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LEITORES ECO-AUTORES 
DOS LIVROS PARA 
CRIANÇAS E JOVENS 

Maria José Sottomayor 

A portuguesa Maria José sonomayor é especialista em literatura infanta-juvenil. Autora de artigos e críticas publicados em 
jornais e revistas portuguesas e estrangeiras sobre a literatura para a criança e o jovem, já realizou trabalhos de sensibilização 
para a importância do livro infantil e juvenil no Ministério de Educação, Escolas Superiores de Educação, entre outros. 

É com todo o gosto que aqui estou disposta a partilhar 
dúvidas, questionamentos e reflexões do que tem sido uma das 
minhas grandes lutas no trabalho que venho fazendo ao longo 
de mais de 30 anos: (re)descobrir os livros infantis e juvenis, 

_ sensibilizar para a ilustração e o texto de qualidade, contribuir 
para a formação de cidadãos críticos e criativos - leitores e 
co-autores de cada obra lida. 

Mas o que é ler? 
Ler não é só ter a capacidade de descodificar os signos gráficos 

de um texto. 
Ler é contribuir com a obra, em idas e voltas, construindo 

sentidos. 
Para isso é fundamental ler nas linhas, nas entrelinhas e para 

lá das linhas que compõem as mensagens. 
Ler implica, assim, entender os recados escondidos nos textos. 
Mas ler não se restringe à linguagem verbal. Lêem-se textos 

de outras linguagens: imagens, fotografias, mapas, partituras, 
cartazes, danças, construções ... 

Ler é então entrelaçar variadas leituras e múltiplos suportes, 
compreendendo o mundo, vivenciando o sensível· e abrindo-nos 
a outras leituras. 

Ler dá-nos a liberdade de pensar, de nos interrogar, de fazer 
escolhas, de perder o medo de nós próprios e dos outros, de 
tomar decisões, de ter coragem de correr riscos, porque a vida 
está aí para ser lida e vivida. 

Mas todo o processo de leitura de qualquer linguagem implica 
uma iniciação que passa, necessariamente, pela intervenção do 
mediador - rampa de lançamento para gostarmos de ler. 
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É ainda o mediador quem ajuda o leitor a mergulhar no diálogo das 
três linguagens que corporizam o livro infantil e juvenil - linguagem 
verbal, linguagem icónica e linguagem do projecto gráfico. 

Esta última, ainda hoje é muitas vezes ignorada, mas fundamental, 
pois é ela que entrança as outras duas no espaço da página, criando 
o ritmo da obra e activando o próprio ritmo do leitor. 

Da mesma forma, é essencial a linguagem visual ou icónica - a 
ilustração - que em diálogos com o texto verbal, repetindo-o ou 
problematizando os sentidos e complementando-o, desafia o leitor. 

E, neste caso, os ilustradores são leitores privilegiados do texto, 
pois, contrariamente ao leitor comum, deixam reg istrada a sua 
leitura no mesmo suporte que o escritor - o Livro - tornando-se 
co-autores dos textos que são chamados/desafiados a ilustrar. 

Com a intenção de melhor compreendermos o papel da imagem, 
trarei para esta reflexão o trabalho de alguns ilustradores como 
leitores e co-autores na Literatura Infantil e Juveni l. 

Como toda escolha implica a opção por umas obras, tive 
de deixar para trás muitas outras que também mereciam 
considerações. 

Principio com Helen Oxenbury (1938)1, a ilustradora inglesa, 
que no meu ponto de vista é quem tem, mundialmente, criado 
as melhores obras para os bebés leitores. 

Em Portugal, esperámos quase 30 anos para que alguns títulos 
da sua vastíssima bibliografia estivessem disponíveis no nosso 
mercado livreiro. 

Mas agora, felizmente, temos quatro obras: Eu Ouço; 
Eu Vejo; Eu Sinto, onde a criança descobre e interage com 
o mundo que a rodeia, e Já Sei!2, onde se identifica com as 
conquistas da personagem. 



a borboleta 

a água ' . 

tropeçar 

Os livros de Helen Oxenbury apoiam-se nas suas experiências 
de mãe e são o resultado da observação da criança, cada um 
deles explorando situações pertencentes a um mesmo universo 
temático. 

As suas imagens são muito realistas, demarcadas por um 
delicado traço negro, e muito legíveis, devido ao contraste com 
o fundo branco - intervenção primorosa do projecto gráfico - que 
ajuda também a criança a não se confundir na sua percepção. 
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A palavra reforça a imagem tendo uma função redundante, 
repetitiva, o que para a criança da 1 ªinfância é muito importante, 
pois a palavra nomeia objectos, animais ou acções. 
A ilustradora apela para o leitor desde a capa. Esse chamamento 

é enfatizado pela linguagem do projecto gráfico. Em todos os 
títulos de que vos falei há uma moldura que "agarra" o olho do 
leitor e o direcciona para a imagem. 

Já 
sei! 

Por sua vez, a personagem bebé rompe a moldura - com mais 
ênfase do lado direito - movimentando e conduzindo assim o 
olhar da criança leitora. Esses rompimentos, que imprimem 
movimento à ilustração, motivam-na a ter vontade de abrir o livro 
e continuar a ler. Quando o abre, apropria-se do seu conteúdo, 
projecta-se no que lhe é mostrado através de animais, objectos 
com os quais ela interage em situações do quotidiano. E, tal 
como a personagem, o leitor vivencia as propostas e tem um 
enorme prazer ao lê-las, estimulado por indícios de movimento 
e som que o desafiam a desenvolver também a linguagem oral, 
nem que seja por onomatopeias. 

Ao identificar-se com as ilustrações, a criança está 
desenvolvendo um processo muito complexo, pois não está 
perante um objecto ou situação, mas, sim, perante a sua 
representação. Reconhece e faz a correspondência entre algo 
que já viu e conheceu ou, então, a partir da imagem, passa a 
reconhecer os elementos do seu dia-a-dia e a descobrir outros. 

Teresa Lima3 é co-autora ao ilustrar de Luísa Duela Soares o 
livro Se os Bichos se Vestissem como Gente4. 

Esta escritora habituou-nos a textos descontraídos, fluidos, 
que desautomatizam a lógica do leitor e com uma linguagem 
concordante com uma visão peculiar que a criança tem do 
mundo. 

Traz-nos, nesta obra, mais uma vez, o estranhamento, recurso 
que o humor usa, com frequência, de forma a dizer as coisas de 
modo diferente, criando um efeito de surpresa e de extravagância 
com que se diverte o imaginário infantil. 



rmmzm Luísa 
Duela Soares 

Se os Bichos Se Vestissem 
como Gente 

A baleia Bcava e/e 
gante de biquíni? 

Teresa Lima acompanha o texto verbal , o qual parte de 
hipóteses dadas por interrogações que escancaram as portas 
para cada um interpretar ao seu jeito. 

Acrescenta a sua leitura, respondendo, por sua vez, à criatividade 
delirante das propostas apelativas da linguagem verbal. 

Com imagens realistas e com uma diversidade de técnicas, 
entre as quais inclui a lúdica colagem, a ilustradora cria animais 
e objectos do quotidiano, mas surrealisticamente ressignificados, 
reforçando o fantástico e o "nonsense" que a curta pergunta 
de Luísa Duela Soares faz ao leitor. Ao pegar no livro para ler, 
este é introduzido, de imediato, num universo de estranheza pela 
grande ilustração da capa. 
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Este procedimento repete-se a cada página, trazendo uma outra 
pergunta sobre um novo an imal (com elementos que rompendo 
a moldura os movimentam para fora dos limites da prancha) e 
convida o leitor a ser, por sua vez, também co-autor do texto. 

Neste caso, a famil iaridade com a obra, através da repetição 
das perguntas com as suas ilustrações, supostas respostas sem 
fim, ajudam o ouvinte/leitor a criar o seu ri tmo e a adquirir uma 
autonomia de leitura que só aumentam o prazer de ler e dão 
segurança para se aventurar cada vez mais a ler sozinho. 

Pena a existência da maioria dos frisos no cimo das páginas, 
antes da linguagem escrita, porque têm imagens referenciais, 
informativas que abafam e não deixam respirar o texto. 

Esta obra é ideal para meninos bem pequenos, mas também 
para ser lida pelos que começam a ter autonomia na leitura da 
palavra escrita, devido ao curto texto e ao formato e tamanho 
das letras. 

João Caetano (1962)5 foi convidado pela Editora Kalandraka da 
Galiza, Espanha, para ilustrar O Traje Novo do Refl, onde Hans 
Christian Andersen faz uma subtil mas acutilante crítica social. 
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- o traje novo do rei 

E o resultado foram ilustrações profundamente inovadoras 
e reveladoras de um espírito livre e entregue, apaixonada e 
ludicamente, ao trabalho de ilustrar a narrativa de Andersen, 
assumindo a sua inteira liberdade como leitor do texto. 

Nesta obra, o ilustrador encarrega-se de contextualizar o rei no 
universo da costura e dos seus elementos mais característicos -
teares, tesouras, dedais, linhas, agu lhas, botões, rendas - enfim, 
- trazendo retrabalhado de forma industrial um universo arcaico 
artesanal e nos pegando pelo inusitado, pelo lúdico, através da 
aglomeração de técnicas, de objectos aparentados que reforçam 
o lado cómico e muito crítico, numa estratégia de ready-made à 
maneira dadaísta. 
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. . . adente por vestir o traje, . 
Um dia . o rei, \m~ balho dos alfaiates. 

mandou inspccaonar o tra 
é dos teares, 

d Primeiro Ministro chegou ao P 
Quan o o ais ue pôde, . 
abriu os olhos o m q nada ha'1ia para -.ier. 

mas não foi capai de ver nada porque: 

. mediam, que cortavam 
Os alfaiates fingiam que 

. m e perguntaram-lhe: 
e que cosia , . . 

. . senhor ministro, 
- ha maravilhosas, 

- Nao ac estas texturas? 
estas cores, estas formas, , ' 

Todos os elementos da arte de costurar uti lizados por João 
Caetano passam a ter outra função; passam a ser lidos de 
maneira diferente, porque retirados do seu contexto habitual. 
Mas acabam interligados e refuncionalizados, como se fossem 
inseparáveis, cada um interagindo com os outros, criando um 
novo mundo - aquele onde o rei vaidoso gosta de se mostrar, 
de aparecer. 

Para o vaidoso rei pavonear-se, o ilustrador cria cenas da 
rua, assemelhadas a rituais, a cortejos com carros alegóricos 
na arena onde se desenrola a acção, contemplada por um 
públ ico, fazendo permanecer a ideia de comunidade, de laços 
solidários, curiosos e bisbi lhoteiros. Todos juntos para assistir a 
um espectáculo a não perder - ver passar o rei - e nos inclui, os 
leitores, também nessa multidão de espectadores. 

O traço das personagens de João Caetano, na tradição dos 
melhores caricaturistas portugueses, dá um enfoque especial aos 
aspectos sociais e à crítica do acontecimento, mostrando-nos 
as personagens aprisionadas por preconceitos sociais - o pavor 
de cair no ridícu lo, no "disse-que-disse", senhoras de si, duras, 
convencidas, o que as impossibilita de tomarem uma posição 
preferindo manter o "status quo" e reafirmando o parecer. 

Estes aspectos, reforçados pelo exagero de diferentes planos e 
ângulos de visão, tudo em simultâneo, numa lógica/não lógica, 
(o que confere ainda mais iron ia, mais crítica) abrem soluções 
de leitura completamente inesperadas, semelhantes àquela da 
criança que grita e anuncia a nudez do rei. 
A palavra também acompanha e "incorpora" a linguagem 

visual, revelando o poder de denúncia e até de convencimento 
de ambas, desmascarando o parecer e reafirmando o ser. 
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O ilustrador canadiano Pierre Pratt7 (1962) é uma voz narrante 
de parceria com o escritor Mário de Carvalho. 

Ambos, quer pelo título verbal, quer pelo título visual , fazem 
do livro O Homem que Engoliu a Luaª uma obra que não passa 
despercebida. 

O conto situado algures num bairro antigo semelhante aos de 
Lisboa é uma narrativa aberta e provocatória sobre o quotidiano 
de um outro lado da vida. 

É quase um jornalismo narrativo que, pela escri ta de Mário 
de Carvalho, se transforma numa história de cumplicidades 
e ambiguidades das relações familiares, de vizinhança, de 
amizade e de autoridade. Ele nos traz um espaço onde todos 
se conhecem, por isso sabem ou pensam que sabem tudo das 
vivências dos outros. 



A linguagem verbal intercala na fala do narrador falas ou 
fragmentos de falas das personagens, em linguagem coloquial e 
menos formal, o que dá à obra um tom de humor e de crítica. 

As ilustrações de Pierre Pratt caracterizam as personagens 
e contextualizam os diferentes espaços - vielas, becos, pátios 
com as suas portas e janelas, e interiores das casas - criando 
ambientes. 

As imagens são grandes pinturas mostrando as situações e as 
figuras humanas de uma forma expressionista, pela enfatização de 
múltiplos planos de conjunto, planos aproximados, simultaneidade 
de ângulos de visão dos locais onde se desenrolam as acções, e 
por traços exagerados das personagens, dialogando desta forma 
com a linguagem verbal. 

Logo na capa, o título visual e o título escrito entram num 
diálogo que reforça a mensagem e chama a atenção do leitor 
para a situação inusitada. 

E ao longo do livro, o ilustrador retoma esse diálogo, criando um 
ritmo narrativo diferente, através de imagens panorâmicas até 
planos cada vez mais aproximados, quer dos espaços, quer das 
figuras humanas. Com ângulos de visão fora dos acostumados 
- pela insistência de situações vistas de cima para baixo, 
diminuindo o que quer mostrar, e de outras vistas de baixo para 
cima, aumentando de tamanho e atribuindo força significativa. 
Há um "voyeurismo" presente, pois ao leitor é possível espreitar 
outras divisões das casas e dessas até os interiores das que estão 
em frente. Ilustrações iniciais de silêncio e quietude alternam-se 
com outras de agitação e algazarra, tudo desafiando o receptor, 
levando-o a sentir-se na confusão organizada que é viver nos 
bairros antigos. 

Esse ritmo é reforçado pelo projecto gráfico, devido à 
alternância de imagens de quase dupla pág ina, o que leva o 
leitor a ler o texto, ora na faixa branca livre do lado esquerdo, ora 
na do lado direito. 

Pierre Pratt ilustrou O Homem que Engoliu 3 Lua de uma forma 
que tem tudo a ver com a linguagem cinematográfica, pois o 
leitor é espectador, mas onde ele é convidado a ver/ler aqu ilo 
que o ilustrador imaginou e a imaginar o que ele viu. 



Ili. 

Fernando Pessoa 

Mensagem 
Ilustrações de 

Pedro Sousa Pereira 

PfefáciodeRichardZemth 

A obra épica do maior autor português do séc. XX 

hornerrt e pequeno-º esforço é gTaJ'\dc e o de1xci. 
Eu Diogo Cão, navegador . 

' é: do areal moreno 
Este padrão ao P 

E para dinntc naveguei. 

• 

. . e a obra é: imperfeita. 
A. alma e dwina 'ua 

. ala ao vento e a.O!> cc 
Este padrào s1n é minha a parte feita' 
Que • da obra ousada. 

O por - fax.cr é: só com Deus-

8• 

Pedro Sousa Pereira (1966) 9 acaba de dar um presente a todos 
os leitores, independentemente da idade - as ilustrações que fez 
para Mensagem10 , de Fernando Pessoa. 

Ilustrar poesia é difícil, sobretudo em se tratando destes poemas 
de Pessoa, com a sua linguagem cifrada e simbólica, com 
metáforas que desafiam o leitor a compreendê-las. 

E, para o ilustrador ter feito o que fez, tem que amar as palavras, 
saber rasgar as suas entranhas e resgatar-lhes os sentidos 
ocultos, tornando-os acessíveis a todos os leitores. 

Para isso, o ilustrador entra nos poemas, sai e volta a eles, num 
movimento elíptico que põe em relação imagem/texto/projecto 
gráfico. 

Com as suas imagens riquíssimas de experiências de olhar, ele 
nos pega a mão e nos conduz a ver a obra sem perguntar se 
temos coragem de seguir caminhando ... 

As suas ilustrações, de cunho surrealista, ora exploram grande 
variedade de recursos - tinta da china, aquarela, guaches ... -
para criar personagens que lembram tanto pequenas esculturas 
africanas, quanto manchas de batik; ora retratos renascentistas, 
ora linhas que atravessam e ligam duplas páginas, criando uma 
circularidade que gera movimento. 

E ao imenso e possível oceano 

Ensinam estas Q.uinas, que aqui vês, 

Que o mar c.om fi m scrÃ grego ou rom ano: • 

O mar sem fim é português. 

E a C ru'Z. ao alto di1. que o que inc há na alma 

E ÍM a febre cm mim de navegiff 

S6 encontra.ré. de Deus na eterna cal ma 

O porto ,emprc por achar. 
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O INFANTE 
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Da mesma forma, incorpora trechos manuscritos dos poemas, 
tornando presente o Poeta, como que a nos trazer directamente 
da sua pena o poema em questão ou a sua própria imagem 

Ora utiliza espaços que parecem romper o suporte e levam o leitor 
para além ainda, embrenhando-o mais e mais na obra. 

Ora são ilustrações que irrompem ou envolvem o espaço 
branco da página, tanto revelando quanto ocultando símbolos, 
sobrepondo imagens com técnicas distintas e que causam efeitos 
estranhos, mas sempre cativantes e desafiadores. 

Neste seu fazer, cria ritmos distintos: ou sincopados ou calmos 
ou acelerados, ainda num processo de desvelamento/encobrimento 
das mensagens, que envolve continuamente o leitor, procedimento 
apoiado e explicitado pelo seu projecto gráfico. 

Lança-o assim num jogo constante e inacabado, porque, devido 
à riqueza de pormenores, este é simultaneamente provocado a 
melhor focar o seu olhar e ampliá-lo, refazendo sempre a sua 
leitura de modo novo e pessoal. 

Pedro Sousa Pereira agarra o leitor num cá e lá, entre uma 
leitura solitária e a vontade desatinada de correr a contar a outros 
que vale a pena ler a Mensagem. 

Para finalizar, gostaria de destacar o quanto o mediador é 
importante tanto na iniciação da leitura da linguagem verbal 
quanto da linguagem icónica. 

Quando ajuda o bebé nas suas descobertas do mundo está 
simultaneamente contribuindo para o desenvolvimento das suas 
habilidades leitoras. 

Desta forma, age como intermediário entre os conhecimentos 
do leitor e o que diz o texto. É ele quem gradativamente lhe dá 
ferramentas para cada vez mais submergir no texto, encorajando-o 
e transmitindo-lhe segurança, possibilitando-lhe assim o acesso à 
obra sem obrigá-lo a ler e sem avaliá-lo. 
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Enfim, o mediador cria o hábito de ler, levando a criança e o 
jovem a serem leitores curiosos, atentos, hábeis, ousados, 
interrogadores, criativos e críticos. 

"Livro, quando te fecho abro a Vida" 
Pablo Neruda 

NOTAS 

1. Nasceu em lpswich Formou-se na lpswich School of Arte 
na Central School of Art de Londres, especial izando-se em 
cenografia. 
Premiada com a Medalha Kate Greenaway, 
em 1970 e 1999. · 

2. Ana Paula Faria - Editora, Lisboa, 2005. 

3. Formada em pintura pela Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa. Em 1998 ganhou o Prémio Nacional de Ilustração 
do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas - Lisboa, 
com os originais para A/ice no País das Maravilhas . 

Em 2004 recebeu uma Menção Honrosa 
no Prémio Nacional de Ilustração. 

4. Editora Civilização, Porto, 2003. 

5. Formado em pintura pela Escola de Belas Artes do Porto. 
Em 2001 ganhou o Prémio Nacional de Ilustração do Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas com os originais 
de A Maior Flor do Mundo do Nobel português 
José Saramago. 
Em 1997 e 2000 recebeu Menções Honrosas no Prémio 
Nacional de Ilustração. 

6. Lisboa: Kalandraka, 2002, tradução de Alexandre Honrado. 

7. Nasceu em Lisboa. 
Formou-se em Artes Gráficas no College Ahuntsic. 

Foi galardoado com uma "Maçã de Ouro" e um "Placa" 
na Bienal de Ilustração de Bratislava, 
Eslováquia, o Prémio Totem do Salon de Montreuil, 
o Prémio UNICEF na Feira do Livro de Bolonha 
e outros prémios. 

Actualmente, tem casa no Québec e em Portugal. 

8. Editora Âmba r, Porto, 2003. 
Conto extraído do livro Casos do Beco das Sardinheiras, 
onde o nome é O Tombo da Lua, Ed. Caminho, 
Lisboa, 1991. 

9. Nasceu em Angola, Luanda. 

Fez o Curso de Comunicação Social da Escola Superior de 
Jornalismo do Porto. 

Em 2003, ilustrou O Comandante Hussi, texto de Jorge Araújo 
- Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para 
Crianças e Jovens, 2004, Ed. Quetzal, Lisboa, 2003. 

1 O. Oficina do Livro, Lisboa, 2006. 
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Quando pensamos na Literatura nas escolas, é necessário situar 
alguns pontos de princípio que nos servem aqui de referência. 

Em primeiro lugar, devemos deixar claro que falamos a partir 
de uma posição que recusa as idéias de desescolarização da 
leitura, mas que privi legia, sim, a abertura da instituição escolar 
à especificidade generosa da Literatura. 

Em segundo lugar, quando privilegiamos a Literatura e não 
genericamente a Leitura, é porque, não somente por sermos 
escritores mas também baseados em nossa experiência como 
divulgadores da leitura, compreendemos (e constatamos) que 
nada tão poderoso quanto a Literatura para animar as pessoas 
para se apropriarem do mundo da palavra. Nada como a reflexão, 
o prazer e entretenimento, e a fru ição estética que a Literatura 
pode proporcionar para alargar a nossa human idade interior. Nada 
como a Literatura, essa experiência de milên ios de encantamento 
da palavra promovida (e movida) pela humanidade para nos tentar 
a entrar para o mundo dos heróis, das aventuras, da exposição 
da alma humana e da exploração do sentido de tudo que há e 
nos cerca. Nada como a Literatura, que ergue um defunto da 
tumba e o transforma em autor, e faz, de uma boneca de pano, 
gente, que reforma a natureza e subverte o poder do tamanho, 
para nos defrontar com a multiplicidade disso que chamamos de 
realidade. 

É por isso que a palavra de ordem central da AEILIJ, que nos 
inspira e orienta, é pela democratização da literatura no Brasil . 

Em terceiro e último lugar, é necessário apontar também 
que ao lado de heróicos, idealistas, sonhadores, quixotescos, 
emilianos, bovarianos professores e bibliotecários, agentes de 
leitura de vários tipos, que em seu cotidiano, na sala de aula, nas 
bibliotecas e nas salas de leitura, lutam para reunir a Literatura 
à vida de seus alunos, temos também procedimentos arraigados 
na instituição escolar que ressecam a Literatura e privam seus 
alunos justamente do seu poder de encantamento. 

E não se pode dizer que o próprio MEC não reconheça a necessidade 
de um espaço especial para a Literatura nas escolas. Lemos: 

"Estamos entendendo por experiência literária o 

contato efetivo com o texto. Só assim será possível 

experimentar a sensação de estranhamenTo que 

a elaboração peculiar do texto literário, pelo uso 

incomum de linguagem, consegue produzir oo 
leitor, o cuW. por sua vu, estimulad.o.--'.OJllri 

com sua própria visão de mundo para a fruiçã 

estética. A experiência construída a partir dess 

troca de significados possibilita, pois, a ampllaç 

de horizontes, o questionamento do Jâ a 
encontro da sensibilidade, a reflexão, enfim, "'um-

-tipo de-conhedmento diferen~do-científico, já que 

-~.,,· .. ivamente não pode ser rmáidQ....Q.DJauL..eStético 



Como se vê, uma formulação bastante avançada e em nada diferente 
da que a AEILIJ, desde as definições do seu 1 Encontro Nacional, 
em 2004, vem defendendo. Por que então a defasagem entre essa 
orientação e a realidade de grande parte da instituição escolar, que 
trata Literatura como um acessório das disciplinas do currículo? 

Em grande parte dos estabelecimentos de ensino, predomina 
ainda a visão paradidática, a didatização da Literatura. O que 
se pretende nesse caso é uma justificativa para a introdução da 
Literatura na aula, e no caso uma justificativa sobre sua utilidade, 
como se a Literatura em si não fosse um dom, atributo e direito 
do ser humano. No uso paradidádico, o leitor que se tenta formar 
e que por entrave intrínseco ao método não se consegue de 
fato formar, ao cabo da vivência escolar - é uma criatura-leitor 
diferente dos seres-leitores que existem no mundo. Na verdade, 
uma criatura-leitor específica, que só existe nesse ambiente. 

O ser-leitor que existe no mundo, o leitor mundano, exerce seu 
direito de escolha sobre qual livro vai ler, lê como uma experiência 
individual, subjetiva e mesmo afetiva, lê sem pressões de 
avaliação, sem cobranças, pode parar de ler um livro se não 
gostar dele. Alguns, até mesmo freqüentam eventos como feiras 
de livros, onde têm contato com autores e discussões sobre 
Literatura & Vida. 
A criatura-leitor didatizada é totalmente diferente. Não tem 

direito de escolha, é cobrado pela leitura, e sua leitura não é 
pessoal, mas tem de se orientar para responder a provas etc ... 
- é uma leitura padronizada, ou gàbaritada (submetida a gabarito). 
Uma leitura que a priori deve entender o que se acha que há para 
ser entendido, nem diferente, nem menos, nem mais, naquela 
obra em particular e na Literatura como um todo. Não há desafios 
nem recriações. Não há apropriação da obra pelo leitor. Trata-se 
aqui de um leitor para quem a Literatura é deturpada a ponto 
de se transformar em algo não dessemelhante às antigas aulas 
de mora/ e cívica, ou aos famigerados Estudos de Problemas 
Brasileiros, que a ditadura das décadas de 60 a 80 impôs ao 
ensino em diversos níveis. 

O leitor que se produz nesse modo didatizado se satisfaz com 
resumos - que garantem a aprovação. O outro, o leitor mundano, 
lê para experimentar "profunda tristeza ou horror", através da 
Literatura. Ou alegria. Ou êxtase. Ou seja o que for. É um leitor 
que é lançado, pela Literatura, na busca do Santo Graal, ou, em 
seu íntimo, da terceira margem do rio. 

Um exemplo emblemático da redução/deturpação do modo 
paradidático está nos chamados temas transversais. Com 
vantagens no que se refere à integração das disciplinas 
curriculares, quando entretanto aplicados mecanicamente à 
Literatura, esses temas provocam uma reação em cadeia que 
reduz o potencial humanizador (e transcendente) da Literatura 
expresso numa linhagem de ilustres autores, vindo do Machado 
de Assis do conto Umas férias, passando por Monteiro Lobato e 

chegando a Bartolomeu Campos de Queirós, Ziraldo, Ana Maria 
Machado, Ruth Rocha, Lygia Bojunga e muitos outros a seis tópicos 
estanques. Cada um desses tópicos reflete uma preocupação 
doutrinária de quem os formulou, mas o caso é que nem de longe 
podem expressar uma Literatura que, por sua grandeza milenar, 
sempre buscou a totalidade dos temas e do ser humano. 

Por que temas transversais não podem ser amor, amizade, 
medo, o que é o universo?, enigmas e mistérios, a perda, por 
que uma tradução para a palavra paradoxo é "admirável"?, os 
desejos, ou ainda o contrasenso e o tesouro expressos pela 
palavra "verossimilhança", ou outros afins, tanto etéreos quanto 
capazes de penetrar em meandros da inteligência e do espírito 
(e talvez nos sentimentos e mesmo nos sonhos) de cada um? 
Por que devem ser esses temas que em cadeia, em muitos casos, 
norteiam as adoções nas escolas, os catálogos das editoras e as 
compras governamentais: temas fechados, ou seja, verdadeiras 
perguntas retóricas lançadas sobre a criatura-leitor-didatizado, 
com resposta gabaritada à la rigidez do certo ou errado? Quando 
é que a escola vai se abrir para o ??? da Literatura? 

Não se pode formar uma criatura-leitor-didatizado esperando que 
ele, sabe-se lá como, se transforme num ser de outra natureza, 
num ser-leitor-mundano. Não se estão formando leitores para 
o mundo, nesse modo fechado, mas como se a vivência leitora 
se restringisse à escola. O que precisamos é que a escola abra 
espaço para a leitura da Literatura como ela existe no mundo 
e forme leitores que serão leitores em seu cotidiano, em suas 
vidas, no mundo! ... Algo que só entende e acolhe quem ama a 
Literatura. Sem precisar de justificativas práticas para isso. 

Esse ser leitor pede um animador, um orientador, um mediador; 
um professor, formado para isso, ou nas próprias faculdades, 
ou em programas de formação continuada, como o que tivemos 
neste país um dia, o PROLER - que precisa ser urgentemente 
reativado. Claro que se necessita também de uma reformulação 
dos cursos de Letras e de Magistério (para incluir a formação para 
a leitura de Literatura) ... de uma reformulação do vestibular, para 
que este cobre menos história da Literatura (estilos, escolas de 
época) e mais a impressão pessoal, criativa da leitura Literária 
(impossível de se conter numa múltipla escolha) ... da proliferação 
de bibliotecas públicas, de clubes de leitura nas escolas, nas 
comunidades .. . e outras iniciativas. 

A discussão sobre o caráter particularíssimo da inserção da 
Literatura na escola é central para quem deseja na prática efetivar 
a ampliação do público leitor brasileiro e a democratização da 
Literatura. E principalmente é necessário que quem gosta de ler, 
quem ama a Literatura, quem defende uma Literatura autônoma, 
livre de proselitismos, doutrinarismos e didatismos, exija mudanças 
capazes de transformar o momento do encontro da criança e do 
jovem com a Literatura, na escola, em um momento também de 
recriação do mundo e da própria vida de cada um. 
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POESIA 
PARA JOVENS 
SEM TEMPO 
DE LER POESIA 

Leila Míccolis 

Escritora, 30 livros publicados, Mestre em Teoria Literária / Ciência da 
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Em uma entrevista há alguns meses para a Revista Discutindo 
Literatura, meu entrevistador, o poeta Ulisses Tavares1

, finalizou-a 
perguntando-me "o que fazer para convencer os jovens a ler 
poesia". "Levá-los à poesia sem tentar convencê-los a ferem ... " 
- respondi-lhe. Fala-se muito na necessidade de se incluir poesia 
nas grades escolares, para "habituar" a criança ou o adolescente 
a gostar de poesia, porém já sabemos que essa obrigatoriedade 
não é muito atraente, principalmente devido ao critério seletivo 
dos autores escolhidos. Pretende-se que a criança goste, por 
exemplo, de Olavo Bilac - "Ama com fé e orgulho a Terra em que 
nasceste''2 ... -, quando ela vê uma pátria sem patriotismo e sem 
orgulho nacional. A defasagem entre um modelo de poesia do 
começo do século passado, ou anterior, e a vida que ela percebe 
ao seu redor, hoje, acentua o sentimento de que poesia é inútil, 
desnecessária, para quê poesia? Não queremos afirmar que a 
poesia não deva ir à escola; pretendemos é que se modifique a 
forma de apresentar a poesia na escola, embora essa mudança 
envolva, também, uma transformação do próprio ensino. 

Luís Camargo, escritor e ilustrador de livros infantis, e um 
dos responsáveis pelo projeto "Banco de Dados Informatizado 
- Módulo Literatura Brasileira - Setor Poesia", do Instituto 
Cultural ltaú, em seu artigo intitulado A poesia infantil no Brasil, 
faz um rápido panorama da Literatura Infantil no Brasil , gênero 
relativamente novo, surgido no final do século XIX. 



"A11 fes, o 8-ue e.Xisfe síio poett1-fi.S 

~11-Uscrifos, de circ'UÍfi.~O .Pfi.miÍifi.r, 

.Peitos cie pfi.i ou míie pfi.rfi. os 

.PiLtr..os, ou escritos ett1- r$.Lb-u11s de 

i11cf-uídos posferiortt1-e11fe 11os Livros 

de seus fi.-Utoresj-u11to fi. o-uf-ros 

poelfl.As 11íio escritos pfi.m o Leifor 

i11.PMihL Oe11f-re esses paett1-fi.S, 'Um 

cios tt1-fi.is fi.11h'õos é. 'Um so11efo cie 

Afvfi.re11Ôfi. Peixoto ( Ot+lf--ll-92.). fsse 

so11eto i11ieifi. pelo voMhvo 'A~cifi. 

.Piftr..fi.' e, dit; fi. fmrliç.íio, -Pai e.se.rifo 

fl'Ufi.1100 S'Ufi. .Piffr..fi. ~rifi. f.PiÔê.11ifi. 

eompfefo-u ?- fi.110S (em for110 de 

118í.). Nef.e., Afvfi.re-t1Ôfi. Pútofo 

M011seffr..fi. S'Ufi. .Piffr..fi. fi. ciespre lfi.r 

fi. bei.e.5fi., fi.S /r..011ms e t\ rifl'Ue;5fi.1 

c-uHivfi.11cio fi. Mridtlde, o fi.ltl-OY t\ Oe-us 

A citação acima expõe uma das grandes dificuldades de se 
escrever para as crianças: tentando escapar das armadilhas dos 
extremos (puerilidade ou superestimação), comum é vermos a 
poesia como veículo para mensagens nobres e educativas, o que 
faz com que a criança associe de imediato o gênero a algum 
tipo de aprendizado entediante, que lhe rouba horas de vida 
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ou de brincadeira e o qual, portanto, ela deve evitar, enfrentar 
a contragosto, ou, se possível, fugir imediatamente. Se a era 
tecnológica, principalmente o setor da informática, deu à criança 
do século XX novos interesses, novos recursos, novos jogos, a 
poesia deve interagir com ela e com o adolescente ou continuará 
sendo letra morta, quer dentro ou fora do colégio. 
A interatividade/intertextualidade é vital e essencial. Segundo 

Eagleton, professor de teoria cultural na Universidade de 
Manchester, pesquisador de história e literatura dos séculos 
XIX e XX, uma das marcas mais visíveis da obra de arte na 
pós-modernidade é esta ininterrupta intertextualidade . 

verdfi.des e eerfe ;5fi.S esfobefeeioAs, 

S'Ut\ .PormA é. irÔ14iM e S'UA 

episfett1-of0Ôifi. refAfiVt\me11fe 

cé. het\. ( ••. ) J:.mpMie11 fe eotor. fooCA. 

ide14fidCA.de isoffi.dfi.1 e desc.011.PiAÔt\ 

dfi. 11oç.íio de oriôe14s CA.bsof-ufos, 

e/r..fi.~ (i. fe14~0 pArfi. S'UA própriCA. 

11fi.f-ureltt "i11ferfexf-ufi.f'~ S'Ufi. 

reciCÍfi.Ôem pt\rÓdiM de o-ufms obrtts 

~e, por S'Ufi. vel, -nfi.Ott lf'vfi.is s~o cio 

fl'Ue o res'UHfi.oO de foi recicfttÔem ".4 

Ou a poesia integra este presente, participando da vida do 
leitor mirim ou do adolescente, ou esvazia-se, na prática, e 
desvitaliza-se. 

Minha experiência pessoal com literatura infantil vem desde 
1976, quando publiquei o livro Silêncio Relativo - o títu lo traz 
referência (nada velada) à Ditadura Militar instaurada no país 
desde 1964, com sua ferrenha repressão, também aos livros, 



que eram diariamente retirados de circulação pelo SNI, por serem 
considerados subversivos ou pornográficos (classificação policial 
muito abrangente que englobava qualquer tipo de material de 
oposição ao regime). A primeira parte desta obra eu dediquei a 
poemas infantis, porque a criança também é vítima de um silêncio 
relativo cotidiano, de uma repressão sistemática e muitas vezes 
invisível. Na época, houve críticos que argumentaram não ser 
uma leitura fácil para as crianças. Então, a professora Edna Maria 
Machado de Azevedo, poeta também, resolveu ler meus poemas 
para a sua turma de crianças entre seis e nove anos e pediu 
que escrevessem em seguida para mim. Os comentários foram 
surpreendentes: todos entenderam perfeitamente o significado 
dos poemas, e mergulharam fundo na leitura. Guardo com muito 
carinho essas preciosidades. Algum tempo mais tarde, a mesma 
professora leu diversos autores vistos anteriormente em sala de 
aula por ela, porém sem mencionar a autoria (Cecília, Vinicius, 
Bi lac, Caparelli, Henriqueta Lisboa, Heliana Barriga) e fez um jogo 
de adivinhação: quem é quem? Minha poesia foi identificada de 
imediato por uma aluna, que justificou: "Essa eu sei que é da 
Lei/a, porque só ela entende os problemas da gente''. Uma honra 
ter uma obra literária identificada por uma criança. 

Quando um adulto escreve para o público infantil tenta em 
geral se impor, preservando a imagem de mais experiente, 
inteligente ou sábio. O resultado é aquele ar de superioridade 
que abafa ou ignora a voz e o pensamento infantis. No colégio, 
o aprendizado dá-se quase que exclusivamente no sentido do 
que o texto quer dizer e propõe em termos de processo de 
criação. Através de dois livros deliciosos Ensinar A Poesia 5 e 
Poetas 'Difíceis '? - Um Mito, a professora portuguesa Teresa 
Guedes narra a experiência com suas turmas de alunos de oito 
a treze anos, aos quais a poesia é apresentada de forma lúdica, 
agradável e criativa. Muitas vezes, ela ainda alia desenho ao 
texto, e é incrível ver do que a poesia é capaz, quando a serviço 
do desenvolvimento da imaginação e da observação crítica. No 
capítulo intitulado Os professores reais, ela define muito bem 
seu método de trabalho, citando um poema de Roberto Desnos, 
o qual ouso traduzir: 

LA FOURMI 

UNE FOURMI DE DIX-HUIT MÉTRES 

AVEC UM CHAPEA U SUR LA TÊTE 

ÇA N'EXISTE PAS 

POURQUO I PAS? 

A FORMIGA 

UMA FORMIGA DE DEZOITO METROS 

COM UM CHA PÉU NA CABEÇA 

EXISTE NÃO 

POR Q UÊ NÃO? ' 

Ainda segundo Guedes, a descoberta da conotatividade poética 
e do jogo das palavras proporciona quatro objetivos gerais e 

principais do ensino da poesia no primeiro grau. 
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"FMor-e.c.e.r- o patier- c.ritufor- titt 

C.Y-itl.1'1.f!,1).1 tJe.s e-1'1.VOÍVe. Y- 1). i~l).Ôi1'ttlf!,ZÍ.O 

e. se-1'1-sibifitil).tie.1 i1't iC.il).r- tt c.r-il).1'1.f!-tl 

1'1-tt ttrf e. e.~ Ôe.r-1). f 1 -Por~l).r- o se.1A 

se-1'1.fitio e.s fific.o (-for-~ttr-1 1t1.tl.S 

1'tZi.o C.01'i-Por-t>Lttr- - se.t>L -Pttfl). r- tio 

Aprender poesia na escola, ultrapassa, portanto, a literariedade 
em si. 

Para o público juvenil nunca escrevi diretamente, e só notei 
que a ele já me dirigia ao perceber a reação dos jovens a certos 
poemas performáticos meus, como os Superheróticos, por 
exemplo. Daí surgiu a idéia de escrever Poesia para jovens sem 
tempo de ler poesia, livro ainda inédito, com poemas curtos, 
espécie de flashes enfocando assuntos próprios à juventude -
dúvidas, incertezas, conflitos, profissão, sexo, estudo, namoro, 
pais, contradições, moda, família, propaganda, esporte, regras, 
transgressão, ecologia, mídia - dirigido especificamente aos 
jovens que desejam avidamente namorar o mundo e surfar a 
vida, mas também envolvendo adultos e crianças, até por ser a 
adolescência uma fase intermediária entre ambos. 

Além de temáticas adequadas à faixa etária a que se 
destinam os poemas, é imprescindível também a informalidade, 
característica que nos leva à questão da dessacralização da 
poesia, e do medo de perda do status, da importância ou do 
respeito pelo leitor. Porém, ao contrário, dessacralizá-la é doá-la 
a um público maior, voltado a apreender a poesia do cotidiano ou 
a aprender com ela. O próprio Ulisses Tavares, citado no início 
deste texto, sabe disso muito bem, tanto que recomenda em seu 
livro Caindo na real: "Não leia este livro por obrigação. Poesia 
está mais pra lição de vida que pra lição de casa" 7. Lidando com 
publicidade, o autor tem muito claro o público-alvo e se dirige a 
ele com clareza, humor, e uma crítica ferina que contesta o poder 
estabelecido - outro elemento importante na literatura para a 
adolescência, época de contestações e rebeldias. Nicolas Behr, 



nascido em Cuiabá e radicado em Brasília, ecologista e fundador 
da primeira ONG ambientalista do Distrito Federal, é outro escritor 
que atrai muito o público jovem, com seus poemas min imais e 
diretos, verdadeiros torpedos provocativos, cujos alvos são os 
hábitos, os usos e costumes, e a urbanização x urbanidade. 

Sobre o ensino da poesia nos cursos de segundo grau ou de 
graduação universitária, seria excelente que ele oferecesse 
variantes opcionais para que os jovens tivessem uma visão mais 
ampla das modalidades poéticas da contemporaneidade. Em 
tempo de multimídias, há que in iciá- los pelo mundo da poesia 
visual , concreta (com sua exploração do branco da página), 
experimental (aqui no sentido de investigação, de experimento/ 
exploração de possibilidades), sonora, ilustrada, através também 
do poema-objeto (conceituai), das instalações, da poesia de cordel, 
da poesia ilustrada, do fotopoema, da poesia minimal (haicais e 
poetrixes, inclusive), da poesia fractal, da holográfica (a laser), da 
postal (com suas interferências), das ações performáticas (poema
processo) e da impressa também. A poesia precisa ser mostrada 
em sua pluralidade de falas e em sua intertextualidade. 

"( ... ) O fe.Xfo 1Á?1iC.O ?1tl0 é C\C-eSSO 

pe?1efmr por esft:\ e?1fmd0t é vis0tr1 

M ÍO?'!Ôe' ?'!tlO 1A111.C\ esfr1Af1Ar0t 

.R.eÔC\Í de ?10Y't11.C\S e desvios, 1Al'l!.OI 

L-ei ?'IOIY'l"C\J-iVC\ 01A poéhc.C\, 1'11.C\S 1At11.C\ 

perspec.fiVC\ (de AC\Ôl'l!.B.?'lfos, de 

voies Vi?1d0ts de o1Afros hxfos, 

de o1Afros c.ódiôos), c.~jo po?1fo 

de -P1AÔC\ é se111.pre frt:\?1SÍC\d0tdo1 

111.isf eriOSM•1 .. e?1 f e 0tberfo. "8 

Desde a década de 70, quando os autores da "Geração 
Poética de 70" acumulavam as funções de autores, editores e 
livreiros, ficou flagrante que o poeta precisa entender um pouco 
de produção, editoração, marketing, publicidade e venda para 
destacar-se em meio a milhares de outros, e que o seu espectador 
(leitor ou ouvinte) também faz parte do processo criativo. Não 
me parece eficaz, portanto, que se tenha como estratégia de 
incentivo à poesia o uso dos mesmos métodos do século XIX 
ou início do século XX. A leitura de autores contemporâneos é 
importantíssima para facilitar a aproximação do leitor infantil e 
juvenil, porque, sem este procedimento, a poesia será sempre 
considerada anacrônica, al ienada e/ou defasada de seu tempo 
histórico-literário. Cabe também aos editores ajudarem na 
divulgação dessa poesia ág il , agressiva ou humorada, mas 
sempre reflexiva, para que as novas gerações possam, através 
dela, encontrar a Sapientia, não no sentido de erudição, mas 
no contexto barthesiano: "nenhum poder, um pouco de saber, 
um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possíve/"9 ( ... ). 

"Que a escritura faça do saber uma festa"1º e que a poesia seja o 
alicerce desta construção de alegria lúcida. 
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Você veio para a vida. 

Nela há coisas redondas 

coisas de colorir 

coisas de ser. 

Há coisas de doer 

e pensar 

e patos e poemas 

e cidades 

e a laranja e o mar. 

Lugares varridos pelo sol 

e nomes para quase todas as coisas 

e c01sas imensas sem nome 

e imensas coisas de esquecer. 

Coraçãozinho, coraçãozinho, 

um bicho triste ficou alegre 

quando você chegou. 

(' 
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DIDATISMO, SISTEMA CULTURAL 
,; 

DOMINANTE E POLITICAS 
EDUCACIONAIS1 

Resumo 

O artigo levanta alguns dados a respeito da educação brasileira atual. Ressalta um conjunto 
de paradigmas - costumeiramente valorizados e naturalizados pela chamada "cultura moderna" 
e "oficial" dominante - disseminados não apenas pela escola, mas também por jornais, 
revistas, publicidade, televisão, internet etc. Tais padrões sociais, culturais, éticos e estéticos, 
segundo a visão defendida no texto, constituem determinada visão da vida e do mundo. Após 
identificar e caracterizar alguns desses paradigmas, reconhecendo sua evidente importância 
- sem eles talvez não existissem nem ciência, nem tecnologia - são apontadas suas possíveis li mitações 
e a necessidade de discuti-los e relativizá-los, principalmente levando-se em conta uma sociedade 
heterogênea e desigual como a brasileira. Lembrando a importância da diferenciação entre métodos 
pedagógicos e políticas educacionais, o artigo propõe uma associação entre os referidos padrões oficiais 
e dominantes, em geral aceitos como os únicos, e a adoção de determinadas políticas educacionais para 
explicar os graves problemas da escola brasileira atual. O texto é concluído com a seguinte indagação: 
"Formar alunos para manter o que aí está ou prepará-los para construir uma sociedade mais equilíbrada, 
competente, inteligente, criativa e humana?" 

Palavras-chave: literatura, educação, sociedade, modernidade e modelos culturais. 

Ricardo Azevedo 

Escritor e ilustrador, doutor em Letras 
pela Universidade de São Paulo. 
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Segundo os dicionários, armadilha significa "logro astucioso, 
engano para fazer mal a alguém, cilada em que alguém se 

. deixa cair". 
Este artigo trata exatamente disso: logras que fazem mal à 

gente, ciladas em que nos deixamos cair. 
Pesquisa feita de três em três anos pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por meio 
do seu Programa para Avaliação Internacional de Estudantes, 
tem examinado alunos das redes pública e privada que estão 
concluindo o fundamental. 

Na edição de 2003, o tema do exame foi Matemática e envolveu 
250 mil estudantes de 40 países. 

Cada aluno podia ser classificado em seis níveis de competência: 
muito fraco, fraco, razoável , bom, muito bom e excelente. 

Cerca de 8 mil jovens brasileiros foram avaliados, entre os 
diferentes níveis. 

9% alcançaram a categoria intermediária, dos níveis razoável 
e bom (720 alunos). 

37% foram considerados de categoria inferior - dos níveis 
muito fraco ao fraco (2.960 alunos). 

Os restantes não apresentaram desempenho suficiente nem 
para se qualificar à categoria inferior e foram classificados num 
nível especial: os abaixo do muito fraco. São 54% do universo 
avaliado (4.320 alunos). 
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Estamos falando de analfabetos funcionais no que tange à 
Matemática. 

Vale ressaltar, nenhum estudante, de escolas particulares e 
públicas, conseguiu atingir as categorias superiores, muito bom 
e excelente. 

Na pesquisa anterior, realizada no ano 2000, o tema era 
Linguagem e Comunicação e o Brasil tirou o último lugar 2. 

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, 0,2% das escolas 
públicas brasileiras, 160 num universo de 55.000 escolas, 
chega a um índice de qualidade considerado médio entre os 
países da OCDE 3. Boa parte delas, como sabemos, são escolas 
de aplicação, diretamente ligadas às faculdades de educação, 
portanto, em situação especial. 

São dados que reafirmam o que é público e notório: existem 
muitos problemas com nossa educação, seja em escolas 
públicas, seja em particulares. 

Como trabalho com literatura, tenho me preocupado com 
um pequeno aspecto de nossa imensa e complexa questão 
educacional: a forma como os livros de ficção e poesia são 
tratados nas escolas. 

Minha sensação, após 27 anos de visitas a escolas e conversas 
com estudantes que leram meus livros, assim como com seus 
professores, é a de que a escola, tirando poucas exceções, não 
sabe bem o que fazer com a literatura. 

s 

q 
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Para levantar e discutir o problema, venho tentando apontar, 
em artigos e palestras, certas diferenças e contradições 
existentes entre o discurso técn ico-utilitário, característico dos 
livros didáticos, e o discurso ficcional e poético, característico 
dos livros de literatura. 

Tenho feito isso por sentir que, muitas vezes, o atual modelo 
escolar confunde as coisas, tratando livros de literatura como se 
fossem didáticos. 

Na verdade, além de muito diferentes, eles implicam, como 
pretendo demonstrar, maneiras divergentes de enxergar a vida 
e o mundo. 

Vivemos na chamada "cultura moderna", o sistema cultural 
dominante na sociedade ocidental. Nas palavras do antropólogo 
Roberto Da Matta, sistema impregnado por uma "ideologia 
econômica, fundada na noção do indivíduo e na idéia de 

ª?-'< 

1) A valorização da ação individual, o que impl ica o 
individualismo. 
De acordo com os estudiosos. do assunto, o individualismo 
corresponde à idéia de que o homem seja "livre" (daí o "livre 
arbítrio", a "livre iniciativa", o "livre comércio" etc.); "igual" 
(supõe a "igualdade de oportunidades" ou a "igualdade perante 
a lei") e "autônomo" (valoriza a "auto-governabilidade" ou o 
agir segundo leis e interesses próprios). Segundo esse modelo, 
em tese, cada homem constrói com liberdade e autonomia, 
baseado em seus próprios interesses, seu destino, suas ações, 
seu conhecimento, suas crenças, seu mundo interior, suas 
relações com o Outro, suas utopias etc. 

2) A valorização do pensamento analítico, reflexivo e crítico. 
Trata-se de um modo de pensamento ligado à postura 
técnica e científica que, diante de qualquer fenômeno 
(um corpo físico, uma sociedade, um texto, uma paisagem, 
um sonho, uma flor, uma emoção, o Outro etc.}, pretende, 
através do distanciamento e da impessoalidade, 

a) buscar a visão geral para situar o fenômeno; 

b) compreender sua estrutura, identificar e separar 
as partes que compôem o todo (o que supõe que 
tudo seja passível de ser decomposto em partes); 

c) examinar criticamente, ou seja, "detectar inconsistências"; 

d) definir, classificar e catalogar; 

e) criar hipóteses sobre seu funcionamento para, finalmente, 

f) determinar leis gerais ou universais ou construir explicações, 
definições e interpretações a respeito do assunto estudado. 
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mercado, focal onde tudo pode ser trocado, comprado e 
vendido"4

. Além disso, construído a partir de "sistemas 
individualistas ( .. .) marcados pelo progresso e pelo consumo 
e permeados pela técnica" [pela ciência, eu acrescentaria] 
"e pela 'razão crítica"'.5 

Naturalmente, o discurso técnico-uti litário, largamente difundido 
pela escola, está formatado tendo em vista o "sistema cultural 
dominante" e tem sido um importante meio de difusão dos 
paradigmas da "cultura moderna". É preciso ressaltar que tudo 
isso extrapola a educação propriamente dita, afinal, os paradigmas 
referidos fazem parte da cultura oficial contemporânea, estão 
naturalizados, influenciam a visão de mundo de todos nós e têm 
sido divulgados cotidianamente não só por livros didáticos mas, 
também, por manuais técnicos de todo tipo, jornais e revistas, 
publicidade, internet etc. Eis alguns deles: 

a J ~-

3) A valorização do pensamento descontextualizado que busca 
estabelecer conceitos e princípios gerais e universais. Por 
descontextualização, refiro-me ao pressuposto ou à crença 
de que todo fenômeno implica necessariamente a existência 
de um conjunto de leis gerais e abstratas que transcendem o 
fenômeno em si. J.Peter Denny6 dá como exemplo o ensino 
às crianças de formas abstratas como quadrado, círculo 
e triângulo, modelos sintéticos inexistentes na natureza, 
apresentados em diagramas desligados de qualquer objeto 
real. Nesse caso, o círcu lo seria a "descontextualização" de 
uma lua cheia ou de uma bola de futebo l. 
Outro bom exemplo desse modelo seria a velha e conhecida 
dicotomia parofe/fangue. Por meio dela, como sabemos, 
a "palavra" é vista como parte de um processo plástico e 
mutante, em constante criação, presente nas conversações 
e na linguagem informal do dia-a-dia. Já a "língua", ao 
contrário, apresenta-se como uma estrutura organizada, 
um sistema abstrato constituído por um vocabulário limitado 
contido em dicionários, e por um conjunto objetivo, preciso e 
coerente de noções e leis gramaticais 
Pensar na linguagem falada corresponderia remeter à 
contextualização, com regras caso a caso. 
Pensar na linguagem escrita corresponderia remeter à 
descontextualização, com regras gerais sistematizadas e 
fixadas por texto. 
Noutro patamar, a descontextualização pode ser descrita 
como a criação de noções e princípios abstratos, a chamada 
nominafização, por meio da qual uma ação como "aplaudir" 



passa a ser "aplauso" ou "inferir" a ser "inferência''. São 
exemplos de descontextualização conceitos abstratos tais 
como "ser humano", "modernidade", "cultura popular'', 
"liberdade" , "igualdade", "indivíduo" ou "autonomia". 
De acordo com o filósofo John Searle, a explicação científica 
sobre um fenômeno "consiste em mostrar como a sua 
ocorrência resulta de certas leis científicas e essas leis são 
generalizações universais acerca do modo como as coisas 
acontecem. "7 

Descontextualizar implica, portanto, necessariamente, 
abstrair e generalizar. 

4) A valorização da objetividade, ou seja, a leitura dos fenômenos 
pretensamente feita com completa isenção, neutralidade, 
imparcialidade e impessoalidade. Louis Dumont define 
objetividade como "ausência de sujeito" ª. 
Com a objetividade, em resumo, somos condicionados a 
acreditar na capacidade humana de enxergar os assuntos 
e os fenômenos com distanciamento e impessoalidade, 
ou seja, livre da influência de emoções, hábitos, cultura e 
marcas pessoais. Em outras palavras, aprendemos a agir e 
pensar supostamente isentos de nossa subjetividade. 
O discurso crítico e objetivo é muito conhecido e fácil de 
ser identificado. A frase "A água ferve a 100 graus", por sua 
grande universalidade, funcionalidade e impessoalidade, pode 
ser considerada paradigmática do modelo acima discutido. 
Note-se que nesse tipo de discurso não existe o sujeito que 
fala. O mesmo se dá no seguinte texto: "O Brasil é banhado 
pelo oceano Atlântico, desde o cabo Orange até o arroio Chuí, 
numa extensão de 7.408 km, que aumenta para 9.198 km 
se considerarmos as saliências e reentrâncias do litoral, ao 

?~ ;t 

É preciso problematizar e discutir esses paradigmas. Não se 
trata de negá-los - sem eles talvez não existissem nem ciência 
nem técnica - mas, sim, de relativizá-los. 

Em entrevistas feitas por Luria e Vygostky com analfabetos da 
Ásia Central , isso nos anos de 1930, foi constatada a aparente 
dificuldade dos analfabetos de lidar com o raciocínio silogístico. 

Sabemos que o silogismo é um método dedutivo segundo 
o qual, postas duas proposições, chamadas "premissas", 
delas se tira uma terceira, considerada a "conclusão". 
Tal procedimento consiste em pensar abstratamente por meio da 
descontextualização, até porque o silogismo é auto-suficiente: 
sua conclusão deriva exclusivamente de suas premissas. 
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longo do qual se alternam praias, falésias, dunas, mangues, 
recifes, baías, restingas e outras formações menores. "9. 

Max Planck, fundador da física quântica, acreditava que 
"real ( .. .) é aquilo que pode ser medido" 10 . 

5) O utilitarismo, ou seja, a tendência a valorizar-se os aspectos 
úteis e funcionais de todo e qualquer fenômeno. 
Creio que podemos encontrar aqui uma das raízes da noção de 
tecnocracia, a valorização e o poder da técnica acima de tudo 
(a "supremacia dos técnicos"), marca indiscutível do "sistema 
cultural dominante" e da mentalidade valorizada pelo status quo. 

6) A secularização, ou a laicização, em outras palavras, 
a rejeição ou a independência com relação a qualquer 
explicação ou interpretação religiosa da vida e do mundo, 
substituída pela "razão crítica'', a argumentação objetiva, 
científica e técnica. · 

7) A valorização da inovação, a busca da originalidade, 
do conhecimento de "vanguarda" etc., o que implica a 
"desautomatização" do pensamento e, num outro patamar, 
a busca da chamada "expansão da consciência". 

8) O evolucionismo, ou seja, a crença no princípio de que os 
fenômenos culturais estejam imersos num constante, natural 
e permanente processo de desenvolvimento, progresso e 
aprimoramento. Por esse princípio, somos levados a inferir 
que a própria realidade seja condicionada a um fluxo perene 
de desenvolvimento e evolução que rumaria linearmente do 
"simples" ao "complexo" ou do "selvagem" ao "civilizado". 
Nesse sentido, "evolução" e "modernização" podem ser 
consideradas noções sinônimas. 

)ase 

No caso dos camponeses, ficou clara a relutância em responder 
silogismos simples como: "Todas as mulheres que moram em 
Monróvia são casadas; Kemu não é casada; Kemu mora em 
Monróvia?". 

Em geral, as respostas dos camponeses analfabetos eram "Não 
sei, não conheço essa tal Kemu" ou "Nunca estive em Monróvia " 
ou, depois de muita insistência "Se você diz que a Kemu não 
mora em Monróvia, então ela não mora". 

Conclusão da pesquisa: analfabetos têm o pensamento abstrato 
pouco desenvolvido e são incapazes de fazer silogismos. 

Décadas depois, o mesmo teste foi aplicado, mas a partir de 
idéias fantásticas ou situações improváveis, algo como "Todas 



as pedras na Lua são azuis. Você foi à Lua e viu uma pedra. 
Essa pedra era azul?". 

Surpreendentemente, o resultado entre analfabetos e letrados 
quase se nivelou. 

O psicólogo e educador canadense David Olson explica 
o porquê11 • Segundo ele, analfabetos estão habituados 
ao pensamento preponderantemente pragmático, sempre 
construído a partir de situações e casos concretos oriundos 
da experiência prática. Por essa razão, a premissa "todas as 
mulheres que moram em Monróvia são casadas" foi considerada 
por eles, embora de forma não explícita, inaceitável por uma 
mera questão de lógica (!). Ela contraria a experiência humana 
prática e situada, contextualizada, sempre menos generalizável. 
Salvo em situações absolutamente raras e excepcionais, seria 
impossível que "todas" as mulheres de qualquer lugar fossem 
casadas. E as muito moças? E as separadas? E as viúvas? E as 
doentes? E as que preferiram outras opções? 

Por essa razão, entre os analfabetos consultados, o jogo 
silogístico simplesmente não funcionou. 

Pessoas alfabetizadas, por outro lado, note-se a conclusão 
dos pesquisadores, têm o costume e são treinadas pela escola 
para raciocinar a partir de axiomas e premissas dadas, "sem 
discuti-las". Eis porque, no caso do silogismo das mulheres 
de Monróvia, os entrevistados conseguiram pensar nos termos 
pedidos pela pesquisa. 

Em outras palavras, raciocinaram mecanicamente a partir de 
premissas teóricas, sem se pregcupar se as mesmas eram ou 
não factíveis na vida prática. Souberam, portanto, pensar de 
forma descontextualizada mas, ao contrário dos analfabetos, 
ignoraram sua própria capacidade de também pensar de forma 
contextualizada. 

Não por acaso, os gregos já brincavam com o silogismo. Diziam 
algo como: "aquilo que não perdeste, aquilo tens. Não perdestes 
os cornos, logo, cornos tens." 12 

Embora não se possa tomar as conclusões da pesquisa 
citada de forma absoluta, afinal, esses mesmos analfabetos 
podem ter crenças e superstições também baseadas em 
pressupostos bastante abstratos, a questão do pensamento 
criado principalmente a partir de premissas teóricas merece 
ser levada em consideração. Estaria a escola formando pessoas 
menos capazes de lidar com a realidade concreta e situada do 
que com teorias e abstrações? 

Uma coisa é certa: sabemos que, não poucas vezes, a teoria 
na prática é outra. 

Trouxe esse exemplo para ressaltar que é preciso colocar em 
discussão ou relativizar certos procedimentos mentais largamente 
difundidos e naturalizados pelas escolas, por livros técnicos, pela 
mídia e pelo próprio ambiente cultural que nos rodeia. 

Abro parênteses: numa sociedade como a nossa, com tantos 
analfabetos ou semi-analfabetos, o choque entre diferentes 
tipos de abordagens que, é bom dizer, implica diferentes 
padrões culturais construídos socialmente, mereceria ser melhor 
estudado e compreendido. 

23 

O que ocorre com a cabeça de uma criança, filha de analfabetos, 
acostumada a valorizar a experiência prática das coisas, quando 
entra em contato com o mundo escolar construído a partir de 
conceitos e informações abstratas? 

Por outro lado, num ambiente "moderno" que tende a 
desconhecer e desprezar as culturas "tradicionais", como se 
sente essa criança, oriunda de uma rica e heterodoxa cultura 
popular marcada pela oralidade, ao ser levada a acreditar que 
seus pais não sabem "nada", ou seja, não sabem escrever e 
ler, não conhecem gramática, matemática, ciências e todo um 
conjunto de informações e pressupostos abstratos marcados 
pela cultura escrita? 

Dito isso, passo a discutir as premissas que relacionei ao 
discurso técnico-didático e, de forma mais ampla, à visão de 
mundo característica do sistema cultural dominante. 

Sobre a valorização da ação individual e do individualismo 
Ora, sem dúvida é uma beleza ser livre, igual e autônomo, mas ... 

o que é liberdade? O que é igualdade? O que é autonomia? 
Até que ponto sou livre para colocar meus interesses acima 

dos interesses da sociedade onde vivo? 
Até que ponto sou livre para destruir a natureza ou poluir o 

meio ambiente tendo em vista o crescimento de minha empresa 
ou a geração de lucros em benefício próprio? 

Até que ponto sou livre para criar, produzir, promover e vender 
produtos que óbvia e comprovadamente destroem a saúde de 
seus consumidores? 

Caso não seja tão livre assim, repito, o que é liberdade? 
Como, por outro lado, falar em algo abstrato como "igualdade 

de condições" ou "livre concorrência" num país onde cerca de 
80% da população é semi-analfabeta ou mesmo analfabeta? 

Enfim, o que é "autonomia"? 
Sou autônomo com relação à sociedade onde vivo ou tenho 

obrigações e responsabilidades para com ela e para com as 
pessoas que a formam comigo? 

Peço ao leitor que tente pensar em um único exemplo prático 
de algum fenômeno humano ou social que possa de fato ser 
considerado "autônomo" . 

Mesmo o câncer, em tese, um desenvolvimento livre e autônomo, 
depende da base de um organismo vivo para prosperar. 



Lembro Hannah Arendt para quem "a igualdade de condições, 
embora constitua requisito básico da justiça, é uma das mais 
incertas especulações da humanidade moderna." 13 

Tudo isso para dizer que "liberdade" , "igualdade" e 
"autonomia", embora sejam metas que, em princípio, devamos 
sempre buscar, parecem ser premissas bastante teóricas e 
abstratas que não devem nem podem ser tratadas como fatos 
concretos, consensuais, suficientes e absolutos. 

Aproveito para trazer algumas características do homem 
moderno e individualista, descrito muitas vezes como "livre, 
igual e autônomo", segundo a proposta do sociólogo Christopher 
Lasch14 que, aliás, o define apenas como "narcísico": o "viver 
para si, não para os que virão a seguir ou para a posteridade" 
(o que implicaria, segundo Lasch, a perda do sentido 
de continuidade histórica e o desinteresse pelo futuro); 
o "isolamento do eu" (o único, o diferente de todos, o outsider); 
o culto da "saúde mental": segundo Lasch, "a destruição 
de inibições e a imediata gratificação de qualquer impulso"; 
a valorização da "popularidade do modo confessional" 
(que mistura o público e o privado: Big Brother? Revista Caras?); 
o "vazio interior"; o "culto da celebridade" ("a mídia dá substância 
e ( .. .) intensifica os sonhos narcisistas de fama e glória, encoraja 
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o homem comum a identificar-se com as estrelas e a odiar 
'o rebanho ' e torna cada vez mais difícil( .. .) aceitar a banalidade 
da existência cotidiana"); a "crença de que a sociedade não tem 
futuro" (devido a "uma incapacidade narcisista de identificar-se 
com a posteridade ou de sentir-se parte do fluxo da história"); 
a organização da vida privada "de acordo com as exigências 
das grandes organizações" (horários, linguagens, posturas, 
festas com o objetivo de ampliar a rede de contatos etc.); 
a "tentativa de vender a própria imagem" como mercadoria e com 
valor de mercado, entre muitas outras características bastante 
corriqueiras e facilmente verificáveis na sociedade atual. 

É válido pretender ser um indivíduo moderno, livre e 
"descolado", mas é urgente discutir melhor os paradigmas e os 
limites da "modernidade" e do "individualismo". Este, se levado 
às últimas conseqüênciB:S, tende, como sabemos, a resultar na 
guerra de todos contra todos. 

Na verdade, a crença individualista costuma ser exclusivista 
por definição. Segundo ela, o que importa é o "meu" interesse, 
o "meu" jeito de ser, o "meu" gosto, a "minha" classe social, 
a "minha" cultura, a "minha" linguagem, a "minha" crença 
etc. O resto, o "diferente de mim", deve ser excluído, para 
não dizer destruído. Dou um trágico exemplo: alguns jovens da 
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elite, estudantes de escolas caras, transformados em pessoas 
individualistas, alienadas e imbecilizadas, que costumam sair 
por aí tirando rachas de automóveis em pleno espaço público, 
fazendo quebra-quebra, matando ou agredindo índios, mendigos, 
empregadas domésticas, garçons e prostitutas, ou seja, pessoas 
pobres pertencentes a "outro" universo. 

Nesse sentido, creio, "individualismo", "exclusão social" e 
"intolerância" podem ser considerados sinônimos. 
O sociólogo Norbert Elias ensina que a noção moderna que 

supõe o conceito de "indivíduo" autônomo e livre, portanto, em 
tese, independente de qualquer tipo de grupo, era desconhecida 
no mundo antigo. Pertencer a uma família, a uma tribo ou ao 
Estado era papel inalienável e inerente à imagem do homem 
grego e romano. 

Segundo Elias, o termo grego idiotes pode ser associado 
à noção atual de indivíduo. Na Grécia, idiotes (idiota) era a 
"pessoa privada", o "leigo", o "excêntrico" , o "ignorante" ou o 
"tolo ". A própria palavra individuum aplicada a uma pessoa é 
desconhecida no latim clássico.15 

Nas palavras de Elias, "não havia necessidade de um termo 
abrangente e universal que significasse que toda pessoa, além 
do grupo a que pertencia, era uma pessoa independente e 
singular, diferente de todas as demais e que expressasse, ao 
mesmo tempo, o alto valor conferido a essa singularidade". 16 

Acrescente-se que, infelizmente, temos sido bombardeados e 
condicionados diariamente por duas relevantes fontes da "ficção 
individualista": anúncios de pu~icidade , criados em geral a partir 
da inveja com relação aos que têm "algo a mais" ou "sabem o 
que querem" (leia-se, sabem optar pelo produto anunciado), e 
parte importante do cinema de entretenimento, notadamente o 
norte-americano, com seus super-heróis e protagonistas que se 
arvoram no direito de fazer justiça com as próprias mãos. 

No âmbito escolar, o individualismo pode, a meu ver, ser 
associado às visões que enxergam a criança como um tesouro 
a ser burilado. Por esse viés, o ensino deve ser construído 
"de dentro para fora", ou seja, a partir do interior de cada 
criança. Nesses termos, o cultivo da liberdade individual e da 
subjetividade tende a ser muito valorizado. Em casos extremos, 
como a experiência de Summerhill , são os próprios alunos que 
determinam regras e tarefas escolares. 

É indiscutível que as crianças, com sua beleza, alegria e 
espontaneidade, costumem ser "tesouros", mas é preciso cuidar 
para que essas abordagens não façam com que elas acreditem 
ser o centro do mundo. 

Repito: como construir uma sociedade equilibrada composta 
por "centros" do mundo, gente "auto-centrada", egocêntrica 
e solipsista voltada, exclusivamente, para seus próprios 
interesses? 

Fico pensando na crença que imagina pessoas "livres, iguais 
e autônomas" . 

O lema da Revolução Francesa, como sabemos, era outro: 
"liberdade, igualdade e fraternidade ''. 
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Por algum motivo que desconheço - seria excesso de 
"objetividade"? - a noção de "fraternidade", que supõe uma 
espécie de familiaridade entre todas as pessoas e, portanto, a 
exigência da responsabilidade perante o Outro, foi, em princípio, 
excluída do repertório contemporâneo. 

Pergunto: é possível imaginar uma sociedade que possa ser 
considerada equilibrada sem um mínimo de fraternidade, no 
sentido referido acima, entre as pessoas que a compõem? 

Sobre o pensamento analítico, reflexivo e crítico 
Para muitos estudiosos, a grande valorização e legitimidade 

desse tipo de pensamento têm se dado graças aos avanços da 
técnica e da ciência. De fato, ambas têm obtido extraordinários 
resultados mas, note-se, principalmente diante dos fenômenos 
biológicos, químicos e físicos , que pressupõem desenvolvimentos 
e processos mecânicos, substâncias e materiais. Ou, 
em decorrência, no caso de produtos, objetos, artefatos, 
medicamentos, aparelhos, equipamentos, motores, máquinas e 
outras peças tecnológicas. 

Quando se trata de compreender homens de carne e osso 
situados, sociedades e relações humanas, culturas, artes, 
padrões morais e éticos e mitos culturais, a coisa se complica 
um pouco. 

Como dizia P. J. Stahl: "a ciência explica o relógio, mas ainda 
não conseguiu explicar o relojoeiro." 17 

De que adianta, por exemplo, numa guerra, saber que nela 
existem moléculas e átomos? 

De que adianta, para quem está apaixonado, saber que seu 
objeto de paixão é composto de células e neurônios? Ou que 
possui ossos, veias, nervos, músculos, hormônios, órgãos e 
carti lagens? 

Digo tudo isso porque a literatura e a poesia costumam tratar 
de assuntos relativos à existência humana concreta e esta, em 
geral, anda longe de teorias, objetividades, racionalizações, 
descontextualizações e generalizações. A literatura - sem 
mencionar as extraordinárias possibilidades de experimentação 
da linguagem - interessa-se pelos homens, suas existências, 
seus atos e suas relações com as coisas do mundo. Em suma, 
trata, sempre de forma ficcional ou poética, de vidas e vozes 
particulares, de experiências humanas, de relações situadas entre 
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pessoas, de emoções, conflitos, contradições, ambigüidades e 
subjetividades. 

Daí a recorrência de temas como a busca do auto
conhecimento; a busca da identidade; a dúvida entre o que é 
realidade e o que é fantasia; as questões morais; as sempre 
complexas relações com o Outro; as utopias sociais e pessoais; 
a luta do velho contra o novo; a luta pela construção da voz 
pessoal; a possibilidade da múltipla existência da verdade; as 
relações entre o bem e o mal; as incoerências e ambigüidades 
próprias do ser humano etc. 

O homem é um animal que pergunta, então pergunto: se 
sabemos que vamos morrer por que fazemos tantos projetos? 
Em termos "econômicos" e "objetivos", não parece ser uma 
incoerência, pura perda de tempo e energia? 

Note-se que a cultura escolar sempre fugiu de incoerências, 
subjetividades, contradições e ambigüidades. Mais: tende a 
apresentar aos estudantes um mundo higienizado, homogêneo e 
sistematizado onde elas simplesmente não têm lugar. 

Nesse ambiente "racional", didático, técnico e utilitário, o 
homem é descrito como um elemento lógico e previsível, sempre 
em busca de sua integração no status quo. 

Enquanto isso, o personagem de ficção costuma, ao contrário, ser 
inesperado, paradoxal e conflitado, por vezes incompreensível ou 
incoerente, mergulhado num constante processo de modificação 
e ressignificação; sempre na busca de seu auto-conhecimento 
e da construção tanto do significado de sua vida como de sua 
relação com a sociedade em que vive. 

Ao que tudo indica, repito, enquanto o pensamento analítico e 
objetivo tende a funcionar muito bem em problemas materiais e 
tecnológicos, diante do ser humano concreto, social, sexuado, 
emotivo, corporal e efêmero, repleto de ambigüidades e 
contradições, isso nem sempre ocorre. 

Sobre o discurso técnico, criado a partir dos paradigmas da 
"razão crítica", da "objetividade" e do "utilitarismo", vale a pena 
ler o texto Vaca, de Vilém Flusser, de quem aliás tive a sorte de 
ter sido aluno na faculdade: 

São rúqu1nas eficientes para a transformação de · necessidade de 1.ntervenção de qenheiros desenhistas, 

erva em lei te. E têm, se comparadas com outros tipos esta complexidade estrutural é vantagem. São versáteis, 

de máquinas, vantagens indiscutíveis. Por exemplo: são já que podem ser utf J fzadas também como geradores de 

auto-reprocirti vas e quando se tornam obsoletas,, a sua energia e como motores para veículos lentos. Embora 

"hardware• pode ser utilizada na forma de carne, couro tenham certas desvantagens f111eionais (por exemplo: sua 
' 

e outros produtos constnJ.veis. Não poluem o ambiente e reprodução exige máquinas em si anti-econ6micas, touros; 

até seus refugos podem ser utilizados economicamente e certos distúrbios fll!Cionais exigem intervenção de 

como adtbo, como material de construção e como especialistas wú.versiiliios, veterinários caros) 

combustíveL O seu manejo não é custoso e não requer podem ser consideradas protótipos de máquinas do 

mJo-de-obra altamente especializada. São sistemas futuro,quesãoprojetadasporumatecnologiaavançadae 

estruturalmente mui to complexos mas fll!Cionalmente informadas pela ecologia. Com efeito, podemos afirmar 

extremamente simples. Já que se auto-reproduzem, já que, desde já que vacas são o trilxrfo de uma tecnologia que 

portanto, a sua construçJo $e dá automaticamente sem aponta o futuro. 18 
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Sobre o pensamento descontextualizado 
É preciso reconhecer que o pensamento teórico e 

descontextualizado costuma ser um recurso poderoso 
embora, por vezes, possa camuflar aspectos importantes 
da vida cotidiana e até nos distrair da realidade. 

Vou ilustrar melhor meu ponto de vista. Digamos 
que políticos e economistas, baseados em projeções 
estatísticas, venham a público garantir que, mantidas 
certas condições sócio-econômicas, a fome e a miséria 
deverão ser extintas do país num prazo de vinte anos. 

Seriaexemplodaaplicaçãodeumaabordagemobjetiva, 
impessoal, teórica, técnica e descontextualizada a 
respeito de um processo social e vital, tratando-o como 
se fosse um fenômeno abstrato, mecânico e lógico. 
Ocorre que a vida concreta e situada não se desenvolve 
dentro de modelos teóricos e abstratos. O efeito da 
falta de emprego, casa, comida e saúde dá-se na vida 
real, no aqui e agora, ou seja, é contextualizado. Como 
farão os pobres e miseráveis para sobreviver durante 
os tais vinte anos? 

É preciso acrescentar, por outro lado, que se políticos, 
economistas e estatísticos vivessem, eles mesmos e suas 
famílias, num ambiente de fome e miséria, certamente 
o referido prazo seria drasticamente reduzido. Tento 
dizer que noções estatísticas apresentadas como 
"objetivas", "lógicas" e "racionais" escondem, muitas 
vezes, uma espantosa relatividade. 19 

O mesmo exemplo, aliás, poderia ser dado com 
relação à educação no Brasil. Se uma lei determinasse 
que a elite, governantes, políticos, empresários e 
demais autoridades, tivessem que colocar seus filhos 
nas escolas públicas de 1 ºe 2° graus, aposto que elas 
seriam muito melhor equipadas, seus programas melhor 
pensados, os professores ganhariam melhores salários 
e seriam capacitados periodicamente, isso sem falar 
nas ótimas bibliotecas, laboratórios, computadores de 
primeira linha, quadras esportivas, piscinas etc. 

Sobre a objetividade 
Apesar de muitas vezes ser importante tentar examinar os fatos com 

isenção e imparcialidade, livres de impressões pessoais, costumes, 
desejos e crenças - o que, diga-se de passagem, nunca foi fácil -
é preciso lembrar que, convenhamos, não é possível descartar o fato de 
que, em última análise, todas as metodologias, classificações, medições e 
sistemas de controle passam pelos sentidos humanos e, sendo assim, em 
certa medida, são subjetivos e relativos. 

Infelizmente, com tanto discurso "técnico", "didático", "objetivo'', 
"informativo" e "utilitário" no ar, somos levados a desprezar os discursos 
subjetivos por vezes considerados "inúteis". Entretanto eles também 
podem ser muito importantes. Três exemplos: 

Os dois lados . 

Deste lado tem meu corpo 

Temo sonho 

Tem a minha namorada na janela 

Tem as ruas gritando de luzes e movimentos 

Tem meu amor tão lento 

Tem o mundo batem;lo na minha memória 

Tem o caminho pro trabalho 
-

Do outro lado tem outras vidas vivendo da minha vida 

Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas 

Tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão 

Tem a morte,<!$ colunas da ordem e da desordem." 

i-r- ?~ ;t 
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História 

Na cidade em que nasci 

Havia um bicho morto em cada sala 

Mas nunca se falou a respeito 

Os meninos cavávamos buracos nos quintais 

As meninas penteavam bonecas 

Como em qualquer lugar do mundo 

Nas salas o bicho morto apodrecia 

As tripas cobertas de moscas 

(os anos cobertos de culpas) 

e ninguém dizia nada 

mais tarde bebíamos cerveja 

as brincadeiras eram junto com as meninas 

a noite aliviava o dia 

das janelas o sangue podre 

(ninguém tocava no assunto) 

escorria lento e seco 

e a cidade fedia era já insuportável 

parti à noite despedidas de praxe 

embora sem dúvidas chorasse.21 

Poêmios 

Os poêmios bebem a noite inteira 

e eruditos sobre a mesa 

arrotam odes a Herodes 

e nênias a Homero e Nero 

Quando já cansados de lero-lero 

e exaustos de tangar boleros 

sonâmbulos de sambar requebras 

os poêmios se recolhem pelos 

escuros becos alexandrinos 

E assim se vão como bons meninos 

apoemar 

os prêmios 

de seus destinos 

até que a noite tire do bolso o dia 

E a poemada toda em algaravi!f 

pára no caminho pra comer bombom 

onde justamente outro poêmio dorme 

como a pedra enorme 

de Drummond22 

Não creio que seja possível falar a sério a respeito de 
educação, sem que haja acesso, compreensão e familiaridade 
com textos poéticos e subjetivos. 
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Sobre a crença no utilitarismo 
"A civilização em si" - dizia o filósofo Martin Heidegger 

"tem por finalidade cultivar, desenvolver e proteger o 
ser-homem do homem, [e também proteger] a sua 
humanidade." E perguntava ele: "será que a cultura técnica 
- e por conseguinte a própria técnica - contribui em geral, 
e se assim em que sentido, para a cultura humana (. . .) ou 
arruína-a e ameaça-a?'"'3 

Sua conclusão é a de que a técnica, inicialmente dependente 
ou resultante, em termos, da ciência, passou, por razões 
práticas, em geral de ordem econômica, a determiná-la. As 
duas, segundo o filósofo, tentam responder "como é que a 
natureza deve ser projetada antecipadamente enquanto 
domínio da objetividade para que os processos naturais sejam 
calculáveis a priori?'"'4 pois o projeto fundamental da técnica 
moderna é o de "tornar (intimar) a natureza (a ser) 'úti/"'.25 

Segundo Heidegger, a técnica, considerada pelos gregos 
uma forma de auto-conhecimento - "conhecer-se no ato 
de produzir" - tornou-se, com o passar do tempo, um 
recurso objetivo resultante de princípios e parâmetros 
criados pela ciência. A modernidade, porém, caracteriza
se pelo surgimento de um processo dialético, de influência 
recíproca, entre ciência e técnica, com predominância da 
ação sempre imediatamente utilitária da técnica. O objetivo 
final de ciência e técnica seria extrair e tornar útil, de forma 
controlada e ilimitada, a energia da natureza. Como o homem 
é parte da natureza, de dono da técnica e da ciência passa, 
pouco a pouco, a ser mero objeto das duas. Em resumo, para 
o filósofo , o princípio da técnica teria adquirido autonomia 
sobre o homem. 



Temo que Heidegger talvez esteja certo. 
Esclareço logo ao leitor que, por favor, não se trata de ir contra 

a ciência e a técnica ou negar sua óbvia importância mas, sim, 
de refletir sobre como as relações entre o homem e a tecnologia 
estão estabelecidas em nossos dias e, principalmente, como essas 
relações têm influenciado nossa vida e nossa visão de mundo. 

Como é natural, num ambiente objetivo, técnico e funcionalista, 
invariavelmente surgem perguntas do tipo: qual a função da 
literatura? Qual a função da poesia? 

Temos sido condicionados - e a escola tem parte nisso - a 
acreditar que tudo tem uma função. Pergunto: qual a função 
da saudade? Qual a função da amizade? Qual a função do 
sublime? Qual a função do ser humano? Qual a função da vida? 
Quem disse que tudo tem uma função? 

Pensando bem, talvez as coisas mais relevantes da vida sejam 
justamente aquelas que não têm função alguma. 

Sobre a secularização ou a laicização 
Não pretendo defender nenhuma religião, mas é preciso 

lembrar que, segundo as pesquisas, mais de 90% dos brasileiros 
declaram ter alguma crença religiosa. 

Não levar em consideração um dado tão expressivo parece
me, além de mera veleidade, um equívoco. 

Embora devendo ser laica, a escola poderia transformar-se 

num extraordinário espaço para a reflexão e discussão das 

crenças e motivações religiosas. 
Não se trata de ensiná-las ou negá-las mas, sim, de refletir 

abertamente e sem preconceitos sobre as questões humanas 
suscitadas por elas, obviamente de forma não doutrinária ou 
conclusiva. Muito embora posições diante desses assuntos 
sejam de ordem pessoal, creio que a discussão livre e franca a 
respeito deles só poderia contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento crítico. 
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Vou dar um exemplo da urgência de se trazer tal assunto para 
o âmbito escolar: a maioria das crianças brasileiras, sem falar 
nos professores, vem de casas e famílias que cultivam religiões 
e explicações religiosas de mundo. Ao entrar em contato com 
o discurso laico e técnico, que não reconhece e desqualifica as 
premissas religiosas, o estudante 1) pode ficar confuso e dividido 
entre o que aprendeu em casa e as explicações materiais e 
objetivas sobre a vida e o mundo apresentadas pela escola; 
2) pode ser levado a desprezar seus famil iares e 3) pode passar 
a acreditar que o discurso técnico e impessoal representa o 
único pensamento digno desse nome existente na face da terra. 

Ora, a Via Láctea, local onde, hoje se imagina, se encontra o 
Sistema Solar, compõe-se de cerca de 100 bilhões de estrelas. 
Ela, por sua vez, é composta de aproximadamente 100 bilhões 
de galáxias. O planeta Terra é apenas uma inexpressiva e 
minúscula parte do Sistema Solar. 

Sobre os elementos constituintes do universo, a noção atual 
é a de que seriam 5% de átomos, 30% de uma partícula 
desconhecida e 65% de um meio difuso, descoberto em 1998, 
de origem desconhecida. 26 

Não é preciso mencionar teorias obscuras como a do Big Bang 
ou a dos buracos negros, tudo muito imponderável e sujeito a 
todo o tipo de reformulação. 

Tento dizer que pode ser vál ido ter segurança com relação ao 
discurso técnico e crítico, mas não tanto assim. Nem mesmo o 
universo sabemos onde fica! 

O antropólogo Jean Duvignaud, por exemplo, propõe que as 
"culturas" sejam "extensões" conquistadas ao caos e dotadas 
pelo homem de significado. Nas palavras dele: "'a cultura"' 
[acrescento, portanto, a arte, a literatura, a linguagem, a moral 
etc.] "expressa uma resposta à agressão natural, uma tentativa 
impotente e, por conseguinte, simbólica, de conquistar .o 
espaço, organizando-o em torno dos homens''. 27 

Trago de volta o texto: "O Brasil é banhado pelo oceano 
Atlântico, desde o cabo Orange até o arroio Chuí, numa extensão 
de 7.408 km, que aumenta para 9.198 km se considerarmos as 
saliências e reentrâncias do litoral etc.". 

Note-se o tom impessoal, normativo e assertivo que sequer 
recorre a um "cerca de" . 

Não seria exatidão demais decretar os exatos "7.408 km"? 

Como fica a cabeça do estudante diante de tão extraordinária 
demonstração de controle e precisão quando pensa em 
sua própria humanidade, em sua família ou na sociedade 
contraditória, incoerente e desequilibrada em que vive? 

Vejamos, por outro lado, esse texto também técnico, objetivo, 
informativo e didático: "Nem todos os homens teem a mesma 

côr. Não é igual a sua maneira de viver em toda a parte. Teem 



costumes e hábitos diferentes ( .. .) Os negros matam as aves 
e os animais com flechas, porque não teem espingardas. 
Os povos selvagens precisam as vezes, de ser castigados, porque 
são maus. Não sabem lêr e escrever porque não querem. "28 

Foi extraído de um livro didático do começo do século XX. 
Trago esse exemplo para ressaltar que o discurso "utilitário" 

"racional", "impessoal" e "técnico" é sempre e necessariamente 
datado, marcado pela ideologia reinante e dependente de 
atualização periódica. 

Voltando à religiosidade, se a escola pretende desenvolver 
o pensamento crítico e formar cidadãos humanistas, por que 
não discutir e tentar compreender, de forma livre e aberta, as 
diferentes tentativas humanas de tornar a vida minimamente 
interpretável? 

Sobre a inovação, a "expansão da consciência", a criação do 
novo, da "última palavra", o pertencer à "vanguarda" etc. 

Certamente a busca do novo pode ser algo fundamental. 
A questão é que costuma ser muito fácil identificar inovações 
científicas e tecnológicas mas, quando falamos em sociedades, 
valores sociais, culturas humanas, arte, literatura e ética, tal 
facilidade evapora. 

Como identificar, nesse âmbito, inovação de simulacro e 
retrocesso? 

Como separar modernidades criadas para que as coisas 
permaneçam inalteradas de tradições fundamentais para que as 
mudanças ocorram? 
A valorização da inovação, em todo o caso, muitas vezes é vista 

como a recusa da manutenção das tradições. 
Tradição, como sabemos, é um termo vago. 
Pode ser associado, por exemplo, à "nobreza", "aristocracia e 

"qualidade comprovada". Não vou tratar desse tipo de "tradição" 
que, em geral, vincula-se tanto ao poder de oligarquias quanto 
a produtos comerciais como perfumes, vinhos ou relógios de 
"marcas tradicionais". Sobre o assunto recomendo o texto do 
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historiador Eric Hobsbawn que demonstra que essas tradições 
nem sempre são tão tradicionais assim.29 

É preciso, contudo, atentar para a tendência de simplesmente 
desqualificar mecanicamente todas as tradições. Trata-se de um 
erro óbvio . Como sabemos, a lógica das cu lturas é permanecer 
e simu ltaneamente mudar. Nem poderia ser de outra forma. Tal 
tendência, pretensiosa para dizer o mínimo, sugere, em tese, a 
negação automática de tudo o que veio antes, todo o substrato, 
toda a cultura, toda a história. Um ponto de vista assim só pode 
existir no plano ideal da abstração e da teoria, ou de premissas 
bastante distanciadas de qualquer coisa que se possa chamar 
realidade. 

Tradição e cu ltura são conceitos análogos e dialéticos, afinal, 
são interdependentes e exercem influência recíproca de forma 
permanente. 

Seja na modernidade ou em outro lugar, não há como uma 
existir sem a outra. 

É preciso ser claro: visões pré-concebidas ou preconceituosas 
são, em geral, associadas às culturas trad icionais embora elas 
não ocorram exclusivamente nesse âmbito. 

Existem obras modernas inovadoras e obras tradicionais 
antiquadas e irrelevantes. 

Existem também simulacros de modernidade, datados e criados 
para serem consumidos e descartados, assim como manifestações 
tradicionais e populares de extraordinária importância. 

No plano da pessoa, vale acrescentar, as concepções que negam 
as tradições têm sido uma das fontes do desprezo automático 
pelos mais velhos e suas vivências, algo lamentável e desumano, 
para não falar em pura imbecil idade. 

Como ensinou Walter Benjamin, é preciso saber separar 
"informação" de experiência concreta de vida. 

Sobre o evolucionismo 
Para Max Weber, a idéia de "evolução constante" é decorrente 

do conhecimento que temos com relação aos avanços científicos 
e tecnológicos que, de fato, têm possibilitado conquistas 



extraordinárias, nos dias de hoje, aparentemente, quase que 
diárias. 

Quando, porém, utilizados como paradigma comparativo para 
a vida humana, esses avanços podem significar pura e simples 
desumanização. 

É que num ambiente marcado por contínuo "progresso", 
"desenvolvimento" e "evolução", reafirmados tanto pelas 
descobertas científicas e tecnológicas alardeadas pela imprensa, 
como pela enxurrada de publicidade, sempre oferecendo 
produtos "totalmente novos" ou "a última palavra" sobre alguma 
coisa - em geral, mera retórica - num ambiente assim, repito, 

o homem moderno entra em crise pois examina o espelho e 
percebe estar sempre cada vez mais velho. 

Em outras palavras, na sociedade contemporânea, individualista 
e tecnológica, certas condições humanas como o envelhecimento 
(e a morte) parecem ganhar contornos de algo esquisito, um 
contratempo atípico, um fenômeno inesperado, contraditório, 
não-natural, desconfortável e ilógico. Se tudo se desenvolve, 
tudo evolui, tudo progride, tudo se moderniza e se aperfeiçoa, 
como assimilar organismos individuais que, contraditoriamente, 
a partir de um dado momento, só fazem decair e tender à 
decrepitude e à extinção, num processo entrópico desolador? 

Fora tudo isso, nunca é demais lembrar que num país como o 
nosso, composto de uma pequena elite - cerca de 20% são ricos 

e classe média e cerca de 80% são pobres em diferentes graus 
- sentir-se na vanguarda, detentor de informações privilegiadas 
e linguagens especializadas, ser "cult", ser "erudito ", dominar 
conceitos e jargões acessíveis e compreensíveis por pouquíssimos 
eleitos, parece propiciar além de posição social - o tão almejado 
status - um prazer indescritível a algumas pessoas, que, por 
vezes, inebriadas, tendem a esquecer de discutir o valor efetivo 
de suas premissas, informações e linguagens. 

Até agora, tentei caracterizar e colocar em discussão certos 
paradigmas e premissas, largamente difundidos e valorizados, 
melhor dizendo, naturalizados, nos dias de hoje 

Chegou a hora de trazer um complicador. Mais que isso, uma 
autêntica e complexa armadilha em que podemos nos deixar cair. 

Falar em educação pressupõe não só levar em conta 
procedimentos e métodos pedagógicos mas, também, políticas 

educacionais. 
Tendemos, normalmente, a confundir as duas coisas. 
Sem entrar no mérito de métodos pedagógicos, pergunto: que 

políticas educacionais têm sido adotadas no Brasil? Que tipo de 
pessoa, afinal, nosso sistema educacional pretende formar? 
A questão tem razão de ser, pelo menos para alguém que como 

eu vem há anos criticando a maneira como a literatura tem sido, 
em geral e tirando as exceções de praxe, tratada na escola. 
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Se o objetivo de nossa política educacional é formar cidadãos 
humanistas, minha discussão pode fazer algum sentido. 
Esclareço que por humanismo refiro-me simplesmente à 
visão do homem como um ser eminentemente social, com 
determinadas potencialidades e limites, um ser expressivo, 
emotivo, criativo e efêmero, capaz de construir linguagens e 
símbolos e de transformar a natureza e a sociedade. 

Mas, voltando, e se o objetivo de nossa política educacional 
for outro? 

Em seu importante estudo sobre a vida moderna nos Estados 

Unidos, o citado sociólogo Christopher Lasch3º recupera, 
páginas tantas, um pouco da história da educação norte
americana. Recorda particularmente um debate, ocorrido, 
no fim do século XIX, entre aqueles que, como John Dewey, 
propunham uma escola eminentemente democrática, fundada 
em princípios humanistas, e alguns teóricos com posições mais 
conservadoras . 

A escola pensada por Dewey seria, em suma, acessível a todas 
as pessoas independentemente de classes sociais; pretendia 
substituir uma "hierarquia de classes" por uma "hierarquia de 
capacidades"; seria voltada para o desenvolvimento individual 
de cada pessoa; pretendia levar o indivíduo a perceber-se 
como alguém vinculado, comprometido e dependente de seu 
meio social; propunha o combate ao individualismo tradicional, 

ego-centrado, solipsista, estéril e ultrapassado etc. 
Essas idéias, inspiradas em Dewey e outros, foram , no Brasil , 

defendidas num manifesto publicado em 1932 (e depois em 
outro manifesto de 1959) por educadores pioneiros como Anísio 
Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Cecília Meireles 
e alguns outros. 31 

Infelizmente, esses importantes intelectuais pouco ou nada 
foram ouvidos por nossos governantes. 

Nos EUA, segundo Lasch, ocorreu o mesmo. O referido debate 
foi vencido pelo grupo que defendia uma educação tecnocrata 
e despolitizada, voltada para a valorização do conhecimento 
técnico, cujo objetivo era, de um lado, formar pessoas para 
trabalharem nas indústrias que floresciam e, de outro, dar 
poder aquisitivo a essas mesmas pessoas para que pudessem 
constituir mercados, consumir e fazer escoar os produtos 
industriais, fabricados em escalas cada vez maiores. 
A partir daí, Christopher Lasch descreve o surgimento de 

um "novo analfabetismo", um analfabetismo social, resultante 
de uma educação voltada não para objetivos e interesses da 

cidadania e da sociedade como um todo mas, sim, para objetivos 
e interesses industriais; a valorização da formação apenas 
técnica; a subordinação de homens às máquinas; a inculcação 
de esquemas de discipl ina e princípios de organização e 



administração inspirados nos modelos e padrões empresariais; 
a valorização do utilitarismo; o treinamento "vocacional" (que 
privilegia os cargos com demanda no mercado de trabalho do 

momento); a supervalorização de metodologias, estatísticas, testes 
objetivos de múltipla escolha, classificações do tipo OI etc. 

Em resumo, uma escola voltada a formar técnicos-acríticos, 
ou seja, indivíduos moldados para ocupar cargos no mercado de 
trabalho, mas sem capacidade e instrumentos para discutir os 
paradigmas da sociedade em que vivem. 

Segundo Lasch, tal modelo escolar, eminentemente burocrático 
e técnico, "minou a capacidade da escola de servir como agente 
de emancipação intelectual''. 

Essa opção foi vitoriosa nos EUA e, ao que parece, disseminada 
por outros países, inclusive o Brasil . 

Para comprovar isso, vejamos rapidamente alguns momentos 
das políticas educacionais brasileiras. 

Gustavo Capanema, ministro da Educação de 1934-1945, 
período do governo de Getúlio Vargas, propôs o "dualismo 
educacional". O que seria isso? 

Significava organizar um sistema "bifurcado", com o ensino 
secundário público destinado, nas palavras do texto da lei, "ás elites 
condutoras" e um ensino secundário técnico e profissionalizante 
destinado "aos outros setores da população''. 

É válido, naturalmente, pretender formar uma elite bem 
preparada, mas segregar antecipadamente quem vai e quem 
não vai estudar nas melhores escolas? Existirem, por outro lado, 
como estratégia política, numa mesma e única sociedade, escolas 

melhores destinadas a uns e escolas piores destinadas a outros? 
Na época, diga-se de passagem, o colegial público, 

considerado muito bom, era acessível exclusivamente aos 

jovens das classes altas. 
Temos um reflexo dessa política educacional até os dias de 

hoje. Basta lembrar nossas universidades públicas, freqüentadas 
principalmente por jovens das classes médias e altas, nossas 
"elites condutoras''. 

Outro exemplo. O regime militar que deu um golpe em 1964 

importou dos EUA, através dos chamados acordos MEC/USAID 
(United States Agency for lnternational Oevelopment), uma espécie 

de receita para construir sua política educacional. Foram doze 
acordos firmados entre 1964 e 1968. 

Por essa época, note-se, o ministro Roberto Campos defendia a 

necessidade de submeter as diretrizes da escola ao mercado de 
· trabalho. 

Para Campos, a agitação estudantil brasileira - naquele 
tempo ela ainda existia - era devida a "vácuos de lazer" que 

possibilitavam "aventuras políticas''. Pregava, por essa razão, a 

despolitização das escolas. 
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Entretanto, como sabemos, isso não era bem verdade. 
A inquietação estudantil não podia ser considerada exclusivamente 
brasileira mas, sim, um fenômeno mundial. Vale lembrar os 
hippies, a chamada "contra cultura' ou o movimento estudantil de 
maio de 1968 na França. 

Fora isso, convenhamos, a inquietação sempre foi inerente à 
juventude. 

Queremos formar jovens, independentemente de classes 

sociais, inquietos, criativos e questionadores que aprendam a 
utilizar sua energia para seu próprio desenvolvimento e também 
para aprimorar a sociedade em que vivem ou, ao contrário, jovens 

entediados, passivos, alienados, egocêntricos e, talvez por isso, 
imbecilizados e violentos? 

Campos defendia, ainda, que o ensino médio público, naquele 

momento já com conteúdos mais técnicos ou profissionalizantes, 
deveria atender à população "em sua maioria", enquanto o ensino 
universitário deveria continuar reservado às elites. 

De certa forma foi o que ocorreu e continua ocorrendo, levando
se em conta a universidade pública. 

Segundo os militares da época, em todo o caso, o sistema 
educacional não deveria " ... despertar aspirações que não 
pudessem ser satisfeitas". 

Os acordos MEC/USAID, em suma, modificaram a escola do 
fundamental à universidade e propunham o ensino voltado à 

técnica e à despolitização. 
Faz todo o sentido que a política de um país se preocupe 

em formar pessoas para ocupar os cargos do mercado de 
trabalho. Mas transformando cidadãos em técnicos acríticos 
politicamente alienados? 

Vejamos o que dizia o sociólogo Octavio lanni a respeito dessa 
reforma universitária: "tratava-se de dar andamento ao processo 

de burocratização, tecnificação e 'despolitização' do trabalho 
intelectual. O sistema de poder se propôs eliminar ou controlar o 
espírito critico, inerente a toda atividade intelectual: jornalística, 
artística, filosófica ou científica." ( .. .) E assim "transformar a 
universidade numa agência de produção de técnicos, assessores, 
consultores, conselheiros, executivos ou simplesmente 
funcionários" do sistema vigente". 32 

Ainda sobre a reforma universitária, segundo Paulo Ghiraldelli Jr., 

dela decorreu "a departamentalização, a matrícula por disciplina, 

o regime de créditos e a institucionalização do curso parcelado, 

completando uma estrutura pouco viável para um ensino universitário 
eficaz. ( .. .) A conseqüência (. . .) foi a inevitável fragmentação 
do trabalho escolar, o isolamento dos pesquisadores e, ainda, 

a dispersão dos alunos pelo sistema de créditos provocando a 
despolitização e a impossibilidade de organização estudantil a partir 
do núcleo básico que era a turma". 33 



O resultado de tudo isso, esse é o ponto que pretendo ressaltar 

neste artigo, foi a despolitização da escola e, em decorrência, da 

própria sociedade. 
Confundiu-se, a meu ver, "doutrinação" com "pol ítica" e, com 

isso, a discussão e a reflexão política simplesmente saíram de 

pauta. 
Ocorre que a política é um instrumento fundamental inventado 

pelos homens para construir o futuro. Pessoas despolitizadas 

ficam confusas, céticas e desesperançadas. 
Ao serem alijados e afastados do pensamento político, nossos 

jovens são levados a acreditar que a realidade social corresponde 

a algo fixo e imutável e, dessa forma, tornam-se incapazes de 

planejar ou mesmo de sonhar com um futuro melhor. Em outras 

palavras, ficam sem um canal entre eles e o futuro. 

Na minha visão, isso corresponde a um gravíssimo crime 

social. 
Num ambiente como o nosso, de individualismo sem 

limites, consumismo doentio, tecnocracia e despreparo 
e/ou corrupção das autoridades públicas, sem falar no óbvio e 
aviltante desequilíbrio social, o efeito da despolitização tem sido 

simplesmente desastroso. 
Após quase trinta anos de trabalho como escritor, uma das coisas 

que mais me impressionam quando visito escolas e converso 

com estudantes que leram meus livros, assim como com seus 

professores, é a total ausência das questões políticas. 

Trata-se de uma despolitização ampla, geral e irrestrita que, ao 

que tudo indica, parece ter sido fruto, pelo menos em parte, das 

citadas políticas educacionais. 

Quero esclarecer que quando falo em discussão política não 
penso apenas em abordar velhos temas, embora importantíssimos, 
como "justiça social" mas, sim, discutir: 

1 . a tecnocracia, ou seja, a sociedade 
controlada pelo poder da técnica; 

2. o individualismo, suas características e suas 
implicações na vida de todos nós (como a crença 
de que os interesses do indivíduo estão sempre 
e necessariamente acima dos interesses da 
coletividade); 

3. a sociedade de consumo, suas características 
principais, seus objetivos e valores; 

4. a chamada "indústria cultural" ; 
5. as características e limites das 

noções de modernidade e tradição; 
6. a história da escola, sua função social e 

suas políticas educacionais, ou seja, 
que tipo de aluno a sociedade pretende formar. 

Podemos falar de uma educação que vise: 

1. à integração da pessoa no 
sistema social vigente; 

2. ao preparo para o trabalho produtivo, politicamente 
vinculado ao consumismo, dentro de uma ordem 
social a ser "modernizada" sem ser transformada; 

3. à capacitação de mão de obra de diferentes níveis 
(em suma, "técnicos" e "executivos"); 

4. à formação de cidadãos ajustados ao status quo, 
ou seja, técnicos-acríticos prontos para constituir 
mercados consumidores. 

5. à formação de técnicos consumidores, 
no lugar de cidadãos humanistas. 

Creio, francamente, que numa escola assim não faz muito 
sentido discutir literatura e poesia. 

Podemos, porém, sonhar com uma educação que busque: 

1. a integração do sujeito aos 
problemas de sua sociedade; 

2. a formação do cidadão político; 
3. a formação do cidadão que saiba 

pensar e se exprimir livremente; 
4. a formação de pessoas que busquem 

o auto-conhecimento sem deixar 
de compreender a necessidade do 
respeito ao Outro; 

5. a formação de pessoas com pensamento 
crítico capazes não só de situar-se cultural 
e historicamente, mas também 
de discutir a respeito dos paradigmas 
e valores de sua sociedade; 

6. a formação de pessoas que saibam refletir tendo em 
vista o aperfeiçoamento social 
e o fortalecimento da sociedade civil; 

7. em suma, uma escola que sirva como agente da 
emancipação intelectual do estudante. 

Queria muito poder discutir literatura e poesia numa escola assim! 
Creio na construção de uma sociedade brasileira melhor e 

mais justa, mas isso só será possível quando nossos cidadãos, 
independentemente de idades, graus de instrução ou classe 
social, se derem conta de que são responsáveis pela sociedade 
em que vivem. 
A escola tem papel fundamental nesse processo. 
É preciso definir o que queremos: formar alunos para manter 

o que aí está ou prepará-los para construir uma sociedade mais 
equilibrada, competente, inteligente, criativa e humana? 
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ESPAÇO ABERTO 

SACIOLOGIA 
BRASILEIRA 

Flávio Paiva 

~ I Jornalista e escritor. Autor do livro/cd infantil A Festa do Saci 

(Cortez, 2007), no qual combina as linguagens literária e musical. 

Dentre as transformações socioculturais ocorridas no Brasil , 
como conseqüência da planificação econômica do mundo, o 
revigoramento do Saci Pererê ganha destaque como elemento 
de força simbólica local em um sistema dominado pelo senso 
de obsolescência precoce. Esse fenômeno se expressa em 
um contexto no qual se percebe um crescimento ressoante da 
opinião popular e, ao mesmo tempo, uma redução vertiginosa da 
influência dos tradicionais formadores de opinião. 

Enquanto os grandes meios de comunicação amaldiçoam os 
atributos da brasilidade, produzindo a desagradável sensação de que 
somos uma gente essencialmente violenta, corrupta e favorável à falsa 
esperteza, um outro país acontece fora dessa teia de significações 
escatológicas para reafirmar o poder criativo da metáfora, do lúdico, 
da afeição, da solidariedade e do sentido coletivo. 

Nesse cenário vem eclodindo no seio da sociedade civil um 
sem-número de esforços para tirar o Saci da garrafa do folclore 
e devolvê-lo ao cotidiano brasileiro. As manifestações pela 
revitalização do mais representativo dos mitos nacionais não 
partiram dos planos de marketing, dos estudos acadêmicos, 
nem de ações promovidas pelas esferas formais de educação 
e cultura, embora já contem com a colaboração e o empenho 
de instâncias públicas e privadas mais abertas aos contra
fenômenos contemporâneos. 

Essas manifestações fazem parte da construção espontânea 
de alternativas ao estilo de vida decadente imposto pelo 
fundamentalismo de mercado, no qual as escolhas pessoais 
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refletem as exigências sociais do simulacro e não a liberdade 
e a satisfação plena do viver. No debate do Brasi l de dentro 
estão situados novos territórios para as expressões culturais, 
independentemente dos saberes autorizados. 

O que passa a ter sentido na realidade profunda e original da 
civi lização mestiça em processo de aprimoramento no país não 
é o que está institucionalizado pelo discurso competente nem 
pela ideologia da homogeneização, mas o que se auto-evidencia 
como vivido e experimentado pelas pessoas, o que é compatível 
com seus desejos, necessidades e amadurecimento pessoal e 
comunitário. 

O Saci está solto e o mundo do utilitarismo e da individualidade 
patológica passa a ser atingido por sua força de negação à 
linearidade das perspectivas da aparência. Ele não foi criado 
nem remodelado por encomenda. A origem do Saci é o ato 
imaginativo, a travessura e o espanto como experiência lúdica 
e mítica. Ele é filho da mata, um fauno concebido na fantasia 
nativa e negra, que ganhou a contribuição dos brancos, não dos 
exploradores coloniais, mas dos imigrantes, que foram acolhidos 
pelo Brasil para serem brasileiros. 

Em 1917, quando o escritor Monteiro Lobato (1882 - 1948) 
fez uma ampla pesquisa para entender melhor a figura do Saci, 
ele chamou os interessados no tema de "Sacisólogos". Em 
1982, Gilberto Mendonça Teles, em uma obra descomprometida 
de qualquer corrente literária e cheia de encantos vocabulares 
na recriação do fazer poético, lança o sugestivo título Sacio/agia 



Goiana (Ed. Civilização Brasileira/INL, Rio de Janeiro), em uma 
clara alusão à presença do espírito lírico e satírico do Saci na sua 
inspiradora terra natal. 

O estudo, a intuição, o interesse e a satisfação de vivenciar 
as relações de coexistência entre o real e o imaginário, 
desenvolvido por crianças, adolescentes, adultos e idosos 
no redemoinho metafórico do Saci vêm sendo divertidamente 
chamados de "Saciologia". O aumento do número de saciólogos 
se dá curiosamente no momento em que, como ocorreu na 
passagem do século XIX para o século XX, a resistência da elite 
brasileira em aceitar a desconcentração de renda e da riqueza 
guarda assemelhamentos com o período em que a escravidão 
foi abolida no Brasil sem a devida integração dos escravos à 
sociedade. 

No capítulo do livro No Horizonte do Outro, em que trata da 
cena analítica no mundo desencantado, a antropóloga Ondina 
Pena Pereira recorre ao universo da psicanálise para ilustrar 
o processo de transformação das atitudes e comportamentos 
resultantes da pressão exagerada da racionalização: 

"Com o que chamamos de progresso da ciência, 

as forças misteriosas que povoavam o mundo 

desapareceram sob a força dos cálculos e da técnica. 

Tudo aquilo que era considerado excepcional no mundo 

primitivo foi banido pelos homens modernos, que se 

empenharam na construção de uma existência onde 

seres e coisas tornaram-se disponíveis, utilizáveis, 

consumíveis" (PEREIRA, 2004: 55). 

Associo essa ilustração da cena analítica à presença ativa do 
Saci na memória coletiva brasileira, ponderando que o espaço 
do divã é parte de um mundo não subordinado à conduta 
egocêntrica que permeia o mercantilismo da felicidade. No estilo 
de vida da massificação e do consumismo, que exaurem as 
relações entre as pessoas e os recursos naturais do planeta, 
os indivíduos são apartados dos benefícios das suas relações 
sociais produzidas no âmbito psíquico e tendem a reagir a esse 
vazio com a soberba de quem pretensamente não depende de 
ninguém para gerenciar a lógica da lei do valor em que reduz a 
própria vida. 

O deslocamento de percepção que houve na modernidade com 
relação aos nossos medos saiu do plano extraordinário para 
ser um problema simplesmente real. Pereira lembra que antes 
as pessoas temiam o sobrenatural e usavam a imaginação a 
cada momento em que se deparavam com o inusitado, a cada 
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momento em que as impressões familiares desapareciam, 
dando lugar ao estranhamento. Hoje, ela realça, o grande drama 
do medo se manifesta na convivência com o outro. 

A exclusão dos mitos populares do convívio social, especialmente 
nos centros urbanos, afastou das pessoas a possibil idade de 
exercitar o medo de forma segura e criativa. Para as crianças 
esse distanciamento pôs a infância cara a cara com o perigo 
real da violência, sem muitas chances de aprendizado no plano 
das hipóteses. Meninas e meninos precisam exercitar suas 
inquietações ante a noção das ameaças reais ou imaginárias 
para poderem cuidar de suas pulsões e conviver de modo 
equilibrado com as situações correntes. 

A solução de suposta segurança dos ambientes climatizados é 
melancólica e depressiva. O despertar para a presença do Saci 
e outros mitos ecológicos nas praças, nos pátios, nos jardins e 
em todas as áreas verdes das cidades é um ato de iluminação 
que certamente contribuirá para a quebra do preconceito que a 
necessidade urbana de afirmação tem nutrido desde a segunda 
metade do século passado pelas expressões da cultura rural. 
Além do encanto que carrega em si, o Pererê pode levar as 
crianças a perceberem que as árvores bebem da mesma água 
que elas bebem e que as plantas são muito boas no jogo da 
troca de oxigênio por gás carbônico. 

Motivados pelo senso afetivo, pela reabilitação dos laços 
comunitários, pelo humor, pelo lúdico, pelo enfeitiçamento, pela 
articulação entre o espanto e a alegria, saciólogos das diversas 
regiões brasileiras estão realizando a festa do Dia do Saci, no 31 
de outubro, mesma data do Halloween estadunidense. Trata-se 
de uma tática sugerida no Vale do Paraíba pela Sociedade dos 
Observadores de Saci, Sosaci, para frear o avanço dos mitos de 
identidade falsificada que estão interferindo negativamente na 
forma de ver o mundo das crianças e adolescentes brasileiros. 

A festa do saci diferencia-se do Halloween no plano do 
consumismo por não apresentar a busca por qualquer 
modelo hegemônico e sim pela integração com diferenciação. 
A intensificação da presença do Saci em nossas vidas tem o 
sentido de popularização e não de massificação. Não há fórmula 
para uma festa de saci. As maneiras da festança devem atender 
as motivações e as peculiaridades de cada grupo, comunidade e 
região, guardando, inclusive, e principalmente, a relação que o 
Pererê tem com mitos locais. Essa particularidade torna a festa 
do saci cheia de misteriosas variantes. 

Com a disseminação da festa do saci é normal que o mercado 
faça uso do evento para vender serviços e produtos. Isso já 
ocorreu no início do século passado, depois da popularização 
dada ao mito por Monteiro Lobato, com o uso da figura do 
Saci em anúncios da máquina de escrever "Remington", 
chocolates "Lacta" e até de loja de louças, com gravuras de saci 
tentando quebrar as "resistentes" peças de arte da tradicional 
loja paulistana Casa Freire, conforme aparece nas páginas de 
abertura e finais da edição fac-similar (1998) da publicação 
lobatiana de 1918. Não sendo o saci um diabinho politicamente 
correto, sua festa será sempre única. 



O diálogo entre o pensamento habitual e o mítico só é possível 
por ser a festa do saci um ritual de inversão, uma situação 
de vivência na qual os elementos significantes interagem e o 
conceito de verdade é embaralhado no redemoinho simbólico 
que o giroscópio do mito possibilita. Por isso a festa do saci é 
um acontecimento de imersão no humano em sua dimensão 
mítica, um evento de inter- re lação entre o ser e as fantasias que 
dialogam com a sua cultura. 
A figura do Saci transita no campo cosmomórfico, cumprindo 

a função de catalisador para o fluxo da experiência fora das 
atitudes regulares do cotidiano. Com a festa do saci as pessoas 
se apropriam de um espaço de acolhimento da imaginação e 
experienciam o mito e não apenas sabem sobre ele, como ocorre 
normalmente no espaço de conhecimento do folclore. 

O ano de 2007, nove décadas depois do surgimento da 
"sacisologia", foi marcado pelo reconhecimento por parte da 
imprensa convencional da existência do Dia do Saci. Até no 
caderno Folhinha, da Folha de São Paulo do sábado 27/10/2007, 
talvez dos jornais sudesti nos o mais resistente aos atributos da 
brasilidade, o Saci ganhou destaque. De uma maneira ardilosa, 
mas ganhou. Para provar que as "bruxas levam a melhor" nas 
festas para ameninada, o jornal paulistano fez uma enquete com 
cinqüenta escolas e as bruxas ganharam de 27 a 4. O Saci é 
exposto como derrotado, mas na verdade já contar com quatro 
escolas tendo acabado de entrar na disputa é na verdade um bom 
sinal de vitalidade. 

No caderno Estadinho, do jornal O Estado de São Paulo, 
também do dia 27/10/2007, a capa foi do Dia do Saci. As bruxas 
do Halloween ficaram com uma chamada menor. De um modo 
geral a mídia começou a reconhecer o fenômeno e é isso o que 
interessa avaliar. Em uma história em quadrinhos sobre folc lore, 
publicada na edição nº 33 da revista da loja de brinquedos Ri 
Happy, os mitos brasileiros chegam a lamentar o fato de não 
haver no Brasil uma festa com as dimensões do Halloween norte
americano. A revista Recreio, publicação da Editora Abril para 
o público infanta-juven il , chegou a publicar na edição nº 398 
o poema Halloween à Brasileira, de Tatiana Belinky, no qual a 
escritora defende o Dia do Saci: 

"( .. .) O Saci, que é bem brasileiro I Oesbanca 

qualquer estrangeiro: /Todo original I Ele é sem igual 

- / O Saci, ele é um bagunceiro! ( .. .) Ele fuma o seu 

pito e ri, I Ele apronta aqui e ali!/ Ninguém o esquece 1 

Porque ele merece I O Dia Nacional do Saci" (BELINKY, 

2007: 20). 

No Ceará, mais do que fazer o dia 31 de outubro todo de festa 
e debate com o Saci e sobre o Saci, a Secretaria da Cultura 
declarou a data como evento comemorativo do calendário oficial 
do Estado. A Câmara Municipal de Fortaleza, a exemplo de 
outras cidades, criou o Dia do Saci no município, com votação 
simbolicamente realizada no dia 31 de outubro de 2007. A 
participação do Saci, no entanto, inclina-se a outras datas da 
vida social e cultural brasileira, tais como o Carnaval, a Semana 
do Meio Ambiente, o próprio Dia do Folclore, o Dia das Crianças 
e a Semana da Consciência Negra. 
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No capítulo A Ideologia como Sistema Cultural, do livro de 
artigos do antropólogo Clifford Geertz, está bem clara a definição 
de que a configuração do nosso pensamento é construída e 
manipulada pelos sistemas simbólicos que são empregados 
como modelos de outros sistemas. Esse entendimento reforça 
a tática de criação do Dia do Saci na mesma data do Halloween. 
A oportunidade de aproximação do Saci, de interatuar com ele, 
repercute como fator de energização política no comportamento 
brasileiro: 

"Os sistemas de símbolos chamados cognitivos têm 

uma coisa em comum: eles são fontes extrínsecas de 

informações em termos das quais a vida humana pode 

ser padronizada - mecanismos extrapessoais para a 

percepção, compreensão, julgamento e manipulação 

do mundo. Os padrões culturais - religioso, filosófico, 

-estético, científico, ideológico - são programas: eles 

fornecem um gabarito ou diagrama para a organização 

dos processos sociais e psicológicos, de forma 

semelhante aos sistemas genéticos que fornecem tal 

gabarito para a organização dos processos orgánicos" 

(GEERTZ, 1989: 123). 

O autor reforça que as referências simbólicas são necessárias 
para combinar os estados e processos simbólicos com os 
estados e processos do mundo mais amplo, considerando que 
o comportamento humano é extremamente plástico e guiado, 
predominantemente, por gabaritos culturais que, na organização 
dos processos social e psicológico, desempenham papel 
fundamental nas circunstâncias onde falta o tipo de partículas 
de informações que eles contêm. 



A Saciologia é uma espécie de ciência intuitiva das gentes 
brasileiras que têm na figura do Saci um importante emblema 
de semelhança no múltiplo, a proporcionar-lhes celebração de 
pertinência. Poder ver o invisível, aceitar e enunciar a potencialidade 
da sua ação está no nosso jeito de nos encontrarmos como nação. 
A substância psíquica formada pela imaginação dinâmica aplicada 
à vida cotidiana desempenha um papel decisivo na reconfiguração 
do nosso sentido de destino. 

O potencial de catálise do Saci Pererê permite uma nova dialética 
entre nacionalismo e xenofobia, ante as tensões sócio-psicológicas 
do jogo de construção e manipulação dos sistemas de símbolos. 
A reversão das estruturas simbólicas identificada na revitalização 
do Saci Pererê, como anti-herói da negação do consumismo e 
da massificação, recomenda respeito à abordagem empírica que 
circunda as questões-chave da atualidade e reformula o debate 
em um plano que privilegia o olhar da sociedade civil. 
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retratar e registrar aspectos de sua existência. Mas as pinturas 
rupestres, os hieróglifos antigos ou as iluminuras medievais 
NÃO são histórias em quadrinhos. Os quadrinhos são uma forma 
de narrativa visual moderna associada à imprensa. Inventados 
na Europa, eles são resultado de séculos de experimentação 
artística, levada a cabo por ilustradores e caricaturistas. 

Foi em 1827 que o professor e desenhista suíço Rudolphe 
Tõpffer reuniu numa obra ficcional, pela primeira vez, os 
elementos fundamentais que constituem a linguagem dos 
quadrinhos. Tendo consciência de estar lidando com uma 
nova forma de arte, em suas "histórias em estampas" Tõpffer 
apresentava, além do grafismo sintético, a narrativa seqüencial 
através de quadros e a integração visual entre desenho e texto, 
que são as características definidoras dos quadrinhos. Por 
influência ou não de Tõpffer, nas décadas que se seguiram 
vários outros autores, de diversos países, produziram histórias 
em quadrinhos, trazendo contribuições e inovações que deram 
origem a uma forma de arte diversificada e fascinante. 

No Brasil, os quadrinhos surgiram na segunda metade do 
século XIX, ligados à caricatura, no espaço dos jornais ilustrados. 
O principal nome dessa época é Angelo Agostini, um talentoso 
piemontês naturalizado brasileiro, criador do personagem 
Nhô Quim. Mas foi mesmo no século XX que os quadrinhos 
se desenvolveram como produto cultural em nosso país. Com 
o lançamento, em 1905, da revista infantil O Tico-Tico teve 
início uma rica história de publicação e leitura de quadrinhos. 
E contando com o talento de alguns de nossos maiores artistas 
gráficos, como J. Carlos e Belmonte, as primeiras décadas dos 
quadrinhos no Brasil tiveram a marca da qualidade artística e da 
ambientação nacional. 

Porém, a partir dos anos 40 passou a predominar a publicação 
_ de quadrinhos norte-americanos, em seções de tirinhas e 
suplementos infanta-juvenis encartados em jornais de grande 
circulação. O mais conhecido deles foi O Gibi, cujo nome acabou 
tornando-se sinônimo para "revista em quadrinhos". Embora as 
aventuras de clássicos das HQs (como Tarzan, Flash Gordon, 
Príncipe Valente ou Mandrake) tenham povoado a imaginação e 
cativado uma geração de leitores, sua publicação predominante 
no Brasil acabou por substituir quase totalmente a produção 
nacional. 

Com isso, os quadrinistas brasileiros só retomariam um espaço 
significativo no mercado nacional na virada para a década de 
1960, com as séries As aventuras do Anjo, de Flavio Colin, 
Jerônimo, herói do sertão, de Edmundo Rodrigues (adaptações 
de sucessos da Rádio Nacional) e, especialmente, Pererê, de 
Ziraldo (com personagens inspirados nos ambientes naturais e na 
cultura popular brasileira). Ainda nesse período, teriam enorme 
sucesso os quadrinhos de terror produzidos por autores como 
Julio Shimamoto, Jayme Cortez e Eugênio Colonnese, sem falar 
no surgimento da Turma da Mônica, de Maurício de Sousa, que 
iniciava sua carreira de desenhista para se tornar futuramente o 
mais bem-sucedido empresário dos quadrinhos no Brasil. 

Com muitos altos e baixos mercadológicos, a produção brasileira 
de caráter autoral contou nos anos 70 com a genialidade de 
Henfil na revista Fradim, além do surgimento de diversas 
edições alternativas em que apareciam os trabalhos de artistas 
como Jô Oliveira, Luiz Gê, Nilson, Lor, Edgar Vasques, entre 
outros. Já nos anos 80, enquanto Mozart Couto e Watson Portela 
nacionalizavam os quadrinhos de ficção & fantasia, o grande 
destaque editorial era o sucesso do gênero "udigrudi" da editora 
Circo, com Angeli, Laerte e eia. Desde a década de 1990, porém, 
nossas HQs têm sobrevivido quase exclusivamente graças às 
edições independentes e às pequenas e médias editoras, pelas 
quais ficamos conhecendo o trabalho de quadrinistas talentosos, 
como Lourenço Mutarelli e Marcelo Lelis. 

Mas se tem faltado espaço para os quadrinistas brasileiros, 
sobram qualidade e originalidade para seus trabalhos, que estão 
entre os melhores produzidos no mundo (fato insistentemente 
ignorado pela maioria dos editores nacionais). 

... e mais quadrinhos. 

O que chamamos de linguagem dos quadrinhos apresenta-se 
em duas estruturas comunicativas distintas: as tiras e as histórias 
em quadrinhos propriamente ditas. Tratemos rapidamente das 
especificidades de cada uma delas. 

Surgida nos jornais, tradicionalmente a tira segue o padrão de 
uma seqüência narrativa em quadros dispostos na horizontal, 
embora existam tirinhas com apenas um quadro. Estrutura 
comunicativa extremamente concisa, uma única tira, em seu 
restrito espaço físico, pode nos fazer "morrer de rir" ou até 
"questionar o sentido da vida", dependendo, é claro, do talento 
e da intenção do autor, além de nossa disposição em fazer o 
jogo comunicativo da leitura. A maioria das tiras enquadra-se 
no gênero humorístico, mas muitas utilizam o riso para propor 
questões sociais, políticas e humanas. O estilo de desenho 
predominante é o "cartum", de formas sintéticas e arredondadas, 
com traços marcados; mas também existem tirinhas em estilo 
"acadêmico", que seguem proporções mais naturalistas. História 
que se conta de uma vez só, na velocidade - ZAZ! - de uma 
tirinha, ironicamente as séries de tiras tendem a durar anos ou 
até décadas, enquanto o público e autor mantiverem a paixão 
por seus personagens. 

Já as histórias em quadrinhos são estruturas comunicativas 
organizadas na forma de uma ou mais páginas, sendo a página 
a unidade básica de leitura (pois não lemos "meia página" de 
quadrinhos). Todos os elementos que constituem a página 
(número, formato e distribuição dos quadros, estilo de desenho, 
imagens em cor ou em preto e branco, presença ou não de 
texto escrito) influenciam a leitura. Uma história em quadrinhos 
pode ter desde umas poucas páginas até dezenas de capítulos, 
pode vir numa única folha de papel ou em coleções com vários 
volumes. Os formatos das edições (horizontais, verticais, 
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O presente texto propõe um estudo sobre a 
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OS CONTOS DE FADAS E 
OS MÚSICOS DE BREMEN 

Os contos de fadas antecedem em muito a Literatura Infantil, 
segundo Aguiar (Apud ABRAMOVICH, 1999). Essas narrativas 
pertencem ao folclore, transitando entre as camadas pobres 
da população até o final do período medieval. É com o advento 
da Idade Moderna que surgem as primeiras adaptações para a 
infância dos contos populares, embora eles também estejam 
presentes entre o público adulto. Aguiar (1999) diz que essas 
narrativas foram adaptadas para a infância, com objetivo de educar 
as novas gerações. Eles fornecem padrões de comportamento, 
transmitem valores, trazem papéis sociais definidos, como por 
exemplo, o papel do homem e da mulher, do casamento etc. 

Contudo, segundo Bettelheim (1978), o entusiasmo que os 
contos de fadas provocam não pode ser explicado somente por seu 
caráter pedagógico. O autor estudou sobre essa "extraordinária 
magia" que atrai os pequenos para essas narrativas. No seu livro 
Psicanálise dos contos de fadas (1978), ele fala das possibilidades 
de apreensão e reelaboração do universo através da fantasia e do 
simbólico. Todos os conflitos humanos circulam nesses contos 
e ajudam a criança a ter uma imagem mais otimista do mundo, 
do enfrentamento e solução de problemas, através da linguagem 
simbólica e da fantasia. Ele alerta, inclusive, sobre os perigos 
das adaptações dos textos, quando empobrecem a seqüência de 
ações, as características de personagens ou amenizam partes 
onde o mal, a violência ou a agressividade estejam presentes. 
Todos esses sentimentos e atos humanos podem ser elaborados 
pela criança, no jogo simbólico, daí seu caráter educativo em 
sentido amplo e não apenas pedagógico a que se resumem 
muitas adaptações. 



As narrativas sempre se compõem de uma estrutura textual, 
que parte de um problema vinculado à realidade (como estado 
de penúria, abandono, carência afetiva, conflitos entre pais e 
filhos) e desequilibra a tranqüilidade inicial. Segue-se em seu 
desenvolvimento a busca de soluções, no plano da fantasia, com 
a presença de elementos mágicos (fadas, bruxas, duendes) e, no 
desfecho, a solução do problema e a volta ao mundo real. Assim 
entendidos, os contos de fadas, para Aguiar (apud ABRAMOVICH: 
1999, p. 120), funcionam como agentes emancipadores, capazes 
de projetar o pequeno leitor ou ouvinte para além do universo 
cotidiano, recriando a vida. 

Poucas obras infantis mantiveram-se tão presentes quanto os 
contos de fadas dos irmãos Grimm. E Os músicos de Bremen é 
um deles. Nesse conto, temos quatro personagens masculinos 
- o Burro, o Cachorro, o Gato e o Galo - que são desvalorizados 
pelos donos e correm o risco do abandono e do aniquilamento. 
Daí a necessidade de saírem de casa para garantir a sobrevivência 
e autoproteção. 

OS SALTIMBANCOS: 
INTERTEXTUALIDADE, 
DISCURSO E CRÍTICA SOCIAL 

Chico Buarque de Hollanda, cuja obra não se limita à produção 
musical, também é dramaturgo ff escritor, em diálogo constante 
com as produções artísticas do cinema e do teatro brasileiro. 
Em 1977, traduziu e adaptou Os Saltimbancos, texto original 
do italiano Sergio Bardotti, inspirado no conto Os músicos de 
Bremen. Esta adaptação de uma fábula musical primordialmente 
destinada ao público infanta-juvenil traz, no entanto, conteúdos 
bastante "adultos", com a roupagem de musical infantil. Nessa 
peça Chico põe em discussão as formas de organização social 
num momento em que se começava a falar em abertura política e 
as entidades reprimidas pelo aparato de "segurança" da ditadura 
buscavam o debate acerca de sua rearticulação. 

Saltimbanco, no dicionário, apresenta significados diferentes 
e ambivalentes: elemento de um elenco de artistas populares 
itinerantes e, ao mesmo tempo, em sentido figurado, 'homem' sem 
opiniões seguras, que não merece confiança nem consideração. 
O título desse texto de Sérgio Bardotti não nos parece ter sido 
escolhido aleatoriamente. E os textos musicais que compõem a 
peça teatral e dialogam direta e indiretamente com o primeiro 
(o conto original) e com outros textos (enunciados) do contexto 
sócio-político e histórico do Brasil dos anos 70, em todo o seu 
conjunto, parecem representar a voz daqueles marginalizados e 
excluídos pelo poder. Os sujeitos representados por Chico Buarque 
se constroem por meio de suas ações e questionamentos. Quem 
fala são justamente os excluídos, que não 'merecem confiança 
nem consideração'. São aqueles sujeitos que mais incomodavam 

o poder. E Chico não apenas apresenta uma crítica a esse tipo 
de posicionamento social, que apenas reproduz passivamente as 
regras do sistema, como também aponta saídas criativas para 
lutar contra esse sistema. O discurso organizado pelo compositor 
propõe uma reflexão àqueles que se mostram alienados às 
condições sociais em que vivem. Mas também propõe formas de 
se contrapor, de lutar e de mudar essas condições. Isso vale para 
qualquer contexto, em qualquer época. 

Esse é um dos sentidos mais apropriados para "lermos" 
Os Saltimbancos. Além de ser um clássico universal, o conto, 
na adaptação para o musical Os saltimbancos, é primoroso, 
sobretudo, pela riqueza textual e de significados. Em primeiro 
lugar, pelo esmero característico do compositor, que garante um 
texto claro e divertido. E depois, por todas as questões críticas e 
denunciativas que se passam nas 'entrelinhas', muito próprias 
também desse artista, não apenas no contexto da ditadura 
militar. 

Usando a metáfora, tão própria da linguagem literária, poética 
e musical, o artista consegue estruturar o modo como pensa, 
age, denuncia, e nos convida a pensar, refletir e questionar dada 
situação e a construir inúmeros outros sentidos e representações 
sobre a mesma de uma maneira "penetrante e fundamental ", 
como diria Fairclough (2001, p. 241 ). A metaforização da 
realidade traz aspectos de mudança discursiva, segundo o autor, 
com implicações culturais e sociais significativas. E a obra aqui 
analisada é um exemplo de como ela pode ser um elemento 
potente na transformação, não apenas do discurso, mas também 
do pensamento e da prática social e cultural. 

Através do gênero dramático, com suas marcas (as rubricas), 
Chico Buarque revela sua crítica aos discursos da época, de 
forma irônica e metafórica. E podemos dizer que, além de partir 
de uma intertextualidade manifesta, marcada pela presença de 
vários elementos do conto original, Os saltimbancos traz em seu 
bojo uma multiplicidade de outros textos, onde diferentes sentidos 
coexistem. Na letra de Bicharia temos: 

( ... ) 
Era uma vez 
(e é ainda) 
Certo país 
(e é ainda) 

43 

Onde os animais 
eram tratados como bestas 
(são ainda, são ainda) 
Tinha um barão 
(tem ainda) ... 



Esse trecho da letra da música compõe a introdução da peça. 
Partindo de elementos da narrativa típica dos contos infantis - era 
uma vez - com um coro de crianças ao fundo, utilizando como 
personagens os bichos das fábulas , ele não se dirigia, porém, 
diretamente às crianças. Os parênteses marcados pelas vozes das 
crianças levam os adultos a pensar em uma realidade presente, 
denunciada com ironia: é ainda. Não é como nos contos de fadas, 
onde os problemas são resolvidos e a ordem se restabelece. Em Os 
Saltimbancos, podemos depreender uma discussão de questões 
profundas de cunho ideológico e político, muito contemporâneas 
daquele (e ainda deste) momento histórico. 

Produzida em forma de história, o álbum conta a aventura de 
uma galinha, um cachorro, um jumento e uma gata que decidem 
ir à cidade grande tentar a sorte como cantores. 

Vejamos isso em alguns textos que fazem parte da fábula 
musical : 

O JUMENTO 

Jumento não é 
Jumento não é 
O grande malandro da praça 
Trabalha, trabalha de graça 
Não agrada a ninguém 
Nem nome não tem ... 

( .. .) O pão, a farinha, o feijão, carne seca 
Quem é que carrega? Hi-ho 

-O CAO 

Apanhar a bola-la 
Estender a pata-ta 
Sempre em equilíbrio-brio 
Sempre em exercício-cio ( ... ) 

Sim, senhor 
Cão policial 
Sempre estou 
Às ordens, sim, senhor 
( ... ) 
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A GACIN~A 
T ado ovo que eu choco 
Me toco de novo 
Todo ovo é a cara 
É a clara do vovô 

( ... )A escassa produção 
Alarma o patrão 
As galinhas sérias 
Jamais tiram férias 
"estás velha, te perdôo 
Tu ncas na granja 
Em forma de canjan ( ... ) 

A GATA 

O meu mundo era o apartamento 
Detefon, almofada e trato 
( ... ) 
Mas agora meu dia-a-dia 
É no meio da gataria 
Pela rua virando lata ( ... ) 
Nós gatos já nascemos pobres 
Porém já nascemos livres 

A INTRODUÇÃO 
DO DISCURSO FEMININO 

Como se pode verificar nos trechos citados, as personagens são 
as mesmas do conto Os músicos de Bremen. Com exceção do 
gênero de dois deles que dá lugar a duas personagens (sujeitos) 
femininas: a gata e a galinha no lugar do gato e do galo. Cada 
personagem mostra, a partir de seus discursos, o papel e o 
lugar que ocupam, ou ocupavam, na sociedade e nas relações 
de trabalho e poder. E não foram feitas de maneira aleatória 
as representações das mesmas em relação à realidade social 
criticada. 

Aqui já podemos apontar um fato interessante: mesmo que, 
explicitamente, a obra represente uma adaptação do conto 



original e mesmo transpondo o contexto das relações de poder 
e trabalho do feudalismo da Idade Média para o capitalismo e 
a ditadura militar na sociedade brasileira, os sujeitos já não são 
apenas do gênero masculino. O gênero feminino ganha voz em 
Os Saltimbancos. Embora o que se denuncie seja um contexto 
de opressão e de práticas não-democráticas, excludentes e 
discriminatórias, quando aparecem uma 'galinha' e uma 'gata', 
proprõe-se o debate para uma "certa abertura de democratização 
das relações de gênero que tem suas facetas discursivas" 
(FAIRCLOUGH: 2001, p. 254). Chico, com sucesso, é co-autor de 
uma obra que contribui para tornar as práticas lingüísticas menos 
discriminatórias. Se nos detivéssemos aqui, seriam páginas 
e páginas sobre a condição social da mulher e do feminino na 
cultura desde a antiguidade até os dias de hoje. Uma história de 
discriminação, exclusão, mutismo, luta, conquista da cidadania e 
do direito de 'vez', 'voz' e 'voto'. 

DIFERENTES SUJEITOS, 
DIFERENTES DISCURSOS 

Metaforicamente, o 'burro' é o nome dado a alguém que não 
estudou, ou que não conseguiu progredir nos estudos. O analfabeto 
e o semi-analfabeto. Aquele que, nas relações de trabalho, só 
pode exercer o papel de trabalhador braçal. Anômimo - nem 
nome não tem - como são os milhões de desempregados e de 
sub-empregados brasileiros. Fato que se alterou muito pouco dos 
anos 70 para cá. Muitos deles eram (e são ainda) trabalhadores 
rurais que migravam (migram ainda) do meio rural para tentar 
arrumar trabalho nas grandes metrópoles. Ironicamente, é o 
Burro (em Os Saltimbancos chama-se 'Jumento') que narra a 
história, organiza o grupo e planeja seu destino, tirando algumas 
lições de suas experiências. 
O Cão representa os policiais e mil itares que, durante todo o 

período de repressão, permaneceram leais - farda, sempre na 
guarda - a despeito da fome, dos baixos salários, da repressão 
e da exploração que sofria a população brasileira, comandada 
por seus coronéis. Aquele que obedece cegamente às leis 
forjadas pelo grupo dominante e que as usa para 'manter a lei 
e a ordem'. 
A galinha representa o operário e a operária de produção em 

série: todo o ovo é a cara/ a clara do vovô. Durante os anos 
noventa, com a expansão das indústrias e das multinacionais, a 
exploração da mão-de-obra barata e com pouca qualificação era 
a tônica do mercado de trabalho. Com jornadas exaustivas, os 
bons operários (galinhas) jamais tiram férias. 

Por fim, a gata é uma personagem das mais interessantes, pois 
representa uma nova forma de subjetividade que se contrapõe à 
cu ltura de trabalho e exploração de mão-de-obra, massificada 
e alienada. Vinda de uma família de classe média (como o texto 
faz alusão), e tendo almofada e trato, todo dia filé mignon, ela 
preferiu a vida de artista, sendo barrada na portaria, expulsa da 
família e de seu meio social. 
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DISCURSO E MUDANÇA SOCIAL 

Os sujeitos que aparecem nesta história, indeterminados, até 
certo ponto, nos fazem pensar em sua função social. E não 
apenas em sua função social, mas nas interações que eles 
realizam. São os analfabetos, os trabalhadores e trabalhadoras 
braçais, os "burros de carga"; os operários e as operárias das 
fábricas e das linhas de produção, os policiais e militares que 
são fortemente disciplinados e demandados nesse contexto para 
a manutenção da 'ordem'; e os artistas e as artistas que, por 
meio da arte, da música, do teatro, da literatura conseguiram, 
naquele contexto (e conseguem ainda) marcar novas posições 
subjetivas, libertando-se, em parte, das amarras e da opressão 
social e produzindo novos discursos. Com o poder da linguagem 
literária, poética e musical, com suas inteligentes construções 
metafóricas, polissêmicas (cheias de múltiplos sentidos), esses 
artistas conseguiam furar todos os 'muros' e bloqueios do aparato 
repressivo e se tornavam populares. 

Ao refletirmos a respeito da construção dos sujeitos excluídos, 
notamos uma importante marca no discurso desta peça, dirigida 
por Chico, discurso esse que se confunde com o próprio discurso 
do compositor: há uma inversão dos valores e papéis sociais. Os 
sujeitos excluídos individualmente ganham voz e conquistam 0 

poder por meio do saber, do conhecimento e, principalmente, por 
meio da união e da organização. 

Fica um convite para os professores (e não só os de Língua 
Portuguesa e de Literatura): levem essa riqueza para a sala de 
aula e construam com seus alunos outros sentidos possíveis, 
novas leituras, novos textos permitidos por seus discursos, seus 
diálogos e pela intertextualidade. 
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CADERNOS BIO ( BIBLIO) GRÁFICOS 

Angela 
Leite cte Souza: 

Todo o sentimento em 25 anos 
de prosai poesia e imagem 

PRETENDO DESCOBRIR 

NO ÚLTIMO MOMENTO 

O TEMPO QUE REFAZ O QUE DESFEZ 

QUE RECOLHE TODO O SENTIMENTO 

E BOTA NO CORPO UMA OUTRA VEZ. 

(Todo o sentimento. de Chico Buarque e Cristóvão Bastos). 

46 

Neusa Sorrenti 

Bacharel em Letras e em Biblioteconomia. 
Pós-graduada em Literatura Infantil e Juvenil. 
Mestra em Literaturas de Língua Portuguesa. 
Autora de livros infantis e juvenis. 

Falar dos 25 anos da carrei ra de Angela Leite de Souza é tarefa 
difícil e ao mesmo tempo fác il. Difícil , porque há muito o que dizer 
e tem-se a impressão de deixar algo pra trás. Fácil, porq ue a sua 
obra é um copidesque do cotidiano. Suas palavras reconstroem o 
tempo, recuperam o vivido, cerzindo com capricho o suave tecido 
do sentimento com o qual entrega ao leitor as artes finais. 

Angela busca no fundo do poço das lembranças as histórias 
encantadas, o ritmo das parlendas, os versos cadenciados - sem 
deixar o tempo amarelar a beleza dos fios de seda do acontecido. 
Os episódios vividos podem se encerrar no vivido. Mas aqueles 
que são lembrados não conhecem as amarras dos limites. Não 
nos esqueçamos de que, além do vivido, há o inventado que 
Angela mistura tão misturadinho que até parece verdade. 

A menina que mora dentro dela gosta muito de bri ncar. 
De cinco marias, de estátua, de lenço atrás, de fazer barquinha 
de papel, de escravos de Jó. Pois é. "Os escravos de Jó jogavam 



caxangá. Mas hoje a gente nem sabei como jogar esse jogo/ 
chamado Escravos de Jó, pois o põe-tira Ida vida/acaba 
tirando a graça/e pondo, pura pirraça/um gosto de despedida" 
(ln: Perde-ganha, Lê). 

Em outros livros, como Tudo pode ser brinquedo e Um homem 
cor de limão, ambos da Ed. Lê, ela resgata jogos populares 
tradicionais e faz poemas. Angela brinca e ensina a brincar. Refaz 
o que o tempo desfez, possivelmente. 

No entanto, essa menina não é só de brincar e de ficar no oba
oba. Ela sabe que tudo tem sua hora. Igualzinho à personagem 
Ciça, "menina da breca que anda descalça, pula carniça, tudo 
esmiúça e faz tanta bagunça, mas logo vira senhora que faz 
doce de geleca e sorvete de glosotra para o lanche da boneca. 
Depois prova e joga fora" (ln: Ser menina, Ediouro). Este livro é 
dedicado "aos meninos da minha infância, com quem eu pude 
jogar futebol de botão, andar de perna-de-pau e trocar figurinhas, 
sem abandonar minhas bonecas, meu fogãozinho e meu 
bastidor''. Nos entremeias, Angela revela sua consciência crítica 
e reflexiva ao questionar valores e posturas das crianças de hoje, 
como se lê na biografia do livro referido: "As meninas, além de 
educadas, obedientes e ordeiras, podem - e devem - ser também 
independentes, ousadas e verdadeiras. Os meninos podem, mas 
não devem, ser bagunceiros, mandões e indelicados, mas nada 
impede que sejam sensíveis, ponderados e gentis''. 

Angela se reparte em muitas Angelas. Brinca de telefone sem 
fio, reflete com o leitor sobre as cores, o medo de escola, conta 
histórias de um anjo mesmo e de uma cotovia e outras fábulas, 
canta lenga-lengas, fala a língua do pê com um seu apamipigopo 
e depois viaja pra longe, mostrando um outro jeito de viver. 
Por essas e outras razões, Angela Leite de Souza recebeu 
muitos prêmios, dentre os quais: Prêmio Escriba de 
Poesia (Piracicaba); Altamente Recomendável (FNLIJ); Prix 
Internacional Ou Livre - Espace Enfants (França); Prêmio 
Alice da Silva Lima - Menção Honrosa (RJ); Prêmio Adolfo 
Aizen (RJ); Projeto Orpheu - conto (RJ); Prêmio Carioquinha 
(RJ); Finalista do Jabuti - categoria ilustração; Selecionada pela 
Bienal de Bratislava, na Eslováquia - categoria ilustração; Prêmio 
Casa de las Américas (Cuba); Concurso Nacional de Literatura 
Infantil João-de-Barro (BH). 

Mesmo citando nomes de obras e de prêmios recebidos, quando 
se fala de um escritor, todo mundo gosta de saber o comecinho 
de sua história. Lá pras bandas da minha terra costumam dizer: 
tem o mar, tem os rios, mas tem os corguinhos e as nascentes 
também. A nascente da história da Angela escritora é coisa de 
muito tempo. 

Aos doze anos, por exemplo, ela escreveu o primeiro conto 
chamado Confissões de uma bola branca de sinuca sobre 
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uma maltratada bola atiradora, que sofria dores e enxaquecas, 
provocadas pelas tacadas recebidas. 

Um dia, ela pu lou fora daquele gramado de feltro e se quebrou 
em mi l pedaços no mármore. Aí choraram por ela. Não se sabe 
o que aconteceu, porque ela nada podia confessar, pois .. . estava 
morta. A linguagem coesa, o uso de imagens, como "gramado 
de feltro" e desfecho bem resolvido já anunciavam a tecelã de 
palavras que aprontava o seu tear com as melhores tramas. 

Anos mais tarde, reunidos na casa do bibliófilo Plín io Doyle, no 
Rio de Janeiro, os poetas Gi lberto Mendonça Teles, Alphonsus 
de Guimarães Filho e Homero Homem leram e aprovaram seus 
poemas. Eles formaram o seu primeiro livro, premiado e publicado 
pela Imprensa Oficial, em 1982. 

Angela é mineira, de Belo Horizonte. Morou grande parte de 
sua vida no Rio de Janeiro, onde se formou em Comunicação 
pela PUC, em 1972. Foi redatara de O GLOBO e VEJA, em 
ambos exercendo as funções de crítica literária e de filmes e 
livros para jornais. Em Brasília, reencontrou-se com a poesia. 
Atualmente tem muitos títu los editados entre poesia, ensaios, 
pesquisa histórica, tradução e ficção infantil e juvenil. 

Mas falando ainda da nascente poética de Angela, faz-se 
necessário contar a história da publicação do seu primeiro livro, 
Amoras com açúcar, em 1982. A julgar pelo carinho com que 
colecionou as correspondências e os recortes de jornais e revistas 
com a opinião de seus pares e amigos, pode-se dizer que foi um 
acontecimento memorável. O título foi escolhido pela ilustradora 
Regina Motta e teve prefácio de Homero Homem. Segundo 
Angela, "o título inicial talvez fosse Menina de Outrora, nome 
de um poema - reminiscência de sua vida em Belo Horizonte, 
brincando de casinha com as primas e comendo amora amassada 
com açúcar''. 

Esses primeiros poemas, segundo ela, foram escritos na 
adolescência, despreocupadamente, refletindo as angústias, 
buscas e interrogações de uma pessoa que começava a descobrir 
a vida. Assim ela se autodefiniu ao lançar o seu primeiro livro: 
"Uma jornalista mais ou menos em recesso''. Na entressafra do 
jornalismo, Angela foi cuidando dos corguinhos e dos rios de sua 
história de escritora. O mar já se avizinhava. 

Foram inúmeros os elogios ao Amoras com açúcar. Otto Lara 
Resende disse tratar-se de um livro de "poemas com nota 
mineira, tom pessoal, espontâneo". Euclides Marques de Andrade 
atribuiu-lhe as qualidades de "poesia áspera e mansa ao mesmo 
tempo que grita e sussurra uma coisa - não é falsificada, mas 

poesia mesmo''. Josué Montei/o completou que "Angela Leite de 
Souza tem o dom do verso fluente e límpido. Nem precisava pôr 

açúcar nas amoras; estas, por si mesmas, no seu pomar, já são 
excelentes''. 



Também sobre o seu livro de estréia, Carlos Drummond de 
Andrade afirmou, em carta datada de 9 de fevereiro de 1984: 
"Não lhe escrevi sobre Amoras com Açúcar? Perdoe este mau 
correspondente, a quem a velhice dificulta manter em dia a 
grata comunicação com amigos e colegas. Sem pretensão a 
crítico literário, antes como simples leitor (guloso) direi que 
achei deliciosas as suas amoras". Assim vai se cristalizando (e 
como!) o trabalho dessa escritora mineira que embrulha amorosa 
e delicadamente as palavras por meio das quais nos apresenta 
textos de qualidade. 

O tempo passa e todas as previsões de sucesso sobre o trabalho 
de Angela se confirmam. O mais difícil é agora. Sobre quais 
trabalhos falar um pouco? Quando se tem dúvida, vale começar 
por um que fala de nossas raízes mineiras, mas que, ao mesmo 
tempo, ultrapassa o contorno de seu mapa: Estas muitas Minas. 

Sobre o livro referido, há que se dizer que dá pano pra manga. 
Publicado em 1997 pela Record, teve desenhos de Carlos Scliar 
e uma repercussão que voou além das nossas montanhas. 
A autora o considerou como um presente de aniversário para Belo 
Horizonte, no ano de seu centenário. 

O livro recebeu o importante prêmio "Casa de las Américas", 
organizado pelo governo de Cuba. Laureado por unanimidade, 
recebeu do júri a seguinte declaração: "a obra faz uma recriação da 
realidade de Minas Gerais, projetada em uma dimensão universal ". 
História, costumes, cenários e pessoas se amalgamam numa 
ciranda que é nossa, mas que bem pode ser de tantos lugares, 
como se lê em: "O passado espreita pela janela-jelosia/de uma 
casa em Ouro Preto ou em Santa Luzia./ Seu interior é baú pleno 
de rendas, linhas,/lendas, ninhos de tempos.lo presente irrompe 
pelos poros pós-modernos/de uma Belo Horizonte que arquiteta 
roupas/outras. Urbe-úbere gestando cores, arcos/rumores, marcos 
de rumos". Como afirmou Roberto Drummond, um dos membros 
do júri, "Angela é uma poeta arrebatadora. Feiticeira da palavra. 
E desvenda Minas com os seus mistérios". 

Andar pelos caminhos da palavra aqui e acolá parece ser uma 
espécie de "sina de violeiro" de Angela. Numa entrevista ao 
jornal Estado de Minas de 1 ºde fevereiro de 1997, ela afirmou: 
"Fui criada no Rio, mas não perdi os /aços com Belo Horizonte. 
Meu coração e alma sempre estiveram aqui.(. . .) O mineiro tem 
uma calma natural, um temperamento mais tranqüilo e menos 
tenso. É como se o tempo fosse maior aqui". Em todas as suas 
andanças, um belo horizonte lhe serve de fio de prumo norteando 
a verticalidade e a profundidade da construção de seus textos. 

São muitas Minas, muitos Rios e muitos Brasis. E muitos são os 
temas, assuntos e cenários fotografados em sua vasta obra. Angela 
sabe que é preciso escrever para não deixar beladormecidos 
os poemas e as histórias que quer para seus leitores. 
De qualquer idade. O livro é de quem gostar dele. 
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No poema Doce Rio, do seu livro Meus Rios, ela fala: 

"E se num desses verões 
de derreter o miolo 
o açúcar do Pão de Açúcar 
virar calda para bolo? 

E se depois o melado 
escorrer por todo o mar? 
E se o mar transbordar 
ou deixar de ser salgado? 

Mais doce que ambrosia, 
mais gostoso que quindim, 
eu queria uma fatia 
desse Rio só pra mim!" 

(ln: Meus Rios, Formato, 2000, p.7) 

O gosto do doce grudado nas palavras acorda as nossas 
lembranças. 

Para cantar ainda mais as belezas do Rio onde morou, Angela 
pegou agulha, linha, pérolas e outras lindas nove-horas e, 
literalmente, pintou o bordou o seu fino trabalho. E seu talento 
para a ilustração não parou aí. Outros livros mais ganharam seu 
auxílio luxuoso. Mineira ou carioca? "Mineiroca", como se intitulou 
para concorrer ao Prêmio Carioquinha de 1997. E com essa 
mineiroquice, Angela vai desenhando prosa, poesia e imagem. 

Em Três gotas de poesia (Moderna), Angela adota o haicai, 
antigo poema de três versos de 5, 7 e 5 sílabas, que dizem datar
se do século XIII. O grande mestre no gênero foi Matsuo Bashô 
(1644-1694) que buscou a delicadeza espiritual, a calma e a 
harmonia com a natureza. Angela seguiu os seus passos, como 
se constata em: 

À toa, à toa, 
Joaninha abre a capa 
de bolinha e voa . 

Aqui ela respeitou a métrica do haicai perfeito e manteve a 
rima, artifício nem sempre presente no gênero clássico japonês. 
A opção pelo haicai foi também usada para compor o seu lírico 
Lição das horas. 



No livro Palavras são pássaros, que obteve menções especiais, 
como o "Adolfo Aizen", da União Brasileira de Escritores do RJ e 
dos "30 anos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil", 
ilustrado com origamis de Aparecida Fontenova (Pipida). 
Aleijadinho, Lobato, Van Gogh, Chaplin, Maria Clara Machado, 
Miró, Portinari e Jobim tornam-se temas dos haicais que 
dialogam com os móbi les em papel de indizível beleza. 

Nos campos de trigo 

esvoaçam para sempre 

corvos de Van Gogh. 



Corvos de origami transitam aflitos sobre o trigo, redesenhando 
a sol idão do pintor holandês (1853-1890) ao criar sua última tela, 
intitulada Campo de trigo com corvos. 

O haicai fotografa um instante único. Daí a sua natureza leve e 
contida. Para Angela, "é preciso pegar as palavras em pleno vôo 
e segurá-las no papel, mas bem de leve, para que e/as continuem 
a se sentir livres e com vontade de cantar". As palavras de Angela 
pousam com pés de bailarina no silêncio da página em branco e 
nossos ouvidos pressentem seus tons e cores. 



Em Versos travessos, ela recria o universo oral 
de parlendas e adivinhações, presentes na sua 
infância, adotando recursos de uma poética 
visual. A ilustradora Ana Raquel mesclou 
vinhetas do século XIX com o contemporâneo, 
escreveu os versos à mão, farreando à vontade 
com seu pincelzinho digital. 



Houve uma época em que Angela abraçou um projeto de 
incentivo à leitura chamado Nem te conto, que incluía a confecção 
e distribuição de camisetas com ilustrações e textos poéticos 
sobre os contos clássicos, feitos por vários autores, como o da 
Rapunzel, escrito por ela, e que terminava assim: 

"Com todas estas histórias faço uma torre tão alta que quase 
encosta no céu. E de lá como cascata caem as tranças douradas 
de Rapunzel." 

Ah, se eu pudesse circular por aí com uma delas. Vestir a 
camisa das histórias que o tempo não apaga, talvez fosse uma 
das maneiras de tornar menos intrincados os labi ri ntos do dia
a-dia. Agora, se não temos as camisas, há também um jeito de 
vivenciar as histórias. Angela recontou Cinderela e outros contos 
de Grimm (Lê), mantendo fidelidade à versão original feita por 
Jacob e Wilhelm Grimm, filólogos alemães do século XIX. Seu 
lado de pesquisadora também se faz presente na monografia 
Contos de fadas: Grimm e a literatura oral no Brasil, premiada em 
concurso instituído pela FNLIJ, configurando-se como importante 
subsídio para o trabalho do professor em sala de aula e para sua 
própria informação. 

Muito ainda poderia ser dito, mas é chegada a hora de concluir, 
deixando nossos cumprimentos à Angela Leite de Castilho Souza. 
Afinal, são 25 anos (bodas de prata literárias!?) dedicados à 
tarefa de alinhavar e costurar palavras e imagens com paciência 
e ternura aprendidas no bastidor de seus tempos de menina. Com 
todo o sentimento. 

Nosso coração de leitor está em festa, com direito a bolo, doces 
e salgados sobre toalha bordada. 
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Toalha 
1n· Tudo Pod8 ser brinquedo (Lê) 

Que bela toalha 

a senhora encomendou 

para estes 25 anos de carreira! 

- É de Hong Kong? 

Ou da Ilha da Madeira? 

- Vem diretamente do País da Brincadeira. 

Folha de papel de seda 

branco, azul ou mesmo rosa, 

dobrada e redobrada, 

que a tesoura caprichosa de Angela 

vai repicando e bordando. 

- Mas são apenas buracos 

recortados sobre as dobras ... 

- Abra então e admire 

mais esta fina toalha 

para enfeitar a mesa 

onde todos os convidados 

hoje ou em qualquer dia, 

comerão doces de prosa 

beberão taças de poesia. 

Obs.: as expressões negrttadas são, naturalmente, 
tt.ortes xeretas ela autora do artigo 



O UNIVERSAL E O LOCAL -NA CONSTRUÇAO DO , 
IMAGINARIO 

Vera Maria Tietzmann Silva 

I '• ~ I Graduada em Português e Inglês pela atual UNISINOS. Cursou Especialização em Língua Inglesa {PUC/ MG) e em Literatura lnfanto
Juvenil {UFG/ GO). Mestre em Literatura Brasileira pela UFG, é Titular da disciplina Literatura Infantil e Juvenil na mesma instituição. 

É inegável que os mitos, contos de fadas e histórias 
infantis de todo o mundo guardam entre si um visível 
parentesco. Enquanto, em sua face mais visível, 
as histórias voltadas para a criança assumem 
características locais, do tempo e do país em que 
foram geradas, em suas motivações mais profundas 
elas têm suas raízes no terreno fecundo dos 
arquétipos, onde se escondem os temores, desejos e 
inseguranças infantis. E é por vincular-se a uma base 
comum que a literatura infantil é capaz de seduzir 
todas as crianças, independentemente da época de 
sua produção ou da nacionalidade dos seus jovens 
leitores. 
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As raízes arquetipais constituem o lastro universal , espécie de 
magma interno que, vindo à superfície, toma forma em histórias 
aparentemente tão diversas, em tantas línguas distintas, com 
tantos cenários diferentes, exóticos ou familiares. Familiares 
mesmo são os sentimentos que despertam, as comoções internas 
que provocam no leitor. Como nas plantas, as raízes arquetipais 
têm uns poucos eixos mais vigorosos, que se abrem em inúmeras 
ramificações. Poderíamos arriscar dizer que elas constituem dois 
eixos mestres, dois pares de oposições: o tema da identidade e 
da diferença e o tema dos limites e de sua superação. 

No tema da identidade, o "eu" só é percebido em contraste 
com o "outro" e o parto é o primeiro trauma que o ser humano 
vivencia, quando deixa de formar, com o corpo da mãe, um único 
ser. É a primeira experiência de desamparo e de solidão. 

O tema dos gêmeos talvez seja a face mais nítida do conflito de 
identidade na literatura e no mito. É preciso definir a identidade de 
cada um, para que possam receber, com justiça, o castigo ou o 
prêmio, a bênção ou a maldição. O nome é um dos aspectos do 
tema da identidade. Motivado ou arbitrário, às vezes é dotado de 
poderes mágicos, outras vezes é aleatório, como o do rinoceronte 
Quindim, de Lobato, outras, ainda, é jocoso, como o de Sei Não, de 
Angela Lago. O nome pode até ser o seu próprio avesso, como o de 
Ulisses na ilha dos ciclopes, quando declarou chamar-se Ninguém. 

O nome é referência indispensável para a definição da auto
imagem do indivíduo. Em Bisa Bia, Bisa Bel, uma pequena obra
prima da literatura infantil brasi leira e à qual voltaremos a aludir, 
Ana Maria Machado particulariza a discussão do nome como 
identidade, transpondo-a para o universo feminino. Isso ocorre 
quando Bel e sua mãe falam sobre a tradição de as moças 
mudarem de sobrenome ao casarem. Bel recusa-se a isso, 
afirmando: "O nome é meu. Desde que nasci. ( .. .)" e justifica: 
"Porque eu sou eu, ora''. 

Além do nome, a auto-imagem também inclui o tamanho. Crescer 
envolve o abandono do mundo infantil e o enfrentamento de novas 



responsabilidades. O medo de crescer e de sair da tutela dos 
pais tem fundas raízes no imaginário, e várias narrativas infantis 
e folclóricas dão forma a essa ansiedade. Os grandes já foram 
pequenos e os pequenos serão grandes, eis uma descoberta 
que deixa uma criança perplexa. Para Bel, as fotos de sua mãe 
menina são preparatórias à descoberta do retrato da bisavó. O 
fluir do tempo, o corpo em permanente metamorfose, as feições 
dos antepassados que se repetem nos seus descendentes - tudo 
põe em questão a identidade. Quem sou eu? De onde vim? Qual 
é o meu tamanho? São perguntas que palpitam, imprecisas, nos 
meandros da mente infantil. 

Essas inquietações provêm de raízes que afloram em mitos, 
contos de fadas, na ficção para adultos e na literatura infantil. 
O Pequeno Polegar e Peter Pan não efetuam a passagem para a 
idade adulta. Gulliver, de Jonathan Swift, como Alice, de Carroll, 
ora é grande, ora pequeno, sempre diferente dos demais, um 
eterno desajustado. Aliás, é significativo que apenas as duas 
primeiras viagens de Gulliver se tenham popularizado como 
histórias infantis, pois são as únicas em que o tamanho é a sua 
diferença. 

O tamanho é um mistério para as crianças, já que os pais 
às vezes as declaram grandes e outras, pequenas. Diálogo da 
relativa grandeza, conto de José J. Veiga, circula em coleções 
infantis porque discute esse tema. Em Bem do seu tamanho, 
Ana Maria Machado, como Veiga, traz a ação para o tempo atual 
e para um ambiente interiorano, numa narrativa onde vários 
fios entremeiam questões universais, relativas à identidade, 
ao crescimento, à emancipação, assim como questões locais, 
relacionadas à brasilidade da linguagem e ao modo de viver 
neste país. 
A auto-imagem também pode manifestar-se por metáforas. 

Espelhos e fotografias mostram o nosso rosto, que 
desconhecemos. Um rosto que se pode amar ou rejeitar, que 
corresponde ou não à imagem mental que dele fazemos. Senha 
para o auto-conhecimento, o espelho pode também ser portal 
para outro plano da realidade, como foi para Alice ou, mesmo, 
passagem para a morte. Daí talvez as muitas superstições que 
cercam esse objeto. 

A ilusão que criam com sua falsa impressão de vida faz do 
espelho e da fotografia representações da dualidade interna 
que todo ser humano percebe dentro de si. No gabinete do Dr. 
Jekill há um grande espelho, Dorian Gray envelhece no retrato, 
o pintor transfere a vida da amada para as cores do retrato oval. 
Qual o verdadeiro Narciso, o que se debruça à margem ou o que 
o contempla do fundo das águas? 

Vinculado ou não ao espelho e ao retrato, o tema do duplo 
comparece insistentemente tanto em narrativas folclóricas como 
literárias, direcionadas ao público infantil ou adulto. O duplo pode 
constituir uma projeção da criança aprendendo a conviver com 
suas inclinações conflitantes e com suas carências afetivas. 
É o "amigo imaginário" , companheiro e confidente durante o 
processo de amadurecimento psicológico. Em A primeira só, 
Marina Colasanti combina a figura do amigo imaginário com o 
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mito de Narciso, dando ao conto um final trágico, como esse 
mito requer. Também O abraço, de Lygia Bojunga, dá tons 
sombrios e desfecho trágico à protagonista e seu duplo, o mesmo 
acontecendo em William Wilson e WM, de Edgar Allan Poe e de 
Lygia Fagundes Telles, respectivamente. 

Mas o "outro do eu" pode comportar soluções positivas, como 
acontece com a criança que dispensa o amigo invisível assim que 
se fortalece internamente. Raquel, de A bolsa amarela, escreve 
cartas para o lacônico André, personagem que some à medida 
que a história prossegue rumo à iniciação da menina. O menino 
no espelho, de Fernando Sabino, além de dar companhia e apoio 
ao protagonista, ensina-lhe o segredo de bem viver: "Pense nos 
outros". Sob as formas de fotografia e de voz, Bisa Bia e Neta 
Beta também são amigas invisíveis da menina Bel, ajudando-a a 
organizar sua vida interior e acompanhando-a na transição para 
a puberdade. 

Em Bisa Bia, Bisa Bel, a duplicidade das amigas de diferentes 
tempos traz outra questão relacionada à identidade, também 
proveniente do fértil substrato arquetipal. Trata-se da busca da 
origem familiar que, nesta novela, traça a linhagem feminina 
da família da protagonista, levando-a a concluir que é "trança 
de gente''. A idéia de pertencimento e de continuidade que Bel 
descobre por meio da existência virtual da bisavó menina e da 
bisneta futura vão torná-la mais segura de si. O tema da própria 
origem vincula-se ao do nome e se manifesta nas inúmeras 
narrativas que envolvem a busca por filhos perdidos, desde o mito 
de Édipo aos populares folhetins de televisão. 

Na identidade feminina existe a variação temática do fio. 
Desde sempre, as atividades de fiar, tecer, coser e bordar fazem 
parte do universo feminino. As fiandeiras, bordadeiras e tecelãs 
sempre tiveram seu lugar nos relatos míticos e folclóricos. 
Penélope, Aracne, Ariadne e as Parcas, assim como as muitas 
jovens das histórias de fadas, ao trabalharem com o fio reprisam 
metaforicamente o dom feminino de gestar. Não por acaso, em 
Rumpelstikin, o homenzinho misterioso que faz o trabalho de 
fiação em lugar da moça preguiçosa pede-lhe em troca o seu 
primeiro filho. 

Na literatura infantil brasileira, esse tema aparece de 
várias maneiras, deixando entrever vestígios do mito grego, 
manifestação mais próxima ao mundo dos arquétipos. A menina 
Bel, por exemplo, decide retomar um antigo hábito feminino, do 
tempo em que as mulheres ficavam em casa: aprende a bordar. 
A ilustração de Regina Yolanda reforça esse índice feminino, 
"bordando" as letras capitulares como monogramas e inserindo 
ao final do livro uma vinheta que mostra utensílios de costura. Ao 
universal do tema do fio soma-se o local da história dessa menina 
tão brasileira e contemporânea. 

Marina Colasanti , fiel às suas origens européias, pouco atualiza 
e menos ainda tropicaliza seus cenários e personagens, que 
parecem, em sua maioria, situar-se em algum ponto da Europa 
Medieval. Na jovem tecelã que primeiro tece e depois destece o 
amado, temos fundidos os mitos de Pigmalião e de Penélope, o 
que permite uma leitura alegórica. 



Sylvia Orthof, em Ponto de tecer poesia, retoma o mito de 
Aracne, a aranha tecelã condenada a tecer até o final dos tempos. 
Em seu peculiar estilo orthofiano, a autora deixa soltas as rédeas 
da imaginação e superpõe os campos semânticos do fio e da 
escrita, pela ambivalência de palavras como "ponto" e "linha", 
agregando imagens que ora remetem a um, ora a outro campo. 
No fluir dos poemas, misturam-se imagens antigas e universais, 
como as sereias, e atuais e brasileiras, como alusões ao Nordeste, 
seja ao descrever a aranha tecelã indo dormir numa rede, seja 
imprimindo a seus versos o ritmo e as palavras de canções 
populares brasileiras: "Renda de renda rendeira,/ Mulher rendeira 
de renda, /dona rainha dos fios", "Balanceia, /balanceia/sereia 
/renda do mar" ou "Aí, a Dona Aranha I deu uma laçada de volta, 
/meia-volta,/ volta e meia,/ teceu depressa esta meia." 

As ilustrações de Gê Orthof acentuam tanto o local como o 
universal, ao desenhar a tecelã bem acomodada numa rede 
nordestina e ao retratá-la com muitos braços, confirmando as 
origens míticas da imagem, embora a própria Sylvia jurasse 
jamais ter ouvido falar na história de Aracne. Parece que, no 
momento da criação, o substrato arquetipal aflorou à superfície 
do texto inadvertidamente, sem que a autora disso tomasse 
consciência, sendo logo devidamente abrasileirado, ou, mais que 
isso, "nordestinizado" por Sylvia. 

O tema da identidade é indissociável de seu oposto, o da 
diferença. Vimos que, em relação aos irmãos gêmeos, identificar 
um é diferençá-lo do outro. Assegurar a própria identidade é, 
muitas vezes, ter de matar o outro. Por isso, com freqüência os 
irmãos inimigos são tratados como representações do Bem e do 
Mal. Para assegurar a própria identidade, Caim e Abel, Rômulo 
e Remo, Esaú e Jacó precisam anular o seu par, espelho ou 
sombra. Caim e Rômulo de fato matam seus irmãos. Jacó, no 
entanto, opta por uma solução metafórica: liqüida Esaú simbólica 
e socialmente, ao roubar-lhe a primogenitura. O tema dos irmãos 
inimigos mobiliza leitores de qualquer idade, sobretudo as 
crianças, que lutam para assegurar seu espaço físico, social e 
afetivo dentro da família. Como se percebe, esse tema confunde
se com o do duplo e do amigo invisível. Romances de diversos 
tempos e culturas, como O máscara de ferro, do francês Alexandre 
Dumas, ou Dois irmãos, do brasileiro Milton Hatoun, trabalham 
o tema dos irmãos inimigos em diferentes tons. Talvez por ser 
um tema bastante nevrálgico, é menos freqüente na produção 
para crianças do que na literatura para adultos e nos folhetins 
de televisão. 

Se, por um lado, a oposição "eu"/"outro" envolve rivalidades 
e disputas com vistas a eliminar o intruso representado pelo 
outro, essa mesma oposição pode igualmente comportar um 
movimento oposto, o desejo de agregação ao outro. Isso é mais 
visível quando o outro não pertence à esfera familiar e quando 
o ódio é substituído por sentimentos opostos, a amizade e o 
amor. Referimo-nos aos temas arquetípicos da "alma gêmea" e 
do "bem-amado", que se situam na fronteira entre os dois eixos 
temáticos que aqui propusemos, pois, na busca da união com 
o outro, manifesta-se uma carência seguida de sua superação. 



A história dos irmãos Castor e Pólux, assim como a de Eros e 
Psiquê são representativas desses dois temas. 

O segundo eixo temático das raízes arquetipais traz como 
oposição os limites humanos e sua superação. É o terreno das 
insatisfações e dos desejos, dos interditos e das transgressões, 
das culpas e do medo. A insatisfação interna que move as 
pessoas a buscarem o outro, aquele que vai restaurar-lhe o 
equilíbrio emocional e o sentimento de unidade perdida, afasta
se do modelo de afirmação da identidade que vimos no início, em 
que o indivíduo cria sua auto-imagem a partir de sua aparência, 
seu nome e sua identidade familiar. Quando "eu sou eu" não 
mais lhe basta, e a nostalgia o leva a desejar ser "eu e o outro" 
- outro que pode ser um amigo ou uma paixão - insinua-se 
em seu desejo o arquétipo da alma gêmea ou do bem-amado. 
O primeiro, mais na literatura para crianças, e o segundo, nas 
produções voltadas para adolescentes e adultos. 
A imagem do bem-amado é fortemente idealizada, como as do 

mundo das idéias, de Platão. Na tradição grega, ela se manifesta 
em pelo menos dois relatos, ambos metafóricos. Um é o mito 
de Platão sobre a maldição sofrida pelos humanos, cindidos 
ao meio, eternamente empenhados na busca de sua metade 
perdida. O outro é o mito de Eros e Psiquê. Este último, já pelos 
nomes de seus protagonistas, propõe a união do amor e da alma 
como fórmula para se chegar à plenitude afetiva. Esse mito é a 
matriz das histórias de amor e de grande parte dos contos de 
fadas, especialmente dos que submetem a heroína a uma série 
de provações, mas garantem um final feliz, com uma grande 
festa de casamento. Rapunzel, A Bela Adormecida, de Perrault, 
assim como inúmeros romances, filmes e novelas se enquadram 
nesse padrão. 
A convivência com o outro, no corpo familiar ou social, está 

longe da harmonia e da idealização sonhadas. A vida é toda 
regulada por imposições e limites. Com eles, vêm o seu reverso 
e o seu preço - a transgressão, acompanhada ou não de culpa, 
e o castigo. Falhas de caráter, como deslealdade e arrogância, 
em geral têm punições severas, e a mitologia grega é pródiga 
em tais relatos exemplares. Mas muitas narrativas míticas e 
folclóricas trabalham com transgressões mais leves, frutos da 
curiosidade ou da ingenuidade do protagonista, como os objetos 
e espaços interditos - o mito de Pandora e a história do Barba 
Azul são bons exemplos - associando tais atitudes à imaturidade 
do personagem e concedendo-lhe um final feliz. Nem sempre o 
espaço proibido é aterrorizante como o do Barba Azul. Às vezes 
ele pode representar metaforicamente o amadurecimento interno, 
tentativa de recuperação do paraíso - é o caso de O jardim secreto. 
É também, em proporções menos metafóricas e mais realistas, o 
caso de Atrás da porta. Nesta narrativa de Ruth Rocha, o espaço 
proibido é a biblioteca da escola, jardim secreto onde as crianças 
cultivam a imaginação. 

Os limites impostos ao homem compreendem basicamente dois 
domínios, o físico e o social, sendo que só este é passível de 
modificação, por ser uma construção humana. Talvez por isso 
mesmo, são os limites físicos que comparecem de modo mais 



notório nas narrativas. E quais são, afinal , esses limites? Um é 
o peso - e a lei da gravidade que o regula. Essa é uma limitação 
a que todos temos de nos sujeitar, queiramos ou não. Contudo, 
desde tempos remotos o desejo de voar mobiliza a mente 
humana, e o mito grego registrou esse anseio pela libertação do 
peso corporal nas sandál ias aladas de Hermes e no vôo de Dédalo 
e [caro. No folc lore europeu , voam as bruxas com suas vassouras, 
as fadas com suas varinhas e voam os vampiros com suas asas 
de morcego. O Barão de Münchhausen e Jú lio Verne fizeram a 
transição entre leitores infantis e adultos, preparando o caminho 
para a ficção científica e a multiplicidade de super-heróis que, 
com a invenção dos aviões, banalizaram o vôo no século XX. 

Mas o sonho secreto de voar sem a ajuda de aparatos ou de 
magia, proveniente do solo arquetipal, lá onde se escondem as 
raízes de nossos desejos, este permanece. Ruth Rocha explora 
isto em A menina que aprendeu a voar, onde o desejo de romper 
os limites físicos soma-se à vontade de libertar-se das imposições 
sociais, representadas pelas normas escolares. 

O tempo e o espaço são outros limites físicos que nos tolhem. 
Parar o tempo, fazê-lo avançar ou retroceder, anular sua ação 
- este é outro dos desejos que acalentamos há milênios. As 
crônicas de Nárnia captaram isso bem pela via do maravilhoso, 
enquanto a série de fi lmes De volta para o futuro, em outro tom, 
trabalhou o mesmo tema valendo-se da via da ciência. No Brasil, 
Monteiro Lobato equacionou ao mesmo tempo o desejo de voar 
e o de transportar-se no tempo e no espaço valendo-se do pó 
de pirlimpimpim. Os limites do mundo natural condicionam os 
limites do corpo: a ação da gravidade, a duração do tempo vivido 
e as condições climáticas a que é exposto põem em andamento 
a sua decadência e, por fim, a sua morte. A constatação dessa 
engrenagem inexorável e o desejo vão de romper seu curso 
mobilizam o desejo humano desde sempre. A busca da Fonte da 
Juventude e do Elixir da Longa Vida tem sua origem nesse desejo 
obscuro de dominar o tempo, anulando a sua ação. O sucesso 
dos cirurg iões plásticos de hoje, como se vê, também se ancora 
em raízes arquetipais. 

Freud assegura que, no fundo, todo homem se crê imortal, 
daí seu espanto diante da iminência da própria morte. Todas 
as culturas, das mais arcaicas às do mundo contemporâneo, 
detêm-se sobre essa questão e buscam uma resposta para o 
que nos espera além da morte. Enquanto isso, a ciência busca 
incessantemente os meios de retardar o desenlace. Na literatura 
infantil , os autores em geral têm um certo pudor, ou temor, de 
trabalhar com a morte. Lygia Bojunga trata esse tema com grande 
delicadeza em O meu amigo pintor. No domínio folc lórico, os 
temas do duplo, da imortalidade e do renascimento se entrelaçam, 
como, por exemplo, nos personagens imunes à morte porque têm 
uma alma exterior. É o caso de bicho Manjaléu, a que a menina 
Bel alude, em Bisa Bia, Bisa Bel. Em alguns contos de fadas, 
como A princesa enfeitiçada, dos Grimm, o morto volta à vida para 
ajudar seu benfeitor. 

O medo talvez seja o sentimento mais fortemente enraizado no 
ser humano e mais agudamente sentido pelas crianças. Mitos, 
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contos de fadas e histórias de assombração povoam o imaginário 
infantil. Dominar o medo é ultrapassar a barreira da infância. 
O irmão de Alexandre garante-lhe que, quando tiver na mão 
a chave da casa da madrinha, nunca mais há de sentir medo. 
Em Chapeuzinho Amarelo, quando a menina vence o medo, é 
retratada pela ilustradora Donatela Berlendis pu lando amarelinha 
com o chapéu na mão (V edição). Segurar o medo, sob a forma 
de uma chave ou de um chapéu, é ter controle sobre ele, é deixar 
de ser criança. 

O medo certamente nasceu nas cavernas, com os primeiros 
homens. A insegurança gerada pelas trevas amplia o pavor e 
solta as rédeas da imaginação. Por isso as crianças têm tanto 
medo do escuro. Ana Maria Machado trabalha com orig inalidade 
essa questão em O domador de monstros. Descartando um viés 
pedagógico ou um estilo "auto-ajuda", ela permite ao menino 
vencer o medo pela palavra. Esta, beirando o nonsense, provoca 
o humor. Essa é uma solução admirável, uma vez que é o domínio 
da linguagem que nos particulariza como seres humanos, que nos 
situa acima dos animais. 

No mito e no fo lclore, o medo assume a forma de monstros. 
Cães de três cabeças, mulheres com cabelos de serpente, homem 
com cabeça de touro, são muitas as formas bizarras do medo 
primitivo. No folclore, o Mal é destituído de beleza: são os ogros, 
os feiticeiros, as bruxas e também os vampiros e lobisomens. 
Em A Bela e a Fera, o aspecto da fera é omitido. É um touro? 
Um urso? Um javali? Na mente de cada leitor a fera assume uma 
cara diferente, de acordo com o tamanho de seu medo. O mesmo 
ocorre com a cuca, no folclore brasi leiro. 

Mesmo aqui , onde só há lobos-guarás, por contaminação 
dos contos de fadas, ele ganha dimensões aterrorizantes na 
imaginação das crianças, despertando um medo atávico. 
Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, comprova isso. 
Paralisada pelo medo, a menina quer e teme encontrar o lobo. 
Porém, quando finalmente ele surge, é vencido e humilhado pela 
menina, que, com o trocad ilho lobo/bolo, rid icu lariza seu nome 
e destitui a fera de sua individualidade. Fita Verde no cabelo, de 
Guimarães Rosa, reconta Chapeuzinho Vermelho, de Perrault. 
Nesta história, a menina vai à casa da avó sem medo de encontrar 
lobos, pois eles haviam sido exterminados. Lá chegando, numa 
cena pungente, presencia a morte da avó. Ao experimentar o luto 
pela primeira vez, ela grita: "Vovozinha, eu tenho medo do lobo!" 
Ao invés de ser temido, exorcizado ou morto, o lobo é invocado, 
porque a menina gostaria de recuperar a infância e, com ela, um 
tempo em que ainda desconhecia a dor da perda. 

Conforme vimos nesta breve exposição, a identidade e a 
diferença, os limites humanos e a sua superação agregam uma 
multiplicidade de tratamentos. Provindo de uma base universal, 
o fért il terreno dos arquétipos, essas raízes emergem do solo, 
assumindo aspectos exteriores locais, traços da cu ltura que 
produziu essas narrativas orais ou literárias, voltadas para adultos 
ou crianças. Esse feixe de temas, enraizados tão profundamente 
na memória cultural dos homens, compõe não apenas o imaginário 
da literatura infantil , mas também o da literatura para adultos e 
das artes em geral. 



INTERMEDIUM 

REALIZANDO VÍDEOS COM -
JOVENS EM SITUAÇAO DE 

Sávio Leite 

Mestre em Artes Visuais pela UFMG. Formado em Comunicação social com Pós-graduação em roteiro infanta-juvenil Presidente da 

ABD/MG (2004/ 2005). Produtor independente, Mlrmldões, 2001 (Prêmio de Público - 5ª Mostra de Cinema de Tiradentes), Marte, 2003 

(Melhor animação - 5 ª Mostra de Vídeos do Mercosul e 3 ª Mostra Curta Minas), Plutõo, 2004 (Melhor animação - Festival de Cinema de 

Porto Alegre), O Vento, 2004 (Melhor animação no Festival Audiovisual de Recife) e Eu sou Como o PolVo, 2006 

(Menção Honrosa - Ili Bienal lnteramericana de Vídeo-arte -Washington). 



Com a intenção de desenvolver ações de sensibilização e 
iniciação artísticas voltadas para um público de adolescentes 
e jovens, incluindo portadores de necessidades especiais e 
moradores de regiões com alto índice de risco social, as oficinas 
de audiovisual do programa BH CIDADANIA vêm, desde 2003, 
ampliando os acessos aos bens e manifestações culturais 
da cidade, através da promoção e produção de oficinas de 
audiovisual. 

O objetivo é desenvolver com esses jovens novos hábitos 
de pensar, organizar e praticar possibilidades construtivas de 
inserção social e promover condições para a construção de 
identidade pessoal e sociabilidade, criando novas oportunidades 
para que eles se reconheçam como sujeitos autônomos e 
criativos. 

Outra meta é a de provocar uma alteração positiva nas 
possibilidades de vida desses jovens, preservando e associando 
novos hábitos e significados às suas tradições culturais. 

O início do projeto foi promissor devido à natureza piloto das 
oficinas. Contudo, como era de esperar, com o tempo esse 
público mostrou-se vulnerável , apresentando dificuldades de 
concentração, organização e disciplina. A instabilidade na 

freqüência das oficinas sugeriu a necessidade de se intensificar 
um processo de escuta dos jovens. Os que conseguiram 
permanecer no projeto apresentaram excelente desenvolvimento 
nas linguagens artísticas que propuseram. 

Os alunos passaram por um primeiro processo de reeducação 
do olhar para o aprimoramento do senso crítico; em seguida, 
aprenderam a lidar com equipamentos de gravação digital, 
filmagens, planos, construção da narrativa da imagem até a 
gravação, filmagens nos locais onde moram e freqüentam. 
O projeto foi finalizado no CRAV - Centro de Referência 
Audiovisual de Belo Horizonte. 

Os indicadores de sucesso das oficinas foram as exibições dos 
vídeos produzidos no Cine Humberto Mauro, local de referência 
simbólica de tudo o que gira em torno do audiovisual em Minas 
Gerais e na Rede Minas - TV de caráter educativo; além das 
exibições por dois anos consecutivos na Mostra Formação do 
Olhar, do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo 
- o maior da América Latina dedicado ao curta metragem. 
A condescendência costuma ser o senso comum da 

apreciação de produtos resultantes de trabalhos em 
projetos sociais. Porém, só para citar um deles, o videoclipe 



Contaminação sonora produzido pelo grupo de rap N.U.C -
Negros da Unidade Consciente, contraria a regra, pois agrega 
qualidade estética e verdade, sem concessões. Este trabalho 
resultante da Oficina de Audiovisual BH Cidadania de 2003 
foi realizado pelos alunos que apresentaram sua banda: Flávio 
Lourenço (vocalista) , e os músicos - Felipe Vieira, Josiane Souza, 
Carla Lopes e Fábio Moreira. 

Este e outros trabalhos mostram a realidade de seus criadores, 
o bairro Alto Vera Cruz - uma das regiões mais pobres de 
Belo Horizonte, de onde vem o grupo. Hoje, o vocalista acima 
citado desenvolve trabalhos de exibição e discussão de filmes 
na comunidade, no recém criado Centro Cultural N.U.C, na 
própria região. Em 2005, foi realizada a oficina Diamantina 
Cidadania durante o 37° Festival de Inverno da UFMG, com 
jovens selecionados nas escolas de Diamantina, Minas Gerais. 
O foco foi a inclusão social por meio do domínio das tecnologias 
de gravação e reprodução de imagens. Essa oficina foi baseada 
na experiência do programa BH CIDADANIA, com apresentação 
de vídeos produzidos em outras oficinas de inclusão social 
espalhadas pelo país. 
A continuidade do Programa é uma preocupação tanto 

de quem ministra quanto de quem participa. Deivison, um 
jovem capoeirista e produtor cultural, explica que já existem 
projetos nesse sentido: "A Fundação Educacional do Vale 
do Jequitinhonha (FEVALE) já tem um projeto aprovado pelo 
Governo para a criação de um Ponto Cultural em Diamantina." 
Desenvolver esse Programa é um dos desafios para 
o futuro de uma juventude que deseja alternativas e 
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melhores chances de trabalho e meios de expressão. 
É notório que o cinema e o vídeo têm uma grande abrangência 
e aceitação pública. O poder das imagens alcança a consciência 
e o inconsciente coletivo tornando-se um recurso admirável de 
troca de conhecimentos. 

Ensinar técnicas audiovisuais para jovens que vivem em 
situações de risco é um desafio. Em sua maioria esses jovens 
lidam diariamente com questões como a crescente violência e 
o tráfico de drogas. Muitos tiveram uma pessoa muito próxima 
assassinada. Todos já presenciaram alguma forma de violência. 
Alguns viram seus pais morrerem ou já foram atingidos por armas 
de fogo. Muitas adolescentes estão grávidas ou já tiveram filhos. 

O audiovisual traz uma nova realidade . Novas formas de pensar. 
O cinema e o vídeo podem eternizar um tempo, um espaço. Uma 
bela metáfora para um público com uma expectativa de vida 
reduzida. 

Em 2007, através do projeto Habitar Brasil, realizou-se uma 
oficina na Vila Senhor dos Passos, comunidade com o maior 
índice de violência de Belo Horizonte, onde os jovens integrados 
em outro programa municipal, Agente Jovem, tiveram a 
oportunidade de mostrar como vêem o mundo. Realizaram um 
vídeo onde todos entrevistam a si mesmos e assim recriam 
melhores possibilidades de vida. 

O mérito desses projetos está no ineditismo da construção da 
imagem reflexiva, com liberdade e ousadia, compondo vídeos 
com alta tecnologia. Como diria o ditado popular: "Um país sem 
cinema é como uma casa sem espelho". 



~' Lino de Albergaria 
/
,, 

, 1 
Mestre em Editoração pela Université Paris XIII e doutor em Literatura pela PUC-MG. 
É autor de cerca de setenta títulos, a maioria para os públicos infantil e juvenil. Recebeu alguns prêmios (Henriqueta Lisboa, 
Governo do Estado do Paraná, FNLIJ}. Já foi editor e, eventualmente, é tradutor. 

Acredi to que, antes de mais nada, todo autor é um leitor. Sem 
dúvida, o leitor constrói o autor. Uma frase atribuída a Flaubert, 
"Madame Bovary, c'est moí", cuja autenticidade até hoje se 
discute, com diversas tentativas de interpretação, para mim 
significaria, em última instância: "assim como minha personagem 
Emma Bovary, sou um leitor." 

Para alguns, Flaubert estaria se defendendo do processo a que 
foi submetido por atentar contra a moral e os bons costumes do 
século XIX. A grande dose de realismo que aplicou a seu romance 
teria feito com que muitos leitores acreditassem que falava de 
uma dama, adúltera, de existência real . No entanto, tudo era 
ficção, fruto da imaginação do autor. Mas Emma Bovary, leitora 
de obras românticas, teceu sua tragédia por acreditar em suas 
leituras. 
A biografia de Flaubert mostra que ele também era um 

exagerado leitor, ainda no liceu de Rouen, nunca abandonando 
seus romances, companhia constante no dormitório. O vício, 
que emprestou a Emma, não o deixou nem quando escreveu 
Bouvard e Pécuchet. Para escrever esse livro, teria lido mais de 
mil volumes .. . 

Nosso José de Alencar, em sua autobiografia Como e porque 
sou romancista , enfatiza a leitura tanto no ambiente escolar, 
evocando seu mestre Januário Mateus Ferreira, quanto nos 
serões de família, quando, à maneira de Flaubert e Emma Bovary, 
gravava no espírito um escasso repertório de romances. 

61 

Escreveu Alencar, relembrando a juventude: 

t\%>J'''''~~;:'%Jf'WI:JJl.1 
.· . somente as cartas e os jornais, como os volumes 

,~; de uma diminuta livraria romântica formada ao 
gosto do tempo (. ,.). Minha mãe e minha tia 
se ocupavam com_ trabalhos de costuras, e as 
amigas para não ficarem ociosas as ajudavam. 
Dados os p;imeiros momentos ã conversação, 
passtfva·seà leitura e eu era·chamado ao lugar 

E ele se perguntava: 

}i~~~~;,'~~:~~~:~~:·:·'· ·~e10;1:~~- ;a~ ..... ,~ ... ~~·:'·:';;~:~~':l ... x"·"~~--,:·~-;e~ .. :~~ .. 1~~d~:-~:·~~:::··~,:~(i;~/'.\jl1 
:~tr .. :·\: nov~as e romances . que primeiro imprimiu 
~Fx.·.: em : meu .·. espírito. a :· tendência para e8sa 

' "\{.~:K{t~rma . uterária . que é.entre to(las a ele minha 

t~~iiili~'>''';,,,~,.,,,,\i.;,.;"";.;. ,;,,,,,, ... ,:,,\à;l 



Não fui nem sou um leitor tão compulsivo; nem o gosto pelos 
livros prejudicou meu destino como aconteceu à pobre Bovary. 
Lembro-me de que era analfabeto ainda, mas gostava de ouvir 
histórias, não só na voz humana como nas gravações em discos 
coloridos destinados às crianças de minha geração. Meu disco 
favorito contava a história de Ali Babá e os Quarenta Ladrões. 
Ouvia muitas vezes a longa história que ocupava dois discos. Mas 
não eram as peripécias do mercador oriental que me encantavam. 
Ficava imaginando a caverna de tesouros e a senha para que ela, 
magicamente, os revelasse: "Abre-te, sésamo!". 

Existia um cômodo em minha casa que era o escritório e a 
biblioteca de meu pai. Não tinha janelas e as paredes eram cheias 
de livros que eu não podia ler porque ainda não sabia. Era escuro, 
uterino e misterioso como a caverna da história de Ali Babá. As 
figuras me espiavam das capas, o papel se entregava à exploração 
das minhas mãos, quando, sozinho, entrava naquele cômodo 
vazio e que tanto me atraía. Talvez os livros me piscassem os 
olhos, fazendo de conta que eram os tesouros a forrar as paredes 
do lugar encantado que uma voz, para mim anônima, descrevia 
nos discos. 

Um dia não me contive, peguei um lápis na escrivaninha, um 
lápis de duas pontas, uma azul e outra vermelha, abri um livro e 
rabisquei outro sobre ele. Tentava contar uma história por meio de 
desenhos, com bonecos humanos e bichos, em vermelho e azul. 
Estava, aos três anos, criando meu primeiro livro, minha versão 
pessoal de um palimpsesto. Minha mãe achou interessante, 
colocou a data. Trinta anos depois me daria de presente. 

Nesse período, fui à escola, decifrei os códigos da leitura e da 
escrita, me tomei de paixão pela literatura, o que me fez optar 
por Letras e me levou à França para estudar editoração, pois 
queria trabalhar com livros, aprender a fabricá-los. Lá, entrei em 
contato com a literatura infantil , fiz estágios em revistas e em 
uma biblioteca para crianças. Na verdade, minha aproximação 
com o gênero aconteceu por acaso, pois foram aqueles lugares 
e as pessoas que trabalhavam ali as únicas que me aceitaram 
como estagiário. 

Na volta, exerci minha profissão de editor em São Paulo, no Rio 
de Janeiro e finalmente em Belo Horizonte, retornando à minha 
cidade natal ao mesmo tempo em que publicava meus primeiros 
livros, dedicados aos jovens leitores. 

Como autor de livros para crianças e jovens, passei a ser 
convidado para palestras e conversas com os leitores, no próprio 
ambiente da escola. Foi quando tive a chance de confrontar meus 
leitores. Descobri que não escrevo para mim mesmo, nem por um 
impulso incontrolável. Escrevo para pessoas de carne e osso, que 
podem conversar comigo e se fazer ouvir. Muitos autores, nessa 
área, não gostam de visitar escolas. Eu sempre tenho uma grande 
curiosidade pelo que pode ocorrer ali e, confesso, um gosto por 
esses encontros. Aprendi a levar em conta a opinião de alguns 
leitores. Às vezes, expressam uma sabedoria que não encontrei 
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nas minhas leituras e me vejo a incorporá-las em meus livros e 
modo de escrever. 

Assim, as escolas passaram a ser cenário de minhas histórias 
quando adoto o realismo em minha literatura. Crio personagens 
próximas de meus leitores, que passam boa parte do seu tempo 
na escola. Também gosto de representar a família: pais, irmãos, 
avós que contracenam com colegas e professores de meus 
heróis, de preferência pré-adolescentes. Ali, na escola ou na 
própria casa, eles atuam e se relacionam com o outro. Vivem 
conflitos, descobrem a vida com obstáculos e sofrimentos ou 
alegria e esperança. Para as crianças menores, faço questão de 
um final feliz. Elas mesmas cobram esse final que a maior parte 
dos contos de fadas incorporou. Final feliz é promessa de futuro, 
é esperança e confiança em nossos projetos na vida. 

Mas também crio histórias em um tempo fora do real, como o 
tempo suspenso dos contos de fadas. Aí minha imaginação se 
solta, perseguindo imagens que o inconsciente sugere. Essas 
histórias fantásticas, cheias de peripécias, são um tributo ao meu 
primeiro herói: Ali Babá. 

De um certo tempo para cá, entendi que escrever para um 
público jovem tem algo parecido com o ato de escrever uma 
carta: nas cartas a gente tem em mente nosso interlocutor e, 
para chamar sua atenção, nos aproximamos de sua linguagem 
e de seu interesse. Não é que o leitor deve dar, sozinho, o tom 
do jogo, mas a gente se torna mais motivado a falar daquilo que 
quer, se já sabe como corresponder à expectativa do destinatário. 
E não se trata de manipulação, pois incorporar o que se ouviu dele 
na nossa maneira de escrever torna-se uma espécie de diálogo. 

Também gosto de ler meus leitores. Desde que comecei a ter 
acesso à internet, passei a descobrir que há pessoas que falam 
de mim e do que escrevo, sobretudo em seus diários eletrônicos, 
seus blogs. Freqüentemente tento me comunicar com eles, 
mas nem sempre faço isso. Há quem não acredita que o autor 
do livro que comentaram esteja se manifestando realmente (ou 
virtualmente). Aliás, uma vez, alguém com meu nome escrevia 
para o autor do blog. Como muitos escritores dialogavam bastante 
com esse jovem, achei que eu e os outros já éramos personagens 
criados por ele próprio. Não me importei de ter virado um outro. 
Afinal, tudo é ficção, tudo é narrativa quando se torna mediado 
pela escrita. 

Então, como posso ser meus leitores, eles podem ser, de certa 
forma, eu mesmo. Enfim, todos somos Madame Bovary, fingindo, 
como Pessoa, ser dor a dor que deveras sentimos. Nosso dilema, 
também nosso prazer comum, é que pertencemos à mesma 
classe dos leitores! 

NOTA 

1. ALENCAR, José de. Como e porquê sou romancista. 
Campinas: Pontes, 1990. 
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NORMAS DE 
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

O texto deve: 

• estar de acordo com o conceito da RELEITURA: 
revista especializada em literatura e na divulgação de projetos 
que promovam a leitura, cultura e lazer entre crianças e jovens; 

• ter de 4 a 7 laudas, no máximo 
[entre 8.000 e 14.000 caracteres]; 

• seguir as normas da ABNT; 

• trazer título, autor!esl e crédito do[sl autor[esl 
com no máximo 2 linhas; 

• quando for o caso, apresentar Notas, Bibliografia e/ou 
Referências Bibliográficas ao final do texto. 
As Notas também deverão constar do corpo do texto 
em ordem numérica crescente. A Bibliografia, 
Referências e/ou Indicações Bibliográficas, 
apresentadas em ordem alfabética; 

• indicar a fonte completa para obras citadas, o crédito e 
a localização no texto correspondente a fotos e imagens utilizadas; 

• estar de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa 
[os textos serão revisados e estarão sujeitos a alterações]; 

• ser formatado em Times New Roman, corpo 12, 
justificado, obedecendo ao espaçamento 1,5 entre as linhas; 

• fornecer as imagens originais ou em formato digital; 

• ser enviado para o endereço eletrônico bpijbh@pbh.gov.br 
com cópia para sergiofantini@gmail.com 

• ser de responsabilidade do autor no que concerce 
às questões de direitos autorais. 

Ili'! ·~ 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL A PREFEITURA FAZ. BH ACONTECE. 





,B1hl'~~ 
BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE 

CULTURA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

~ ... 
PREFEITURA BH 
A PREFEITURA FAZ. BH ACONTECE. 


	releitura_v22_c01
	releitura_v22_c02
	releitura_v22_p01
	releitura_v22_p02
	releitura_v22_p03
	releitura_v22_p04
	releitura_v22_p05
	releitura_v22_p06
	releitura_v22_p07
	releitura_v22_p08
	releitura_v22_p09
	releitura_v22_p10
	releitura_v22_p11
	releitura_v22_p12
	releitura_v22_p13
	releitura_v22_p14
	releitura_v22_p15
	releitura_v22_p16
	releitura_v22_p17
	releitura_v22_p18
	releitura_v22_p19
	releitura_v22_p20
	releitura_v22_p21
	releitura_v22_p22
	releitura_v22_p23
	releitura_v22_p24
	releitura_v22_p25
	releitura_v22_p26
	releitura_v22_p27
	releitura_v22_p28
	releitura_v22_p29
	releitura_v22_p30
	releitura_v22_p31
	releitura_v22_p32
	releitura_v22_p33
	releitura_v22_p34
	releitura_v22_p35
	releitura_v22_p36
	releitura_v22_p37
	releitura_v22_p38
	releitura_v22_p39
	releitura_v22_p40
	releitura_v22_p41
	releitura_v22_p42
	releitura_v22_p43
	releitura_v22_p44
	releitura_v22_p45
	releitura_v22_p46
	releitura_v22_p47
	releitura_v22_p48
	releitura_v22_p49
	releitura_v22_p50
	releitura_v22_p51
	releitura_v22_p52
	releitura_v22_p53
	releitura_v22_p54
	releitura_v22_p55
	releitura_v22_p56
	releitura_v22_p57
	releitura_v22_p58
	releitura_v22_p59
	releitura_v22_p60
	releitura_v22_p61
	releitura_v22_p62
	releitura_v22_p63
	releitura_v22_p64
	releitura_v22_z01
	releitura_v22_z02

