivências, retratando - através das 
letras do rap - as difuldades daqueles que moram 
na vilas e favelas dos grandes centros urbanos. Em 
Belo Horizonte, a Rádio Favela conquistou seu lugar 
de prestígio em toda a Região Metropolitana da 
cidade, atingindo ainda a zona sul. 

Um elos programas mais fortemente identificados 
à Rádio Favela é "Uai Rap Sou!", com Rogério, 
com Misael ou com qua lquer colaborador que 
esteja no estúdio às 17h, quando o programa entra 
no ar. Tocada por voluntários, a programação da 
rádio costuma mudar de apresentador conforme 
a disponibilidade da "família" . Sem problemas. O 
estilo improvisado da Favela FM é talvez o melhor 
retrato da vida no morro. Transforma a emissão 
numa fonte de renovadas surpresas, ao contrário 
das rádios comerciais com sua programação 
estanque e padronizada:' 

Assim, principa lmente através das rádios 
comunitárias é que os rappers vêm conseguindo 
expressar seu sentimento em relação à fome, ao 
desemprego, à violência do dia-a-dia, não deixando 
de ser solidários com as suas origens, adquirindo 
visibilidade perante a sociedade, de modo geral. 
"A ancestralidade e a africanidade que caracterizam 
no sa identidade negra estão sempre p resentes" 
(Representante do grupo Negras Ativas) . 

Ora, se o rap pretende revelar o universo de 
seu meio, não há como ocultar todo seu processo 
formador de identidade. Exemplo disso são os grupos 
de Capoeira e Congado que fazem parte da história 
e das vivências das pessoas que moram nas 
comunidades onde se organizam os grupos de rap. 

O som dos tambores e as letras "faladas" durante 
as apresentações dos grupos de Congado e de 
Capoeira lembram muito as apresentações de rap, 
ao misturarem o som, a fala e o gesto - pilares da 
africanidade que se quer revelar. 

Com efeito, es a relevância da letra - o grito da 
periferia - sobre o ritmo de base coletiva, aliada à 
Capoeira, resultou em um estilo próprio dentro do 
movimento no Brasil, com grande destaque em 
Minas Gerais. 

A influência da Capoeira em Belo Horizonte 
revela o apego às manifestações alternativas dos 



grupos excluídos pela sociedade, ou seja, o universo 
da dificuldade e da falta de oportunidade: um 
mundo estranho, desconhecido pelas elites e órgãos 
governamentais . 

A mistura rap/ Capoeira na modernidade reforça 
ainda o caráter da cultura popular de rua, urna das 
poucas atividades acessíveis aos jovens das comu
nidades periféricas da região metropolitana. Essa 
fusão também se configura corno a continuidade 
do ideal de luta tão presente entre indivíduos que 
são postos, se vêem e/ ou vivem cercados pela 
sociedade. 

A capoeira foi um fenômeno que marcou 
fortemente a viela social ela cidade elo Rio ele 
Janeiro, no século passado. Grupos ele negros ou · 
homens pobres ele todas as origens, portando facas 
e navalhas, atravessando as ruas em "correrias'', 
ou indivíduos isolados, igualmente temidos 
conhecedores de hábeis golpes ele corpo que 
pas aram à tradição como "capoeira'', os "capoeiras", 
como eram chamados, faziam parte integrante ela 
cultura popular ela cultura ele rua ele então5. 

SOARES, C. E. L., 1999 

Nos eventos de rap, o gestual demonstra essa 
afinidade entre a Capoeira e esse estilo musical, 
porém não se pode afirmar que essa relação ocorra 
apenas na performance, pois é possível pressupor 
que esse intercâmbio esteja além, evidenciando um 
ideal de luta e sobrevivência de cidadãos que, 
embora não estejam inseridos no sistema, fazem 
questão de reforçar a cultura da comunidade à qual 
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pertencem. Nesse sentido, além do Congado e da 
Capoeira, outras influências são perceptíveis, 
revelando valores culturais e religiosidade. 

Desvinculado dos dogmas da igreja (de qualquer 
religião), o que se verifica no rap é a religiosidade 
marcada através de trechos bíblicos e questiona
mentos que visam alcançar a solução para questões 
individuais, que no movimento adquirem dimensão 
coletiva: desemprego, tráfico, violência. 

Perdi a auto-estima por falta ele dinheiro 
me encontro em desespero não há mais nada a 
perder, 
A vicia da gente é cheia de tropeço 
Deus me diga alguma coisa onde está você 

Realistas NP 

Portanto, a influência das manifestações culturais 
anteriormente relacionadas e da religiosidade vem 
complementar o ritmo e a poesia do rap tanto pela 
forma, quanto pelo gesto - e o conteúdo, o grito 
dos excluídos. 

Não sendo um movimento reconhecido por toda 
a população e, principalmente, não pertinente à 
classe "dominante", o Hip Hop tem muito a dizer 
através da arte. Em atenção às letras das músicas 
dos grupos locais, nota-se grande preocupação em 
se fazer entender o que os membros da comunidade 
são e o que fazem. 

O Hip Hop é urna referência positiva ele negritude, 
por isso é importante em nossas vidas. Essa 
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preocupação foi se dando no clecoITer elo processo 
ele formação ele nossas identidades. 

Representante elo grupo egras Ativas 

Assim, na tentativa de desconstruir a imagem 
formada pela rrúdia e pela minoria urbana, os rappers 
buscam construir e revelar uma outra identidade. 

O sentimento de discriminação, que muitas 
vezes se atribui aos rappers, características da 
malandragem e da v io lência, aparece na 
composição musical, evidenciando a indignação 
frente a essa imagem e à luta para se ocupar um 
lugar de direito, de acordo com o que se é 
prometido e negado, e para a construção de um 
mundo mais igual e justo. Enfim, as canções de 
rap são um desabafo: 

O sistema, governo para mim já é inútil 
As igrejas se enfrentam por um motivo fútil. 
Cada um com sua crença, reza diferente 
enriquece pelo povo no país elos sem dente. 
A situação é desemprego, miséria 
procurando uma saída se leva na idéia. 
Que o padre falou na missa elo outro dia 
quem sabe no céu se tenha garantia, 
De viver num paraíso sem guerra destruição 
pode ser um caminho ou urna ilusão. 
A viela ela gente é cheia ele obstáculos 
se não lutarmos vamos ser derrotados 
Pela minoria que comanda o Brasil 
será a solução eu adquirir um fuzil, 
Querer meus direitos no planalto central 
ser focalizado em rede mundial, 
Quero meu espaço ele que jeito não sei 
se vai ser u·abalhanclo ou seqüesu·anclo alguém, 
Uma empresária que não me deu a mão 
quando eu pedia comida no portão, 
Já não tenho saída, emprego eu nem arrumo 
até pra ser gari tem que ter estudo, 
Já não sei o que eu faço pra sobreviver 
meus filhos só há mim não têm o que comer, 
O futuro é incerto não dá pra se prever 
Deus me diga alguma coisa onde está você. 

Realistas NPN 

Revelando a falta de opção e oportunidade dos 
desfavorecidos, nessas músicas destaca-se que a 
responsabilidade pelas mazelas sociais recaem, 
justamente, sobre o indivíduo que mais sofrem. 
Daí a proposta de tomada de consciência pelo 
questionamento. Procura-se reverter o inver o da 
própria imagem e, conseqüentemente, o e tigma 
que afasta e pune. 

Que as barreiras elo desemprego, fome e miséria 
Possam ser superadas pela sua justiça na qual 
tenho minha fé. 

Independente elas bandeiras defendidas pelo 
homem na terra para dividir, 
Sendo que o senhor nos criou como sua imagem 
e semelhança, 
Então porque o desrespeito e desamor, 
Resposta que não podemos responder' 
Deus me diga alguma coisa onde está você. 

Realistas NPN 

As músicas são, nesse sentido, armas de 
conscientização política. Nelas se apresenta uma 
ameça aos paradigmas estabelecidos. Daí, a necessi
dade de transgressão, ou seja, a linguagem popular 
ocupa o lugar da linguagem padrão, a fala se 
destaca dentro da canção e a realidade ganha o 
espaço da metáfora. Seus compositores se 
apresentam como "soldados", "guerreiros" do 
morro, da favela, da periferia. 

Portanto, ao evocar valores ancestrais - como o 
relato oral, a Capoeira, o Congado, unindo-os à 
realidade - é proposto que seja restabelecida a 
comunicação entre os grupos, garantindo a 
manutenção e sobrevivência dessas comunidades . 
As ações sociais, promovidas pelos representantes 
do rap, são exemplos desse esforço . 

Na capital mineira, os grupos se encontram em 
diversos movimentos tais como festas, posses 
(grupos de encontro que aproxima rappers, 
grafiteiros e breakers de uma mesma região), através 
da internet, de debate , seminários e ainda integram 
organizações como o Coletivo Hip Hop Chama. 

Um dos grupos, o Realistas NPN, com o qual 
vimos dialogando nesse texto, evidencia a 
preocupação de intercambiar informações e de 
desenvolver ações relevantes na comunidade à qual 
estão inseridos. A sigla PN - Nós Por Nós - revela 
a dimensão desses ideais . Acabando de lançar seu 
primeiro CD, há oito anos o grupo se dedica a 
projetos sócio-culturais. Entre suas ações destaca
se a arrecadação de livros e alimentos, oficinas de 
Hip Hop, ensaios abertos e oferta de estrutura para 
grupos iniciantes.6 

Nesses locais, o rap e o Hip Hop, de modo geral, 
são vistos como a opção de projeto destinados 
aos jovens, gerando oportunidades alternativas, já 
que as ações oficiais são muito poucas. Essa é, 
portanto, uma forma de inclusão e tentativa de 
diálogo entre as várias classes sociais que vivem 
nos grandes centros urbanos, sendo que os jovens 
das vilas e favelas muitas vezes são vistos como a 
face da marginalidade - o que os torna ignorados 
ou tidos como ameaça . Nessa perspectiva, o Hip 
Hop em Minas Gerais não é só um movimento 



cultural, mas também um movimento de transfor
mação, pois tenta reverter a imagem criada pela 
sociedade de que quem vive na periferia só se faz 
ouvir com uma arma na mão- o rap revela o contrário. 

Apesar de tudo isso, as pessoas envolvidas nesse 
contexto participam de maneira secundária, pois 
necessitam de outras formas de trabalho para 
sobreviver. A não valorização da arte Hip Hop impede 
que seus adeptos se dediquem exclusivamente ao 
movimento. Assim, os ensaios e encontros só oconem 
nas sobras de tempo dedicado ao trabalho e à famflia, 
fator que compromete a própria sobrevivência desses 
grupos. 

Enfim, os projetos de Hip Hop vêm demons
trando que ações preventivas são eficazes e devem 

NOTAS 

ser reconhecidas como instrumentos contra a invisi
bilidade dos moradores das favelas das grandes 
cidades, pois contam com o apoio da comunidade 
e têm custo financeiro relativamente baixo, contra
pondo-se ao ganho social que, efetivamente, tais 
projetos promovem. 

Portanto, o rap, inclusive em Belo Horizonte, 
no contexto da modernidade, torna-se mais um 
elemento colaborador da humanidade. Unido ao 
Break, ao Grafite e ao DJ, o movimento Hip Hop, 
num ambiente híbrido e em evolução constante, 
com muito ritmo e poesia, remete à própria vida 
da comunidade. É a história da periferia, num livro 
cantado pelo povo. 

1 SHUSTERMAN. Apud PINTO, Mé rcia. Rap: gênero popular da pós modernidade, 1988. Grifo nosso. 
2 Janaina Rocha , 2003. 
3 HERSCHMAN, Micael (Org) . O Funk e o Hip Hop invadem a cena , 2000. 

" MESQUITA, Cláudia e CAUARI, Tania. "Uma oncla que vem do m01rn". ln: ReuístaPa/,a,vra, ano 1, n. 8, nov. 1999, p. 66-77. 
5 OARES, C. E. Libânio. A egregada Instituição - Os capoeiras na Corte Imperial - 1850-1890, 1999. 
6 O Estado de Minas, 12 d outubro de 2005, Caderno Cultura. 
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Grafite: perspectivas em expansão 

) 
eliana taborda moreira 

Arte-educadora, formada pela Escola Guignard, 
da UEMG - Universidade do Estado de Minas 
Gerais. Pesquisadora do Grupo de Pesquisas 
Interdisciplinares em Literatura, Artes, Psicologia, 
Educação e Sociedade (GPl-LAPES) da PUC 
Minas Betim. 

É interessante aquele dito popular que nos fala 
que '·quando não conseguimos derrotar um inimigo, 
devemos nos unir a ele". es e caso, o meu "inimigo" 
era o grafite, manifestação gráfica surgida no final 
dos anos sessenta, da qual a cultura hip-hop se apropria. 

Eu, arte-educadora, formada pela Escola 
Guignard, da Universidade do Estado ele Minas 
Gerais - EMG -, comecei meu caminho pelas 
escolas de educação básica, tentando levar aos 
alunos meus conhecimentos adquiridos durante o 
período universitário. Acontece que o trabalho 
artístico desenvolvido com o elemento humano, pelo 
seu caráter ativo, toma proporções inimagináveis 
sem, contudo, descaracterizar suas principais funções: 
incentivar a criatividade, valorizar as forma de 
expressão humanas e fazer refletir, externar o que 
de mai profundo insere-se na inteligência e que 
está ali justamente esperando, gritando para ser 
puxado para fora e, então, vir à tona. 

Como muitos de meus contemporâneos, eu 
desconhecia algumas faces elo que chamamos hoje 
de cultura hip-hop e que é comumente designdo 
como "mo,·imento composto de música (tocada 

pelo disk jokey), dança (break), poesia ritmada 
(rap) e artes visuais (grafitti)". 

Como me era desconhecido, ignorava todo o 
potencial criativo de cunho político, artístico, histórico 
e cultural que está na base desse movimento. 

Essa narração relata a análise feita durante um 
determinado período de tempo em q ue minha 

'7 observação voltou-se para a influência que a cultura 
hip-hop, especificamente sua expressão gráfica -
o grafite, exerce sobre as produções elos jovens de 
nosso tempo. A análise foi desenvolvida tomando
se, como amostragem, produções elos alunos cio 
3Q ciclo ela Educação Básica ela Escola Municipal 
Cora Coralina, com idade variável entre doze e 
dezoito anos . Fundamenta-se na forma como os 
alunos utilizam-se do movimento hip-hop e, em 
especial, do grafite, para retratar seu cotidiano. 

Observei, inicialmente, como os termos "grafite" 
e ·'pichação" são usados pelos alunos, sem distinção, 
justificando suas produções por vezes interessantes 
e a influência determinante que essas formas ele 
expressão exerciam sobre suas criações. A partir 
de então, senti a necessidade ele pesquisar a história 
do grafite. Quem são e o que querem nossos atuais 
anistas elo grafite e, ainda, como acontece a difusão 
dessa arte entre os jovens. 

O grafite teve seu primeiro registro em Paris, 
em maio de 1968, como me io de protesto à 
opressão política que resu ltou em rebeliões ele ruas. 

a ocasião, uma onda ele grafismos surgiu nos 
muros da cidade, caracterizando-se pelo seu caráter 
ele ordem ou protesto, amor e humor. Posteriormente, 
instalou-se em Nova Iorque e espalhou-se como 
modismo para outras capitais. 

No Brasil, teremos somente na década de setenta 
as primeiras manifestações do grafite . Os primeiros 
registros datam ele 1976, na cidade de São Paulo, 
onde os grafites se misturavam às pichações. Sobre 
elas explicita Célia Maria Antonacci R.amos: 

Sabemos que com um grafite, giz, pincel ou, mais 
comumente, um Spray, se grafita ou se pica, e 
que a diferença não está no material empregado 
mas na linguagem que se apresenta. 

O grafite eleve ser compreendido, antes de mais 
nada, como uma linguagem. Uma linguagem que 



utiliza elementos simbólicos, signos - como o 
desenho - para ilustrar o contexto social. 

Foi a partir da observação dessa linguagem que 
pude verificar como sua influência se expande sobre 
o jovem na contemporaneidade. E o que é o desenho 
senão a ação de um marcador deslizando sobre 
uma supe1fície com intenção de comunicar visualmente 
uma mensagem? 

O que dá uma característica peculiar ao desenho 
são a função e o estilo atribuídos a ele. Camargo 
nos ensina que a função "é a forma como o desenho 
e a ilustração dialogam com o contexto em que se 
inserem" . 

Seguindo essa definição, tomemos o grafite como 
o desenho e o espaço físico onde ele está estampado 
como o contexto. ·o espaço físico determinará a 
linguagem a ser utilizada para definir o estilo do 
desenho . A solidão das paredes externas de um 
prédio abandonado pode sugerir linhas em 
perspectiva, além das cores escuras, formas góticas 
ou mesmo temas míticos e obscuro , para expressar 
a preocupação com plano e profundidade. Já a 
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escuridão passageira de um túnel, em conjunto com 
o apressado barulho dos carros, bem como com 
os muros de concreto que circundam avenidas, 
sugerem imagens de urbanidade expressa por 
cores vibrantes e formas concretas. Desse modo, o 
estilo adotado para se transmitir uma mensagem 
através do grafite pode apresentar vários aspectos, 
passando pelo lúdico, ético, estético e simbólico. 

Passemos à realidade da Cidade de Belo 
Horizonte, ao dia-a-dia de nossos jovens moradores 
de vilas periféricas. A maioria deles tem, durante 
as aulas de arte-educação ministradas no cotidiano 
escolar, as primeiras definições formais sobre artes 
p lásticas e suas funções. Por outro lado, esses 
mesmos jovens convivem com várias formas de 
manifestações artísticas comuns ao seu ambiente. 
Essas podem ser interpretadas como parte 
integrante de um conhecimento comum, que circula 
e é aceito na comunidade. Portanto, os alunos 
chegam à escola trazendo conhecimentos e saberes 
adquiridos em seu meio, e esses saberes irão, 
durante sua vida escolar, influenciar diretamente 
seu trabalho e seu desenvolvimento cultural. 

,....,~ 
f ( \. 
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Dentro da proposta da inclusão social que 
norteia as políticas educacionais contemporâneas, 
valorizar as influências trazidas pelos alunos é ele 
fundamental importância para a compreensão elo 
que é produzido e elo que é reivindicado por eles. 
Por isso, é importante entender a influência que o 
grafite exerce sobre os desenhos dos alunos. Uma 
vez que muitos deles encontram dificuldades para 
a leitura, a escrita e a interpretação ele textos diversos 
e a assimilação elos diversos tipos de conhecimentos 
formais que eles veiculam, ressalto aqui a facilidade 
com que muitos desses alunos se expressam por 
meio dos trabalho a1tísticos propostos nas aulas 
de arte-educação, sobretudo quando lhes é dada 
oportunidade de desenhar ele forma livre. Nesse 
caso eles são quase unânimes em fazer a mesma 
pergunta: "-Posso desenhar grafites?". 

A escola é uma representação ela sociedade, e 
o aluno um indivíduo que forma parte dessa sociedade. 
Cada parte, como tal - escola e aluno - representa seu 
papel expressando o que é vivido em seu momento 
e em seu contexto. Ou seja, cada parte expressa sua 
condição ele habitabilidade. Entendo a habitabilidade 
na perspectiva que para ela apresentam Velenzuela 
e Manuel, que a explicam como 

uma representação transclassista e transgeracional 
que considera em primeiro plano a segurança e a 
integridade física , pessoal ou grupal, independente 
dos conflitos sociais e setoriais. Habitabilidade não 
ignifica ausência de problemas, pois esses 

existem em todas as grandes cidades do mundo, 
mas alude sim, a que tais problemas e suas 
representações não transtornem o conjunto da 
viela da cidade, nem prejudiquem a vida social. 

Podemos considerar que, elo ponto de vista institu
cional, a escola se caracteriza como uma organização 
aclministraciva e pedagógica que define lugares e 
ações específicas para o conjunto ele atores que nela 
estão inseridos - professores, funcionários e alunos. 
E podemos considerar, como aquilo que é vivenciado 
pelos jovens, fatores como suas condições de 
moradia e sobrevivência. Essa vivência é o que eles 
vão transportar para dentro ela escola. Conseqüen
temente, essa vivência interferirá nas condições de 
habitabilidade estabelecidas entre o atores dentro 
do universo escolar. 

Durante duas semana desenvolvi , com meus 
alunos, trabalhos voltados para o entendimento e 
a produção do grafite. Conversei com eles sobre a 
cultura hip-hop e ua formas de manifestação . 
Trabalhávamos ao som do rap e alguns deles 
cantavam enquanto produziam seus trabalhos. 

Falei-lhes sobre o grafite e de seu status ele 
representação gráfica do movimento. Os textos que 
utilizei para essa primeira parte não eram lidos em 
sala. Na verdade, eu ia contando as histórias sobre 
a evolução do grafite para meus a lunos e 
conhecendo suas opiniões. Realizávamos debates 
involuntários. Alguns alunos se surpreenderam ao 
saber que o movimento hip-hop tem uma dimensão 
mundial e que o grafite teve importantes momentos 
de destaque político, servindo como instrumento 
de protestos em países europeus como a Alemanha 
e a França. Isso deu às oficinas um caráter interdisci
plinar, uma vez que precisei recorrer a professores 
das áreas ele História e Geografia para melhor situar 
esses momentos históricos. 

O material utilizado foi o mais simples possível. 
Usamos, em princípio, pincéis atômicos e, 
posteriormente, tintas à base ele água, tipo guache, 
e pincéis variados. Os suportes eram papéis 
diversificados. Alguns trabalhos foram realizados 
em papéis com tamanho A2, dentro da sala de aula . 

o laboratório utilizamos papel Kraft, produzido 
no metro. essa experiência os alunos foram levados 
para a quadra ela escola e o papel foi fixado ao 
longo ela parede, simulando um muro onde eles 
realizaram o trabalho em pé, agachados ou 
sentados, como fazem os artistas cio grafite. 

Inicialmente, deixei que os aluno desenhassem 
de forma livre. Alguns criavam desenhos, outros 
copiavam imagens previamente trazidas, registradas 
em seus cadernos. Outros se limitavam a escrever, 
com letras ornamentadas, palavras soltas ou 
somente registravam seu nome. As imagens iam 
surgindo de forma tímida e, aos poucos, tomando 
proporções significativas. Havia alunos que, não 
conseguindo produzir imagen , auxiliavam os 
outros com o colorido. Esses, concentrados num 
trabalho quase automático de colorir, se envolviam 
na combinação das cores, revelando momentos de 
criatividade e poder ele abstração açé então nunca 
demonstrados em sala. Outros alunos, ainda, 
sentindo-se incapazes de produzir, faziam 
interferências ao longo cio papel, ou nos trabalhos 
ele outros alunos. Isso às vezes era bem aceito pela 
turma, às vezes era contestado, visto que alguns 
alunos consideravam invasão. Mas uma elas mais 
polêmicas características do grafite é, justamente, 
a utilização elo e paço. Alguns consideram o grafite 
invasivo, outros julgam que é um aproveitamento 
do espaço de forma decorativa . Tentei argumentar 
sobre essa característica dessa forma ele expre são 
com meus alunos, aproveitando para levantar 
maiores di cussões e, ao mesmo tempo, evitar 



conflitos e manifestações irritadiças. Enfim, tudo o 
que acontecia era discutido, até mesmo a limpeza 
ela sala, onde sempre e destacavam alguns mais 
solícitos. 

Uma outra questão que despertou a curiosidade 
ele alguns alunos refere-se à rapidez com que os 
grafiteiros trabalham. Este momento foi bastante 
rico, pois possibilitou o conhecimento ele algumas 
técnicas ele pintura , como por exemplo a pintura 
com máscara. Essa técnica consiste em criar 
previamente um molde vazado com o motivo que 
se quer imprimir. essa ocasião foi possível explicar 
aos alunos o risco que muitos grafiteiros correm 
ao escolher, como local de interferência, túneis de 
metrô ou mesmo o asfalto elas ruas e avenidas. 
Informei aos alunos que esses trabalhos revelam 
uma forma ele protesto bastante agressiva, uma vez 
que a própria vicia cio artista é colocada em risco. 
Ele tem que registrar seu trabalho em poucos 
minutos, no intervalo ele um sinal ou nos cinco 
minutos entre um trem e outro. 

Oportunamente levantamos questões sobre os 
pichaclores que se dependuram no alto cios prédios 
para fazerem seus registros. Qual seria o real sentido 
dessas ações:> Coloquei-me como expectadora, 
ouvindo o que meus alunos achavam ele tais 

comportamentos. Alguns os consideravam 
verdadeiros heróis , modelos ele coragem, outros 
diziam ser sem sentido suas ações, uma vez que 
sujavam a cidade e atrapalhavam o trabalho dos 
verdadeiros grafiteiros, colocando-os a todos no 
mesmo nível, não diferenciando grafite ele pichação 
e criando preconceito e não-aceitação dessa forma 
ele expressão artística . 

Ao final de cada aula, pedia que os aluno 
observassem os trabalhos ele seus colegas. Às vezes 
juntávamo os trabalhos formando um único bloco. 
Então eu lhes pedia para observarem o trabalho 
como um todo. As críticas iam surgindo. Primeiro 
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risinhos, depois comentanos pejorativos e, 
finalmente, os alunos falavam cio gosto, cio prazer, 
cios sentimentos e cio envolvimento técnico 

implicados no desenvolvimento cio trabalho. Muitos 
se surpreendiam com o resultado final, acreditando 
ser impossível que fossem eles mesmos os donos 
das produções. 

Havia ainda os alunos que se destacavam com 
traços mais elaborados, conhecimento de 
profundidade e proporção, conferindo aos 
resultados um ce1to ar técnico. A forma mais comum 
como o grafite aparece nos trabalhos dos alunos é 
através de desenhos de personagens e palavras 
escritas com letras ornamentadas. 

As palavras escritas, geralmente, são palavras de 
ordem que resumem um clamor: paz, amor, liberdade. 
Há ainda os que gostam de escrever seus nomes 
em forma de pichação, como um forma de registrar 
sua passagem ou pa1ticipação no trabalho feito. 



Os personagens podem ser os ele histórias em 
quadrinhos que já existem no mercado, ou 
personagens criados por grafiteiros anônimos 
espalhados pela cidade. e se caso, os alunos 
realizam um verdadeiro trabalho de bricolagem, 
retirando esses personagens de seus contextos 
originais e inserindo-os no contexto das represen
tações ele seu próprio universo social e cultural -
como no caso cio grafite abaixo, que intertextualiza 
uma personagem do cartunista Maurício de Souza 

e o mangá japonês para expressar uma perspectiva 
atual da sensualidade feminina. Aliás, as personagens 
femininas, quando aparecem, têm corpos sensuais 
e rostos expressivos. As cores utilizadas são fortes 
e vigorosas. E, de uma maneira geral, há nos grafites 
uma opção pelo preto como contorno ou fundo. 

Uma das figuras mais comuns nos grafites é o 
"bad boy", garoto jovem, com expressão fisionô
mica que exprime raiva, indignação ou protesto. 
Quando são personagens con truíclos por eles, 
geralmente apresentam um misto entre os rappers 
norte-americanos e os jovens brasileiros. As calças 
são enormes, os tênis destacados, toucas ou bonés. 
Os olhos são um assunto ele destaque na 
composição de um personagem. Do ponto ele vista 
do desenho, os olhos con tituem o elemento mais 
importante do rosto humano . Através deles 
reconhecemos sentimentos, estados de e pírito e 
emoções. É nos olhos que residirá o caráter dos 
personagens, pareçam ele naturalmente 
inteligentes ou tolo . As cores podem acentuar ou 

contrastar os atributos naturais, mas se o desenho 
for feito em preto e branco, é sempre melhor 
exagerar na expressão para definir o estado ele 
espírito do personagem e, conseqüentemente, o 
seu caráter. 

Nos personagens criados pelos alunos, muitas 
vezes os olhos são ocultos, revelando cena indiferença. 
Quando aparecem denotam indiferença e tédio, 
assim como a postura corporal: as mãos estão nos 
bolsos ou descem ao longo cio corpo e os ombros 
são caídos. Outras vezes são feições cadavéricas, 
algo de místico e monstruoso que mistura terror e 
humor. Alguns são musculosos e com grandes 
olhos, outra referência ao mangá japonês. 

Nossos "jovens grafiteiros", ao contrário cios 
artistas cio grafite, gostam de se deixar fotografar 
enquanto desenham. Aliás, fazem questão de 
demonstrar o orgulho que sentem com seus 
desenhos, gostam ele discutir entre eles ou com os 
educadores qual a forma de encerrar um trabalho, 
qual a maneira mais impactante. É comum, também, 
aparecerem, em suas produções, recursos gráficos 
- desenhos que representam movimentos - ou 
onomatopéias, como nos quadrinhos. 

É interessante observar que o impacto que os 
alunos buscam causar com seus desenhos, na 
maioria elas vezes representa contraposições à 
violência corriqueira nas vilas e aglomerados ele 
onde se originam. Geralmente as mensagens são 
de negação às drogas, às armas, à falta ele segurança 
em que convivem. Ele querem se agrupar, namorar, 
querem mais espaço para seus encontros, ao invés 
do confinamento que os perigos locais impõem a 
suas famílias. Eles querem se destacar em meio ao 
grupo, ser heróis, como os personagens 
desenhados. Mas, infelizmente, o meio em que 
vivem muitas vezes colabora para que esses heróis 
sejam protagonistas de violentas cenas urbanas que, 
quase sempre, deixam vítimas. 

A admiração cios alunos pelo grafite, ou mesmo 
pelas pichações, surge através elas identificações 
que são criadas entre eles e os artistas do grafite, e 
corresponde à já citada busca por heróis. As 
pichações, de caráter provocativo, instigam 
questionamentos sobre a lei e a ordem vigentes. 
Dessa forma, elas colocam os pichaclores à margem 
da lei, elevando-os ao status de heróis, pois les 
possuem a habilidade necessária ele se esgueirar 
da fiscalização. Esse fator incita o jovem. "A 
adrenalina é o principal barato do pichaclor e afeta 
os jovens justamente na idade em que aprendemos 
a conhecer limites". 



Procuro extrair das produções de meus alunos 
aquilo que, de alguma forma e em alguma medida, 
me permite inseri-los numa determinada condição 
ele heróis: meus alunos têm sempre destacados seus 
trabalhos. Considero importante que eles sintam 
orgulho ele sua produção e entendam que o trabalho 
artístico, como as outras disciplinas, requer 
raciocínio, criatividade, e isso os torna destaque nessa 
área, motivo de reconhecim nto e valorização . 

Por questões culturais e ele organização curricular 
defasada, as aula ele arte encontram certas dificul
dades nas escolas, relativas à estrntura física e a 
material. Essas dificuldades são fruto de um sistema 
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que ainda está em tempo de ser reavaliado, melhorado, 
considerando que certas práticas artísticas podem 
facilitar a inclusão escolar. Acredito que valorizar 
as manifestações dos alunos ele forma ponderada 
e crítica pode contribuir sistematicamente para sua 
formação individual, intelectual e relacional. Nessa 
perspectiva, o grafite pode se adequar perfeitamente 
ao contexto escolar devido a sua ótima aceitação 
pelo público jovem, suas formas irreverentes e seu 
caráter social contestador, e ainda porque, diferente
mente da pichação, ele possui preocupações 
estéticas e contextualizadas em relação ao espaço 
em que se inscreve . 

V 
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Sedução e catarse na 
literatura infantil e juvenil 

1 
I 

I 
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ão queremos pensar os au tores e 
ilustradores da literatura infantil e juvenil 
como artífices do primoroso encarcerados 
numa torre de marfim. Preferimos vê-los 
inseridos na realidade que a sua a rte 
transforma. Preferimos encontrá-los em sua 
relação com um leitor virtual a quem buscam 
seduzir justamente por estarem seduzidos por 
ele. Preferimos sabê-los imer os no esforço 
de se colocarem em sua obra de tal modo 
que o outro possa encontrar nela ressonâncias 
que levem ao deleite e à cura. 

Quanto melhor a obra literária, tanto 
maior é o seu poder de alcance. Isso não se 
dá necessariamente em números de leitores, 
mas sobretudo na eficácia da comunicação 
com o leitor escolhido. Para Angela Lago, 
esse leitor é uma criança, um ser em 
movimento, crescendo e mudando a cada 
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.--..~__,· . instante. De modo especial, sente-se atraída 

Bernadete Patrus 
Ananias Pothakos 

Bernadete Patrus Ananias Pothakos é professora 
de inglês do Open Road English Course e 
especialista em literatura infantil. 

por uma criança com oito anos de idade. 
essa escolha consciente e precisa, mundos 

de sedução e catarse se formarão. No traço 
exímio ele Angela está o cerne da cura que 
vai da infância à vida adulta, envolvendo a 
escritora e ilustradora num jogo especular 
com seus leitores mirins e seus leitores 
adultos, pois muito embora ela queira falar 
para crianças, seu público é muito mais 
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amplo. Amplo é seu espelho, seu retrato refletido no olhar que capta seu texto ou seu 
desenho. Para Angela Lago, o poder catártico da literatura vale mais do que uma sessão de 
psicanálise. Acredita que a literatura cura. Enquanto leitora, continua até hoje a curar-se 
com os contos ele fada . 

Entretanto, nem sempre o artista sabe que fala para alguém ou advoga a existência ele 
um leitor virtual. Bartolomeu Campos Queirós diz que não escreve para "as criancinhas do 
Brasil". Segundo ele, seu trabalho é fruto elo esforço para fazer o melhor. E o melhor, no 
caso desse escritor, agrada tanto as crianças quanto os adultos. A constante retomada ela 
própria infância em sua obra, a meticulosa análise do menino que tem o coração ele Domingo 
resultam na universalização elo mundo infantil de Bartolomeu. Pitangui e Papagaios se 
tornam aldeias globais imersas no silêncio que o autor quer fazer com a palavra. Esse 
silêncio entre as letras estabelece um jogo de sedução e catarse com o leitor, seja ele adulto 
ou criança. Conve1te-se num convite para que o leitor participe da feitura ela obra e lance 
sobre a página seu olhar cheio de poesia. 

o ciclo de rememorações ela obra de 
Bartolomeu, que inclui Ciganos, Indez, Por parte de 
pai e Ler, escrever e.fazer conta de cabeça, autor e 
leitor têm sua experiência catártica. Os muitos 
silêncios, os incontáveis lapsos e os inomináveis psius 
fazem dessas obras um medicamento sem contra
indicações para a alma. 

Enquanto escritor, Bartolomeu trabalha com o 
papel roxo ela maçã que o pai trazia para casa ele 
suas viagens. A cor roxa aponta para o luto e a 
tristeza, sentimentos que precisam ser vividos até 
que se desmanchem. O autor esfrega a mágoa na 
palavra e seus ecos silenciosos até libertar-se ela 
incômoda lembrança. Num dado momento, o papel 
roxo desaparece da obra de Bartolomeu homem. 
O perdão toma o lugar do ressentimento e a 
cura acontece. 

Roseana Murray, cuja poesia nomeia 
amorosamente todas as coisas para que 
adquiram contorno e substância, tem entre seus 
inúmeros prêmios o saber que seus poemas 
são lidos para crianças doentes e ajudam 
na sua recuperação. O poder de cura 
de sua poesia é assim o seu maior 
trunfo, a con eqüência ele sua facilidade 
de criar universos fantástico e sedutores com 
a palavra e falar diretamente às emoções das 
pessoas. 
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Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, o Lor, é médico e artista. Na medicina e na arte, 
está comprometido com a cura. Seu humor veicula a catarse justamente porque seduz pelo 
riso que, segundo ele, é a concordância mais íntima que existe. Os cartuns, as charges e os 
quadrinhos de Lor dão um recado inconformista e revelador, criando uma atmosfera propícia 
à cura. Desde 1974, quando aceitou o convite do jornalista Geraldo Magalhães para colaborar 
com o jornal Estado de Minas, ele nos tem advertido sabiamente: "Ria se doer", denominação 
da coluna de textos de humor e cartuns que dividia com o médico e humorista José 
Ronaldo Procópio. 

Outros autores da literatura infantil e juvenil, tais como Lygia Bojunga e Ana Maria 
Machado, concordam com a função terapêutica do ato de escrever e de ler. Acreditam que 
a criação literária é uma forma de lidar com os problemas de maneira inventiva, elucidando
os aos olhos atentos do leitor ao mesmo tempo em que o criador elabora suas idiossincrasias. 

Entretanto, não queremos nossos autores e ilustradores pre os numa torre de marfim, 
produzindo uma literatura de evasão. Catarse não quer dizer fuga, esquecimento ou alienação. 
ignifica, antes, a realidade e suas muitas faces. 

um jogo de sedução e catarse da literatura, destacamos o distanciamento 
necessário das Pasárgadas de cada um de nós, onde o escapismo impede 
a cura e aliena o espírito. 

o 
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A pequena notável poesia 
concreta e outras pequetitas: · 
para crianças e jovens de 
todas as idades 

Como o título anuncia, este artigo vai falar de 
textos poéti cos pequ enos no táveis como a 
Carmen Miranda (1909-1955), a Pequena Notável, 
cantora tipo mignon que se apresentava usando 
tamancos altíssimos, muitos balangandãs, gesticu
lando com as mãos e revirando o olhos, e que foi 
uma da~ nossas artistas mais fes te jadas, tendo 
participado ele 19 filmes e gravado 154 discos, no 
Brasil e nos E.E.U.U. 

Pois é . Atte é a1te . Também na literatura, tamanho 
não é documento . Existem textos breves, sintético 
que ganham proporção pe la multiplicidade de 
sentidos, pela economia ele linguagem, enfim, pela 
proposta inovadora . É o ca o do poema concreto, 
do haicai e do minipoema. Que se oferecem aos 
leitores, crianças e jovens (e adultos, por que não?) 
para apreciação, reflexão, configurando-se como 
interessantes temas para oficinas de poesia em sala 
ele aula e na biblioteca . 

Vale dizer que a obra literária é linguagem e crita 
por excelência e não pod prescindir de se elemento 
material que é a palavra. Os verso cio poema, ainda 
que sintéticos, se d istribuem na folha de papel 
segundo d terminação rítmica, às vezes métrica, 
seguindo a sua natureza acústica, e são definidos 
pela sua feição plástica, pela sua realidade espacial. 
A palavra é elemento importante na poesia concreta, 
no haicai e no minipoema. 
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Da bela (e não dura) poesia concreta de tuas 
esquinas 

Partindo dos versos de Caetano Veloso, vale a 
adaptação. A poesia concreta é bela na sua arquitetura 
sólida. Voltando no tempo, cumpre lembrar que 
houve um grupo de poetas, nos anos 50, que levou 
ao extremo o aproveitamento do espaço na con truçào 
do poema.O concretismo foi o maior movimento 
poético pós-modernista. Ele propunha o fim cio 
verso discursivo e um radical aproveitamento cio 
espaço tipográfico,ou seja, privilegiava a distribuição 
ela palavra no espaço branco da página como uma 
forma plástica, concreta, fácil de ser visualizada, 
amalgamando dois códigos: o verbal e o visual. 
Dentre os grandes poetas concretistas se inserem 
os paulistas Augusto de Campos, Haroldo de Campos 
e Décio Pignatari. 

No poema a seguir, Augusto ele Campos deixa 
ver a sua ironia em relação ao "luxo" rococó. O 
Rococó se caracterizou pelo excesso de enfeites e 
detalhes. Segundo Graça Paulino, foi o último 
suspiro do gosto aristocrático na arte (Cf: PAULINO, 
1988: 164). 

:MJJ!-9 
1!..'lJJ!1' 
1!..'lJJ!-9 
!L'lJJ!1' 
:t'lJlm 
!L'lJJ!'!} 
1!..'lJJ!-9 !b'lJ.J'i1' 
Ull'i-9 !b'lJ!'>-9 
!b'lJJ!-9!1.'lJJ!-9 

l!..'lJl!-9 
1L'lJJ!1} 
!L"!Jl!'!} 
:t'lJJ!'!} 
:t'lJJ!1' 
!L'lll'i1' 
1!..'lJJ!1' 
l!,'lJJ!!;1} 
l!..'lJl!1} 

:MJ.J'i1' !L'lJl!1' 
1!..'lJl!1' 1L'!Jl!1' 

MJJ!-9 l!..'lJl!-9 
!.l.'lJl'imm 

l!,'lJJ!-9 
1!..'lJl!-91!1' 

!b'lJJ!-9 !b'lJJ!-9 
!b'lJJ!-9 !b'lJJ!-9 

!!,'lJJ!9 l!,'lJJ!-9 

1L'lJl!1' ::!, '!Jl!'!} :t'lJl!1' 
1L'!ll!1' !L'!Jl!1' :t'lJ:rm 
lL'!JJ"m ::i;~r;rn l. '!Jl:I: 1' 
::!,'!J.J'i'!} l.'lJ.J'i1' 
MUI'!} l.'!Jl'11' 
:t-:!.Jl'.m :t"11l'11' 
:t"11.J'i1' :t'!J:i'.m !L'!ll':m 
l!.."111!1' :t wrn l!,'lJl'i1' 
l!,'lJJ!1' l,'!J.J'i'!} !b'lJJ!-9 

No poema concreto, o poeta joga com poucas 
palavras, geralmente substantivos, explorando 
combinações as mais variadas . Para falar a verdade 
a utilização do espaço ela folha foi sempre um clesafi~ 
à imaginação dos poetas. Não se pode dizer que o 
poema concreto se constitui como algo ele absoluta 
originalidade. Maria Luiza Ramos esclarece que a 
arte gípcia é rica em exemplo ele associação ela 
figura ao vocábulo e os manuscritos medievais 
demonstram o quanto se completam palavra e forma 
no objetivo ele explicar determinada comunicação 
(RAMOS, 1970:44). 

Antes da invenção da imprensa por Gutenberg, 
em 1450, os livros eram copiados à mão pelos monges 
que os enfeitavam, desenhando figura nas letras 
capitulares e nas beiradas elas páginas. Caminhando 
mais um pouco, são conhecidos o poemas figurativos 
(poemas que formam figuras ligadas ao tema) e os 
poemas em que se explora a relação entre o espaço 
em branco e a parte impressa da página, havendo a 
utilização de formas geométricas e ele movimento 
sobre o papel. 

O poema figurativo - de composição um tanto 
ingênua - intitulado "Cruz'', do poeta romântico 
Fagundes Varela, escrito em 1878, revela uma certa 
fase d sua obra, marcada por uma fo1te religiosidade 
(VARELA apud DE ICOLA, 1995: 21): 



Estrelas 
singelas 
luzeiros 

fagueiros, 
esplêndidos orbes, que o mundo aclarais! 

Desertos e mares - florestas vivazes! 
Montanhas audazes que o céu topetais! 

Abismos 
profundos, 
cavernas 
externas 
extensos 
imensos 
espaços 

azuis! 
Altares e tronos, 

humildes e sábios, soberbos e grandes! 
Dobrai-vos ao vulto sublime da cruz! 

Só ela nos mostra da glória o caminho, 
só ela nos fala das leis de Jesus! 

Um século depois , o mesmo tema figurativo 
aparece no poema "Urgente", de Sérgio Caparelli, 
porém resvalando para outros significados, desti
tuindo-se também do arroubo religioso de que se 
revestiu o poema de Fagundes Varela. 

Urgente! 

Uma 
gota 
de 

orvalho 
caiu, hoje, às 8h, do dedo anular 

direito do Cristo Redentor, no 
Rio de Janeiro 

Seus restos 
não foram 

encontrados 
A Polícia 
não acre-
dita em 

acidente 
Suspei-

to: o 
vento 

Os meteoro
logistas, os poetas e 

os passarinhos choramingasse 
inconsoláveis. Testemunha 

presenciou a queda: "Horrível ! 
Ela se evaporouna metadedo caminho!" 

, érgio Caparelli. In: Tigres no quintal, Kuarup, 1989. 

O tempo foi pas anelo. É sempre assim. Há o 
que mexem na forma e os que se conformam. Como 
seria esse mundo vasto mundo sem os conservadores 
e sem os inventores? No poema concreto que se segue, 
o autor, Décio Pignatari, mistura verbos e substantivos, 
faz referência a uma marca de refrigerante famosa 
no mundo inteiro, e depois vai desconstruindo tudo, 
até desaguar num final contundente: cloaca. 

beba coca cola 
babe cola 
beba coca 
babe cola caco 
caco 
cola 

cloaca 

PIG ATARl apucl PAULINO, 1988;259) 

Algum tempo depois, surge, por iniciativa de 
alguns poetas que rompem com o concretismo, 
outro movimento que, em vez ela palavra como 
coisa, vê a palavra como energia social, dinâmica, 
que pode ser transformada pelo leitor, como se 
pode constatar no poema de Cas iano Ricardo: 

O gavião obri gou o avião 
a descer em furiosa algazarra, 
pois viu nele um outro gavião 
só sem o g da sua garra. 

Cassiano Ricardo. ln: Antologia poética, Ecl. do Autor, 1964. 

Não é possível deixar de considerar a sugestão 
figurativa da letra g, que se parece com uma garra. 
A supremacia da ave sobre o avião reside na 
exi tência ela garra com que se defende . No 
momento em que o autor suprime o g, pensamos 
logo no avião. 

Já o poema-processo surgiu em 1968, com a 
'' rasgação" ele livros de poesia consagrados, como 
os ele Drummond e de João Cabral de Melo Neto, 
na escadarias do Teatro Municipal de São Paulo . 
O referido poema devia abolir completamente a 
palavra da mensagem. A poesia se fazia através de 
signos visuais, colagens, fotos, etc.(Cf. CAMPEDELLI, 
1995: 27). 

Nos anos 70, floresceu uma poesia inquieta e 
anárquica chamada ele poesia marginal, que herdou 
traços do concretismo e do poema-processo. Os 
poemas eram geralmente mimeografados, vendido 
em bares, ele confecção barata, sem a chancela das 
editoras - mesmo porque elas não os aceitavam. 



Poetas como Paulo Leminski, Torquato Neto, Wally 
Salomão, Chacal e Ana Cristina Cesar são alguns 
dos representantes dessa poesia tão discutida e 
vista, hoje, sem o peso do rótulo de diluidora e 
anticultural como o foi em sua época. Abaixo se lê 
o poema de Leminski, meio à moda de grafite, 
meio jeitinho de haicai: 

não discuto 
com o destino 

o que pintar 
-<M... c...sc:.i...v..o 

Paulo Leminski. ln: Qorpo estranho (anos 70). 

O que se pode dizer é que, na contemporanei
dade, a poesia concreta transita livremente sob 
novos olhares. Está presente em obras publicadas 
para crianças e jovens que dela se apropriam para 
compor o seu elenco de jogos poéticos. Afinal, mudam 
os tempos, mudam as estratégias literárias, mudam 
as recepções, provocando as mudanças das abordagens 
analíticas. 

Sérgio Caparelli, escritor mineiro, professor da 
UFRGS em Porto Alegre há mais de 30 anos, freqüen
temente brinda o seu leitor com obras em que 
aparecem, aqui e ali, poemas vinculados à proposta 
concretista, como se pode ver em: "A primavera 
endoideceu", "Jacaré letrado" e " Falta de sorte". 

A primavera endoideceu 

Nestes três poemas incluídos na obra Tigres no 
quintal, Kuarup, 1989, observa-se a mistura de 
elementos realistas imbricados nos elementos 
poéticos e nas artes plásticas, numa perfeita 
harmonia alcançada pela mágica visual. O próprio 
autor afirma, na introdução do livro, que os poemas 
são destinados principalmente às crianças, mas é 
preciso que os pais e professores de alunos em 
idade pré-escolar tenham cuidado, porque um 
poema pode ser delicioso para uma criança de nove 
anos e terrível para outra de cinco. 

Focalizar poemas figurativos e poemas concretos 
em oficinas pode-se tornar uma atividade muito 
prazerosa . Creio que o primeiro passo seria chamar 
a atenção da turma para a questão da disposição gráfica 
de poemas variados (tradicionais e concretos), 
distribuídos em cópias digitadas ou apresentados 
por meio do retroprojetor. 

Vale ressaltar também a importância da intencio
nalidade do autor, quando produziu aquele texto, 
dando-lhe aquela forma. Importante lembrar que, 
ao digitar um poema, deve-se copiá-lo fielmente. 
Ao promover mudanças, os significados do poema 
também podem mudar. 

As linhas que separam a poesia para crianças e 
a poesia para jovens são muito tênues, devido à 
história de leitura de cada um e a fatores como 
maturidade leitora e maturidade emocional. Cabe 
ao mediador de leitura descobrir os possíveis 

Jacaré letrado Falta de sorte 

Hoje estou sem sorte 

Tudo me c
3

. da mão 
1 

Sérgio Caparelli. ln: Tigres no quintal, Kuarup, 1989. 



interesses de cada leitor. Para um trabalho com os 
alunos, professores e bibliotecários podem apresentar 
os seguintes poemas, propondo algumas questões: 

a) A POESIA SE FAZ. NUM PISCAR DE OLHOS 

A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PESCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 
A POESIA SE FAZ NUM PISCAR DE OLHOS 

Leo Cunha. ln: Poemas lambuzados, Saraiva , 2000. 

Peça que os alunos firmem a vista na página 
impressa, descrevam o que sentiram e depois 
expliquem a expressão "num piscar de olhos". 
Pergunte também se todos os versos são iguais. 
Havendo alguma diferença, qual seria ? 

b) O RATO 

Mônica Versiani Machado. In:jogod.ebicho, Miguilim, 1991. 

Há muitos recursos visuais qué guardam 
semelhança com os objetos representados. Observar 
com os alunos o formato das letras, o modo da 
escrita de certas palavras, como, por exemplo, 
"espreguiça" e o triângulo que serve como telhado. 
Outros comentários serão bem-vindos. 

e) o céu lambe a sol 
a de meus pés 
através 
do reflex 
o na o 
nda 

Arnaldo Antunes.ln: Esses poetas: uma antologia dos 
anos 80, Aeroplano, 1998. 

A proposta do autor é muito interessante no 
que tange à produção de sentidos por meio do 
aproveitamento do espaço e do modo de partir as 
palavra , evocando o movimento da onda que 
reflete o brilho do céu, que se confunde com "sol", 
no primeiro verso. Convide os alunos a reescreverem 
o poema, substituindo alguns elementos, como 
nuvem, ao invés de céu , por exemplo . 

d) NAJA 

aja 

a 

11t1Jtl 

sabe que 

todO Olr.ir 

l'rnprc~t.1 lu/ 

il paisagem 

<1 naja 

-.dbe 

que 

todo 

gt..•-.to 

L'1nprt.•..,t,1 

g1:1 a mao 

no l'!lt.111to todo 

n.~nk empedr,1 

limo l'In todt) 

0/1~].., na \'l'rtigL"m 

Ihl \t•rc...l1gtm da 

m1r,1gt·m 

a nao 

Sl'í 

que 

nada 
IMj.1 em seu lllhar ulém de ~ol l' ":-olid.w 

Antonio Barreto ln: Vagalovnis, Dimensão, 2003. 
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O poeta "desenha" com os versos o corpo 
ondulante da naja, deixando sobressair os seus 
olhos perscrutadores. Os alunos poderão criar 
textos parecidos, "desenhando" também com os 
versos os animais de sua preferência. 

e) UM OVO e CORRETAGEM: 

O primeiro poema é de Sérgio Caparelli, 
publicado no livro Um elefante no nariz, L&PM, 
2000, e o segundo é um poema coletivo construído 
numa oficina de poesia sobre a Páscoa, em Araxá / 
MG, a partir de uma idéia de uma professora de 
Curvelo/ MG, que infelizmente, não deixou seu 
nome no texto. Cumpre esclarecer que o poema 
de Caparelli não foi apresentado em nenhuma das 
oficinas realizadas . Coincidências poéticas ... 

DE OVO 
Uf"'OVO 
DE NOVO 
UM OVO 
DE NOVO 
DE NOVO 
UM OVO 
UM OVO 

de Páscoa 

érgio Caparelli. ln: Um elefante no nariz, L&PM, 2000. 

A expenencia descrita aanteriormente vem 
comprovar que o uso do poema figurativo e 
também do poema concreto pode ser uma 
alternativa para se escapar do didatismo dos 
chamados "poemas de ocasião" . Torna-se oportuno 
explicar que esses poemas, se não forem construídos 
à luz da palavra poética, correm o risco de se confi
gurarem como poemas pedagógicos. Estes buscam 
ensinar algo, que pode ser um conhecimento escolar, 
uma norma de comportamento ou de higiene, um 
valor moral, ético ou religioso. Os versos se organizam 
com a intenção de passar ao leitor um conteúdo 
específico, que o autor considera necessário para 
a criança. Aí mora o perigo. 

Como salienta Vera Teixeira de Aguiar e sua 
equipe de pesquisadoras, no poema pedagógico 
há o predomínio do pedagogismo sobre a 

Corre..-éaQern 
o o vos 
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Poema coletivo construído numa oficina de 
poesia sobre a Páscoa, em A.raxá , MG. 



construção poética, pois o texto está a serviço de 
uma intenção extraliterária (AGUIAR, 2001:125) 

Numa oficina realizada em Diamantina, que 
recebeu o nome ele '·Floração de poemas", 
experimentei lançar a idéia de unir palavra e 
imagem, uma vez que as professoras solicitaram 
uma sugestão de atividade com poesia para a 
chegada da primavera, ou seja, um "poema de 
ocasião". Sugeri a construção de um poema breve 
que deveria ser transcrito no espaço ele uma flor 
de cartolina com a haste fe ita com pauzinho de 
picolé. Depois cio poema pronto, as flores foram 
"plantadas" numa base d isopor revestida ele papel 
crepom vereie. O resultado foi muito bom, como 
se atesta pelas imagens abaixo. 

Foto de poemas, e poema da professora Eclla Aparecida 
Miranda. Oficina realizada no Centro Regional de 

Referência do Profe sor Pólo Diarnantina-MG. 

De modo geral, ainda há um clima de estranha
mento nas oficinas, quando se fala nesse poema 
que passa, com o desenvolvimento da imprensa, a 
aproveitar possibilidades gráficas. Essa poesia, além 
de ouvida, precisa ser vista. As experiências com a 
poesia tradicional foram construídas durante um 
longo tempo e a própria escola recebe com reservas 
essa nova proposta - que não é tão nova assim. 

Muito a inda há para dizer, mas considero 
oportuno falar, ainda que resumidamente sobre 
outras pequetitas companheiras da poesia concreta: 
a poesia inscrita no haicai e aquela que se aninha 
no reduzido espaço cio minipoema . 

O haicai - ninja poético, furtivo, simples e 
profundo 

Na apresentação de seu livro Três gotas de 
poesia, Ângela Leite ele Souza esclarece: 

O haicai é um gênero poético originário do japão, 
que foi se transformando ao longo dos séculos 
até adquirir a forma pela qual é hoje conhecido -
três versos de, respectivamente, 5-7-5 sílabas 
métricas. 

Essa contagem se dá no chamado haicai perfeito.Há 
que se observar que a sílaba métrica é contada até 
a sílaba tônica, diferentemente da sílaba gramatical, 
em que se conta cada emissão e voz: 

Passou na enxurra-da 
um barquinho carregan-do 
notícias de fa-da 

5 sílabas 
7 sílabas 
5 sílabas 

Angela Leite de Souza. 
In: Três gotas de poesia, Moderna, 1996. 

Em japonês, o haicai não tem rima , apenas a 
medida silábica dos versos, embora cheios ele 
"rimas" internas, ressonâncias e jogos ele palavras. 
Bashô, Buson e Issa são considerados os três 
mestres do haica i. O poeta Guilherme de Alm ida 
criou uma forma de haicai bastante particular: o 
primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo 
apresentando uma rima interna na egunda sílaba: 

Lava, escorre, agita 
a bateia. E enfim na areia 
fica uma pepita. 

Guilherme de Almeida apud Domingos Pellegrini. 
In: Revista Discutindo Literatura, ano 1, n. 3, 2005. 



O haicai caracteriza-se pela simplicidade, natura
lidade e profundidade e, por vezes, pelo humor e 
pela ironia. Muitos poetas têm se incursionado nessa 
modalidade de texto, mas nem sempre observando 
o número de sílabas do haicai perfeito - o que não 
lhe tira a beleza: 

concentração 
o equilibrista sobre o fio 
da respiração 

Ricardo Silvestrin. ln: Basbô um santo em mim, Tchê!, 1988. 

Limonada 

Era uma vez um limão 
que amava 
uma serra-d 'água 

Graça Rios. ln: Hai-Kai balão, Miguilim, 1993. 

Sejam perfeitos ou imperfe itos, os haicais 
tendem a despertar uma emoção estética por meio 
da sugestão. Eles podem ser graves, alegres, reli
giosos, satíricos, amorosos, burlescos, encantadores 
ou melancólicos, mas sempre impregnados do mais 
alto sentimento poético. Vale a pena incentivar 
crianças e jovens a criarem os seus haicais - para 
dar de presente, para expor no mural da escola, 
para pôr num e-mail... O haicai é pitada de poesia 
no bate-papo, é pop, é prárico. Arrisca-se o primeiro 
verso, o segundo. O susto que se leva dispara o 
terceiro. Com o treino, a palavra flui. 

Ouça o que eu digo: 
na releitura da vida 
tentar é comigo. 

Da autora do artigo. 

E para terminar, resta tecer alguns comentários 
sobre o minipoema. 

O minipoema: vale a máxima "os melhores 
perfumes estão nos menores frascos"? 

Talvez parente próximo do haicai, o minipoema 
é aquele que apre enta contenção de linguagem. 
Sem tirar, de modo algum, o mérito dos poemas 
longos, o minipoema tem caído na preferência dos 
pequenos leitores e também na do jovens, e as 
editoras vêm apostando ne se segmento: 

Da terra surgem marujos ... 
Olha lá, são os caramujos! 

Mas quem são os ditos-cujos? 

Carla Caruso. ln: Bicbo, bicbinbo, bicbão, Dimensão, 1998. 

Quando está em pauta a questão do texto breve, 
vem à mente aquela conversa de Mario Quintana, que 
ele sempre repetia, bem matreiro, nas entrevistas: 

ão me sai da lembrança um professor de meus 
tempos de ginásio que, ao da r-nos tema para a 
redação de Português, dizia: "Não adianta escreverem 
muito, porque eu só leio a p rimeira página; o 
resto eu rasgo". 

I so vem lembrar a necessidade do exercício da 
sínte e, sobretudo, para aqueles que se propõem a 
produzir texto em versos . 

Mesmo em projetos gráficos direcionados ao 
jovem e ao adulto, a brevidade do texto se deixa ver: 

Gostoso é brincar de gente 
com o cachorro da gente. 
Roer o osso da vida 
e latir de fe licidade. 

Vanderlei Timóteo. ln: poesia de gente grande, RHJ, 1999. 

A divina comédia (versão anti-hipocrisia) 

De boa moça 
O inferno está cheio 

Ana Elisa Ribeiro. ln: Perversa, Ciência do Acidente, 2002. 

Ecalogia 

sem árvores pra vida 
pardais e pombas 
mandam bombas 
nos ternos da avenida. 

lisses Tavares. ln: Viva a poesia viva. Saraiva, 2003. 

Lamparina 

mais que promessa de luz 
ardendo secreta 
lamparina de quebrar a noite 
geografia oculta de água 
e cristal 
poesia é pano de forrar a alma 
no meio do vendaval 

Ros ana Murray. ln: Essencial, Ma nati, 2002. 



Dizer que os melhores perfumes estão nos 
menores frascos, isto é, os melhores textos estão nos 
menores espaços seria, no mínimo, questionável. 
Os ditados populares encerram a sabedoria cio 
povo, mas também podem ser discutidos e vistos 
sem radicalismos. Poemas longos ou poemas cunos 
podem apresentar igual beleza. O poema "A mesa", 
de Carlos Drummond de Andrade ocupa o espaço 
de 11 páginas na coletânea Os cem melhores poemas 
brasileiros do século, organizada por Ítalo Moriconi, 
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A bailarina 
encantada 

l 
I 

o 

bruna dias do carmo costa 

1 º lugar nacional na categoria infantil do Prêmio 
UPF Hans Christian Andersen. 11 anos, aluna 
do 2º ciclo da Escola Municipal Vinícius de 
Moraes, Belo Horizonte, MG. 

PARABÓLICA 

Em uma linda noite enluarada, numa 
simples casinha branca que ficava ao lado de 
um laguinho, nascia uma menina chamada Lia. 
Ela era encantadora, seus olhos brilhavam como 
as estrelas e, como era negra, seus pais a apeli
daram carinho amente de Pretinha. Seu pai a 
pegou nos braços e sentiu algo diferente, como 
se uma luz entrasse dentro do seu coração: ficou 
admirado com o seu doce jeitinho de ser. 

O tempo foi passando, Pretinha foi 
crescendo e começou a sonhar em ser uma 
bailarina. Quase todas as noites, ela ficava 
ozinha à beira do lago olhando para as 

estrelas refletidas na água e pedia à estrela 
mais brilhante que realizasse seu desejo. . 

Mas, lá no fundo do seu coração, Pretinha 
sabia que, por ser negra e pobre, dificilmente 
eu sonho se tornaria real. Ela sofria com o 

preconceito. 
Para a tri teza de Pretinha, seu pai ficou 

doente e veio a falecer quando ela completou 
8 anos. A partir daí, ela passou a ajudar sua 
mãe no trabalho de cortar cana numa fazenda 
da região, para o sustento da casa. Mãe e 
filha levantavam antes do dia clarear, 
caminhavam até a estrada, levando debaixo 
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do braço a única refeição do dia. Elas esperavam o caminhão que passava para pegar os 
bóias-frias, subiam na carroceria e seguiam para o canavial, rumo a uma jornada que 
durava ele dez a doze horas por dia. Só voltavam para casa ao anoitecer, cansadas. 

Numa das noites em que Pretinha estava a admirar as estrelas, pensando na saudade 
que sentia do seu pai, e sofrendo com a tristeza de sua mãe, uma das estrelinhas começou 
a cair do céu e foi descendo, descendo, descendo. Quando parecia que ia cair no lago, ela 
parou no ar e começou a piscar, fortemente. 

Pretinha, maravilhada, escutou uma voz, que dizia: 
- Pretinha, não fique triste, seu pai está feliz, olhando por vocês, e o seu sonho se 

realizará. 
Nesse instante, um clarão apareceu no céu e a estrela brilhante apontou na direção 

onde uma porta se abria e disse: 
- Venha comigo a um mundo mágico que vai ser a realização de seu sonho. 

Pretinha saiu correndo em direção à luz, sem olhar para 
trás. À sua frente apareceu um palco iluminado, e ela 

começou a bailar, bailar. Todos ficaram encantados 
com o seu jeito de dançar. Parecia que ela 

dançava há muito tempo. Colhia aplausos 
e sorrisos. Reconheceu, entre as pessoas, 
seu pai, que assistia, orgulhoso, ao 

espetáculo. Pretinha ficou famosa, era 
convidada a se apresentar em teatros, 

festas, tudo parecia um sonho ... 

? 

o 

\ 



Aquele era um mundo de imaginação, onde fantasia e realidade se misturaram. Pretinha 
havia corrido em direção ao lago, e sua mãe só chegou a tempo de ver sua filha se 
afogando nas águas escuras, com um sorriso nos lábios. Como não sabia nadar, gritou por 
socorro, tão desesperadamente, que um fazendeiro que passava pela estrada a escutou. 
Correu para salvar a menina, mas já era tarde, a bailarina havia morrido. 

O fazendeiro passou a visitar a mãe ele Pretinha sempre que podia. Ele havia se 
apaixonado por aquela mulher de imensa beleza negra, escondida pelo sofrimento. Vendo 
a sua tristeza e solidão, convidou-a para morar em sua fazenda, já que também era viúvo. 
Ela aceitou, passaram a viver juntos e formaram uma nova família. 

e 

Contam que, sempre ao cair da noite, 
aparece uma menina de pele escura, vestida 
ele bailarina, dançando obre as águas do 
lago. 
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ESPAÇO AB~TO 

Marketing de idéias: 
a galinha dos novos de ouro 

1. CASCA FINA 

(Panorama ponderadíssimo) 

O planeta globalizado mediando mercados 
competitivos e, de forma paralela, potencializando 
negócios locais, é o que a atualidade nos aponta 
como campo do contínuo fomento do Marketing 
- como ciência, necessidade e desejo. 

Pela rede, um mundo inteiro se revela. Nada é 
inacessível ao homem contemporâneo, e toda a 
informação que pulsa no cosmos desdobra-se em 
ondas, mídia, lendas, línguas, intercambiadas no 
tempo e no espaço real. A Terra, renova-se marcada 
por idiossincrasias, rituais e diversidade, seus 
cenários virgens e uma semiótica inabitada. Pois 
esta é ainda a paisagem dicotômica onde se 
vislumbram modernas filosofias de Marketing, 
sustentadas principalmente pelo apogeu das idéias . 

À história da evolução econômica das sociedades 
mescla-se o desenvolvimento sociocultural, as 
transformações dos valores e conceitos, a busca 
do ser holístico e a inquietude do pensamento ' 
humano - capaz de revolucionar. No que concerne "" 
especificamente à abordagem do Marketing, o -
processo de desenvolvimento econômico posiciona 
o antigo mercado do produtor em mercado do 
comprador, privilegiando ações que pesquisem, 
identifiquem, satisfaçam, agreguem valor, fidelizem, 
interajam e dependam do consumidor. 

Sabendo-se não se tratar de tarefa imples esgotar 
o conceito de Marketing como um somatório de 
planos e empreendimentos, dada a sua crescente 
complexidade, propõe-se enfocar, então, um de seus 
resultados. 

• 

denise werneck 
\ 

Publicitária, com pós-graduação em Marketing 
e Comunicação. Ficcionista premiada, tem 
contos e artigos científicos publicados em 
revistas especializadas. 



Este resultado transparece em uma ótica 
diferente, uma maneira di tinta de pensar e agir: o 
Marketing de Idéias. 

Como precursores da ciência do Marketing, 
foram também os americanos os primeiros a associá
la a negócios não lucrativos, que assumissem papéis 
eminentemente sociais, filantrópicos, beneficentes 
ou inovadores. Mais do que produtos intangíveis, 
tais papéis demandariam campanhas promocionais 
capazes de difundir e absorver mercados, tendo 
como repertório-base o segu inte conceito ele 
Marketing de Idéias: 

todas as atividades gerenciais envolvidas em 
conseguir aceitação social ele uma idéia ou causa, 
inclusive o comportamento compatível com 
aquela idéia ou causa. (PENTEADO, 1987 14) 

A partir de 1880, começou-se a entender que a 
arte de vender criava diferenciais entre a mediocri
clade, o êxito e o fracasso. A mudança ele concentração 
de foco do produto para o cliente não ocorreu por 
razõe altruísticas, mas simplesmente para garantir 
bons negócios. 

Instaura-se a era do discurso, compreendido para 
além do que preconizavam os cientistas sociais 
(estudo restrito da linguagem falada ou escrita). O 

discurso passa a contribuir para delimitar as 
dimensões cio corpo social que, direta o u 
indiretamente, o moldam e o restringem : suas 
próprias convenções e as relações que lhe são 
subjacentes. Sendo assim, a prática discursiva vai 
permeando vários efeitos estruturais - entre os mais 
pertinentes : a criação de identidades sociais, 
posições de sujeitos e conexões entre as pessoas e 
a construção de sistemas de conhecimento e 
crenças . A prática discursiva tanto é convencional 
como criativa, ou seja, ajuda a reproduzir a 
sociedade, mas também a transforma. 

O impacto das tecnologias da informação sobre 
a civilização moderna tem provocado uma explosão 
da iniciativa empreendedora e elas inovações 
sociais. A indústria da propaganda, por sua vez, 
abriu caminho para o incremento cios institutos e 
escritórios ele pesquisas, cada vez mais especiali
zados . Constata-se que o homem estuda as razões 
que o levam a produzir e a comprar, pinçando 
fundamentos tanto nas correntes científicas quanto 
nas metodologias empíricas. 

A contemporaneidade aponta um autêntico 
mercado de consumidores que não mais aceita 
imposições, mas discrimina, escolhe , seleciona, 
recusa e demanda produtos e serviços. A recente 



menta lidade ele Market ing visa distingu ir um 
consu midor do outro, ainda que a mesma oferta 
agrade milhões ele pessoas. A decisão ele vender, ao 
contrário do que se acreditava, parte da decisão de 
consumir, e as empresas q u e postulam esta 
consciência posicionam seus produtos, serviços e 
idéias no cérebro do mercado comprador. 

Não obstante a cultura oriente comportamentos 
e preferências ou ressa ltem-se as particularidades 
psicográficas cios mercados, ainda assim observa
se um modernismo homogeneizado de ofertas e 
cio consumo. Em contraste, as empresas de fô lego 
globalizado reconhecem as diferenças e mantêm
se sensíveis a viabilizar transformações, encarando 
o "estranho" como desafio, como lucro projetado. 

A questão da criatividade, como vantagem 
competitiva, tende a ser facilmente comprovada 
em anúncios de produtos tangíveis. Vê-se o valor 
agregado em palimpsesto com as características 
básicas da mercadoria, como embalagem, textura, 
cor, utilidade . 

Há um o utro momento onde o foco, agora 
intangível, recorre a inúmeros recursos e instru
mentais para ser 'tateado' : qual a diferença entre o 
posiciona-mento de um produto, de um se1v iço e de 
uma idéia? Talvez, a comunicação que ela própria 
idéia se desprenda, onde prospere uma interlocução 
maior e o intelecto se informe com o emocional 
para, j'untos, decidirem aceitar ou não determinado 
conceito . 

2. BACON ANO EGGS 

(Tempo para rever conceitos) 

Conceitu ar e historiar te rmos-chave para a 
compreensão do presente trabalho é rumo que aqui, 
assim como no Marketing de Idéias, deseja-se 
que flu a como a p róp ria criatividade : original
mente, iluminando o 'estranho' entre o pensamento 
de inúmeros autores e as considerações p róprias 
advindas de reflexão. 

ROCHA (1987:21), buscando contextualizar as 
teorias e p ráticas mercadológicas no Brasil, assinala 
que, para Lev it t e Kott le r, Ma rke tin g é, 
respectivamente : 

... o processo de atrair e manter o cliente . 

... é a criação e adoção de um padrão de vida . 

As lacunas das definições traduzem a juventude 
do conceito de Marketing por hospedar uma 
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imensidão de propriedades e a absoluta ausência 
de fronteiras . · 

Em meados cio século passado, HUTCHINSON 
(1952:292) dizia que a razão fu ndamental para que 
a disciplina de Marketing não tivesse um corpo 
teórico consolidado era simples : para ele tratava
se de uma arte ou uma prática. E, como tal, pode
se dizer que se aproxima mais da Literatura do que 
da Biologia. 

Tais postulações explicam a matéria, mas nunca 
chegam a encerrar seu conteúdo, seus desdobra
mentos Buscar preencher o 'não lugar' em cada 
definição, criando outras mais 'completas', signifi
caria incorrer no erro de delimitar o raciocín io 
analítico, impor regras ou beneficiar enfoques. Por 
isso, considera-se razoável investigar a natureza 
multifacetada do Marketing, e entendê-la para além 
ele sua evolução histórica, alimentando a antropofagia 
das idéias. 

Idéia, inclu sive, é palavra irrisori a me nte 
contemplada nas pesquisas, mas que fe lizmente 
integra o texto aprovado pela AmericanMarketing 
Assocíatíon de 1985: 

Marketing é o processo de p la ne jamento e 
execução da concepção, definição dos preços, 
promoção e distribuição ele idéias, bens e se1v iços 
para cri a r trocas q ue sa ti sfaçam obje tivos 
individu a is e o rga ni zac io na is . (KOTLER; 
ARMSTRONG, 1991 :1 2) 

Nos primórdios, ainda que nem seus próprios 
vernáculos fossem instituições reconhecidas, as 
o rganizações humanas já se be neficiavam do 
escambo e da comunicação, inerentes à sobrevi
vência coletiva. Hoje, as estratégias e o vocabulário 
de MKT estão arraigados ao cotidiano do brasileiro, 
tanto quanto ordenhar uma vaca e rotular seu leite 
de queijo . 

Em certo sentido todo marketing é o marketing 
de uma idéia ( ... ) . Aqui , no entanto, estreitamos 
o foco para o marketing ele idéias sociais, tais 
corno campanhas de saúde pública para reduzir 
o fu mo, o alcoolismo, o abuso de drogas e o excesso 
de alime ntação, campanhas amb ie ntais para 
promover a proteção de áreas selvagens, a limpeza 
do ar, e a conse1vação; e outras campanhas, ta is 
como o planejamento familiar, direitos humanos 
e igualdade racial. Esta área tem sido chamada 
ele Marketing Social (KOTLER; ARMSTRONG, 
1991:421) 

\ 
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Na verdade, em qualquer sentido, todo MKT é 
o MKT de uma idéia. Mesmo uma única idéia é 
composta de 'n' fragmentos de e laboração 
intelectual - oriundos da memória , da criatividade, 
do repertório cultu ral e tc. Idéias identificam-se com 
meras representações mentais cio concreto/abstrato 
ou se formatam em planos e projetos . Segundo 
Platão, idéia é um "modelo das coisas sensíveis, (. . .) 
objeto de contemplação do pensamento "; ora, trocar 
uma idéia com alguém combina mais com saborear 
um cafezinho do que com um intercâmbio de 
tratados. 

A maioria dos autores estudados encerra o 
Marketing de Idéias como expressão equivalente 
para o MKT Social praticado por empresas com 
fins lucrativos e com objetivos sociais '·positivos". 

abe-se, contudo, que também as organizações 
sem fins lucrativos têm- e servido do mix de MKT 
para delinear o design, a implementação e o 
controle de programas que buscam lançar ou variar 
a aceitabilidade de uma idéia/causa/ prática social 
entre um ou mais grupos-alvo. 

Muitas idéias não garantem necessariamente os 
interesses da sociedade como um todo, por se 
tratarem de questões polêmicas ou extremamente 
específicas, correndo risco de conflitarem com a 
ética, a política ou a cultura dos grupos receptores. 
Ceitas idéia , por exemplo, não foram bem vista 
socialmente porque, na época em que foram 
difundidas, eram con icleraclas '· imencionáveis'" . 

o artigo O Marketing de imencionáveis, 
WILSO ; WEST 0987) ilustram a convivência 
hermética entre liberdade ele expressão, valores 
sociais e o nível de aceitação ele causas e práticas 
propostas . No início da década de 20, os escritos 
da cientista inglesa Marie Stopes foram 
desacreditados e banidos em várias localidades, em 
virtude de sua defesa aberta pelo controle da 
natalidade. Em Dayton (Tenesse), uma década 
depois, os fundamentalistas combateram, com 
suce so, o ensinamento da teoria revolucionária 
ele Darwin, apoiados pela opinião pública. Em 1963, 
os editores de O amante de Lady Chaterley, ele 
autoria de D. H. Lawrence, foram processados, 
conforme as leis da Inglaterra, contra a licencio
sidade permeada no livro. 

Drogas, produtos de higiene íntima, hábitos 
sexuai , armamentos, serviços funerários são hoje, 
ob paclrõe variáveis, todos eles repulsivos, uma 

vez que a sociedade tolera ou reluta em conhecê
los. Mas há quem consuma e endosse. Este público 
seduzido (pela e sência elas mensagens e pelos 
recur os criativos do sistema de MKT) potencializa 

a captação ele novos grupos-alvo, multiplicando 
resultados. (Concretiza-se a 'venda', quando a urgência 
se encarrega de superar o limiar do embaraço ou 
quando o comprador, por convicção, preferência 
ou gosto, nem barganhe o preço). 

Em ligeiro contraste, causas como a legalização 
cio aborto e da pena ele morte, campanhas de 
métodos contraceptivos, treinamentos (guerras, 
cataclismos, epidemias), clonagem, doenças, enfim, 
uma gama de questões desconfortáveis invade a 
discussão social e encontra merecido espaço de 
fomento. Causas meritórias incentivam a amamentação, 
a preservação do meio-ambiente, a defesa ela paz 
mundial, o fim do racismo ou do analfabetismo. 

O marketing cio imencionável tem de lutar contra 
a dualidade dos indivíduos, tem de relativizar o 
bem e o mal. O Marketing de Idéias , conforme 
sua mensagem, também se embasa nos argumentos 
filosóficos a favor e contra a censura, caminha na 
corda-bamba que separa a lil>erclade da licenciosidade, 
mas percebe que o imencionável em público é prova
velmente mencionado o tempo todo em particular. 

O marketing social é o modelo revelado pela 
maioria cios autores em evidência, como idêntico 
ao conceito de Marketing de Idéias ou como e 
o segundo estivesse sistemicamente inserido no 
primeiro. Mas, conteúdos imencionáveis, extraído 
da Internet (sites ele apologia sobre pedofilia e 
anorexia não dizem respeito aos proces os de MKT 
Social e ainda sujeitam seus usuários às penalidades 
da lei - nem empre justa, mas reguladora) . Causas 
institucionalizadas como o incentivo ao nazismo, 
ao sadomasoquismo ou a propaganda de milhares 
de novas religiões que se alastram pelo mundo, 
enfim, todas as referências acima não refletem o 
nobre mecanismo cio MKT Social, mas, antes, 
constituem-se cio engenhoso meca nismo do 
Marketing de Idéias. 

3. OVOS DE OURO 

(Criatividade) 

Usa r a criativ idade para penetrar na mídia 
supersaturada e quebra r os mecanismos de defesa 
receptiva dos consumidores significa algo que 
requer grande talento e imaginação. (SEMENIK; 
BAMOSSY, 1995:455) 

A utiliza ção d processos criat ivos pode 
ultrapassar as barreiras da exposição e da percepção 



seletiva, através ele recursos como ação, cor, som, 
texto, títulos originais ... A criação possibilita comu
nicar um conceito ele maneira favorável e memoriável. 
"Apague esta idéia/", por exemplo: difícil apagar 
tal idéia ele nossa memória perceptiva; com a freqüência 
que já lemos ou escutamos o conceito, interiorizamos 
seu significado e apreendemos dele uma bandeira 
contra o hábito de fumar. 

Ao longo ela História, as cidades têm sido cenário 
ele negócios, fomento, festas e manifestações públicas. 
Espaços onde templos, monumentos e instituições 
perpetuam seus valores e idéias. 

De uma ceita forma, nas cidades materializou-se 
a criatividade humana, e a produção ela autonomia, 
a liberdade, os indivíduos e os gostos tomaram 
lugar. A cena ela rua é objeto ele inúmeros textos e 
imagens. 

As reformas urbanas têm sido notórias, como 
empreendimentos que dão vazão ao fascínio e ao 
belo, referendam o progresso tecnológico, abrem 
vias ele circulação para fundamentos ela razão 
moderna, elaboram o lugar elo homem e demarcam 
os campos elo público e elo privado . Faz-se 
necessário produzir não somente instrumentos de 
transmissão da emoção estética, mas principalmente 
instituir as condições ele recepção estética. 

Justamente as experiências criadoras incrementam 
as relações e o refinamento das descobertas, por 
ser a criatividade, em primeira análise, função do 
interagir humano com o seu meio. O avanço das 
ciências torna indispensável o ajustamento de todos 
ao ambiente global, despertando no indivíduo 
novos moldes ele adaptação e ele percepção, para 
que possa maximizar seu usufruto. A dimensão 
criadora leva o indivíduo a ativar e potencializar 
sua mente. 

Dentre as teorias filosóficas que pretendem 
explicar a criatividade há aquelas que a consideram 
ligada ao poder superior e à intuição (Platão dizia 
haver no a1tista uma divindade que o movia); há 
quem a designe como energia vital, comparada à 
própria evolução das espécies, e outros autores 
situam a dimensão criadora como força cósmica, 
com poder renovador universalizante. 

São igualmente vastas as contribuições da 
Psicologia nesta área. A psicanálise, por exemplo, 
é apontada como uma das mais contundentes 
influências teóricas para o estudo elo fazer criativo. 
Freud sustentava a tese de que a criatividade se 
originaria ele um conflito dentro elo inconsciente. 
Corroborava, então, a hipótese ela auto-realização, 

isto é, quando a premência elo indivíduo de realizar 
algo reforçaria seu próprio ego. 

Assim, em vários campos, como nas recentes 
contribuições da heurística (ciência que estuda as 
constantes elo pensamento criativo), encontram-se 
fundamentos para as pesquisas sobre criatividade. 

Com efeito, a criatividade não é um caminho 
ele perfeição, sabendo-se que o ato criativo deriva 
do pensamento ambíguo, contraditório, aleatório 
e maleável. Normalmente descrito como pensamento 
divergente, baseia-se em estágios de experimen
tação, hipótese, especulação, ensaio e erro. 

O percurso do sucesso elo pensamento criativo 
acontece por vias infinitas, cuja similaridade ou 
contraste elas estratégias e práticas dificilmente são 
revelados em padrões e fórmulas . Ainda assim, 
fatores-chave ele êxito em processos ele criação 
encontram - num clima ele liberdade e abertura 
na seleção cio conjunto adequado de ferramentas: 
no recurso da criatividade coletiva eficaz e numa 
abordagem feliz - bons alicerces (KING; 
SCHLICKSUPP, 1999). 

A proliferação de bens, serviços e idéias é 
processada, individualmente, na mente do consumidor, 
cuja memória não é um computador capaz de 
armazenar um volume infinito de informações e 
ele estímulos difundidos. Para TROUT (2000), o 
consumidor curte hoje, eufórico, a "era da escolha", 
isto é, um cenário onde instituições, marcas e idéias 
deverão brandir contra a concorrência diferenças 
relevantes e claramente perceptíveis pelo consumidor. 

Condicionada a dimensão criadora às pressões 
culturais, ~1 mobilidade social e à aceleraç;âo tecnológica, 
a humanidade passa a exigir, por outro lado, novos 
vetores de cria tividade, tanto no celeiro das artes 
como no campo elas ciências. 

4. DE GRÃO EM GRÃO 

(Imagem; signo; palavra) 

A mídia publicitária é, atualmente, um elos mais 
poderosos instrumentos para a construção ele uma 
percepção coletiva de imagens. A marca de uma 
instituição, ele um produto ou ele um dado conceito 
é um organismo vivo, formado por impressões que 
vão muito além ele suas características físicas e 
operacionais. A logomarca da Coca-Cola foi avaliada 
em US$140 milhões- algo fantástico para um nome 
que não teria outro significado nos dicionários elo 
1 laneta. 

O fato é que o homem não se limita à impressão 
imediata do seu entorno, mas está em condições 
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ele ultrapassar os limites da experiência sensorial, 
para penetrar na essência elas coisas, abstraindo 
características isoladas e captando profundos 
enlaces e relações em que as coisas se encontram. 

O tema deste trabalho quer centralizar-se na 
análise ela estrutura ela consciência, na capacidade 
que o homem tem de refletir o mundo em suas 
relações complexas e abstratas - mais profunda
mente elo que permite a percepção sensível - e na 
estreita participação ela linguagem neste processo 
de decodificação do mundo. Para, num momento 
posterior, compreender os mecanismos utilizados 
pelo Marketing de Idéias e suas implicações na 
aceitação e rejeição ele conceitos. 

Um conceito difundido pelas vias do Marketing 
de Idéias estará alicerçado nas dimensões do 
imaginário, do simbólico e do real, tanto no que 
tange à produção e veiculação da idéia, quanto no 
reflexo ela percepção pelo mercado. A imagem publi
citária vale-se ele signos ele valor iconográfico para 
impor denotações compartilhadas pela sociedade. 

Há séculos atrás acreditava-se que, para 
convencer um ouvinte, o orador deveria clemonstrar
lhe que suas conclusões discursivas derivavam de 
postulações inquestionáveis, cuja obviedacle não 
seria posta em dúvida. Desta maneira, a arte da 
Retórica filtrava opiniões e pensamentos comuns e 
institucionalizados (ele cuja lógica o receptor estivesse 
historicamente convencido) e promovia uma 
espécie ele 'fraude sutil'. 

Até hoje, baseados em premissas universais , 
aniculam-se argumentos reunidos sob a forma ele 
figuras retóricas, usados com abundância pela 
prática publicitária, tais como a metáfora, a 
metonímia, a ironia, o sarcasmo etc. (Transponanclo 
o conceito de artifícios retóricos para um quadro 
imagético, propõe-se a seguinte hipótese ele uma 
anúncio: a mão estendida nos oferece uma xícara 
da qual visualizamos, fumegante, o café recém
vertido, enquanto sobre o plano uperior do 
quadro, sobe um fino véu de vapor que nos conduz, 
imediatamente, à certeza do café quentinho). 

O signo icônico é tecido por relãções entre 
fenômenos visuais (imagens), verbais (palavras) 
e conceituais (idéias); esta rede é homóloga ao 
modelo de relações perceptivas que cada indivíduo 
constrói. De tal forma que, onde quer que o homem 
deite seu olhar, esse ato estará, irremediavelmente, 
impregnado de temporalidade, de algum nível de 
percepção e do interesse em decodificar e opinar 
sobre todas as coisas. 

5. BICO DE PENA 

(Informação; comunicação; mensagem) 

Os meios de comunicação deixaram de ser 
apenas veículos para expressar opiniões públicas 
e se transformaram em geradores, guias de opinião 
e em instrumento ele propaganda de interesses 
privados e individuais. 

É possível, no entanto, hierarquizar os fatores que 
intervêm na percepção, e aí reconhecer os que 
estão ligados às características dos estímulos dos 
receptores, às condições neurofisiológicas da 
transmissão da informação para os centros 
ne1vosos, e os que, c.le natureza mais cognitiva, 
dependem c.le processos conceituais superiores e 
da integração e.las experiências do sujeito. 
(DORON; PAROT, 1998:580) 

Difundir mensagens pura e simplesmente é uma 
atividade que se instala no pólo oposto ao elos 
esforços empreendidos para se posicionar 
mensagens. Assim como um elevado padrão ele 
alastramento não configura, por si só, o alcance ela 
percepção que se deseja para o conteúdo informativo. 
A imaginação ele Marketing, expressão extraída de 
livro homônimo, consagra a precedência das idéias 
sobre os feitos, já que a imaginação gera a idéia e 
depois, para ser eficaz, precisa convertê-la em 
resultados. Sem um conteúdo informativo desejável, 
dificilmente as mensagens deixarão de ser coletâneas 
de dados brutos com registros meramente seriados 
para, ao contrário, imporem ordem, categorias e idéias 
aos dados coletados. Usualmente, a complexidade 
costuma maquiar informações sem peso e com 
sentidos vagos, fazendo crer que, para ser bem 
sucedida, uma mensagem deve ser clara, objetiva, 
mas também criativa. 

A difusão de causas e idéias é o tipo ele empre
endimento que ocorre com desenvoltura em um 
macro ambiente ou no seio das pequenas 
instituições. Centenas de práticas contemplando 
conteúdos informativos conceituais endossam a 
premência da veiculação de idéias, no sentido ele 
atender interesses e demandas, além de impor à 
sociedade, através de seu poder decisório, maior 
comprometimento. 

Enquanto o Marketing Social apropria-se dos 
conhecimentos mercadológicos para difundir 
inovações, com o intuito ele favorecer o 
desenvolvimento e bem-estar da sociedade, o 
Marketing de Idéias redescobre o consumidQr por 



meio do diálogo interativo, gerando condições para 
que se construa o processo ele reflexão, participação 
e mudança social. Os resultados são mensuráveis 
pelos seus efeitos e avaliados por sua eficácia. 

Dispondo cio significado de desconstrução, 
proposto por Derrida, em glossário ele SANTIAGO 
0976: 17), desdobra-se este trabalho, no sentido ele 

denunciar num determinado texto aquilo que é 
valorizado e em nome de quê e, ao mesmo tempo, 
em desrecalcar o que foi estruturalmente dissimulado 
nesse texto. 

ão somente se difere o Marketing de Idéias cio 
MKT Social, em certos casos pela ausência ele 
benefícios sociais, como também pela dialética cio 
visual - ou o jogo cio esvaziamento. 

Falar obre a dialética cio vi uai equivale a 
equiparar o Marketing de Idéias ao Marketing de 
produtos e serviços na proporção em que a essência 
ele bens e conceitos ferem o consumidor, com seu 
poder de altericlacle tão necessário ao processo 
mesmo da identificação imaginária. A vocação de 
toda superfície que nos olha é nos concernir para 
além ele sua visibilidade evidente, fazendo-nos 
capaz ele averiguar sua opticidade ideal e sem 
ameaça. Em todo o mundo, para as idéias as 
mercadorias, a ausência dá conteúdo ao objeto. 
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(Essa situação) fornece algo como uma 
experiência em que a privação (do visível) 
desencadeia, de maneira inteiramente inesperada 
(como um sintoma), a abertura de uma dialética 
(visual) que a ultrapassa, que a revela e que a 
implica. (DIDJ-HUBERMAN, 1995:99) 

Portanto, na esfera das idéias, a verdade normal
mente remete-se à verdade do desejo, como querem 
o Marketing e a Publicidade. Os homens e os signos 
se apossam uns dos outros com a mesma violência 
mas o pensador não é aquele que colhe a verclacl~ 
pronta; por sua inquietude, está sempre alerta para 
os mais insignificantes traços que denunciem 0 
oculto. 

Mesmo ao trilhar o caminho da verdade, o 
indivíduo não chegará a uma luz sem sombras; o 
que terá, neste percurso, serão critérios da verdade 
frágeis e por demais subjetivos para determinarei~ 
uma verdade absoluta . O que funda a subjetividade 
é a não transparência e, com ela a viabilização ela 
mentira, cio ocultamento, ela distorção. Os conceitos 
mantêm uma relação com o enigma, com o silêncio, 
que lhes é essencial. Então, para buscar a verdade 
nas idéias difundidas "é preciso também escutar o 
logos" (...) "que significa pousar, estender diante, 
assim como recolher" (GARCIA-ROZA, 1990:50-51). 
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A verdadeira e cura é seletiva; se deixa de ouvir 
algo, talvez pretenda interpretar o silêncio. 

O gerador de significação, nos contextos de 
Marketing de Idéias, é o jogo entre seus elementos 
estruturais e funcionais , ou seja, o jogo de traços, 
o jogo formal das diferenças. Antigamente, a 
estrutura era neutralizada e reduzida a um centro 
(uma origem, uma presença) . Com o decorrer do 
tempo, o centro deixa de ser um lugar fixo e passa 
a ser encarado como função , espécie de não-lugar 
onde indefinidamente se fazem substituições de 
signos. Esta nova concepção corrobora a noção de 
que o significado de uma idéia é resultado ele uma 
extração exclusiva, ímpar, quando o sujeito poderá 
comprometer-se ou refutar aquilo que depreendeu. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A verdade, tendo dela a humanidade tomado posse 
ou não, jamais poderá ser adquirida através ela expe
riência do mundo externo; o que se exprime pelos 
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o Dom Ouixbte de Miguel 
de Cervantes saavedra 

1 

Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em 1547, 
provavelmente a 29 de setembro, dia de São Miguel, 
em Alcalá de Henares, e morreu em Madri a 23 de 
abril de 1616. Fez os estudos habituais para um 
jovem de sua época e condição social, recebendo 
elogios dos professores pelo seu talento e aplicação. 
Em 1570, tornou-se soldado no regimento ele 
infantaria espanhol estacionado em Nápoles; em 
1571, lutou na batalha ele Lepanto, em que a armada 
espanhola derrotou os turcos ao largo ela costa 
grega. Nessa batalha, perdeu a mão esquerda e por 
isso passou à história como o Manco de Lepanto. 

Em 1575, após o serviço militar, na viagem de 
volta à Espanha, foi feito prisioneiro e passou cinco 
anos como escravo em Argel. Resgatado em 1580, 
voltou ao seu país natal e a partir ele então levou 
uma vida dura e sem maiores acontecimentos, a 

e 

não ser por diversos confrontos com a justiça real, ~ :"' 
ao quais lhe valeram vários curtos períodos ele · ...--;;;.;.,:.i..__ 
prisã . Seu principal ganha-pão foi o trabalho como 
coletor d impostos, e os confrontos com a justiça 
foram causados por dúvidas quanto à lisura ele suas 
práticas. Ao contrário ela unanimidade que 
caracteriza seu julgamento literário, não há até hoje, 
e provavelmente nunca haverá, devido à insuficiência 
documental , um veredicto final quanto à veracidade 
ou não elas acusações de que foi réu. 

Cervantes morreu em m ia obscuridade não sem 
antes ter, contraditoriamente, brindado o mundo 
com uma série ele obras literárias ele primeira 
grandeza, elas quais o Engenboso Fidalgo Dom 
Quixote da Mancha é com justiça a mais célebre, 
por ter atingido tal grandeza, que por si só bastaria 
para fazer a fama não apenas de um autor, mas de 
toda uma literatura. 

leonardo josé 
magalhães gomes 

\ 

Leonardo José Magalhães Gomes nasceu em 
Belo Horizonte em 1952. É licenciado em História 
pela UFMG. Foi professor do Departamento de 
História dessa mesma universidade e diretor do 
Museu Histórico Abílio Barreto. Em 2005 foi o 
curador da exposição Dom Quixote 400 Anos, 
promovida pela Bibl ioteca pública Estadual Luis 
de Bessa da Secretaria de Estado de Cultura de 
Minas Gerais. 



II 

Cervantes publicou a primeira parte do Dom 
Quixote em 1605. Tinha então 58 anos e já havia 
escrito uma série de obras, dentre as quais podemos 
destacar a novela La Galatea e as peças de teatro 
Los Tratos de Argel, La Destruición de Numancia e 
La Bata/la Naval, bem como uma variada série de 
poemas. Ao escrever o Quixote era, portanto, um 
escritor experimentado em seu ofício e um ser 
humano escarmentado pelas agruras da vida. Essas 
duas características são importantíssimas para se 
compreender tanto a qualidade literária elo livro 
quanto o humor desencantado que o perpassa. Sua 
expectativa de fama e glória literária era baixa e, 
talvez por isso mesmo, em sua tentativa de cativar 
o leitor, ele não tenha tentado nenhum elas formas 
tradicionais e tenha, ousadamente, preferido um 
arremedo dos livros de cavalaria muito em voga 
na época. Ao ironizar um gênero considerado "nobre", 
lançou a semente ela novela moderna, a epopéia 
possível segundo Lukács, o gênero-chave da literatura 
ocidental. É por isso que o Dom Quixote pode ser 
considerado o livro fundador ela literatura moderna. 

Impresso e posto à venda em janeiro ele 1605, 
em Maclri, o livro teve, apenas no ano de seu 
lançamento, seis outras edições, fato que, se indica 
apreciável suce_sso ainda hoje , era raríssimo 
naqueles tempos ele papel muito mais caro, 
clificulclacles editoriais bem maiores e mercado 
consumidor mais restrito que o atual. Em suma: 
desde o início, o Dom Quixote foi um sucesso não 
apenas de crítica, mas também de público. 

Esse sucesso popular provocou uma incomum 
continuidade editorial, com as edições se 
sucedendo no ritmo da demanda incansável. 
Apareceram, também, além das previsíveis 
traduções para as principais línguas européias, 
diversas continuações ela obra feitas por outros 
autores que não Cervantes, prova incontestável elo 
seu prestígio e sucesso comercial. Essa 
continuações espúrias levaram o autor a escrever 
a sua, a verdadeira, que foi publicada em 1615 e 
agora constitui a segunda parte ela obra. 

m 

Pouquíssimas - se alguma houve - obras literárias 
entraram tão espontaneamente no imaginário ocidental 
como o Dom Quixote. Como principal prova dessa 

afirmação basta-nos examinar os verbetes dos 
dicionários correntes da língua portuguesa . Neles 
encontraremos uma série de palavras já há muito 
incorporadas à nossa língua que têm sua origem 
na novela cervantina: 

Do DICIONÁRIO CONTEMPORÂNEO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA CALDAS AULETE: 

-DOM-QUIXOTE, S. M. aquele que, ingenua-mente, 
pretende ajudar os bons, castigar os maus, debelar 
os abusos, e que defende causas alheias em prejuízo 
próprio; Quixote. ??? ??? Pessoa alta e magra, de 
triste figura. ??? ???F. Don Quijote (célebre herói de 
Cervantes). 
E mais: dom-quixotesco, dom-quixotismo , 
quixotada, quixote, quixotescamente, quixotesco, 
quixotice, quixótico, quixotismo. 

Do DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA 
LÍNGUA PORTUGUESA 1.0: 

-Dom-quixote: s.m. m.q. quixote? GRAM PL.: dom
quixotes 
Além de: Dom-quixotesco, Dom-quixotismo, 
Quixotada, Quixote, Quixotesco, Quixotice, 
Quixótico, Quixotismo. 

Até a amada ele D. Quixote se tornou substantivo 
português: 

Do DICIONÁRIO CONTEMPORÂNEO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA CALDAS AULETE: 

-DULCINÉIA, s. f. nome faceto que se dá a uma 
namorada: foi ver a sua dulcinéia . ??? ??? F. nome 
da dama ele D. Quixote no romance de Cervantes. 

Do DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA 
ÚVGUA PORTUGUESA 1.0: 

-Dulcinéia: s.f. mulher galanteada; namorada? etim 
esp. clulcinea, p.alus. à personagem Dulcinea dei 
Toboso, camponesa rude transformada pelo herói 
em clama idealizada, da obra Don Quixote de la 
Mancha,cle M. de Cervantes 0547-1616, escritor 
espanhol). 

e consultarmos dicionários das demais línguas 
ocidentais, o resultado será o mesmo. Em todas 
elas, há uma quantidade significativa ele vocábulos 
01iginá1ios cio Dom QuLwte, demonstrativo indiscutível 
da perpetuação elo personagem naquilo que as 
culturas têm de mais característico, ua língua. 



IV 

Muitas são as razões para tal sucesso. A principal 
delas é, sem dúvida nenhuma, a grande qualidade 
do livro. É preciso que se diga sem rodeios, o Dom 
Quixote é um ótimo livro, que como todas as 
grandes obras de arte, permite várias leituras. O 
leitor desocupado, interessado apenas no enredo 
e que não pretende uma leitura crítica com maiores 
análises, pode se deliciar e rir à vontade com as 
desventuras e as trapalhadas do personagem-título 
e de seu escudeiro, se emocionar com sua bondade 
e suas desventuras, meditar sobre a sabedoria cios 
diálogos entre os dois e, finalmente, se comover 
com a recuperação ela lucidez e com a morte cio 
cavaleiro, digna de um fidalgo manchego. 

Também os leitores psicólogos têm no livro uma 
inesgotável fonte ele estímulo. ele o autor espanhol 
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trata de duas das mais perenes características do 
ser humano: a busca ele um id al inatingível ele 
perfeição e a necessidade de se misturar a realidade 
com a fantasia para tornar a vicia mais agradáve l. 
Porque, se pensarmos bem, Alonso Quijana não 
fez outra coisa senão se julgar um ser perfeito, um 
cavaleiro andante, uma espécie de super-herói da 
época, exatamente o ideal de perfeição a ser 
buscado mesmo não sendo, no entanto, possível. 
E para tal, nosso protagonista faz uma mistura ela 
realidade com a fantasia digna cios loucos mais 
loucos, e, ainda assim, comovente por sua boa fé. 

Mas, já foi dito, essas grandes obras ele arte são 
inesgotáveis. Elas trazem em si, portanto, uma série 
de outras leituras que, obviamente, não estarão 
nesse artigo. Mesmo assim, gostaria de chamar a 
atenção para mais um aspecto do livro: sua 
modernidade formal, sua inserção antecipada no 
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que posteriormente se chamou de meta-literatura 
e da qual Jorge Luis Borges foi o grande mestre no 
século XX. 

V 

Porque o Dom Quixote é, também, um livro 
sobre livros. Desde o início é destacado por 
Cervantes o amor do protagonista pelos livros, sua 
dedicação à leitura, que o levaram não só a vender 
parte de seus parcos bens para aquisição de novas 
obras, como a passar todo o seu tempo na 
biblioteca. Essa monomania é exatamente a 
responsável pela metamorfose do pacato e 
sedentário fidalgo no cavaleiro armado que sai pelo 
mundo à busca de aventuras. Alonso Quijano se 
transformou em Dom Quixote pela força que a 
leitura teve em sua imaginação o que o levou à 
uma incapacidade de discernir o mundo real e 
mesquinho do mundo imaginário e grandioso. É 
tão melhor viver as aventuras de um herói a ser 
um fraco humano envolvido pelo irritante cotidiano, 
que nosso ~erói logo de início conquista nossas 
simpatias. E na sua coragem de fazer o que 
queremos mas não podemos ou ousamos que ele 
se destaca. E ne sa metamorfose está contido o 
grande poder da leitura, o de nos levar a uma 
transformação radical de nossas vidas. 

No decorrer do livro, há toda uma contínua 
preocupação com a ane literária, suas possibilidades 
formais e suas conseqüências vitais. Após a 
transformação do leitor Alonso no ator Quixote, e 
sua conseqüente partida pelos descaminhos cio 
mundo, há uma série ele episódios que podem ser 
considerados como sub-livros dentro do livro. São 
novelas que teriam vida independente caso 
Cervantes optasse por editá-las isoladamente, e que 
estariam bem integrados como mais algumas ele 
uas Novelas Exemplares publicadas por ele em 

1613. O símbolo maior desses episódios é o do Curioso 
Impertinente no capítulo XXIII da primeira parte . 

Há também a nece sidade de explicar, bem ao 
gosto da época, a origem cio livro como sendo a 
tradução de um original árabe devido à pena de 
Cide Hamete Benengeli, autor imaginário criado 
por Cervantes. Em um período em que a Santa 
Inquisição tinha poder de vida e de morte sobre 
aqueles que incorriam em eu desagrado e era 
muito útil poder atribuir a autoria de uma obra a 
outro autor, e esse era um recurso muito usado 
como no caso cio Julinho da Adelaide, personagen~ 
criado por Chico Buarque para driblar a censura 
da ditadura militar. 

Cervantes faz, também, crítica literária e da mais 
seriamente valorativa ao colocar o cura e o barbeiro 
- numa clara alusão à inquisição, que dava o 
veredicto, mas não o executava, representada pelo 
cura, e ao braço secu lar, que faz ia executar a 
condenação, representado pelo barbeiro - como 
os escrutinadores da biblioteca de Dom Quixote. 
Nessa avaliação, os dois discutem as qualidades 
dos livros lidos pe lo fidalgo, todos livros 
verdadeiros, e condenam a maioria ao fogo . Alguns 
são destinados ao purgatório e uns poucos são 
absolvidos tanto por suas qualidades literárias, 
quanto pela veracidade cio que está contido neles. 
É curioso notar que nesse julgamento o autor julga 
a si próprio através de sua novela La Galatea e 
não a absolve, mas coloca sua obra no purgatório 
para que o futuro a julgue. 

Um terceiro aspecto a ser salientado, e esse é 
um toque ele genialidade incomum em qualquer 
época artística, encontra-se na segunda parte cio 
livro, publicada em 1615. Dom Quixote passeia 
por uma Espanha que , por já haver travado 
conhecimento consigo pela leitura ela primeira parte 
ela obra, pode, então, ter um comportamento adequado 
com o personagem, tratando-o e discutindo sua 
atuação com verdadeiro conhecimento ele causa. 
Esse artifício torna possíveis algumas aventuras ela 
segunda parte da obra, como o governo de Barataria 
entregue a Sancho, e o vôo ela dupla no cavalo 
mágico Clavilenho que, de outra maneira, seriam 
absolutamente inverossímeis . Aí Cervantes se 
aproveita de seu natural ismo total para desautorizar 
a continuação espúria cio Quixote publicada por 
Avellaneda em 1614 e garantir a integridade ele sua 
criação. Há também o episódio da visita do herói a 
uma gráfica em Barcelona no qual se discutem os 
riscos comerciais do mercado livreiro, a possibilidade 
de se fazer uma tradução adequada de uma obra 
estrangeira e demais a pectos práticos ela atividade 
literária que apenas reforçam a impressão ele 
genialidade deixada pelo mestre espanhol. 

VI 

Mas o Dom Quixote não é apenas isso, é muito 
mais . Além de suas qualidade intrínsecas, e por 
elas mesmas, o Dom Quixote tem sido, ao longo 
desses quatro séculos, uma fonte inesgotável ele 
inspiração para outras obras ele ane as mais diversas 
- uma obra-tronco, geradora d outras obras ele 
arte, por analogia com as células-tronco do corpo 
humano, geradoras ele outras células. 



. Na literatura temos, além das já mencionadas 
continuações, inúmeras obras, de todos os gêneros: 
peças de teatro, poemas, romances, sátiras etc. Há 
também uma verdadeira biblioteca só de interpre
tações, análises, explicações e comentários do Quixote. 

Nas outras artes, o quadro não é menos rico. Na 
música, temos óperas, operetas, musicais, sinfonias, 
poemas sinfônicos, balés, canções ele câmara etc., 
dedicados ao ou inspirados pelo Dom. O mesmo 
se pode dizer do cinema, com muitos filmes que 
narram as suas aventuras. 

Nas artes plásticas, há duas categorias distintas 
de obras inspiradas pelo nosso herói. À primeira, 
pertencem as ilustrações ele edições da novela. Dela 
fazem parte autores como Gustave Doré, Salvador 
Dali etc. Na segunda, estão aqueles artistas que 
elaboraram obras inspiradas pelo texto, mas sem 
terem o intuito específico de ilustrar uma edição. 
Aí estão Daumier, Picasso, Cancliclo Portinari e 
muitos outros . 

-

Mas, nesse ano ele centenário, na- verdade o 
quarto, não basta apenas visitarmos as exposições 
comemorativas e apreciarmos as obras inspiradas 
pelo Dom Quixote. Estas e aquelas atenuam a 
crueza grandiosa do herói através cios inevitáveis 
filtros impostos pelas necessidades ele adaptação e 
reconstrução cio mito. A permanência de Alonso 
Quijano e de seu duplo está ligada às sucessivas 
gerações ele leitores que, ao longo cios séculos, 
souberam manter viva sua chama idealista, 
reinterpretá-la e adaptá-la às circunstâncias próprias 
de cada época. Por isso, e não apenas para deleite 
pessoal, devemos sempre ler e reler o original tanto 
quanto po síve l, para que sintamos em sua 
totalidade a grandeza indestrutível elo herói que 
em sua generosidade ingênua, seu desejo ele ju tiça 
e seu descaso para consigo mesmo é um símbolo, 
se não ele todos, pelo menos elos melhores ele nós. 

-



jC~DERNOS 
19 

-,1 
Ll)OGRAFICOS i 

Andersen e a modernidade: 
200 anos <1805 - 2005> 

I 

• 

Maria da Graça Rios 

Mestre em Literatura Brasileira pela UFMG. 
Pesquisadora e escritora, com oito livros 
publicados e vários prêmios literários. 

Hans Christian Andersen nasceu em 2 de 
abril de 1805, na pequena cidade de Odense, 
na Dinamarca. Era filho de um sapateiro 
pobre e de uma lavadeira de poucas letras. 
Mesmo sendo tão pobres, o pai de Andersen 
possuía a lguma leitura e estimulou a 
capacidade imaginativa do filho. Mostrou-lhe 
que poderia sonhar com uma vida melhor. A 
mãe, Ana Marie, contava-lhe que na infância 
pedira esmolas na rua, sentindo nisso uma 
profunda vergonha. Aos onze anos de idade, 
perdeu o pai, morto nas guerras napoleô
nicas. Sua mãe casou-se de novo, mas o 
padrasto era também pobre, e Andersen 
precisou estudar numa escola pública para 
crianças indigentes. Ao final de três anos de 
escola, querendo fazer fortuna para ajudar a 

f <? mãe doente, Andersen foi para Copenhagen, 
com apenas dezessete rigdalers no bolso. 
Pensava trabalhar no palco, como dançarino, 
cantor ou ator, mas os diretores de teatro 
deram-lhe pouca atenção. Conseguiu , 
todavia, conquistar a amizade do Conselheiro 
de E taclo Jonas Collin, que lhe conseguiu 
uma bolsa de e tudo . A duras penas, Andersen 
completou sua educação e colar. 

Aos dezessete anos, já escr via seus 
primeiros versos. Tais versos não conseguira-m 
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fazer elo autor uma pessoa feliz no amor: apaixonou-se três vezes (por Riborg Voigt, irmã 
ele um colega de estudos; por Luísa Collin, filha ele seu protetor, Jonas Collin; por Geni 
Lincl, cantora lírica muito bela), mas acabou solteirão. 

Para fugir de suas desditas, viajava. Viajou a viela inteira, dentro e fora ela Pátria. Esteve 
na Áustria e na Alemanha. Em Paris, foi recebido por Vítor Hugo. Na Suíça, escreveu um 
esboço de A · Sereiazinha. Conheceu Charles Dickens na Alemanha e percorreu a Espanha 
em seus pontos pitore cos. Na Itália, escreveu a ação de O improvisador (romance 
autobiográfico) traduzido para o sueco, o alemão e o inglês. 

O patinho feio e outros contos concederam ao esoitor o sucesso mundano: era recebido 
por príncipes e reis. A despeito de adorar os elogios e de se envaidecer com suas vitórias, foi 
capaz ele perceber as iniqüidades que lavravam nos salões. Escreveu, então, ferina crítica 
social, em contos como A roupa nova do imperador e O guardador de porcos. Foram esses 
contos mordazes e poéticos que lhe granjearam fortuna e fama. O criador cios Eventyr 
morreu em Copenhagen, na manhã de 4 de agosto ele 1875. 

Bruno Bettelheim, em seu livro A psicanálise dos contos de fadas nos diz da importância das 
histórias na vida das crianças. A partir dos contos, torna-se possível formar a consciência de 
nossa existência, pois neles se poderá encontrar um significado para a vida e, posteriormente, 
alcançar a maturidade psicológica. É necessário que a criança se encontre harmonizada 
com suas ansiedades e aspirações. Reconhecer plenamente suas dificuldades e encontrar 
sugestões para a resolução dos problemas constitui um cios objetivos de ler ou ouvir histórias 
de fadas. Como a criança a cada momento está exposta à sociedade em que vive, certamente 
aprenderá a enfrentar as condições que lhe são próprias, desde que seus recursos interiores 
o permitam. 

Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana, os contos de fadas transmitem 
importantes mensagens à mente consciente, pré-consciente e inconsciente. Falam elas pressões 
internas graves, de forma que a criança inconscientemente compreende a engrenagem desses 
dissabores, sabendo que uma luta contra as adversidades é necessária. A pessoa pode não 
se intimidar e sim defrontar de modo firme com as opressões inesperadas. A criança precisa 
de que lhe sejam dadas sugestões em forma simbólica sobre a forma como pode lidar com 
estas questões e crescer a salvo para a maturidade. 

As histórias modernas procuram colocar a infância "fora ele perigo", não mencionando a 
morte, o envelhecimento, os limites da existência, o desejo de viela eterna. O conto de 
fadas de Andersen, ao contrário, fornece dados sobre estes eventos, permitindo à criança 
aprender os problemas e entre as dualidades bem versus mal, superar decepções narcísicas, 
dilemas edípicos, rivalidades fraternas. Os contos auxiliam-na a abandonar dependências 
infantis e a obter um sentimento de individualidade e de auto-valorização. É assim que os 
contos de fadas têm um valor inigualável, oferecendo novas dimensões à imaginação infantil, 
o que ela não descobriria por si só. Segundo Freud, somente a partir da luta o homem pode 
extrair entido para ser. 

Quanto mais simples e direto o personagem, tanto mais fácil para a criança identificar-se 
com ele. Ela se identifica com o bom herói não por causa de sua bondade, mas porque a 
condição desse herói lhe traz um profundo apelo positivo. A criança decide se quer ser boa 
quando se projeta realmente num bom personagem, como por exemplo O soldadinho 
de chumbo. 

Os conflitos internos profundos originados em no sos impulsos profundos e emoções 
violentas não são focalizados pela literatura moderna. No entanto, a criança está sujeita a 



sentimentos de solidão e isolamento, que é incapaz de expressar por palavras: medo do 
escuro, de algum animal, do próprio corpo. O conto de fadas torna essas ansiedades 
presentes na sociedade, dissipando principalmente o medo da morte. Isso está descrito no 
final: "E eles viveram felizes para sempre'. No mundo atual, midiático, as histórias demonstram 
que o homem, mesmo isolado como se encontra, pode conseguir relações significativas e 
compensadoras com os outros. 

Os contos de fadas favorecem o desenvolvimento da personalidade infantil. Nesse sentido, 
são, antes de tudo, obras de arte. Serão diferentes em cada pessoa, e diferentes para uma 
mesma pessoa em vários momentos e fases. A criança extrairá dos contos de fadas os 
significados necessários ao momento em que vive. 

Os contos de Hans Christian abundam em motivos religiosos. Isso porque se originaram 
em períodos em que a religião era pa1te muito importante na viela. Os sapatinhos vermelhos, 
A pequena vendedora de fóiforos, A menina que pisou no pão sugerem o conforto que a 
religião traz, quando o instante é de extremo sofrimento. 

Deve-se salientar que os fatores inconscientes da história não elevem ser revelados à 
criança. Mesmo que o contador adivinhe porque o menino ficou envolvido por um dado 
conto, é melhor que guarde esse conhecimento para si. As reações da criancinha são 
subconscientes e elevem permanecer assim, até que ela alcance uma idade mais madura. 
Explicar para a criança porque um conto é tão cativante equivale a destruir o encantamento 
da história. Destrói-se também o potencial em ajudar a criança a lutar por si só e dominar 
sozinha o problema que a história significa. 

Os contos de fadas dirigem a criança para a descoberta de sua identidade e comunicação 
e sugerem as experiências precisas para de envolver o seu caráter. Declaram que uma vida 
compensadora está ao alcance ela pessoa, apesar ela adversidade. As histórias de Andersen 
prometem à criança que se ela ousar ne sa busca, os poderes elo bem a ajudarão a conseguir 
o conhecimento de si mesma. Isso acontece com A pequena sereia. As estórias advertem 
que os muito medíocres e temerosos não se arriscam a um auto-encontro, daí advindo um 
existir monótono e um destino ruim. 

Infelizmente, as crianças hoje recebem os contos de fada sem maiores significações, 
através ele filmes ou seriados ela tevê. Enquanto tal, as histórias não querem descrever o 
mundo como é, nem aconselhar o que alguém eleve fazer. Os contos são terapêuticos 
exatamente porque os pacientes encontram sua própria solução para os conflitos. Não são 
uma informação sobre o mundo exterior, mas tratam os processos interiores do indivíduo. 
Esses contos fornecem percepções profundas que sustentaram a humanidade em seus 
maiores sofrimentos, uma herança transmitida de forma simples às crianças. Lewis Carroll 
chamou-os um "presente de amor", termo que dificilmente se aplicaria a um mito, como 
Tommelise. 

Tanto os mitos quanto as histórias respondem às questões: o que é realmente o mundo? 
Como viver nele? Como posso ser eu mesmo? Os mitos dão respostas taxativas, enquanto 
as histórias sugerem: suas mensagens implicam soluções, mas não as definem. Caberá à 
fantasia infantil o modo de aplicar a si mesma o que a história revela sobre a natureza 
humana. A criança confia nos contos de fadas porque a visão do mundo aí apresentada está 
de acordo com a sua. 

a escola, preci amos trabalhar o aluno como uma pessoa inteira. As histórias de fadas 
ampliam seus referenciais de mundo, atualmente, em todas as linguagens (escrita, sonora, 
dramática, cinematográfica, corporal). Os problemas da criança são questionados, colocando 



em outros prismas preocupações não resolvidas. Pais, educadores, psicólogos, fonoauclió
logos, assistentes sociais, todos estão interessados em conhecer a dinâmica da contação. 

Muitas vezes ouvimos perguntas deste tipo: a criança sente-se feliz ou angustiada ao ler 
obras como A Roupa Nova do Imperador? É como se a consciência ela opressão e elo 
sofrimento não fizessem parte da experiência infantil. A televisão e a mídia em geral oferecem 
toda espécie ele violência, mas achamos que as histórias devem ser amenizadas , 

. descaracterizadas de sua forma original, às vezes, arrepiante. 
O lobo, na versão original, devora a chapeuzinho, por sua imprudência. Os dois porquinhos 

Palhaço e Palito também são comidos, por sua falta de precaução. Não existe a versão de 
que fogem para a casa do irmão Pedrico. 

O fato é que as histórias infantis se ligam ao inconsciente das crianças como se fossem 
tomadas. Não há necessidade ele contar-lhes os detalhes psicanalíticos elo que ouve. Isso, 
além de confundi-las, iria tirar todo o encantamento elo conto. 

E quanto à função moralizadora elas fábulas? Sabemos que a ficção corresponde a um 
brinquedo. Abre todas as portas para que a criança imagine outras possibilidades ele ser no 
mundo e responde às suas necessidade profundas. Atravessamos o espelho com Alice. 
Falamos com a Polegarzinha, teatralizando-a. As histórias misturam o sonho com o real, 
como acontece na imaginação da criança. 

Histórias como O patinho feio desbloqueiam o universo quotidiano, desenvolvem a 
necessidade do insólito. Andersen, o escritor, é aquele para quem não existe um único 
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mundo. Para ele, o mito eleve sua força- à pluralidade elas leituras. Andersen fantasia na 
formulação elos contos, conhece a substância plástica elas palavras. Cada palavra, em suas 
histórias, possui o máximo ele potência imaginativa. Esse contador nos faz reunir as 
necessidades primordiais da humanidade: a aprendizagem ela viela, a busca incessante ele 
aventura humana. As fábulas possuem malícia e irreverência, proibição ela injustiça, convite 
à união elos mais fracos, transformação elo universo, recursos elo folclore. 

A narração fantástica de Andersen reúne, materializa e traduz todo um mundo de desejos: 
compartilhar da viela animal, libertar-se da gravidade, tornar-se invisível, mudar de tamanho. 
Vê o mundo com outros olhos, modifica-o por outra lei. Não só Andersen faz isso: as artes 
plásticas também o fazem. Todos os gêneros são portadores do imaginário para quem 
souber fazê-lo aflorar. 

O que dá densidade ao fantástico ela Pequena vendedora de.fósforos é a simples vida ele 
todo dia, com seus problemas, sua comicidade, seus ridículos, sua mistura íntima ele angústia, 
pitoresco e ternura. 

Onde está o fantástico dessa obra? Em todo e em nenhum lugar. Depende do ponto ele 
vista elo espectador, do leitor. O fantástico existe sempre e somente para um olhar humano 
e em relação a ele. A ciência e a técnica são frutos não só ela inteligência, mas ela imaginação 
humana. A proposição fantástica e a hipótese científica substituem-se uma pela outra. 

O que os antepassados pensariam ela tevê, do satélite, dos transplantes cardíacos? 
Atribuiriam a esses fatos magia ou sobrenaturalidade. Em que medida Júlio Verne é um 
precursor da ficção científica e em que medida é um escritor ligado à literatura? Também 
certas hipóte es do passado se revelam depois irreais, fantasistas. Assim, o possível ele uma 
época ou o real tornam-se o fantástico ele outra época. 

Concluímos que não elevemos tratar a criança com cuidados excessivos e isolá-la ela 
realidade elo mundo. A questão é saber a que ritmo e segundo quais modalidades deve ser 
feita a descoberta dos problemas e crueldade da viela. É saber, também, a possibilidade ele 
diálogo entre a criança e o adulto, a partir elas informações, leituras, espetáculos, contações. 

A criança normal encontra nas histórias maneiras ele se "vacinar" contra os eventuais 
traumatismos ele um bruxo, conforme O isqueiro mágico. 

Freud conta que Hans, um menino perturbado, não tinha medo nem das bruxas, nem 
dos lobos, ma ele um cavalo, que fizera parte de sua infância. Assim, um menino já 
perturbado será ferido pelo elemento mais imprevisto, banal, o que não acontece com as 
outras crianças. Talvez seja salutar em alguns momentos que a criança fechada em seus 
problemas, obsessões e mitos perceba que isso não é anormal. Os escritores, pintores, 
cineastas exteriorizam situações estranhas. Salutar é saber que o mundo "normal" não é 
apenas o achatado universo burguês. A personagem pertence ao mágico. 

O que significa o gosto das crianças pelos contos que causam medo? Esse gosto por 
histórias de lobos, dragões ou monstros deve ser analisado. Há medos "deliciosos" que a 
criança procura porque são tranqüilizantes. Esses medos a curarão ele angústias mais 
complexas. 

Ajudar a criança a crescer não quer dizer preservá-la elos choques, ou colocá-la ao 
abrigo do real. A literatura fantástica ele Andersen é fonte ele reflexão pessoal, fonte ele 
espírito crítico. Quebra clichês e estereótipos, fertiliza o imaginário pessoal elo leitor. É 
importante porque leva a criança a reinventar o homem, limpando chaminés ou numa 
montanha de elfos. 



Ander.sen 
um estudo do conto 

Longe, muito longe, no mar, a água é azul corno 
as mais belas pétalas da centáurea, e clara corno 
o mais puro azul. 

Assim se inicia o conto de Andersen, A sere iazinha. 
O luga r e o tempo pe rmanecem inomináveis e se 
confundem com o estranhamento fa mi liar causado 
pe lo e le mento "sere iaz inha ", m isto da conjunção 
humana com o e lemento aquático. 

Seria preciso pôr torres e mais to rres em cima 
umas elas outras para se alcançar a superfície elas 
águas; e lá embaixo residem os habitantes cio mar. .,,_ 

Esse lugar inacessível para os homens se apre enta, 
entretanto, pleno de árvores e plantas exóticas, de 
caules tão fl exíveis que o movimento da água as faz 
balança r como se ti vessem vicia . a reg1ao ma is 
profunda e rgue-se o castelo do re i, entre lustrosas 
pé ro las, elas qua is uma só basta ri a pa ra dar valor 
inestimável a um diadema de rainha. 

Segundo Bettelhe im, dos conto de fadas emerge 
toda a fa ntasia infantil. A fa ntasia cios re is e rainhas 
p reenche as lacunas na compreensão ele uma criança, 
que são devidas à imaturidade e à falta de informações 
pertinentes. Longe do princípio ela rea lidade, perto 
cio princípio d o praze r, o início d e Sereiaz inba 
apre enta à criança um mundo imaginário aquém do 
aqui e cio agora . A criança que sempre ouve contos 
de fadas sabe que lhe falam por símbolos e não pe la 
rea lidade quotidiana . essa narrativa, não há fatos 
tangíve is ou luga res rea is. "Era uma vez", " um certo 
país", "Há mu itos atrás" - estes inícios sugerem que a 
histó ria não se passa no aqu i e no agora que conhe
cemos. Essa indefinição do lugar e do tempo simbo liza 
que estamos deixando o mundo concreto da realidade 
comum. 

Eram seis princesinhas, filhas ele um rei viúvo. 
Natura lmente, todas lindas, mas a mais linda era 
naturalmente a caçula. 

Essa última princesa, com a qual se identifica a 
criancinha, é uma criatura singular, muito calada e 
pensativa. Tão singula r q ue escolhe para o seu jardim 
submarino uma estatueta de um jovem, sob o ga lho 
de um algueiro . 

Cada uma das princesas, aos quinze anos, pode 
subir à tona das águas, mas somente a mais no\'a 

sereiazinha 
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pode to mar a iniciativa de ir longe e sa lvar o príncipe 
de um desastre marítimo . 

Poucos contos de fadas ajudam tanto o ouvinte a 
distinguir as fa ses principais da infância e a conse
qüente entrada na puberdade quanto Sereiaz inba. A 
infâ ncia é sempre feliz, de dependência pré-edípica 
ab o luta e os conflitos se iniciam na puberdade, 
quando chega a hora de crescer psicologicamente . 
Enquanto criança, a sere iazinha vive um pe ríodo de 
socia lização simples, ma s as coisas se to rna m 
diferentes ao completar quinze anos. Nesse momento, 
a sereia visita a feiticeira e lhe revela o desejo de ser 
como os humanos, a fim de conquistar o príncipe. O 
q ue está manifesto no sofrimento de perde r a ca uda 
e substituí-la dolorosamente por duas pernas são as 
mudanças ope radas no corpo do adolescente, quando 
se prepara para enfrenta r a idade madura. Mesmo 
isso acontecendo sob o pe o de trocar trezentos anos 
de vicia pelo tempo curto de existência cios humanos. 

A sere iazinha a tudo se submete, incluindo o 
abando no da fa mília, para viver "lá em cima", onde 
está o príncipe que salvara. 



Amanhã - disse a feiticeira - depois que o sol 
nascer, já não poderei ajudá-la. Vou preparar-lhe 
uma beberagem que você deverá ingerir, e verá 
a sua cauda se encolhendo e se transformando em 
"pernas". Estas, porém, lhe doerão sempre. Será 
como se a cortassem com uma faca afiaclíssima. 

A história adve1te que há perigos de transformação 
do corpo. Mas só quando se adquire a relativa 
independência devido aos novos desenvolvimentos 
sociais e sexuais e a usamos para resolver problemas 
edípicos chegamos a um processo realmente humano. 
O conto retrata os estágios de desenvolvimento que 
um menino deve atravessar para se tornar um ser 
humano independente: tem-se que acrescentar valores 
mais altos aos que já se conquistaram. 

- Agüentarei! - exclamou a sereiazinha com voz 
trêmula; e pensou no príncipe e na alma imortal. 
- Mas lembre-se - continuou a feiticeira - depois 
de receber a forma humana nunca mais voltará a 
ser sereia; nunca mais poderá atravessar a água 
para ir ao encontro de suas irmãs ou visitar o 
palácio ele seu pai; e se você não conquistar o 
amor do príncipe de forma que ele esqueça pai e 
mãe e se ligue de alma e coração a você e diga 
ao padre que una as suas, não receberá uma alma 
imortal. Na primeira manhã depois que ele se 
casar com outra, terá o seu coração partido e se 
transformará em espuma . 
- Quero mesmo assim - respondeu a sereiazinha 
com uma palidez mortal. 

- Ponha a língua de fora para que eu a corte, em 
pagamento da beberagem. 
- Assim seja - disse a sereiazinha. 

Não há maior ameaça na vida do que ser abando
nado, ficar completamente sozinho. A psicanálise 
chama a isto de ansiedade da separação. E quanto 
mais novos somos, mais terrível é a ansiedade quando 
nos sentimos abandonados. O consolo fundamental 
ela sereia é de que jamais será abandonada. Assim, o 
final feliz consistiria na integração da personalidade 
e no estabelecimento de uma relação permanente. 

A sereiazinha não conseguirá seu objetivo: 
transformar-se-á em espuma, no final do conto . 
imbolicamente, é assim que se sente a criança quando 

devastada por sentimentos ambivalentes, frustrações 
e ansiedades. O príncipe não chega a reconhecê-la 
como sua salvadora no conto de Andersen. Talvez 
prevendo a necessidade de dar um final fe liz ao conto, 
Walt Disney casa-a e libera-a da decepção sofrida na 
piimeira históiia. Mas Andersen prefere o fina l religio o 
(como sucede com a maior parte dos seus contos) e 
conduz a pequena criatura ao céu de Deus. E para 
que tudo termine em paz, deixa transparecer uma 
certa moralidade, dizendo que: 

quando sorrimos de alegria diante do bom 
comportamento da criança, deduz-se um ano de 
trezentos. Mas quando encontramos uma criança 
má ou perversa, choramos de tristeza, e cada 
lágrima é um dia a mais que se acrescenta ao 
nosso [das sereias] período de provação. 
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Tratado de brinquedo 
para meninos quietos: 
Guimarães Rosa, a criança e. 
o corpo em performance 

A reflexão sobre brinquedo e cultura leva
nos a um jogo de sentidos que sugerem ritos, 
cultos e fabricação de objetos-fetiches ou objetos
encantados. Envolvem processos de transferência 
e formas de se lidar com o pavor. Vistas desse 
modo, as representações cu lturais sobre o 
brinquedo são elaborações que buscam transferir 
pavores, mobilizar dispositivos artificiais, 
valendo-se de artimanhas. Encantamento . É 
preciso enganar o pavor, e o brinquedo permite 
engendrar essa astúcia (Cf. LATOUR, 2002, p . 97). 

Astúcia e artimanhas entram nas receitas de 
fazer brinquedo. A criança se constituirá nesse 
jogo como uma expressão provisória de um 
quase-sujeito do brinquedo. Cercada por pavores 
que podem possuí-la, devorá-la, tal qual se vê 
nos contos infantis, ela tem no brinquedo uma 
forma lúdica de efeitos, os quais designaríamos 
com Latour, de efeitos de contra-pavores ou, 
ainda, efeitos trans-pavores . Aqui evocamos as<::>. ~ 
referências do sociólogo e educador francês 
provindas das discussões sobre deuses fetichistas 
e seus cultos modernos (Ib.p . 98) . 

Ocorre, assim, uma série de substituições sem 
lei, diz-nos Latour, os pavores podem transmutar ilza matias 

de sousa 
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a todo instante qualquer ser em outro ser. Daí o 
terror que essas entidades suscitam na criança. 
Algo parecido ao mecanismo que o poeta Rilke 
reflete na seguinte indagação: "Todos os dragões 
de nossas vidas não seriam belas jovens que 
pedem para ser ocorridas?" 
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O brinquedo, pois, condensaria tais efeitos, 
deslocando tudo e agindo na criança através de 
passes para o Outro, o simbólico, a Lei do simbólico. 
Antes de a criança penetrar no sab@r, passa por 
constantes ações de desenraizamento e reenraiza
mento. Esse quase-sujeito mantém em si entidades 
em estados múltiplos, frágeis e impermanentes. 

Ainda a respeito desses mecanismos de pavores, 
cita Latour a Tobias athan: ··o pavores não 
necessitam mais do sujeito pessoal do que a frase 
II pleut (Chove)." 

A fabricação desses entes sugere que a criança 
configura neles a diferença entre fabricação e 
realidade. Domínio e criação. Construtivismo e 
realismo. As diferenças servem de isca aos 
sentimentos e ao pensamento ela criança. 

O trabalho elos passes ou transportes na ciiança 
é o responsável pela fabricação ele identidades e 
representações. ão supõem essência nem pessoa. 
Continuamos, portanto, seguindo o raciocínio de 
Latour. Este afirma que os pavores passam, 
atravessam, saltam sobre o sujeito. Caso eles se 
prendam a este último, isso acontecerá por mero 
engano, inadvertência. E caso o possuam, tal coisa 
acontecerá porque esses pavores se enganaram de 
alvo. 

Dessa maneira, associamos brinquedo e cultura 
a esses mecanismos transferenciais e procuramos 
observar como eles instauram o sentido elas práticas 
voltadas para o ri1undo infantil, hoje, em nossa 
contemporaneidade. Perguntamo-nos também se 
tal fenômeno é provocado, por nós mesmos, os 
adultos, exilados da infância e transformados em 
senhores da fabricação dos brinquedos. O 
brinquedo faz fazer e faz falar? O infante, o infans, 
sem voz, faria sua entrada na lógica social mediante 
a lógica do brinquedo, para fazer a montagem de 
sua realidade e a armaria em forma de encaixes. 

Outro sociólogo francês , Gilles Brougere, 
formula as seguintes considerações, que 
empreendemos acompanhar. Para ele, trata-se ele 
determinar qual é a função social do brinquedo. 
Ele se pergunta para que serve o brinquedo e que 
mensagem transmite. Como a criança biinca com 
o brinquedo é de igual modo uma preocupação 
sensível a definir. a sociedade industrial e pós-

industrial, nas quais o brinquedo tecnológico é 
fabricado em profusão há uma total perda de 
território e subjetividades que a este pertença. O 
autor reflete sobre que imagem de criança 
produzem estas sociedades e que representações 
são propostas aí. Afirma que a brincadeira aparece 
como o lugar em que a criança traduz e recria 
imagens e valores (BROUGERE, 2001 , p. 40). 

Nas reflexões sobre a criança, o brinquedo e a 
educação, feitas com olhar de profeta, Walter 
Benjamim, em 1928, inclui as representações e 
imagens da criança malvada, cuja relação com o 
b1inquedo é de perversidade e destruição. A criança 
transmuta-se nos seus entes mais diversos. Torna
se cavalo, encarnando a indomável liberdade. Faz
se padeiro, construindo seus castelos de areia, e 
passa a ver o herói armado com seus objetos 
simbólicos (BENJAMIN, 1984, p. 70) . 

Benjamin remete-nos aos recônditos esquecidos 
do humano. São eles as matrizes para a criança 
associar criar com brincar. Ela passeia, incons
cientemente, por matrizes patriarcais e matrizes 
matriarca is. 

Coloca, nessa vertente ele discussão, a educadora 
Gerda Verden-Zórden que mundialmente as 
crianças vivem jogos rituais, com movin1entos e 
ritmo que têm a configuração fundamentada na 
origem da humanidade. Formam, assim, não só 
uma consciência social, mas também uma 
consciência do mundo (2004, p. 158). 

Constitui-se, então, uma consciência espiritual, 
na infância, fundante para a inserção no mundo 
adulto. E é tal consciência espiritual que se vê 
projetar-se no pensamento cio escritor Luís da 
Câmara Cascudo. Em um dos seus ensaios do 
"Prelúdio e fuga do real" 0997, p. 157-164), in1agina 
um encontro com o célebre personagem de Miguel 
de Cervantes. Instaura-se um inusitado e provo
cador diálogo entre este personagem e o narrador 
do livro , que se identifica como professor. 
Exasperado Quixote fala de sua reação ao mundo 
moderno e o grande esquecimento em que caíra 
diante dos novos jogos brinquedos ela infância. 

Quixote reivindica um lugar para ele no mundo 
dos entretenimentos ame1icanos da Worlcl Disney. 
O cinema animado, para ele, colocara, no lugar de 



heróis de forte eficácia simbólica, Mickey Mouse, 
heróis de massa visuais voltados para o 
engrandecimento da suposta superioridade 
americana, alimentada por novos deuses e ídolos. 

O narrador cascudiano prossegue na sua 
narração, dando-nos a idéia de que concebe a 
cultura como rizomática, cultura que se espalha 
como batatas ou eivas daninhas no campo. Essa 
compreensão mostra que o Quixote imaginado 
forja-se, para o autor, como uma forma de 
disseminar uma visão crítica a respeito elo papel 
dos diferentes canais na formação ela criança 
moderna. 

Através ele D. Quixote, o narrador reflete sobre 
o próprio tecido da cultura de massas. Quixote se 
apresenta de maneira curiosa (Ib. , p. 159): 

Sou Don Alonso Quijano, el Bueno, como diz o 
cura de minha aldeia, queimando-me os livros e 
encomendando-me a alma. Dizem Quijada, 
Quesada, Quejana, por engano. asei na Mancha, 
Castilha, la Nueva, em um lugar de cuyo nombre 
no quiero acordarme. Sou madrugador, amigo 
da caça ... 

Realidade e imaginação. Tais heróis modernos 
descarregam mais ódio, violência, loucura, sexo, 
fome, desespero, sobre os viventes que lêem, 
ouvem ou olham livro, quadro, música, televisão, 
cinema, teatro. ão há uma clareira de júbilo, ele 
tranqüilidade, de doçura. Destem1ram da cultura 
mental a normalidade ela existência, a valorização 
do cotidiano verídico, a veneração letrada aos 
numes da Bondade, da Fé, ela Fidelidade, do Amor, 
profundo e sin1ples. 

O narrador cascudiano fala, na voz do perso
nagem, sobre essa produção contínua de horrores. 
O personagem comporta-se como se estivesse 
esgrimindo com seus rivais modernos - Tarzan, 
Scherlock Holmes, Pato Donald, Jeca Tatu, numa 
remissão à obra ele Monteiro Lobato. Traça-se uma 
espécie ele geografia da memória na incut"são 
cultural que o personagem quixotesco realíta. · -

Geografia des a natureza igualmente se encontra 
no autor mineiro, João Guimarães Rosa. ele inten
taremos estabelecer um gênero especial de discur o 
da infância, a que denominarei por tratado ele 
brinquedo para meninos quietos. Exatamente essa 
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criança que não parece existir mais, a não ser na 
memória do autor. 

Esse tratado é anunciado pelo próprio autor em 
entrevista ao Suplemento Literário de Minas Gerais 
(1974, n. 395). Os rasu·os, os passos, as passagens 
são recolhidos em toda a sua obra. Vamos-nos 
interessar principalmente por narrativas que se 
encontram em Ave, Palavra e Primeiras histórias. 
Iremos encontrar nelas um pensamento ela criança, 
ela cultura e do brinquedo convergente com as 
abordagens sociológicas e pedagógicas trabalhadas 
tanto por Walter Benjamin, Bruno Latour, como 
por Gilles Brougere, Gerda Verden-Zólden. Do 
mesmo modo nas narrativas ensaísticas ele Câmara 
Cascudo. Reunimos neste corpus Roland Barthes, 
pois não pode faltar aquilo que ele define como 
desenvolturas do desejo no aprender e no ensinar, 
fazendo a inserção da criança no campo semiótico 
da história, ela moela e ouu·os discursos e práticas 
que operam novas mitologias (BARTHES, 1984, 
p. 34-36). 

Guimarães Rosa como que confia ao seu 
enu·evistador o seu desejo secreto de escrever esse 
u·atado elo b1inquedo para crianças quietas, crianças 
que pertencem a um passado recente, inu·ospectivas 
e dadas à leitura, imaginação e ao sonhar acordadas, 
re eivadas em lugares pouco freqüentados da casa, 
ou retiradas em jardins silenciosos, em exílios, em 
pesquisas íntimas ele descobertas do mundo. 

A matéria para esse tratado evoca-nos os tratados 
de caça e pesca, sugerindo a infância mesma do 
autor, na cidade mineira onde nasceu. Pensamos 
que se houvesse realmente escrito num espaço 
discursivo específico, esse tratado cleve1ia introduzir
se num trabalho ele sedução que e assemelhas e 
ao discursos gregos que Platão chamava de 
discursos de camuflagens, já que enu·e o caçador e 
a caça, o pe cador e a pesca ocorrem jogos ou 
brinquedos em que os envolvidos atraem-se 
reciprocamente . 

Queremos, assim, inserir a idéia de uma 
cartografia elo brinquedo e da cultura, em Rosa, 
tomando como sustentação isso que eria o 
pensamento da Métis, sin1ilar aos desses tratados 
gregos, em que se percebe que a relação enu·e o 
sujeito e o paciente da ação, entre o que espera e 



54 
o que é esperado, o que v1g1a, prepara as 
armadilhas, as iscas, são do mesmo modo postos 
de tocaia pela sua presa. O mais impo1tante é a 
metamorfose, a atividade camaleônica de ambos, 
agente e paciente. 

Es es procedimentos de camuflagem parecem 
atender aos mesmos efeitos de trans-pavores que 
fazem o brinquedo ser tomado também como 
objeto-encantado. O mecanismos de transmutação 
dos entes coITespondem, ce1tamente, a processos 
miméticos de camuflagem. Astúcia . Esse menino 
antigo traria essas elaborações ligadas a um estado 
poético de quietude e imaginação. Estabelece-se 
um confronto com a criança moderna teoricamente 
super-ativa, consumidora e dominada pelos 
artifícios dos brinquedo eletrônicos. Mas haveria 
na modernidade lugar para a criança rosiana? 

Comparativamente ao discurso amoroso fragmen
tado, possibilidade atual de se falar de amor, algo 
quase de aparecido, a criança rosiana poderia soar 
anacrônica. Contudo, o que há a aprender com 
ela? Uma cultura de imagens, uma miragem da 
infância eterna, como nos diria Brougere, um 
arquivo de representações que mostram até que 
ponto o sistema industrial foi se infiltrando no 
universo da infância. 

Rosa nos apresenta a infância como um mundo 
aberto e incerto. A criança rosiana desenvolve-se 
num universo rural, hoje um grande desconhecido 
do homem superurbano. É esse universo rnral um 
espaço incomensurável que nem as porteiras 
contêm. O menino pode tentar, quase sem riscos, 
inventar, criar, brincar. Esse menino dá testemunho 
da abertura e da invenção do possível. 

O menino rosiano aparece como uma pequena 
insuITeição ao mundo legitimado pela tecnologia. 
Se em sua quietude ele se faria caça, ou pesca, no 
fascínio que ele exerce quase como um enigma a 
ser decifrado, ele fisga, torna-se caçador, pescador. 
Essa é sua arma, o seu brinquedo, a sua camu
flagem, para escapar do predador cultural. AEle 
desenvolve uma potência cosmética (PLATAO, 
apud FERRAZ, 1999, 81). É o homem da métis. A 
Métis é uma divindade grega que representava a 
inteligência prática e astuciosa. ignifica também 
prudência. Introduz segundo Ferraz (lb., p.79), no 
mundo fascinante de annadilhas, logras, enganos, 

astúcias e a1timanhas, o qual põe em jogo uma 
in1ensa potência mimética que coloca em riscos 
identidades e contornos definidos. 

A criança rosiana projeta-se nesse paradigma 
grego que foi acusado por Platão de perigoso, visto 
que comprometeria o logocentrismo. Encarna 
outros p1incípios: acuidade, meticulosidade sutileza 
e presteza de espírito (FERRAZ, ib., p . 81). Vivaci
dade. A criança da métis faz suas elaborações como 
um a1tesão, um tecelão, um ferreiro, um piloto, 
um médico, um orador sofista. Ela vive experiências 
de captura. Precisa como um cupido ter uma mirada 
ce1teira. Argueiro em sua inteligência arguta. 

o conto As margens da alegria, vemos o 
menino rosiano, o homem da métis, ali, em meio 
às transformações de Brasília, que nasce da política 
utópica da décadas de 50 e 60 do século XX. A 
ruralidade do centro-oeste desaparece para dar 
lugar à arquitetura apoteótica de Niemeyer e Lúcio 
Costa. O menino encontra-se num lugar onde ainda 
existe contato com os animais que já deixaram de 
ser vistos como os vaga-lumes. O menino intuía 
um mundo acabando. Vê um peru pela primeira 
vez e o toma como um amigo imaginário, numa 
experiência que será para ele uma experiência da 
morte e o conseqüente trabalho de luto. Alegria, 
fe licidade, brilho vão acender no menino a 
imaginação, a potência co mética. No conto, 
ficamos face a face com a vibração intermitente de 
luz, como um acender e apagar de vaga-lumes, 
capturadas para mostrar imagens de um mundo 
em extinção (ROSA, 1988, p. 7-8-9-10-12): 

O Menino agora, vivia; sua alegria despedindo 
todos os raios. Sentava-se, inteiro, dentro do macio 
rumor do avião: o bom brinquedo trabalhoso. 
Ainda nem notara que, de fato, teria vontade de 
comer, quando a Tia já lhe oferecia sanduíches. 
E prometia-lhe o Tio as muitas coisas que ia 
brincar e ver, e fazer e passear, logo que 
chegassem. O Menino tinha tudo de uma vez, e 
nada, ante a mente. A luz e a longa-longa-longa 
nuvem. Chegavam. 
Enquanto mal vacilava a manhã. A grande cidade 
apenas começava a fazer-se um semi-ermo, no 
chapadão: a mágica monotonia, os diluídos ares. 
O campo de pou o ficava a cwta distância d.fl 
casa - de madeira, sobre estações, quase 
penetrando na mata. O Menino via vislumbrava. 



Respirava muito. Ele que1ia poder ver ainda mais 
vívido - as novas tantas coisas - o que para os 
seus olhos se pronunciava. 
A mora.ela era pequena, passava-se logo à cozinha, 
e ao que não era bem quintal, antes breve clareira, 
elas árvores que não podem entrar dentro ele casa. 
Altas, cipós, e orquicleazinhas amarelas delas se 
suspendiam Dali, podiam sair índios, a onça, leão, 
lobos, caçadores? Só sons. Um - e outros pássaros 
- com cantos compticlos. Isso foi o que ab1iu seu 
coração. Aqueles passatinhos bebiam cachaça? 
Senhor! Quando avistou o peru, no centro cio 
tetTeiro, entre a casa e as á1vores ela mata. O 
peru, imperial, clava-lhe as costas, para receber 
sua admiração. Estalara a cauda, se entufou, 
fazendo roda: o rapar elas asas no chão - brusco 
e rijo, - se proclamara. Grugrulejou, sacudindo o 
abotoado grosso ele bagas rubras; e a cabeça 
possuía laivos ele um azul-claro, raro ele céu e 
sanhaços: e ele, completo, torneado, recloncloso, 
todo em esferas e planos, com reflexos ele \·erdes 
metais em azul-e-preto - o peru para sempre. 
Belo, belo1 Tinha qualquer coisa ele calor, poder 
e flor, um transbordamento. (. .. ) 
Pensava no peru, quando voltavam. (. .. ). 
Tinham fome, servido o almoço Tomava-se 
cerveja. O Tio, a Tia, os engenheiros. Da sala, 
não se escutava o galhardo ralar dele , seu 
grugulejo'(. . . ) . Mal comeu dos doces, a 
marmelada, ela terra, que se coitava bonita, o 
perfume em açúcar e carne de flor. Saiu sôfrego 
ele o re\·er. 

ão viu imediatamente. A mata é que era tão 
feia de altura. E - onde? Só umas penas, ~ 

restos, no chão - ''ué, se matou . 

Amanhã não é o dia-de-anos cio doutor'" Tudo 
perdia a eternidade e a certeza: num lufo, num 
átimo, ela gente as mais belas coisas se roubavam 
(. .. ) . 

Trevava. 
Voava, porém, a luzinha vereie, vindo mesmo ela 
mata, o primeiro vaga-lume, sim, era lindo! - tão 
pequenino, no ar, um instante só, alto, distante, 
indo-se. Era outra vez em quando, a Aleg1ia. 

a sua narrativa, Guimarães Rosa parece apontar 
para uma inteligência dessa natureza na atividade 
do brinquedo que a sua criança joga. O heterogê
neo e a alteridade surgem da aliança com a natureza. 
Um brinquedo que teria nos dizeres de Platão a 
poikilos, palavra difícil de ser traduzida, observa 
Ferraz (op. cit., p .78), pois é um brinquedo compó
sito, plural. A metamorfose é o comando para as 
alterações e as manifestações do seu tecido, feito 
de fulgores. Os efeitos se1iam, assim como acontece 
em toda a obra rosiana, semelhantes à pelagem 
manchada e reluzente de um filhote ele fera, ou ele 
um gato, enquanto investidos dos elementos dos 
trans-pavores. Ou como o dorso de uma se1pente, 
escorregadia e luzente. Vaga-lumes, raposas, 



serpentes e polvos constituíam, para os gregos, as 
figuras emblemáticas da atração e da captura. Peles 
brilhantes tornam esses animais poikilos uma 
sugestão para se pensar nos discursos cintilantes 
em que a criança p~de assumir sua voz narrativa: 
tornar-se uma encantadora de baleias, por exemplo. 
Ela própria, sujeito de um discurso que não sendo, 
fazia ser. Em Platão a essa potência corresponde o 
simulacro maldito e enganoso, que põe em risco 
um saber fixo. 

A imagens rosianas, que relacionam a criança 
ao anin1al poikilos, são sugestivas de um contexto 
de aprendizagem que põe lado a lado espaços 
domésticos e espaços de liberdade. O animal que 
nos parece mais dizer dessa confrontação é o 
cavalo. O menino do sertão está sempre a cavalo, 
um é verdadeira extensão do outro. O brinquedo 
do menino rosiano é o anin1al poikilos, um e outro 
se indissociam. A pelagem luzente do cavalo vai 
tatuando a presença do menino sobre ele. 
Transporta-o para um imaginário de uma indomável 
infância. Estamos nas vizinhanças de singularidades 
selvagens (FOUCAULT, apud BADIOU, 1997, p.150-
151). Tais singularidades são aquelas que perma
necem suspensas fora, sem entrar em relações nem 
se deixar integrar. E, ainda, conforme Foucault, 
singularidade que se encontram rejeitadas para 
fora do saber e do poder, na margens, de modo 
que a ciência não pode reconhecê-las (lb.). 

O conto intitulado "A menina de lá", também 
em Primeiras histórias, a menina protagonista da 
estória, pode-se afirmar, cria uma espécie de estilo 
filosófico das crianças: 

E ela, menininha, por nome Maria, Nhinhinha 
elita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e 
com olhos enormes. 
Não 'que parecesse olhar ou enxergar de 
propósito. Parava quieta, não queria bruxas ele 
pano, brinquedo nenhum, sempre sentadinha 
onde se achasse pouco se mexia. - "Ninguém 
entende muita coisa cio que ela fala ... " - dizia o 
Pai, com certo espanto. "Menos pela e tranhez 
elas palavras, pois só em raro ela perguntava, por 
exemplo: - " ele xurugou" - e, vai ver quem e o 
quê, jamais se saberia". Mas, pelo esqui ito elo 
juízo ou enfeitado do sentido . Com riso 
imprevisto: - 'Tatu não vê a lua ... " - ela falasse. 
Ou referia estórias, absurda , vagas, tudo muito 

cwto: ela abelha que se voou para uma nuvem; 
de uma porção de meninas e meninos sentados 
a uma mesa de doces, comprida, comprida, por 
tempo que nem se acabava; ou da precisão ele 
se fazer lista elas coisas todas que no dia por dia 
a gente vem perdendo. Só a pura vicia .. 

A menina de lá é uma criança iluminada. As 
crianças rosianas o são. O brinquedo de Nhinhinha 
é a palavra cintilante, como as estrelas do céu para 
onde ela irá. Ocorre que a ciiança rosiana pertence 
ao universo do incomensurável. Uma dimensão que 
é a ela etiança do mundo. Uma infância que pe1tence 
à classe natural ou a uni.a essência da infância que 
não se separa da essência das coisas, da natureza 
plástica do filhote, do garrote ou do bezen-o. 

A criança da cidade constrói-se dentro de 
parâmetros de classe social e histórica, domesticada. 
A natureza passa a ser para ela fenômeno de pavor. 
Sente-se sempre à beira de retornar a esse abismo. 
A educação urbana ou superurbuna desenvolve, 
então, mecanismos trans-pavores artificiais. Opera 
com a ciiança através de processos de tipagem, o 
que quer dizer, c1ia estereótipos que se apresentarão 
como controles da experiência de abjeção com que 
todos somos tomados na infância. O horror no 
cinema, a morte experimentada no outro em jogos 
e vídeos, a imagem do horror nas revistas de 
vampiros, dráculas. E os falsos controles da fantasia 
espalham seus tentáculos espetaculares. Os 
bonecos transformaram-se em bonecos assassinos 
uma máquina mortífera. Está aí a educação cio~ 
sentidos dessa criança da modernidade. O prazer 
vincula-se iITemediavelmente ao cri.J11e. 

Poder-se-ia afirmar com Ro a: - Havia um 
menino. Mas um tenivel poder iITompeu do abismo 
da mente, deixando nela as marcas da violência 
do mal. Isso não quer dizer que haja uma pedagogia 
moralizante nas narrativas de Rosa. Não é isso. A 
infância é sempre o caos variegado de aconteci
mentos, travessuras. Folguedos perversos. Se a 
criança é o pai do homem como dizia Wordsworth, 
não se tem revelado redentora. Em especial, na 
nossa contemporaneidade. Longe estamos da 
imagem da infância inocente. A história da criança 
não faz parte das metas narrativas redentoras. A 
criança da televisão, dos brinquedos eletrônicos-é 
um corpo traduzido pelas mídias, um corpo dócil, 



na expressão de Foucault, apesar de uma aparente 
precocidade e hiperatividade. 

O menino rosiano, ao contrário, é o menino ela 
vastidão. Seu brinquedos são aqueles que ela imita 
numa aprendizagem camaleônica, nos espelhos dos 
riachos, rios, riachinhos. Subindo em árvores, sob 
o céu incerto e imagens solenes das montanhas e 
do se1tão. Cruzando vales. A c1iança da cidade é 
um pequeno adulto vestido de criança. Esse é o 
seu brinquedo. Para essa imagem, ele transfere os 
mecanismos de trans-pavores. Seus brinquedos e 
seus jogos são jogos e brinquedos de adultos. 

Sujeitar e domar são atos de linguagem que 
pressupõem uma instância de poder no discurso 
para a criança. Criança e cavalos são do mesmo 
modo intimados à domesticação. Guimarães Rosa 
diz não a essa prática pedagógica da docilidade. O 
corpo do menino rosiano não é excluído como 
ente material, é posto num relacionamento ativo 
com a cultura. Corpo e infância estão sempre 
presentes na narrativa rosiana, o que permite 
entendê-la como performance ficciona l. 

Veremos isso exemplai111ente em "Pirlimpsiquice". 
Tudo se deve a um teatrinho do colégio de padres, 
onde o protagonista estudava. O ensaiador de 
tearinho era Dr. Perdigão, lente de corografia e 
história-pátria. Era um grupo de onze crianças a 
serem ensaiadas. O drama se intitulava "Os filhos 
do Doutor Famoso". Mas circulava às escondidas 
outra ver ão que não a oficial. Os meninos repetiam 
sem cessar a história inventada por eles. O teatro 
cheio , a platéia aguardando o e petáculo . 
Abaixaram o pano e o que se viu não foi o discurso 
cívico, de retórica pompo a, a peça que se viu 
representada foi a inventada história. Os meninos 
transformados nos papéis de sua própria 
imaginação. O público gritava bis. Suce o. Aplausos. 
O milmaraviJhoso acontecera. Os meninos sentiam
se voar, num amor só, na palavra que era a deles. 
Tremeluziam como iguais vaga-lumes. A história 
deles também era a da verdade, embora o 
protagonista se desentendesse com o colega que 
aprontara a cu1iosa versão. Pegaram fera briga, diz 
o narrador-menino. 

Portanto, os corpos infantis rosiano não são 
apenas uma con trução do discurso cio Outro. O 
corpo é incessantemente reconstruído e 

reinventado. A criança pode a vir criar as suas 
identidades. O autor mineiro também não esquece 
de colocar em suas narrativas a criança ele corpo 
violado, maltratado . A criança doente como 
Nhinhinha. A criança estigmatizada. O corpo como 
parte das relações de classe QAMES, JENKS, PROUT, 
1999, p. 225) projeta-se como espelho de cont~úclos 
culturais. Relação que se estabelece na tipificação 
do brinquedo para meninos e brinquedos para 
meninas, nas várias sociedades ocidentais 
conhecidas. A experimentação do corpo da infância 
na obra rosiana confronta e foge desses 
estereótipos. A brincadeira e os brinquedos não se 
acham dissociados das ações de co1porificação. Não 
são próteses attificiais. A criança rosiana lida com 
o medo, a abjeção, no próprio corpo. 

Considera Brougere que: 

Cada cultura dispõe de um banco de imagens 
consideradas como expressivas dentro de um 
espaço cultural. É com essas imagens que a 
oiança poderá se expressar, é com referência a 
elas que a criança poderá captar novas produções. 

Em Guimarães Rosa , o banco de imagens 
culturais associa-se intrinsecamente ao se1tão como 
um banco de imagens naturais, nas quais reside o 
encanto, a magia, o mistério do mundo e de Deus. 
O se1tão, para o autor, con iste na excelência da 
experiência compul iva do infinito. Geografias 
lúdicas saltam aos olhos e se desenham em rios, 
riachos, riachinhos. Entre árvore , à beira d'água , 
o menino se desloca passeando seus espelhos no 
ABISMO-EU. O tempo é renomeado poeticamente 
como INFINIR. Memória enternecida, a língua busca 
uma nudez perdida, risonha, essa nudez e essa 
busca são o seus brinquedos. 

O menino no jardim abandonado de Evanira, 
novo Adão, é o filó ofo grave acompanhado do 
seu animal poikilos - o gato. Olho no olho, menino 
e gato fazem uma viagem através da imaginação 
absorta e ve1tiginosa. Tudo se passa no jardim 
fechado e com marcas de abandono, entre plantas 
que morrem sem o trato do jardineiro e e1vas 
daninhas que tomam conta do lugar Qardim 
fechado, em Ave, palavra). 

Ali o menino se estava debaixo do pensamento, 
comenta o narrador. Ensimesmitava-se, prossegue. 



Torna-se um SIRIMIM. Um ser em si, um ser 
fantástico caminhando por paisagens e imagens 
feéricas. O ser e os seus entes escrevem no corpo 
do infante os seus grifos. Os escritos dessa pele
tatuagem formam verdadeiros "auto-biogrifos". O 
alfabeto é insuficiente para tais operações de 
transferência , de trans-pavores. Letras, a-letras, 
alet.J.ias depositam-se na escritura da infância quais 
caracóis. Lesmas, vaga-lumes, um pulular de 
camaleões alegres e fujões. 

O menino e o brinquedo laça-nos, atira-nos 
numa rede de pescar, numa linguagem enredada 
ao pé do ouvido em mágica tranqüilação. Confessa 
o narrador - UM SOM ... RESTITUINDO-ME 
MENINO (sic, Evanira, p. 45). Penetra-se no 
MUNDO NOVO, na GRANJA DA MARGEM (Ib.). 
A passagem é necessária, para que se posssa 
deslocarse entre inocência e experiência.É é um 
pensamento brincante que atará os fios do fazer 
discursivo de meninos e meninazinhas de "lá", 
banguelinhas.Uma produção ávida de silêncios, 
insights, ruídos, afetos, musicalidades. O menino 
Rosa monta o seu teau·inho de afetos. 

Na meiga plataforma em negro nada e espaço, 
descreve o narrador, o menino apresenta o seu 
brinquedo. Encenam no palco da mente o meninos 
e seus outros - o perturbator e a pertubatriz 
vivenciam o amor moroso. O menino declara (Ib.): 
"Minha mãe biincando com bonecas me teve ... " 

Um novo saber surge da brincadeira de bonecas, 
· o de uma maternidade encenada para que se dê 
na criança a transição da maternagem, fora das 
brincadeiras dos meninos brigões, fálicos. Para 
Roland Barthes 0984, p.34-35), essa transição toma
se a condição fundamental à introdução do trabalho 
imaginário como espaço desejante. Os corpos 
sabem brincar, sem a briga, sem a 1inha, bri0quedos 
uns dos outros. 

Além da maternagem, outra transição faz-se 
relevante: a que surge do brincar da criança com 
os animais. Do olhar sem fundo do gato o menino 
pode fazer passagens das fronteiras do humano ao 
a-humano, ao inumano, ao anin1al que logo somos, 
diríamos, aproveitando a concepção de Descartes, 
acrescida do sabor desconst:rucionista de Jacques 
Derrida (DERRIDA, 2002). 

A noção de animal no pensamento filosófico 
de Jacques Derrida acrescenta a idéia de que o 
animal nos olha: 

Que animal? O outro. 
Freqüentemente me pergunto, para ver, quem 
sou eu - e quem sou eu no momento em que 
surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar de um 
animal, por exemplo, os olhos de um gato, tenho 
dificuldade, sim, dificuldade de vencer um 
incômodo. 

Esse sentimento é da falta, da falta do animal 
que existe em nós mesmos. Derrida continua 
situando na Genealogia da Moral, de Nietzsche (Ib., 
p.15) a afirmação de que o homem é um animal de 
promessas. Criados, disciplinados, domesticados, 
ainda assim continuamos um animal de promessas. 
Interroga-se sobre o que é a poesia e responde-se 
- a poesia pensamento é o pensamento desse 
anin1al de promessa que somos. A surpresa e o 
inusitado dessa tese derridiana nos cala profunda
mente na leitura de Rosa, pois vemos que suas 
narrativas são experiências que associam o animal 
ao ser vivente. Significam, nos termos do filósofo 
francês, um animal-estar. Encont.J.-a-se nelas o menino 
como um animal autobiográfico, insc1ito num tempo 
fabuloso e mítico (DERRIDA, op., c it., p. 13). 

o pensativo povoar do menino e seu brinquedo 
de imaginar, sensações vão e vêm de longe, 
encontram-se em lugares, casas, objetos, animais, 
planta, numa infância povoada de fantasmagorias, 
diversas daquelas temíveis histórias de corsários e 
piratas. O mar do menino rosiano é o sertão 
povoado de jagunços, de animal-estar, de 
metamorfoses saídas de outras mansões de 
mistérios. De ignotos sertões surgem espelhos 
traduzindo pequenas e grandes tensões que o 
menino enfrentará vestido de Riobaldos mutantes. 

Em Gilles Brougere encont.J.·amos que o papel 
fundamental do brinquedo é este jogo simbólico 
de tensões. Manipulam-se códigos culturais a fim 
de se estabelecer esse enfrentamento. No entanto, 
o brinquedo no discurso rosiano excede essa ordem 
simbólica. Algo espreita, emboscado, além da 
sociabi-lidade, do saber e da técnica. Mundos 
intermediários, imprevistos e incontroláveis 
aguardam-nos. Mundos povoados por fenômenos 



de alegria e terror, criam uma zona estranha, 
indomável, por onde circulam objetos palavras e 
seres que aparecem e desaparecem desordenada
mente. Nada é estável. eles, o vivente encontra
se com o animal de promessas dão-se as mãos, 
brincam de roda, vivem de poesia, conforme o 
duende, o Mestrim, o fantasmago, ensina. 

Meninos e meninas gritam de alegria, de 
brinquedo, de súbita liberdade, ao ver a lua, fala
nos o narrador (VIVA A LUA! Ave, palavra, p. 187). 
A relação entre o menino, seu corpo e o brinquedo 
não comporta uma função pedagógica cristalizada 
e castradora. uma afinidade com o pensamento 
freudiano (KUPFER, 1997), o autor mineiro busca 
uma pedagogia do impossível, uma nova posição 
de saber sem instituição de poder. 

Um saber este que é gerado de acordo com os 
desejos e que colocam em jogo forças ainda não 
conhecidas em profundidade. A figura de mestre 
que esse saber coloca é aquela do Mestrim que 
aparece magicamente ao menino no seu esconde1ijo 
de brinquedos. Só o desejo do menino justifica 
que ele, o duende, esteja ali. Ma para que isso 
aconteça é preciso esvaziar o horizonte do 
conhecimento realista. O menino ouve o que não 
está na cultura, ou à sua sombra. Ouve o 
pensamento brincante. A paisagem ganha 
investimentos libidinais, desejantes, assim descrita 
pelo Mestrim 0ardim secreto, p. 282-283): 

São muitos e milhões de jardins, e todos os jardins 
se falam. O pássaros dos Ventos do céu -
constantes trazem recados. Você ainda não sabe. 
Sempre à beira do mais belo. Este é o jardim de 
Evanira . Pode haver, no mesmo agora, outro, um 
grande Ja rdim com meninas . Onde uma 
Meninazinha, banguelinha, brinca de se fazer de 
fada.Um dia, Você terá saudades dos dentinhos, 
que nunca viu, que ela jogou no telhado. Vocês, 
então, sab rão ... Agora me desapareço. Tanto já 
fui avistado! enhuma mal-me-querença? Mas, 
de outra vez, parlamenta-se. O resto, em dia mai 
bonito, contarei, depois e depois ... 

A figura do mestre é evanescente, aérea . O 
mindinho Mirilygus é o mestre da experiência do 
sonho. Ele prepara no menino as formas do 
inconsciente. Formas que darão o sentido singular 
ao desejo rosiano de escrever o destino do menino 
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como animal de promessas. O narrador adulto 
compattilha uma autoria que subtrai a autoridade 
institucional, para dar-se no âmbito da aventura 
do menino quieto e seu teatrinho ele afetos, lançado 
no animal-estar e na maternagem, em que é filhote 
no repouso do colo materno. É a cena mito-poética 
que é montada com um olhar completamente o\Jtro, 
um olhar ilegível, indizível, abissal, secreto, 
visionário. Os olhos do gato como uma tela em 
profundidade a projetá-la num novo território de 
escrita, um outro espaço narrativo que dá vida à 
fala errática. 

O corpo transfigura-se em formas: per-forma. 
Obriga a um deslizamento de alteridade perma
nente. O menino é um corpo vivendo as intermi
tências das palavras e imagens, do gozo e do grão 
de infinito e eternidade que é a pérola. Corpo, 
menino e brinquedo no cintilante instante da poesia. 

O menino rosiano elabora do mesmo modo 
outros teceres, em que o brinquedo é a remem
brança, palavra curiosa do narrador rosiano em 

enhum, nenhuma (Ave, palavra, p.52). A viagem 
é agora na memória da vida que se mistura com a 
dos contos de fada e o menino parece assumir a 
identidade do belo adormecido, acordado pelo 
beijo ela Moça. O Menino alegórico rosiano penetra 
em quartos escuros, mansõe assombradas, move
se entre sombras e obscuridades. A roca da história 
da Bela Adormecida fia ausências. Roca e fuso são 
aí os brinquedos da Moira . O Menino conhece a 
ira, o sentimento de rival, a tristeza e o amuo. Sofre 
a decepção de ver que o coração da Moça fora 
dado ao Moço. O menino reescreve o fün de uma 
outra história de Édipo. A Moça tão linda, tão longe, 
o Moço que sumira para sempre levaram consigo 
a história de amor impossível que o Menino sonhara 
nos recônditos do seu coração. O menino chorava 
a perda, mas realizava junto o seu trabalho de luto. 
Diz-se (Ib., p. 54): 

Tem horas em que, de repente, o mundo fica 
pequenininho, mas noutro de - repente ele já 
torna a ser demais de grande, outra vez. A gente 
deve de esperar o terceiro pensamento. 

O Menino volta a casa. Os pais esperam-no 
ansiosos pelas notícias de outras pessoas. O Menino 



escreve nas margens a sua revolta, o papel de insur
gido, numa história de família esquecida de si mesma. 
Nela os seus pais lhe são estranhos. O Menino 
desconheceu seus pais. Ele narra (Ib., p. 54): 

E eu precisei de fazer alguma coisa, de mim, 
chorei e gritei a eles dois: - Vocês não sabem de 
nada, de nada, ouviram?! Vocês já esqueceram 
de tudo o que, algum dia, sabiam!. .. 

O símbolo do desamor, do sofrimento podem 
fazer mãos infantis mão assassinas. O terror, os 
excessos, o crime são aspectos brutais que não 
são descurados nesse olhar para a infância que 
Rosa nos propicia. Outros autores, como o uruguaio 
Horacio Quiroga, escreveram sobre a violência que 
rouba a vida de personagens inocentes. A fatalidade 
é um dos seus temas mais importantes e isso 
também se encontra em Guimarães Rosa. 

Cartas de um cazador 0999) reúne várias 
histórias para meninos que não são nenhum 
acalanto. A melodia que têm é como um sopro de 
ventanias da selva. Desvelam as íntimas intenções 
daqueles que vivem entre a dor e o sangue. Não 
se pode vendar os olhos do meninos e protegê
lo das fricções do mundo, pensa o autor uruguaio. 
Não é como a brincadeira da cabra-cega que os 
meninos da cidade faziam experimentando a 
escuridão, o desconhecido, mas logo dominado, 
conhecido, vitorioso: PalabraPalabubún (querían 
decir Parabellum) entró por la boca .. .!Linda 
Palabubtín! (Op., cit., p. 64). 

No Brasil, conhecemos - Entrou pela boca do 
pinto, saiu pela boca do pato, seu rei mandou dizer 
que conta se quatro ... Estórias de carochinhas e 
de reis hoje destronados ... Imaginários de avós que 
não voltam mais. 

Contudo, havemos de lembrar com o poeta 
Federico García Lorca (2000) que subsiste uma 
Paidéia imaginativa. O poeta a busca nas cançõe 
infantis populares, num procedimento similar ao 
desenvolvido por Guimarães Rosa . Cantigas, 
brincadeiras esquecidas pelas crianças das cidades, 
seres brincantes, que unem o profano ao sagrado, 
calungas ou bonecas que potencializam o feminino, 
danças figurativas das emoções entram no 
imaginário rosiano do grande ertão, onde habita 

o Menino eterno, às voltas com seus medos e suas 
alegrias. 

Lê-se em Lorca (Ib. p, 89): 

Para provocar o sonho da criança, vários fatores 
intervêm se contarmos, naturalmente, com o 
beneplácito elas fadas. As fadas são as que trazem 
as anêmonas e as temperaturas. A mãe e a canção 
fazem o resto. 

Lorca introduz-nos na passagem da democra
tização da Paidéia que se estabelece na relação 
que a mãe espanhola tem com seu filho nascente, 
uma relação mediada pelas criadas ou pelos 
serviçais das casas aristocráticas. Institui-se uma 
prática pedagógica fundada nas canções, mas 
práticas iniciáticas, passagens para o sonho e o 
imaginário infantis. Ele vê na criança o primeiro 
espetáculo da natureza. Concebe que esses 
processos vão iniciar a criança no enfrentamento 
da realidade crua. As canções para ele no lugar de 
adormecer a criança despertam-na para emoções, 
estados de dúvidas, de terror. As canções de ninar, 
assim, desviam-se de sua função de adormecer a 
criança, a criança insone. Bicho-papão, o "bute" e 
outras entidades mágicas são evocados nesse 
contexto. Entretanto, não é esse o canto que 
envolve o Menino eterno de Riobaldo às voltas 
com essas fantasmagorias na solidão do sertão' 

Ainda Lorca nos mostra um mecanismo de 
transferência que sugere o mesmo princípio em 
Rosa. A criação da figura do duende. Segundo o 
poeta espanhol, o duende pemlite ao poeta interagir 
com o mundo da obra, invertendo a 
unidirecionalidade da autoria. Donde a presença 
da morte, já que esta propicia o diálogo com modos 
e visagens na experiência imaginativa (Op., cit., 
p.106). Processo que, para ele, não é fugir para 
outro mundo nem Regar este. Afirma 
brilhantemente: 

O mundo da ficção estrutura-se como obra 
na crueldade do corpo que se desdobra em 
espetáculo da diferença (Ib.). 

Obras dessa natureza precisam de um corpo 
vivo que as interprete. Os corpos da infância são 
retirados das sombras nas performances narrativas. 
Uma filosofia do brincar ressalta que o brinquedo 



pode ser um prolongamento do corpo. As mão 
forjam na parede um teatrinho de sombras. Os 
dedos dobram-se em lobos, cavalos, perfis. A 
sofisticação dos brinquedos e a posse de 
brinquedos não representam a criança construída 
no ato lúdico. 

Eles - os brinquedos comprados, ele marca, 
feitos de tecnologias primorosas, representam o 
universo cio desejável, do consumo, de um lado a 
força e a aventura, de outro a riqueza e a beleza. A 
experiência cio corpo ela infância é em autores como 
Rosa e os demais citados passagem para a 
sexualidade, a descoberta ela finitude e da morte. 
É a criança cio disparate, da infância solitária e da 
infância cósmica. E igualmente a criança pobre, 
sem pe11ença, que puxa o catTetel, fazendo-o ágil 
carrinho de mão. Da menina que brinca com 
bonecas de pano e que logo cedo terão seus co1pos 
violados. É o menino do brinquedo-sucata, saídos 
dos montes ele lixo urbanos. E aquele que 
conhecemos através ele Manuel de Barros e sua 
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poesia - aquele menino das lagartixas, do homem 
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ARTISTA 
DA CAPA 

Wemerson da Silva 

Wemerson da Silva ilustra a capa da nossa Revista. Também poderia ser Wemerson/ Andersen, 
pela proximidade dos nomes. E as histórias de vida são semelhantes, pois ambos aprenderam 
azinhos a beleza da criação. Desenhos são palavras na forma de patinhos, Polegarzinhas, 

flores e soldados de chumbo. 
Foi através do Projeto Guernica/ Andersen 200 anos que a identificação ficou ainda mais 

clara . Wemer on virou cisne e, a cada dia, voa mais alto nos tons da fantasia . 
E o graffiti? Esse toque mágico provém do hip-hop e erviu de provocação para a escrita de 

uma obra. De Andersen? Que nada! De Wemerson: Um universo para Leio. Nes a obra, com 
certeza, as personagens terão traços tão finos quanto a roupa nova do rei. 

Ilustrou também a cartilha "Proteção à criança e ao adolescente", a campanha Paisagem de 
BH - 2003/ 2004, o livro Cheiro de Mofo, de Rodrigo Corrêa - 2004 e artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

Além de desenhar e escrever, Wemerson participou de Seminários, prestou serviços de 
monitoramento em cursos de qualificação, concedeu oficinas em educação patrimonial e 
atualmente trabalha nos Projetos Guernica e Criança Esperança. 

Como a pequena sereia, emerge o artista ilustrador. E nós, os seus leitores, podemos ouvir 
seu canto no encantamento desta capa, tecida de sonho e diversas sutilezas. 

Gisela Maria Miranda Ribeiro Alve 
Bibliotecária da BPIJBH 
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Através da escritora euza Sorrenti fiquei conhecendo 
a RELEITURA. Profa. Dulciney de Fátima Sanros -
Posses/ Leme do Praclo/ MG. 
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zação em Meroclologia cio Ensino Superior e em Lei[Ura 
e Formação ele Leirores, e mesrraclo em Educação. 
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conrribuimos para clemocrarizar o acesso aos livros 
lirerários infantis e juvenis emre crianças e aclolescenres 
elas periferias .. Esse rrabalho exige ela equipe conheci
memo arualizaclo ela produção lirerária, razão porque 
esrou me colocando à disposição desta conceiruacla 
Revisra para esrabelecermos imercâmbio, assim como 
solicitar a doação ela Revisra RELEITURA e ourras publi
cações da área. Aceiramos doações ele livros ele lirerarura 
infantil e juvenil e CDs que podem ser encaminhados 
para o Deparramemo de Biblioreconomia - Prédio 
Pimentão - São Luís/ MA - Av. cios Portugueses, s/ n -
Campus universitário - Bacanga CEP 65080-000 - Fone 
(98)217-8424. Profa. Leoneicle Maria de Briro Martins 
- São Luís/ MA. 

Por motivos profissionais e culrurais, escrevo a essa 
Biblioteca para solicirar-lhe o envio regular ele publi
cações e informações suas. 
Albeno ele Araújo Filho - Itajubá/ MG 

A leirura desra Revisra me ajudará muiro em meu 
rrabalho, capaciranclo-me para um atendimemo ele 
melhor qualidade ao leitor infamo-juvenil. Maria Cecília 
Ferraz - Bibliotecária - Conceição cios Ouro / MG. 

Sou esrudante do Mesrrado cio programa ele Pós
Gracluação em !erras, do Cenrro de Ciências Humanas 
Lerras e A.nes da Uni,·ersidacle Esradual de MaringáÍ 
PR. Venho solicirar as in rruções e as normas para a 
publicação ele resenhas em RELEITURA. 
Be11a Lúcia Tagliari Feba - Maringá/ PR. 

Nesre número, o Expeclienre rraz o endereço onde 
você pode solicirar a RELEITURA. E nesra página você 
encomra as normas para publicação de arrigos. 
Informamos que as ediçõe ameriores a esta se 
encomram esgotadas, mas disponíveis nas principais 
bibliorecas cio país. Venha à BPIJBH e consulre o acervo 
completo da RELEITURA e da Ler-0-Lero. 

A RELEITURA agradece as cartas e o privilégio ele ter 
ramos leitores por esse Brasil afora. 
Fale com a geme. Este é o eu canal abeno ele comuni
cação com a RELEITURA. 
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Os textos enviados estarão sujeitos à apreciação 
do Conselho Editorial da RELEITURA. Os trabalhos 
deverão ter 7 laudas, no máximo, apresentadas em 
1 via impressa, acompanhada de disquete (digitação 
em Word for Windows), ou enviados por e-mail, a/c 
RELEITURA. A estrutra dos trabalhos obedecerá ao 
seguinte esquema Título; Autor(es); Currículo do(s) 
autor(es) (2 linhas); Texto; Referências Bibliográficas 
dispostas conforme as normas da ABNT Ao final do 
artigo, as Notas deverão vir em ordem numérica, 
conforme sua apresentação no texto, e as 
Referências Bibliográficas em ordem alfabética. A 
fonte do texto será Times New Roman , em corpo 14, 
espaço 1,5. Os textos serão revisados ortográfica e 
gramaticalmente, e alterados caso necessário. 
Encaminhar o material para: 

REVISTA RELEITURA 
NC CONSELHO EDITORIAL 
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geiam-se Miguel de Cervantes Saavedra e Hans 
Christian Andersen . Também se fala da sedução 
imagética e do marketing relacionado aos clás
sicos da literatura mundial. Que esta edição reflita 
um trabalho criativo e de atrativa apresentação. 
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